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YALOVA İL ÖZEL İDARESİ KÖY YOLLARI AĞININ 
BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç: 
MADDE 1- Bu yönetmeliğinin amacı, Yalova İlinin 5393 sayılı Kanun ile belirlenen (orman 

köyleri hariç) Belediye sınırları ile Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bu köylere bağlı 
yerleşim birimlerinin yol ağını tespit etmek ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanındaki köy 
yolları ağının belirlenmesi ve uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.  

Kapsam: 
MADDE 2- Bu yönetmelik; Yalova İlindeki İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında kalan 

Köy yolları ağının belirlenmesi çalışmalarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsar. 
Dayanak: 
MADDE 3- Bu Yönetmelik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (b) bendi, 

3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
    MADDE- 4-  Bu yönetmenlikte geçen; 

a) İdare: İl Özel İdaresini, 
b) Makam: Yalova Valisini, 
c) Komisyon: İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonunu, 
d) Teknik Heyet: İl Genel Meclisine sunulacak teklifleri inceleyecek, idarece alanı ile ilgili 3 
kişiden oluşturulacak heyeti, 
e) Köy yolu: Köyleri bağlılarına, köy ile bağlılarını; il, ilçe ve belde merkezleri ile Devlet ve il 
yollarına bağlayan yolları,  
f) Köy yolu Ağı:  Köy yolu tanımına giren yollar ile köy içi yolları, 
g) Grup Köy yolu: Aynı güzergâh üzerinde bulunan iki ve daha fazla sayıda köy ile bağlılarını; il, 
ilçe ve belde merkezleri ile Devlet ve il yollarına bağlayan yolları,  
h) Münferit Köy yolu: Grup köy yolu ve bağlantı yolları dışında kalan, bir köyü veya bağlılarını; 
grup köy yoluna il, ilçe ve belde merkezleri ile Devlet ve il yollarına bağlayan yolları, 
ı) Bağlantı Yoları: Üzerinde herhangi bir yerleşim ünitesi bulunmayan; ancak köy ve bağlılarını 
birbirine veya il ve Devlet yoluna birden fazla güzergâhla bağlayan yolları, 
i) Köy içi Yolu: Yol yapım ve bakım makinalarının çalışabileceği, köy ve bağlısının ana ulaşım 
yolu üzerinde bulunan, yerleşim biriminin giriş ve çıkışını sağlayan veya ulaşım yolunun 
uzantısı niteliğindeki yolları, 
j) Köy içi ara sokaklar: Köy yerleşim alanı içindeki yolları, 
k) Tarla yolları: köy arazilerinde tarım amacı ile kullanılan yolları, 
l)Master Planı: Ulaşımı sağlanamayan köy yolu kalmadığından, köy yolları ağının genişletilmesi 
yerine, köy yollarının ıslah edilmesi ve standartlarının yükseltilmesi amacı ile köy ve bağlısının 
en önemli yolunun standart hale getirilmesi için hazırlanan ve 2001 yılında yürürlüğe giren 
plan, 
m) Birinci Derece Öncelikli Yol: Köyün veya bağlısı olan yerleşim birimlerinin il, ilçe ve belde ile 
Devlet il ve grup köy yoluna en uygun güzergâhına ulaşımı sağlayan yolları, 
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n) İkinci Derece Öncelikli Yol: Köy veya bağlılarını; birinci derece öncelikli ana ulaşım yolu 
dışında, birden fazla bağlantı yolu ile bağlısına, köye, grup köy yoluna, Devlet ve il yoluna 
bağlayan, bir başka ifade ile birinci derece öncelikli köy yolu tanımı dışında kalan yolları, 
o) Devlet Yolu : Önemli bölge ve il merkezlerinin deniz, hava ve demir yolu istasyon, iskele, 
liman ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derece ana yolları, 
ö) İl Yolu: Bir il sınırı içinde ikinci derece öneme haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe ve belde gibi 
belli başlı merkezleri birbirine, il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, Devlet 
yollarına, demir yolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği 
diğer yerlere bağlayan yolları, 
p) Kontrol Kesim Numarası (KKN): İlçe mülki sınırları içerisinde tanımı yapılan her bir köy 
yoluna verilen numarayı, 
r) Envanter: Yapılan içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon tesisleri, stabilize kaplama, asfalt 
kaplama işleri, köprü, menfez, istinat duvarı gibi sanat yapılarının kayıtlara geçirilmesi, Yol 
ağına yeni alınan veya yol ağından çıkartılan köy yollarının İçişleri Bakanlığının tescilinden 
sonra K.K.N. verilmesi ile hizmet haritalarında bunların güncelleştirilmesini ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
                    Köy Yolları ve Köy Yol Ağının Tespit Edilmesi Çalışma Esasları 
 

   Master Planının Geçerliliği: 
MADDE 5 - Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında Mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü döneminde hazırlanan 2002 yılında uygulanmasına başlanan I. Master plan 
geçerlidir. Yol vasıflarının değiştirilmesine ihtiyaç duyulması halinde vasıf değişikliği, İl Genel 
Meclisinin kararı ile yapılacaktır. 
Envanter Kayıt Usulü 
MADDE- 6 – Kayıtlarda envanter sistemi esas alınacak olup, yolların uzunluğu haritalarda 
küsüratsız olarak km. bazında ifade edilecektir. Bu nedenle yol güzergâhının ölçülen gerçek 
uzunluğu ifade edilirken küsuratı 500 m.’nin altında ise bir alt km. ’ye, 500 m.’nin üzerinde ise 
bir üst km. ’ye iblağ edilerek haritaya işlenecektir. 
 Ancak yatırım programında yer alan işlerin gerçekleştirilmesinde arazide ölçülen gerçek 
uzunluklar üzerinden işlem yapılacaktır. 

  Köy Yolunun Tespiti ve Köy Yolları Ağından Çıkarılması: 
MADDE-7- Köy yolları ağında bulunmayan, ancak sonradan kullanımına ihtiyaç duyulan köy 
yollarının tespit edilerek köy yolu ağına alınması, kullanım dışında kalan yolların yol ağından 
çıkarılması, tescili yapılan yeni yerleşim yerlerinin yollarının tespit edilerek yol ağına alınması, 
Teknik Heyetin raporundan sonra İl Genel Meclisinde Karara bağlanır.  
   Teknik Heyet çalışmalarında, İdari bağlıyı (Mahalle, Yayla, Kom, Mezra vs.) köye, köyü 
İlçeye, birden fazla köyü il veya İlçe merkezine en uygun güzergâhla bağlayan yolu dikkate alır. 
 

          En uygun yolun seçiminde; 
a) Maliyeti en az olan, 
b) Geometrik standardı yüksek olan, 
c) En kısa güzergâha sahip olan, 
d) Sağlık Ocağı, Okul, Köy Kalkınma Kooperatifleri, el sanatları, üretim tesisleri, küçük sanayi 
tesisleri gibi ekonomik, sosyal ve kültürel faktörleri ihtiva eden, 
e) Tomografik yapısı uygun olan, 
f) En az sanat yapısı ve köprüye ihtiyaç duyulan, 
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g) Güzergâhı üzerinde heyelan, sel baskını, bataklık, drenaj vb. sorunları olmayan, 
h) Her türlü iklim şartlarında en fazla ulaşım imkânını sağlayan, 
i) Mülkiyet konusunda hukuki sorunu olmayan, 
j) Köyü ilçeye, birden fazla köyü komşu ilçeye ve il merkezine bağlayan yollar dikkate 
alınacaktır. 
MADDE- 8- (1)  Köy yolu tespiti için İdareye yapılacak başvurularda; İdare Teknik Heyet 
Üyelerine Master Plan kriterlerine göre mahallinde gerekli incelemeleri yaptırır. Teknik Heyet 
yol ağına alınması veya yol ağından çıkarılması talep edilen güzergâhı köy yolları haritası 
üzerinde geçici olarak gösterir ve madde 7 de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını tespit 
eder. Uygun bulunması halinde Ek-1 deki yolağı teklif ve değişiklik formunu tanzim ederek 
idareye verir. İdare görüşülerek karara bağlanmak üzere teklifi İl Genel Meclisine sunar. 
(2) İl Genel Meclisi üyelerince İl Genel Meclisine yapılacak tekliflerde teklif komisyona havale 
edilir. Komisyon, teknik heyet tarafından hazırlanacak raporu da dikkate alarak, düzenlediği 
raporunu görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunar. 
(3) Değişikliği kabul edilen yol, hizmet haritası ve envanter kayıtlarına işlenerek bağlı olduğu 
ilçeye ait köy yolları K.K.N. (Kontrol Kesim No) haritasından bir yol numarası verilir. 
(4) K.K.N. verilerek harita ve envantere işlenen veya K.K.N.sı iptal edilerek harita ve envanter 
kayıtlarından çıkarılan yol, onaydan sonra 15 (onbeş) gün içinde, gereği için ilgili kurumlara 
bildirilir. 
(5) Değişikliği uygun görülmeyen yol, statü değişiklikleri yol ağı teklifleri dosyasında muhafaza 
edilir. 

   Yürürlük: 
MADDE- 9- İl Genel Meclisince kabul edilen bu Yönetmelik, 3011 Sayılı Yasa gereği, mahallinde 
çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
MADDE- 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Valisi yürütür. 

 


