ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KÖY İÇME ve KULLANMA SUYU TESİSLERİ İŞLETME BAKIM VE ONARIM
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
tarafından yapılmış veya yaptırılmış içmesuyu tesislerinin işletme, bakım ve onarımlarına dair hususları
düzenlemektir.
KAPSAM:
Madde 2- Bu yönetmelik, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
tarafından yapılmış veya yaptırılmış içmesuyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin ne
şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları kapsar.
YASAL DAYANAK:
Madde 3- Bu yönetmelik 3202 (Değişik 5286) sayılı Köye Yönelik Hizmetler, 7478 sayılı Köy
İçme Suları Hakkında Kanun, 442 Sayılı Köy Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun,7201 sayılı Tebligat Kanunu,442 sayılı Tahsilat Tebliği ve
22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen
Valilik

: Çanakkale Valiliğini

Vali

: Çanakkale Valisi

İl Özel İdaresi : Çanakkale İl Özel İdaresini
K.H.G.B.

:Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,

Muhtarlık

:Köy Tüzel Kişiliğini,

İçmesuyu Tesisi:Suyun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve suyun nakli ile
depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,
Cazibeli İçmesuyu Tesisi:Su temin edilen kaynağı; Suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha yüksekte
olan ve suyun nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen içmesuyu tesisini,
Terfili İçmesuyu Tesisi:Su temin edilen kaynağı; Suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha aşağı kotta
olan ve suyun taşınması için mekanik güce ihtiyaç duyulan içmesuyu tesisini,
Ünite:Köy ve köye bağlı yerleşim birimleri,
İçmesuyu Birliği:Birden fazla üniteye içme suyunu sağlayan

grup içmesuyu tesislerinden faydalanan

ünitelerin tesisin işletme, bakım, onarımını yürütmek üzere kendi aralarında kurdukları birliği,
İşletme: İl Özel İdaresi ve K.H.G.B. tarafından yapılmış veya yaptırılmış içmesuyu tesisinin yapılış amacına
uygun ve sürekli olarak, suyun temini, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,
Bakım:İçmesuyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,
Onarım:İçmesuyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilmeyen yenileme, geliştirme,
onarım çalışmalarını,
Grup İçmesuyu Tesisi:Birden çok üniteye içmesuyu temin etmek üzere yapılmış içmesuyu tesisini,
Münferit İçmesuyu Tesisi:Bir üniteye içmesuyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,
Abone: Şebekeli tesislerden faydalanan her haneyi,
İfade eder.

Devir işlemleri
Madde 5- (1) İdare tarafından yapılmış içmesuyu tesislerinden ;
a) Münferit olanların devir işlemleri; Geçici kabulü yapılıp işletmeye açılan
tesisler o işin kontrol mühendisi ve idare tarafından yönetmelik ekinde verilen teslim tutanaklarını usulüne
uygun doldurarak köy muhtarı ve azalarına imzalatıp teslim edilir.
b) Grup olanların devir işlemleri; Grup olarak yapılıp işletmeye açılan tesisler o
işin kontrol mühendisi ve idare tarafından proje safhasında köy muhtarlarınca kurulmuş birlik başkanlığına

veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarlarına yönetmelik
ekinde verilen teslim tutanaklarını usulüne uygun doldurarak imzalatıp teslim edilir.
(2) Yapımı tamamlanan tesisin muhtar ve/veya birlik tarafından teslim alınmak
istenmemesi durumunda; söz konusu tesisin devri yazılı olarak muhtarlık ve/veya birliğe bildirilir. Onbeş
gün içinde muhtarlık ya da birlik tarafından herhangi bir itiraz olmaması durumunda tesisin devri re’sen
yapılmış sayılır. İtiraz olması durumunda, idare tarafından yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor
doğrultusunda devir işlemleri tamamlanır
(3) Devredilen tesislerin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım onarım ve
korunmasından köy muhtarlığı ve birlikler veya muhtarlıkları müştereken sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
İÇMESUYU TESİSLERİNİN İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Madde 6- İl Özel İdaresi veya K.H.G.B. tarafından yapılan veya yaptırılan ve hizmete
sunulan tek köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu temin eden içme suyu tesislerinin işletme, bakım,
onarım, geliştirme hizmetleri ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, Merkezde
ise K.H.G.B. ‘nin bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı gözetiminde Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir.
Madde 7- İl Özel İdaresi

veya K.H.G.B. tarafından yapılan veya yaptırılarak hizmete

sunulan birden çok köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu (grup içmesuyu) temin eden içme suyu
tesislerinin işletme, bakım, onarım, geliştirme hizmetleri ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı
gözetiminde, Merkezde ise K.H.G.B. ‘nin bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı gözetiminde ilgili İçmesuyu
birlikleri tarafından yürütülecektir.

İşletme, Bakım, Onarım Usul ve Esasları
Madde 8-1 a) Bakım; İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,
kısmi yenileme ve geliştirme çalışmalarını kapsar. Bakım hizmetleri tesisi devir alan birlik veya muhtarlık
tarafından yapılır. Acil bakım giderleri birlik veya muhtarlık abone gelirlerinden karşılanır.
b) Onarım; İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen
yenileme, geliştirme ve onarım çalışmalarını kapsar. Onarım hizmetleri ilgili muhtarlık veya birlikçe yapılır.
c) Muhtarlıkların yada Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin mali gücünü aşan büyük
çaplı onarımlar için İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda yatırım programı ve
bütçe İmkanları dahilinde gerekli ödenek tahsis edilir.

2- İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesisinde Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği,
yapımı tamamlanan tesisin geçici kabulünden sonra onbeş gün içerisinde elektrik aboneliğini üzerlerine
almak zorundadır. Kesin kabule kadar olan süredeki tesisin yapımından kaynaklanan arıza veya eksikler
dışında meydana gelecek arızadan dolayı ortaya çıkan masraflar ile kullanımdan kaynaklanan su bedeli,
elektrik masrafı gibi bedeller suyu kullananlardan tahsil edilir.
3-(1)-Arızalı trafo ve motopomplar hakkında yapılacak işlemler;
a) Tahsis edilen terfi makinelerinden yerlerine monte edildikten sonra; arızalanan olduğu
takdirde bunlar hakkında arıza tutanağı tanzim edilecektir.
b) Herhangi bir nedenle tesislerden sökülen terfi makineleri elden geçirilerek kullanılabilir
durumda olup, olmadıkları tespit edilerek, onarımı mümkünse tamir edilecektir. Onarımı mümkün
değilse hurdaya ayrılarak, değerlendirme ambarına alınır.
(2) Kurulu terfi makinelerinin yenilenmesi ilkeleri;
a) Arızalanan makinenin onarılması için her türlü imkan denenmiş ve onarılmasının
kesinlikle mümkün olmadığı İl Özel İdaresince kurulacak Makine ve Elektrik konusunda uzman teknik
elemanlardan oluşan teknik heyet raporu ile açık şekilde belirlenmiş olması gerekir.
b) Yenileme yapılan terfi makineleri kurulduktan sonra eskileri sökülerek değerlendirme
ambarına alınacaktır.
3) Trafo veya elektromotopompların yenilenmesinde alınacak katkı payları
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a) Köylülerce yapılacak katkılar yenilemenin yapıldığı bedel üzerinden yapılır. Terfi
makinelerinin kalan bedelleri idarece köye yönelik hizmetler kapsamında köylüye katkı olarak
değerlendirilir.
b) Yenileme talebinde bulunan müdürlüğün verdiği taahhüt ve teknik rapor ilgili Genel
Sekreter Yardımcısına gönderilecektir. İstenen terfi makinesinin tahsisinin yapılabileceğinin
bildirilmesinden ve ünitesince taahhüt edilen katkının yatırılmasından sonra tahsis yapılması mümkün
olacaktır. Vezne makbuzuna (Motopomp bedelidir) ibaresi kesinlikle yazılacaktır.
c) Askeri Garnizon içme suyu ünitelerinde gerekli yenilemeler için katılım payı
alınmayacaktır.’’
İçmesuyu tesislerinde atıl durumda olan malzemelerin değerlendirilmesi
Madde 9- İdare tarafından inşa edilen içme suyu tesislerinde atıl durumda olan motopomp, ENH
malzemeleri, arıtma cihazları, borular v.b. aparatlar değerlendirme ambarlarına alınarak ihtiyacı olan köylere
takılır veya taktırılır. Bu tür işlemler İdare onayı ile gerçekleştirilir.
İçmesuyu tesislerinin farklı amaçlarla kullanılabilmesi
Madde 10- Yapımı tamamlanarak muhtarlıklar ve/veya birliklere devredilen içmesuyu tesisleri
insan ve hayvan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildiğinden başka amaçlarla
kullanılamaz. Ancak içme ve kullanma suyu amacının ortadan kalkması ve söz konusu tesisin başka amaçla
kullanılması konusunda talep olması halinde İdare tarafından üç kişilik bir komisyon kurularak talep
sahibinin projesi incelenir. Talep sahibinin projesinin uygun görülmesi halinde İdarenin onayı ile işletme
şartnamesi ve işletme ücreti belirlenir. Alınan kararlar tesisi işleten muhtarlık veya birliğe bildirilir.

İçmesuyu tesislerinin farklı amaçlarla kullanılması halinde müeyyideler
Madde 11- (1) İşletmecinin tesisin devir sözleşmesi ve eklerindeki hükümlere ısrarla uymaması,
tesisin amacından uzaklaşması veya tesisin esneklik veya güvenliğinin ve kamu yararına işletilmesinin
tehlikeye düşmesi ve buna benzer sair hallerde bu sözleşmeyi idare hiçbir işleme lüzum kalmaksızın
bozmaya yetkilidir.
(2) Bozma durumunun işletmeciye bildirilmesini izleyen 30 gün içinde işletmeci
devirde öngörülen eksiklik ve arıza dolayısıyla oluşacak onarım maliyetleri işletmeciden tahsil edilir.
Madde 12- Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her hane (abone) bedeli kendisi tarafından
karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak mecburiyetindedir.Su sayacı
taktırmayan aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır. Abone; bağlı bulunduğu köy muhtarlığı ile su abone
sözleşmesini imzalayacaktır. Bu işlemler ilçelerde bağlı bulundukları ilçe kaymakamlığı gözetiminde,
Merkezde ise K.H.G.B. ‘nin bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı gözetiminde Muhtarlıklar tarafından
yürütülecektir. Sözleşme imzalamayan aboneye su verilmeyecektir..

Madde 13-Merkezde K.H.G.B ‘nin bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise
Kaymakamın başkanlığında yılda bir defa toplantı yapılır. Yapılacak toplantıya içmesuyu tesisi bulunan
muhtarlar ve İl Özel İdaresi yetkilileri katılır. Bu toplantıda Valilikçe onaylanan uygulama talimatına göre
içmesuyu ile ilgili işlenen suçlara ne kadar para cezasının verileceği; her yıl uygulanacak cazibeli ve terfili
su tüketim bedelleri ve içmesuyu tesisine ait zorunlu giderler ayrı ayrı belirlenir. Bu toplantıda alınan
kararlar İl Valisine onaylatıldıktan sonra uygulamaya konur.
Madde 14-İl Özel İdaresi içmesuyu tesislerinin kontrol ve denetimini yaparak herhangi bir
aksaklık durumunda İlçe Kaymakamlığına veya il merkezinde K.H.G.B.’den sorumlu Vali Yardımcısına
durumu bildirecektir.
Proje kapsamı
Madde 15- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlık veya birliklere devir edilen içme suyu
tesislerinden öncelikle projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. Zorunlu hallerde proje kapsamının
genişletilmesinde veya daraltılmasında İdare yetkilidir.
Madde 16-Muhtarların veya K.H.G.B. ‘nin yapacağı hizmetlerin ihtiyaç duyulduğunda kontrol
ve denetimi Valilikçe yaptırılır..
Madde 17-

Su Tüketim Bedeli Olarak Abonelerden Alınacak Ücretler
Su tüketim bedeli olarak Abonelerden alınacak ücret miktarları, ücret toplama

yöntemi ve kullanımı Valilikçe onaylanan uygulama talimatına göre yapılır
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Kaynakları ve Tesislerin Korunması, Sorumluluklar,Cezalar

Madde 18- Köy içme suyu tesislerinin korunmasından, bakımından ve temizliğinden ( içme
suyu depolarının temizlenmesi ve klorlanması) Köy Muhtarlıkları ve İçme suyu Birlikleri sorumludur.
İdare veya muhtarlıklar/birliklerce; işletme, bakım ve onarımları yapılan tesislerin tahrip edilmesi,
bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi veya kirlenmesine sebep olabilecek
davranışlarda bulunması halinde sorumluları hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 442 sayılı Köy
Kanunu, ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında kanun gereğince yasal işlem yapılır.
İl Özel İdaresi halen Köylerde İçmesuyu tesislerini besleyen ve ayrıca ileride ihtiyaç halinde mevcut
tesise ilave edilerek kullanılabilecek konumda olan su kaynaklarının korunması amacı ile 5302 Sayılı
Kanun’un 7/b maddesi ve 3202 Sayılı Kanun’un 2/b,d,s Maddelerine göre su kaynaklarına zarar verebilecek

her türlü faaliyeti kısıtlamak veya engellemek için Valilik Makamı oluru ile en az 5 kişilik bir komisyon
oluşturur .
Valilik Makamı Oluru ile İl Özel İdaresi teknik elemanlarından oluşturulan Komisyon ; Topoğrafya,
Hidrolojik ve Jeolojik yapıyı gözeterek su kaynakları etrafında Koruma bandı veya Kısıtlama alanı belirler.
Bu tespitler 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalara işlenerek ayrıca Kısıtlama alanı köşe koordinat değerleri
ve uyulması gereken kurallar maddeler halinde ilgili Kurum, Kuruluş ve faaliyet gösterecek firmaya yazılı
olarak bildirilir.
Denetim
Madde 19- İçme suyu tesislerinin amacına uygun işletilip işletilmediği ve projesindeki
değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığı İdare ve Kaymakamlık tarafından tesisin
projesindeki değerleri esas alarak denetlenir.

İdari Yaptırımlar
Madde 20- (1) İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği
yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen kararlara aykırı
davrananlara; fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, uygulama talimatı doğrultusunda idari para cezası verilir.
Fiillin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye verilecek idari para cezası bir
kat artırılır.
(2) İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan tesislere herhangi
bir zarar verilmesi durumunda, İl Özel İdaresince eski duruma getirilerek yapılan masraflar %30 fazlasıyla
zarar verenden tahsil edilir.

Tutanak düzenlenmesi
Madde 21- Cezayı gerektiren işlem ve eylemleri yapanlar hakkında İdarenin yetkili
personeli/komisyonu tarafından tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta yasaya aykırı olarak yapılan işlem ve
eylemin yeri, zamanı, niteliği ve aykırı olduğu mevzuat hükmü gösterilir. Tutanak, işlem ve eylemin
yapıldığı yerde düzenlenir ve taraflarca imzalanarak örneği ilgiliye, diğer örneği on gün içinde İl Özel
İdaresine verilir. İlgilinin tutanağı imzalamaktan veya almaktan kaçınması veya bulunamaması halinde,
durum tutanağa yazılır ve bu halde tutanak ilgili muhtarlığa verilmek suretiyle kendisine tebliğ edilmiş
sayılır.

Tutanağa itiraz
Madde 22- Haklarında Tespit tutanağı düzenlenenler tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün
içinde İl Özel İdaresine itiraz edebilir. İtiraz, İlçelerde Kaymakamlıklar kanalıyla yapılabilir.
Kaymakamlıklara yapılan itirazlar yedi gün içinde İl Özel İdaresine gönderilir. İtiraz edilen veya edilmeyen
tespit tutanakları on beş gün içinde İl Encümeni tarafından karara bağlanır.
Kararların tebliği
Madde 23- Bu yönetmeliğe göre verilen ceza kararları 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Yargı mercilerine yapılacak müracaat, para cezalarının
yürütülmesini durdurmaz.
İdari yaptırımların uygulanması
Madde 24- 1)Para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde İl Özel İdaresi hesabına
yatırılmadığı taktirde , 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
tahsil edilir.
(2) İşyeri kapatma yaptırımı, yaptırımı süresince işyerinin mühürlenmesi suretiyle
uygulanır.
Madde 25- Köye tesis edilen su kullanım düzenini bozanlara, su sayacı taktırmayanlara
muhtarlık tarafından 17. madde uyarınca Valilikçe belirlenecek miktarda para cezası verilir. Verilen bu
cezalar,köy karar defterine yazılır ve köy karar defteri de Merkezde Köylere Hizmet Götürme Birliğine
bakan Vali Yardımcısı, ilçelerde ise Kaymakamlar tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olur.
YÜRÜRLÜLÜK
Madde 26-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 27-Bu yönetmelik hükümlerini Çanakkale Valisi yürütür.
09/03/2012 TARİH VE 38 NOLU MECLİS KARARI İLE YÖNETMELİK ÇIKARILMIŞTIR.
23/11/2015 tarih ve 116 no lu meclis kararı ile 18. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

