T.C.
KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ

KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ

BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Kırklareli Đl Özel Đdaresi tarafından yapılmış içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım
hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile,
09.05.1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ve Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen ;
(a) Bakım : Đçmesuyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan
çalışmaları,
(b) Cazibeli içme suyu tesisi : Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim
biriminden daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen içme suyu
tesisini,
(c) Grup içme suyu tesisi : Birden çok üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış
içme suyu tesisini,
(ç) Đçmesuyu birliği : Bir veya birden fazla üniteye içme suyu sağlayan tesislerinden
faydalanan muhtarlıkların birleşerek tesislerin işletme, bakım ve onarımını yürütmek üzere
kendi aralarında kurdukları birliği,
(d) Đçmesuyu tesisi : Suyun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında
kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,
(e) Đşletme : KHGM ve Đl Özel Đdaresi tarafından gerçekleştirilmiş içme suyu tesisinin
yapılış amacına uygun ve sürekli olarak suyun temini, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili
kuralları,
(f) KHGM : Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
(g) Münferit içme suyu tesisi : Bir üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış
içmesuyu tesisini,
(h) Onarım : Đçmesuyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile
giderilemeyen yenileme, geliştirme, onarım çalışmalarını,
(ı) Terfili içme suyu tesisi : Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim
biriminden daha aşağı kotta olan ve suyun nakli için mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu
tesisini,
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yerleşim birimlerini ifade eder.
Sorumluluk
MADDE 4- (1) KHGM ve Đl Özel Đdaresi tarafından yapılmış içme suyu tesislerinden,
(a) Grup olanlar, içme suyu birliklerine veya faydalanan köy muhtarlıklarına,
(b) Münferit olanlar, köy muhtarlığına,
Đl Özel Đdaresi’nin belirleyeceği usul ve esaslarla devredilir. Devredilen içme suyu tesislerinin
yapılış amacına uygun olarak işletilmesi köy muhtarlığı ve içme suyu birliği, bakım, onarım
ve korunmasından kanun, yönetmelik ve genelgeler ile yetkili tutulan tüm kamu kurum ve
kuruluşları sorumludur.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Đşletme, bakım, onarım usul ve esasları
MADDE 5- (1) Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her abone, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak ve
kullandığı suya göre belirlenen su bedelini ödemek zorundadır. Su sayacı taktırmayan
aboneler kaçak su kullanmış sayılacaklardır. Abone, bağlı bulunduğu köy muhtarlığı ile
arasında su abone sözleşmesi imzalayacaktır. Bu işlemler her ilçede köylere hizmet götürme
birlik başkanlığı gözetiminde muhtarlıklar tarafından yürütülecektir. Sözleşme imzalamayan
aboneye su verilmeyecektir. Abonelik sistemi kurulmamış içme suyu tesislerine Đl Özel
Đdaresince bakım ve onarım işleri için teknik yardım hizmeti verilmeyecek, malzeme yardımı
yapılmayacaktır.
Toplantı ve kararlar
MADDE 6- (1) Grup içme suyu birliklerinde, ilçe köylere hizmet götürme birliği
başkanlığında, bağlı muhtarlıkların da katılımıyla yılda bir toplantı düzenlenir ve uygulanacak
cezalar ile su tüketim bedelleri tespit edilir. Kararlar, toplantıda hazır bulunan muhtarlıkların
yarıdan fazlasının oyu ile alınır. Münferit içme suyu tesislerinde ise köy muhtarı yılda bir kez
su tüketim bedellerinin tespiti ve uygulanacak cezalar için köy ihtiyar heyetini toplar ve
çoğunluk kararı alınır. Su bedellerinin tespitinde; enerji, bakım, onarım ve işletme giderleri
hesaba katılır. Cazibeli içme suyu tesislerinde enerji maliyeti olmadığından, sadece diğer
giderler hesaplanarak fiyat tespiti yapılır. Alınan kararlar mahallin mülki idari amirinin onayı
ile yürürlüğe girer.
Gelir ve giderler
MADDE 7- (1) Su tüketim bedeli olarak abonelerden alınacak ücretler,
(a) Grup tesislerde içme suyu birliği tüzüğüne göre tahsil edilerek grubun bakım,
onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine gelir kaydedilir.
(b) Münferit tesislerde köy muhtarlıklarınca tahsil edilerek tesisin bakım, onarım ve
işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir.
(c) Cazibeli veya terfili su temin edilen münferit veya grup içme suyu tesislerinden
şebekeli olanlarda, kullanılan su miktarına göre her aboneden alınan su tüketim bedeli,
personel masrafı, enerji giderleri, rutin bakım ve onarım giderleri ve diğer işletme giderlerinin
karşılanmasında kullanılır.
(ç) Muhtarlık ya da içme suyu birliği tarafından, abonenin tükettiği su miktarı ve
ödeyeceği ücretin yer aldığı su ihbarnamesi makbuzu kesilir. Abone tarafından ödeme
yapıldığında su ücretinin alındığına dair makbuz verilir. Su ücretini yatırmayan abonelerin su
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düzenlenerek suları kesilir. Su Abone Sözleşmesi, Su Đhbarnamesi ve Su Kesim Tutanağı
muhtarlıklar ve içme suyu birliklerince bastırılır.
Kullanım amacı
MADDE 8- (1) Đçmesuyu tesisleri insan ve hayvan içme ve kullanma suyu ihtiyacını
karşılamak amacıyla tesis edildiğinden başka amaçlarla kullanılamaz.
Verimlilik
MADDE 9- (1) Đçmesuyu tesislerinin amaca uygun işletilip işletilmediğini ve projesindeki
değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını, Đl Özel Đdaresi tesisin projesindeki
değerleri esas alarak tayin ve tespit eder.
Projenin kapsamı
MADDE 10- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara veya içme suyu birliklerine devir edilen
içme suyu tesislerinden, projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. Projesi dışında tesisten
faydalanmak amacıyla ünite ilavesi yapılamaz. Zorunluluk hallerinde proje kapsamının
genişletilmesi veya daraltılmasına Đl Özel Đdaresi yetkilidir.
Sağlık ve hijyen
MADDE 11- (1) Her ilçeye ait köylere hizmet götürme birlik başkanlığı ve Đl Özel Đdaresi,
kanun, yönetmelik, genelge ile kendilerine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları kendi
sorumluluk alanı içerisinde bulunan köylerin içme suyu şebekesine su alınan ayaklı veya
gömme depoların temizliği ile hijyen şartlarına uygunluğunu yılda en az 2 kez denetleyerek,
temizlik ve kullanımının sağlanması ile klor kalite analizlerinin takibi de birlik tarafından
ilgili ve sorumlu kurumlara yaptırılacaktır.
Tesisin korunması
MADDE 12- (1) Köy içme suyu tesislerinin korunmasından ve güvenliğinden köy
muhtarlıkları, içme suyu birlikleri, koruma ve güvenlik yetkileri kanun, yönetmelik ve
genelge ile verilen kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. Muhtarlıklar ile içme suyu
birliklerince işletme, bakım ve onarımları yapılan içme suyu tesislerinin tahrip edilmesi,
bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi halinde sorumluları hakkında
9/5/1960 tarih ve 7478 sayılı Köy Đçme suları Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi gereğince
Vali ve kaymakamlıklar tarafından yasal işlem yapılır. Sorumluların tespit edilememesi
halinde tahribat, bozma veya zarar hangi ünite sınırları içinde meydana gelmiş ise ilgili
muhtarlık, ünitenin bağlı bulunduğu su birliği ve Đl Özel Đdaresi tarafından onarım masrafları
karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13- (1) Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü alınarak Đl Genel Meclisince kabul edilen bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Valisi yürütür.
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