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KIRIKKALE İÇME SUYU MEMBA TAHSİSİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

- Amaç :

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Kırıkkale İl Özel İdaresince yapılacak içmesuyu 
tesisleri  için kullanılacak içme suyu kaynaklarının ( memba ) tahsislerine dair esas ve usulleri 
düzenlemektir.

- Kapsam:

MADDE 2 -  Bu yönetmelik Kırıkkale İl Özel İdaresince yapılacak yeni içmesuyu 
tesislerinde  kullanılacak  su  kaynaklarının  (membaların)  tahsis  işlemleri  ile  ilgili  hususları 
kapsar.

- Dayanak :

MADDE 3- Bu yönetmelik 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler 
Hakkındaki  Kanunu ve  22.02.2005 tarih  ve  5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanunu  uyarınca 
hazırlanmıştır.

- Tanımlar :

MADDE 4-  Bu yönetmelikte geçen;  

a) İdare :   İl Özel İdaresini ,

b) Makam :   Kırıkkale Valisini,

c) İl Genel Meclisi : Kırıkkale İl Genel Meclisini,

d) Memba Tahsisi Komisyonu  : İdarece  alanı ile ilgili ,Genel Sekreter Yardımcısı 
başkanlığında en az 5 kişiden  oluşturulacak komisyonu,  

e) Genel Sekreter : Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterini,

f) Memba : Herhangi bir ünitenin içme suyunu karşılamak amacı  ile islah edilerek 
kullanıma sunulacak su kaynağını,

g) Ünite :Köy,  köye  bağlı  mahalle,  mezra  gibi  belediye  teşkilatı  bulunmayan 
yerleşim birimini,

h) İçmesuyu Tesisi :  Suyun temin  edildiği  yer  ile  tüketime  verildiği  yer  arasında 
kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,



  İKİNCİ  BÖLÜM

MADDE  5  -  İçme  suyu  memba  tahsisi  ve  tevzii  çalışmaları  aşağıdaki 
esaslara göre yapılacaktır

a)  İçme  suyu   tesislerinin  yapılmasında   ve  isale  hatlarının  geçirilmesi  ,sanat 
yapılarının  yapılması   için  lüzumlu  olan  arazi,  Devlet  hüküm  ve  tasarrufu  altında  veya 
köylerin ve bağlı yerleşim  birimlerinin ,köy merası ,harman yeri gibi ortak kullanım alanları 
içerisinde  bulunuyorsa  araziler hakkında da memba tahsis hükümleri uygulanacaktır.

b) İçme suyu kaynağının bulunduğu arazinin şahıslar adına tapulu olması halinde bu 
kaynak için memba tahsis işlemleri uygulanmayacaktır.

c) Hazırlanan ön etüt  raporu ile isalesine karar verilen membaların tahsis karaları 

1) İhtilafsız içmesuyu tahsis kararı ile

2) İhtilaflı içmesuyu tahsis kararı ile

alınacaktır.

d)  İhtilafsız  memba  tahsis  kararları  gerekli  memba  tahsis  çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra idarenin onayına sunulacak  ve kararlar İdarenin onayı ile , İhtilaflı 
memba tahsis karaları ise İl Genel Meclisinin kararı  ile alınacaktır.

e)  İçmesuyu  Memba  Tahsis  ve  Tevzii  Heyeti  her  yılın  başında  İl  Özel  İdaresi 
bünyesinde teknik elemanlardan oluşturulacak ve Genel Sekreterin onayına  sunulacaktır.

1- İçmesuyu memba tahsis kararların alınması  :

a) İçmesuyu memba tahsis kararı alınabilmesi için yapılması gereken işlemler:
  

1-Tahsis edilmesi istenen membanın isalesini öngören içme suyu ön etüt raporu, tahsis 
işlemlerine başlanılmadan önce düzenlenerek tasdik edilecektir.

2-Tahsisi  teklif  edilen  membaların  verimlerinin  devamlı  olması,  aldatıcı  kaynak 
niteliğinde bulunmaması için memba verimi asgari mevsimde ölçülecektir.  Ünitelerin içme 
suyu ihtiyaçları,  İhtilafsız  içmesuyu tahsis kararları  için teknik şartnamede öngörülen (kişi 
başına 60- 150 lt/gün)  değerler  üzerinden,  İhtilaflı  tahsis  kararlarında  ise  müstakbel  insan 
içmesuyu ihtiyaçları kişi başına 60 lt/gün üzerinden yapılacaktır. Hayvan içmesuyu ihtiyaçları 
ihtilaflı  içmesuyu  tahsis  tekliflerinde,  yörede  hiç  suyun  bulunmaması  hallerinde  dikkate 
alınacaktır.

3- Membaların çıktığı taşınmazın tapulu olmaması veya membanın çıktığı taşınmaz 
üzerinde  zilliyet  hakkının  bulunmamasına  dikkat  edilecektir.  Zilliyet  iddiasında 
bulunanlardan  vergi  kayıtları  istenecek  veya  ilgili  vergi  dairesi  ile  yazışma  yapılarak 
zilliyetliğin tespiti yapılacaktır.

4- Membalar ihtilafı veya ihtilafsız olsun, mutlaka proje çalışmaları tamamlanmadan 
önce membaların hukuki işlemleri yapılacak, Bu işlemler inşaat safhasına bırakılmayacaktır.

5- İsalesi öngörülen ve tahsisi teklif edilen içme suyu kaynağı  ile ilgisi bulunan bütün 
köylere  ilan  asılarak   köyler  bilgilendirilecektir.  İlgili  köylere  memba  tahsis  ilanlarının 
asıldığına  ve ilanların kaldırıldığına dair tutanaklar tutulacaktır.



6- İsalesi öngörülen membanın çıktığı arazinin tapulu olup olmadığı , 1/25000 ölçekli 
krokiye  işlenerek  bir  yazı  ile  ,ilgili  kadastro  müdürlüğünden,  Devlet  ormanları  içerisinde 
bulunup bulunmadığı mahalli Orman Teşkilatından sorulacaktır.

 
7-  Membaya ait en son Kimyasal ve Bakteriyolojik tahliller yaptırılacaktır.

            
8-  Membanın ilgili köye Tahsisi için  teklif formları doldurulacaktır.   (Form : III)

         
9- İhtilaflı işlerde İtiraz Tetkik heyeti kurulacak, İtiraz Tetkik raporları hazırlanacaktır.

10- Membanın tahsisi için gerekli  evrakların hazırlanmasından sonra içme suyunun 
ilgili köy için Tahsis kararı alınacak ,alınan tahsis kararı su ile ilgisi  bulunan köylere tebliğ 
edilecektir.

b-Memba tahsis çalışmaları için ilgili köylere asılacak  ilanlar :

1) İlanlar tasdikli  içme suyu ön proje raporunda isalesi öngörülen köy ile birlikte bu 
sudan istifade eden diğer köylere de mutlaka asılacaktır.

2) İlanlar köylülerin kolaylıkla görebilecekleri yerlere asılacaktır. ( köy konağı, köy 
odası ilan tahtalarına)

3)  Tahsis  edilecek  memba  Belediye  Teşkilatı  bulunan  köy  veya  İlçe  hudutları 
içerisinde veya bu Belediyelerin istifadesinde ise ilanlar Belediyenin ilan tahtasına asılacaktır.

4) İlanlar asıldığı tarihten itibaren 15 gün süre ile ilan yerinde asılı kalacaktır.

5) İlanlar askıdan kaldırıldıktan sonra tutanak tutulacak ve 7 gün beklenecektir.

6) İlanın asıldığı tarihten itibaren askıda kaldığı ve bekleme süresi ile birlikte 22 gün 
içerisinde  yapılan  itirazlar  dikkate  alınacak,  bundan  sonra  yapılan  itirazlar  dikkate 
alınmayacaktır.

7) Asılacak ilanlar Form I  de gösterildiği gibi   olacak, İlanın asıldığına dair tutanağa ; 
tanzim  edenin  ,  tutanağı   imzalayan  köy  muhtarı  ve  en  az  iki  azanın,   veya  Belediye 
Başkanının  adı, soyadı ile , İlanın asıldığı ve kaldırılacağı tarih mutlaka yazılacaktır. İlanlar 
eksiksiz ve gerçek olarak doldurulacaktır.

8) İlanlarda membanın verimi ve tahsis edilecek su miktarı açıkça yazılacaktır.

c- İtiraz Tetkik Raporları:

1) Tahsisi  ön görülen memba için asılan ilanlara süresi  içerisinde yapılan  itirazlar, 
memba  tahsis  heyeti   tarafından   mahallinde   tetkik  edilecektir.  Memba  Tahsis  Heyeti 
tarafından  yapılan   itirazların mahallinde incelendiğine dair bir tutanak tanzim edilerek , 
incelemeye  katılan kişilerle birlikte imza edilecektir.

2) Oluşturulan  Memba Tahsis Heyeti  itiraz sahipleri ile birlikte  membalarda gerekli 
debi  ölçümlerini  ve  incelemeleri  yapacaktır.  Membanın  tahsisine   başka  köylerin  itiraz 
etmeleri  halinde  itiraz  eden  köylerin  hali  hazır  içmesuyu  durumları  ,müstakbel  içmesuyu 
ihtiyaç  hesapları  ve  itiraz  eden  köylerin  mevcut  içme  suyu  tesisleri  hakkında  gerekli 
incelemeler yapılacaktır.



3) İtirazlarda membanın sulamada kullanıldığı belirtiliyorsa, heyette  bulunan teknik 
personel  tarafından  mevcut sulanan arazi miktarı ile bu arazinin sulama suyu yönünden ne 
kadar suya ihtiyaç duyduğu ,tahsis miktarı kadar suyun alınması halinde ,alınan suyun yapılan 
sulamaya etkili olup olmadığı tespit edilecek, bu konuda alınabilecek tedbirler belirtilecektir.

 4) Memba Tahsis  Heyeti   tarafından  adil  ve tarafsız  olarak yapılan   incelemeler 
hakkında geniş kapsamlı bir rapor düzenlenecektir. Bu rapora tüm membaların debileri  ve 
isale hatlarının  mesafelerini içeren 1/25000 ölçekli kroki eklenecektir.

d – İhtilaflı   veya  ihtilafsız  memba tahsis dosyalarının hazırlanması   

Memba Tahsis  Heyeti   tarafından hazırlanacak memba  tahsis  dosyalarında  aşağıda 
belirtilen  evraklar bulunacaktır.

1) Tahsisi istenen membanın köye isalesini öngören tasdikli içmesuyu ön etüt raporu,

2) Köye isalesi  öngörülen membalar için ilgili köylere asılan ilan ve tutanaklar,

3) İsale edilecek membaya ait kimyasal ve bakteriyolojik tahlil  raporları ,

4)  Membanın  bulunduğu  arazinin  tapulu  taşınmaz  içerisinde  bulunmadığına  dair 
Kadastro Müdürlüğünden alınan yazı ile Orman Teşkilatından alınan yazılar,

5) Memba Tahsis Heyeti  tarafından  hazırlanacak tahsis teklif formu,

6) Membanın isalesine dair yapılan itirazlara ait dilekçeler ,
 
7)  Membanın  isalesine  dair  yapılan  itirazlara  ait   tetkik  raporu,(  ekleriyle  birlikte 

kroki, tutanak v.s.)

8) Asgari mevsimde membada yapılan debi ölçümlerine ait tutanaklar,

9) Membanın  birkaç köyden oluşan grup köylere isale edilmesi halinde grup köylerin 
ayrı  ayrı  içmesuyu  ihtiyaç  hesapları,  (  hayvan  içmesuyu  ihtiyaçlarının  nerelerden 
karşılandığının açıkça belirtilmesi dere, göl, çeşme, gölet, baraj gibi)

10)  İsalesi  öngörülen membanın  drenaj  çalışması  sonucunda veriminin  artabileceği 
düşünülüyor  ise, bu hususta hazırlanacak  hidrojeolojik etüt raporu ,

 
11) Civarda bulunan membaların debi, kot, köye olan mesafelerini belirten 1/25000 

ölçekli krokiler,

2- Memba tahsis kararlarıyla ilgili diğer hususlar 

a) Memba tahsis dosyasının hazırlanmasından sonra İhtilafsız memba tahsis karaları 
idarece alınacak.Memba tahsis kararı Genel Sekreter tarafından onaylanacaktır.

b)  İhtilaflı  tahsis  karaları  için  mahallinde  yapılacak  incelemeler  neticesinde 
hazırlanacak itiraz tetkik raporları ile memba tahsis dosyası İl Genel Meclisine sunulacaktır. 
İhtilaflı  memba tahsis kararları İl Genel Meclisince alınacak  , İhtilaflı  tahsis kararı  İl Genel 
Meclisi başkanı tarafından  tasdik edilecektir.



c)  İdarece alınacak ihtilafsız tahsis kararı  ile İl Genel Meclisince alınacak ihtilaflı 
tahsis  kararları  Köyün  bağlı  bulunduğu kaymakamlık  ile  suyun  tahsis  edildiği  köy ve  bu 
sudan istifade eden diğer köy muhtarlarına bir tutanak ile tebliğ edilecektir.

d)  Tahsis  kararları  aleyhine  kararı  alan  idareye   ,tebliğ  tarihinden  itibaren  30 gün 
içerisinde itiraz edilebilecektir.  30 günlük süre içerisinde herhangi bir  itiraz yapılmaz  ise 
tahsis kararı kesinleşecektir.

e) Sondaj ve keson kuyular ile şahıslar adına tapulu taşınmazlar içerisinde bulunan 
membalar için tahsis teklifi hazırlanmayacaktır.

f)  İşlerin  sürüncemede bırakılmaması  ve gereksiz yazışmalara meydan verilmemesi 
için  standart formların kullanılması ,memba tahsis tekliflerinin eksiksiz ve gerçeğe uygun 
olarak tanzim edilmesine dikkat edilecektir.

-Yürürlük 

MADDE 8 -  Bu yönetmenlik İl Genel Meclisinin kararının kesinleşmesi ve mahalli 
gazetede ilan edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

-Yürütme 

MADDE 9 -  Bu yönetmeliğin hükümlerini Vali yürütür.

        İHTİLAFSIZ   İÇMESUYU MEMBA TAHSİS ve TEVZİİ   HEYETİ   KARARI
 



KARAR  TARİHİ : …../…./….

KARAR SAYISI : …./……….

İLİ :

İÇESİ :

SUYUN TAHSİS EDİLDİĞİ KÖY :

MEMBANIN ADI :

MEMBANIN SARFİYATI :

TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI :

KONU : ……………………………………………………..sıhhi 
içmesuyu  getirilmesidir.  Söz  konusu  işe  ait  içmesuyu  raporu  …………………. tarihinde 
tanzim ve tasdik edilmiştir.

……………………………………………….  MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖRÜŞÜ :

………………..  İli  ……………………….İlçesi  ……………………  köyü 
……………………..  mahallesine  tasdikli  ön  proje  raporuyla  isalesi  öngörülen  Q  = 
……………  lt/sn.  sarfiyatlı  ……………………………………….  membasının  kimyasal 
analiz sonucu içilebilir olduğu belirtilmiştir.

…………………………….. Kadastro Müdürlüğünün  ……………………. tarih  ve 
………… sayılı yazılarında membaın çıktığı arazinin tapusuz olduğu belirtilmiştir.

……………………  köyü  ………………………  mahallesinin  ……………….  yılı 
nüfusu ….. kişi olup, bu nüfusa göre kişi başına ……….. lt/gün üzerinden müstakbel insan 
içmesuyu  ihtiyacı  Q  =  ………  lt/sn.dir.  Hayvan  içmesuyu  ihtiyacı 
………………………………………………………………………………………….  toplam 
içmesuyu  ihtiyacı  Q  =  ……………..  lt/sn.dir.  ………………………  köyü 
…………………………  mahallesinin  müstakbel  insan  ve  hayvan  içmesuyu  ihtiyacının 
karşılanabilmesi  için,  Q  =  ………………...  lt/sn.  verimli  ……………………
membaının…………………..  Q  =  ………………..lt/sn.lik  kısmının  adı  geçen  köye, 
mahalleye tahsisi 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun 
ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre ve Bu  kanunlar 
dayanağında hazırlanan içme suları yönetmeliğinin 7 maddesine göre uygun görülmüştür.

KARAR  :  Yapılan  inceleme  sonucunda;  İdaremiz   İmar  ve  Kentsel  iyileştirme 
Müdürlüğünce konu tetkik edilerek içmesuyu tahsis teklifi hazırlanmıştır. ………………... İli 
………………….  İlçesi  …………………….  Köyü  …………………….  Mahallesine 



isalesine öngörülen, Q = …………………. lt/sn. verimli …………………. Membasının Q = 
…………….. lt/sn.lik kısmının tahsisi için …………..... tarihinde köylere asılan ilana, ilan 
müddeti  içerisinde herhangi bir  itiraz bulunmadığından ve membanın çıktığı  arazi tapusuz 
olduğundan,  Q  =  …………………..  lt/sn.  verimli  membasının  Q  =  …………....  lt/sn.lik 
kısmının adı geçen köye mahallesine  içmesuyu ihtiyacı  olarak tahsisine,  Tahsis ve Tevzii 
heyetinin   ……/…../…….  Tarihli  toplantısında  oybirliği  ile  karar  verilmiş  ve  durum 
Onaylarınıza sunulmuştur.

  

    BAŞKAN                 Ü  Y  E     Ü  Y  E             Ü   Y  E               Ü Y E 
İmar ve Kentsel            
 İyileştirme Md.

 
 

O   L   U   R
…./…./…..

Genel Sekreter
Vali a.

       İHTİLAFLI    İÇMESUYU MEMBA TAHSİS ve TEVZİİ   HEYETİ   KARARI
 



KARAR  TARİHİ : …../…./….

KARAR SAYISI : …./……….

İLİ :

İÇESİ :

SUYUN TAHSİS EDİLDİĞİ KÖY :

MEMBANIN ADI :

MEMBANIN SARFİYATI :

TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI :

KONU : ……………………………………………………..sıhhi 
içmesuyu  getirilmesidir.  Söz  konusu  işe  ait  içmesuyu  raporu  …………………. tarihinde 
tanzim ve tasdik edilmiştir.

………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖRÜŞÜ :

………………..  İli  ……………………….İlçesi  ……………………  köyü 
……………………..  mahallesine  tasdikli  ön  proje  raporuyla  isalesi  öngörülen  Q  = 
……………  lt/sn.  sarfiyatlı  ……………………………………….  membasının  kimyasal 
analiz sonucu içilebilir olduğu belirtilmiştir.

……………………………..  Kadastro  Müdürlüğünün  …………………….  tarih  ve 
………… sayılı yazılarında membaın çıktığı arazinin tapusuz olduğu belirtilmiştir.

……………………  köyü  ………………………  mahallesinin  ……………….  yılı 
nüfusu ….. kişi olup, bu nüfusa göre kişi başına ……….. lt/gün üzerinden müstakbel insan 
içmesuyu  ihtiyacı  Q  =  ………  lt/sn.dir.  Hayvan  içmesuyu  ihtiyacı 
………………………………………………………………………………………….  toplam 
içmesuyu  ihtiyacı  Q  =  ……………..  lt/sn.dir.  ………………………  köyü 
…………………………  mahallesinin  müstakbel  insan  ve  hayvan  içmesuyu  ihtiyacının 
karşılanabilmesi  için,  Q  =  ………………...  lt/sn.  verimli  ……………………
membaının…………………..  Q  =  ………………..lt/sn.lik  kısmının  adı  geçen  köye, 
mahalleye tahsisi 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun 
ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre ve Bu  kanunlar 
dayanağında hazırlanan içme suları yönetmeliğinin 7 maddesine göre uygun görülmüştür.

KARAR  :  Yapılan  inceleme  sonucunda;  İdaremiz   İmar  ve  Kentsel  iyileştirme 
Müdürlüğünce konu tetkik edilerek içmesuyu tahsis teklifi hazırlanmıştır. ………………... İli 
………………….  İlçesi  …………………….  Köyü  …………………….  Mahallesine 



isalesine öngörülen, Q = …………………. lt/sn. verimli …………………. Membasının Q = 
…………….. lt/sn.lik kısmının tahsisi için …………..... tarihinde köylere asılan ilana, ilan 
müddeti  içerisinde  herhangi  bir  itiraz  bulunmadığından  ve  membaın  çıktığı  arazi  tapusuz 
olduğundan,  Q  =  …………………..  lt/sn.  verimli  membasının  Q  =  …………....  lt/sn.lik 
kısmının adı geçen köye mahallesine  içmesuyu ihtiyacı  olarak tahsisine,  Tahsis ve Tevzii 
Heyetimizin   ……/…../…….  Tarihli  toplantısında  oybirliği  ile  karar  verilmiş  ve  durum 
Onaylarınıza sunulmuştur.

  
    BAŞKAN                 Ü  Y  E     Ü  Y  E             Ü   Y  E               Ü Y E 
İmar ve Kentsel            
 İyileştirme Md.

 

O   L   U   R
…./…./…..

İl GENEL MECLİS BAŞKANI

İ  L  A  N

İL ÖZEL İDARESİ,  ……………………………………………..  MÜDÜRLÜĞÜNDEN



İLİ : KIRIKKALE

İLÇESİ :

SUYUN TAHSİS EDİLECEĞİ KÖY :

MEMBANIN ADI :

MEMBANIN SARFİYATI : 

TAHSİS EDİLECEK SU MİKTARI :

İLANIN ASILDIĞI TARİH :

       Q=..    .lt/sn sarfiyatlı          . membasının Q=.       lik kısmının              ne  5286 sayılı  
Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün  Görevleri Hakkındaki Kanunun 2. maddesinin (e) 
bendi gereğince tahsis edileceğinden, bu konuda herhangi bir itirazı olanların bu itirazlarını 
tesvik edecek belgeler ile (tapu, Zilliyetlik v.s.) birlikte ilanın asıldığı tarihten itibaren 22 gün 
içerisinde İl Özel İdaresine  itirazlarını bildirmeleri ilan olunur.

…/…./2011
                          

    ……………………..
      ……………..Şb..Md.

  Not: Müddeti içinde yapılmayan itirazlar,
her ne şekilde olursa olsun nazarı 
itibara alınmayacaktır.

T  U  T  A  N  A  K



İLİ :   KIRIKKALE

İLÇESİ :

SUYUN TAHSİS EDİLECEĞİ KÖY :

MEMBANIN ADI :

İLANIN ASILDIĞI TARİH :

İLANIN KALDIRILACAĞI TARİH :

             Q=.......................lt/sn verimli …………………... membasının ……….. lt/sn.lik 
kısmının  ………………………….Köyüne   /Mah.ne  İçmesuyu   ihtiyacını  karşılamak 
amacıyla  tahsis  edileceğine  dair  İLANIN,  Köy  Odasının,  Köy  Konağının  kapısına 
veya  ..............................................  ilan tahtasına  asıldığını  belirten  bu tutanak tarafımızdan 
tanzim ve imza edilmiştir.

 
……/……/ 20 ……

İL ÖZEL İDARESİNDEN                     ...................KÖYÜ MUHTARI

ADI SOYADI :...............................             ADI SOYADI :...............................

İMZA :...............................               İMZA           :...............................

AZA  AZA  

ADI SOYADI : ......................................           ADI SOYADI :................................

İMZA : ......................................            İMZA              :................................

İÇMESUYU MEMBAA TAHSİS TEKLİFİNE AİT ÖZET     ( Form III )



İLİ

İLÇESİ

KÖYÜN ADI :
MAHALLENİN ADI :
MEVCUT İÇME SUYU DURUMU :
NÜFUSU (Son Nüfus Sayımına Göre) :
MÜSTAKBEL NÜFUS :
MÜSTAKBEL İNSAN İÇME SUYU İHT. :
HAYVAN İÇME SUYU İHTİYACI :
TAHSİSİ İSTENEN MEMBAANIN ADI :
MEMBANIN SARFİYATI :
MEMBANIN ÖLÇÜM TARİHİ :
HANGİ KÖYE AİT OLDUĞU :
HALEN NE MAKSATLA KULLANILDIĞI :
TAHSİS EDİLECEK SU MİKTARI :
MEMBANIN HUKUKİ DURUMU :
İŞİN PROGRAM DURUMU :
İTİRAZ EDEN KÖY :
İTİRAZ SEBEPLERİ :
………………………… MÜDÜRLÜĞÜNÜN   GÖRÜŞÜ : :

MEMBA TAHSİS KOMİSYONU:

BAŞKAN                        ÜYE                                 ÜYE                                     ÜYE                           ÜYE  


