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TEKLiF EDEN Fen İşleri Müdürlüğü

KoNUSU Kredi Yurtlar Kurumu'nun Atık su (Kanalizasyon) Probleminin görüşülmesi,

TEKLIF: Belediyemiz imar planı sınırları içerisinde bulunan ve imar planında Yükseköğretim Tesisleri ve

Kampiis Alanı içerisinde yeralan Yüksek Öffenim Kredi Yuıtlar Kurumu Yalvaç Müdürlüğü yurtlarına 02,12.1998

tarih ve 41 sayı ile yapı ruhsatı, 12.04,2004 tarih ve 14 sayı ile yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Ruhsatlar

düzenlenirken yurdun kanalizasyon hattına bağlı olınadığı belirtilmiş ve bağlantının Yüksek Ögrenim Kredi Yurtlar
Kuruınu tarafindan yapılması şartı ile ruhsat verilmiştir. Söz konusu yurtların atık srıları kanalizasyon şebekesi bağlı

değildir. Daha önce defalarca Yurt Müdürlüğü'ne konrı ile ilgili Yurdun atık su hattının kanalizasyona bağlanması

yönünde yazı|ar yazılmış olsa da atık su açığa bırakılmaya devam edilmektedir.

24.05.2016 tarihli Yurtkur Müdürlüğü tarafından tutulan raporda " kanalizasyon hatlarının yapılması ve

işletilmesi görevi Belediyelere ait olup, kanalizasyon bağlantısının yapılabilmesi için Yalvaç Belediyesinin
kanalizasyon hattının arsa slnlrlmıza kadar getirmesi gerekmektedir" denilmektedir. Kaldı ki Belediyemizce,

ilçemizin imar planında Yurtkur Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu Yükseköğretim Tesisleri ve Kampüs Alanınm,
güney-batı cephesinde bulunan Yalvaç-Sücüllü yolunda ve Yükseköğretim Tesisleri ve Kampüs Alanının güney-

doğu cephesinde bulunan Zafer mahallesi Kılıçarslan caddesinde kanalizasyon hattı bağlantısı için yer gösterilmiştir,

Sücüllü yolundaki noktaya bağlanmak için Yurtkur Miidürlüğünün de içinde bulunduğu, Yükseköğretim Tesisleri ve

Kampüs Alanının içinden geçilmesi gerektiği, yaklaşık 600 m hat döşenerek bağlantı sağlanabilmektedir. Belediye

olarak Hiçbir zorunluluk ve görevimiz olmadığı halde, çevreyi koruma ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak için,

araç ve işçilik giderlerinin karşılanacağı fakat gerekli malzemenin Yurt Miidürlüğü tarafindan alınması gerektiği

kendilerine sözlü olarak iletilmiştir. Gereken malzemeleri almadıkları için bağlantı sağlanmamlştlr. Diğer bir
alternatif olan Kılıçarslan caddesinde ise Yükseköğretim Tesisleri ve Kampüs Alanının Yurtkur Müdürlüğünün giriş

kapısına kadar kana]izasyon hattının Belediyemizce götürüleceği fakat yurdun pissu hattının belediye kanalizasyon

hattından düşükte kalmasından dolayı, hatta bağlanmak için terfi merkezi yapılması gerektiğinden bu noktaya da

Yurtkur Müdürlüğü bağlantı yapmak istememektedir. Kaldı ki Yurtkur Müdürlüğünün kanalizasyonunu açığa

bırakığı noktada belediyemizin herhangi bir mülkiyeti-yolu yoktur ve iınar planı dışında bulunmaktadır.

İçişleri Bakanhğı Mahalli İdareler Genel Mtidürlüğü 'nün Milli Eğitim Bakanlığına ||11012010 tarih ve -4521l
sayılı yazısında; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda "Devlete ait okul veya diğer binalar için yol
harcaınalarına katılıma payından herhangi bir muafiyet düzenlerunediği, dolayısıyla bu binalarla ilgili olarak
lrarcaınalara katılma payının ödenmesi gerektiği. yine aynı kanunun 82 inci maddesinde belirtilen muayene ve
sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillerde Muayene, Ruhsat ve rapor Harcı alınabileceği" değerlendirilmektedir.
Belediyemizce Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Yurda verilirken, katılım payı adı altında veya
herhangi bir ad altında hiçbir şekilde harç-ücret alınmamıştıt 25.08.2016 / Mehmet ÖZTOPRAK(İnş. Müh.Y
Gül DURUTÜ.$«Iİnş Yük. Müh.)/ İsmehan AKKAŞ(Fen İşl.Müd.) / Fen İşleri Müdürlüğü/ Belediye
Mecli§ine; 2ş,0&"7Jİ1.ş / Halil Hilmi rÜrtnıcÜ / Belediye Başkanı r-a,
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Fen İşleri Müdürlüğünün 25.08.2016 tarihli müzekkeresi belediye meclisinde müzakere edildikten sonra
yapılan işaretli oylama sonucunda:

KARAR: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun atık su(kanalizasyon) probleminin belediye tarafindan

çözümlenmesi mevcudun oy biıliği ile kabul edildi.
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