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BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 

  

KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ  

YAPIM-İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

tarafından yapılmış içmesuyu tesislerinin Yapım-İşletme-Bakım ve Onarımlarına ait hususları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik, İl Özel İdaresi tarafından yapılmış içmesuyu tesislerinin İşletme-

Bakım ve Onarım Hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği 

hususlarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönetmelik, 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönetmelikte anılan ; 

 

(1) Vali    : BARTIN Valisini, 

(2) İl Genel Meclisi   : BARTIN İl Genel Meclisini, 

(3) İl Encümeni   : BARTIN İl Encümenini, 

(4) İlçe Kaymakamı                         : BARTIN İline Bağlı İlçe Kaymakamlarını, 

(5) Genel Sekreter   : BARTIN İl Özel İdaresi Genel Sekreterini, 

(6) Genel Sekreter Yardımcısı : BARTIN İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısını, 

(7) Hukuk Müşaviri   : BARTIN İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirini, 

(8) İlçe Özel İdare Müdürü  : BARTIN İlçe Özel İdare Müdürlerini 

(9) Birim Müdürü   : BARTIN İl Özel İdaresi Müdürlerini ifade eder. 

(10) Bağlı Birimler   :BARTIN İl Özel İdaresi Genel Sekreterine karşı 

sorumlu Birimleri ifade eder.  

 

10)İçmesuyu Tesisi; Suyun temin edildiği yer  ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve 

suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü, 

11)Cazibeli İçmesuyu Tesisi; Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden 

daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç ve enerji gerektirmeyen içmesuyu 

tesisini, 

12)Terfili İçmesuyu Tesisi; Su temin edilen kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden 

daha aşağı kotta olan ve suyun nakli için mekanik güce ihtiyaç duyulan içmesuyu tesisini, 

13)Ünite; Köylere bağlı mahalle gibi belediye teşkilatı bulunmayan yerleşim birimlerini; (10 

adet hane altındaki yerler ünite kapsamına girmez.) 

14)İçmesuyu Birliği; Birden fazla üniteye içmesuyu sağlayan grup içmesuyu tesislerinden 

faydalanan ünitelerin, tesisin İşletme-Bakım ve Onarımını yürütmek üzere kendi aralarında 

kurdukları birliği; 



15)Tesislerin İşletilmesi; İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiş içmesuyu tesisinin yapılış 

amacına uygun ve sürekli olarak, suyun teminini, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili 

kuralları 

16)Bakım; İçmesuyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları, 

17)Onarım; İçmesuyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen 

yenileme, geliştirme, onarım çalışmalarını, 

18) Grup İçmesuyu Tesisi; Birden çok köy ve ünitelerine içmesuyu temin etmek üzere 

yapılmış içmesuyu tesisini, 

19)Münferit İçmesuyu Tesisi; Bir köye içmesuyu temin etmek üzere yapılmış içmesuyu 

tesisini, 

ifade eder. 

 

Sorumluluk 

Madde 5- İl Özel İdaresi tarafından yapılmış içmesuyu tesislerinden, 

a)Münferit olanlar, köy muhtarlığına, 

b)Grup olanlar, varsa içmesuyu birliklerine yoksa ilgili Köy İhtiyar Kurullarına 

İl Özel İdaresinin belirleyeceği usul ve esaslarla devredilir. 

Devredilen içmesuyu tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi,bakım,onarım ve 

korunmasından köy muhtarlığı ve içmesuyu birliği sorumludur. 

 

Geçici İşletme 

Madde 6-İhaleli olarak Müteahhit firmalar tarafından inşaatı tamamlanarak geçici kabulü 

yapılan tesislerin işletmesi 45 gün süreyle yüklenici firma tarafından yapılarak Köy İhtiyar 

Kuruluna teslim edilir.Bu süre zarfındaki her türlü işletme faaliyetleri ve giderleri yüklenici 

sorumluluğundadır. 

Madde 7-Grup içmesuyu tesislerinde 45 günlük yüklenici firma sorumluluğundaki geçici 

işletme sonunda içmesuyu birliği kurulamayan veya kurulduğu halde çalıştırılamayanlar için 

ilçelerdeki grup tesisler için Kaymakam veya İlçe Özel İdare Müdürü, İl Merkezindeki grup 

tesisler için Vali veya Genel Sekreter Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Müdürlüğü 

temsilcisi ve ilgili muhtarların katılacağı toplantıda tesisin hangi şartlarda çalıştırılacağı bir 

tutanağa bağlanarak, tesis ilgili Köy İhtiyar Kuruluna teslim edilir. Bu işlemin yapılmasından 

sonra tesisin çalıştırılması  Köy İhtiyar Kuruluna aittir. 

              Tesisin yüklenicinin kesin kabule kadar olan süredeki kendi kusurundan kaynaklanan 

arıza veya eksikler dışında meydana gelecek arıza vs. masrafları ile kullanımdan kaynaklanan 

masraflar (su bedeli,elektrik masrafı vs.) suyu kullananlardan tahsil edilir. 

Şebekeli tesislerde her hane(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 takılmadığı takdirde, içmesuyu bakım ve onarım işleri 

sözkonusu İdarece yapılmayacaktır. 

 

Kararlar  

Madde 8-İl’in Merkez ilçesine bağlı grup ve münferit içmesuyu tesisleri için Vali veya Genel 

Sekreter diğer ilçelerdeki tesisler için Kaymakam Başkanlığında, yılda bir toplantı yapılır. 

              Toplantıya İlçe’deki her içmesuyu birliğini temsilen o birliğin yetkili organlarınca 

seçilmiş bir temsilci, münferit içmesuyu tesisi bulunan köy muhtarları ile İl Özel İdaresi 

Birim Müdürlüğünden bir temsilci katılır. 

              Birden fazla ilçenin köylerine hizmet veren grup içmesuyu tesislerinin içmesuyu 

birlik temsilcisi grupta en fazla ünitesi olan ilçede yapılan toplantıya, ilçelerin gruptaki ünite 

sayısının eşit olması halinde, hangi ilçenin ünitelerinin toplam nüfusu fazla ise o ilçedeki 

toplantıya katılır. 



              Toplantılar Vali’nin belirleyeceği tarihlerde ve en az üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla yapılır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 

toplantıda, bu oran aranmaz ve katılanlarla kararlar Vali’nin onayı ile yürürlüğe girer. 

Bu toplantıda ; 

             1-Her yıl uygulanacak su tüketim bedelleri, Bakım-Onarım ve İşletme giderleri de 

göz önüne alınarak tespit edilir.Cazibeli içmesuyu tesisleri için tespit edilecek su tüketim 

bedeli terfili içmesuyu tesisleri için tespit edilen su tüketim bedelinin 1/3’ü olarak alınır. 

            2-İçmesuyu tesislerinin Bakım-Onarım ve İşletmesiyle ilgili problemler varsa çözüme 

kavuşturulur. 

            3-Grup içmesuyu tesislerinde içmesuyu  birliğinin münferit içmesuyu tesislerinde 

muhtarlığın tesisin işletmesi için her türlü gider ve gelirleri dikkate alarak düzenleyecekleri 

yıllık bütçeyi aşan Bakım ve Onarımlar İl Özel İdaresine bildirilir. 

 

Gelir ve Giderler 

Madde 9-Su tüketim bedeli olarak hanelerden (abone) alınacak ücretler 

                a)Münferit tesislerde köy muhtarlıklarınca tahsil edilerek tesisin Bakım-Onarım ve 

İşletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine, 

                b)Grup tesislerde içmesuyu birliği tüzüğüne göre tahsil edilerek grubun Bakım-

Onarım ve İşletmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine,  gelir kaydedilir. 

                c)Münferit ve grup içmesuyu tesislerinden şebekeli olanlarda kullanılan su 

miktarına göre her haneden(abone) alınan su tüketim bedeli, personel masrafı, enerji giderleri, 

rutin bakım ve onarım giderleri ve diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır. 

                d)Münferit içmesuyu tesislerinden terfili ve cazibeli olanlardan tespit edilecek yıllık 

Bakım ve İşletme giderleri tesisten faydalanan hanelerden hane başına tüketim miktarı 

oranlanarak tahsil edilir. 

 

Kullanım Amacı 

Madde10-İçmesuyu tesisleri insan ve hayvan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tesis edildiğinden başka amaçlarla kullanılamaz. 

 

Verimlilik 

Madde 11-İçmesuyu tesislerinin amacı uygun işletilip işletilmediğini ve projesindeki 

değerlerle uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını İl Özel İdaresi tesisin projesindeki 

değerleri esas alarak tayin, tespit ve denetler. 

 Köy Tüzel Kişiliği veya İçmesuyu Birliği Temsilcileri ek 1’de verilen beyannameyi 

her yıl düzenleyip, Özel İdareye bildirmelidir. 

 

Projenin Kapsamı 

Madde 12-Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara veya içmesuyu birliklerine devir edilen 

içmesuyu tesislerinden tesisin projesinde yer alan üniteler faydalanır.Projesi dışında tesisten 

faydalanmak amacıyla ünite ilavesi yapılamaz.Zorunluluk hallerinde proje kapsamının 

genişletilmesi veya daralmasına İl Özel İdaresi yetkilidir. 

 

Tesisin Korunması 

Madde 13 –Köy içmesuyu tesislerinin korunmasından köy muhtarlıkları ve içmesuyu 

birlikleri sorumludur. 

İl Özel İdaresi veya muhtarlıklar ile içmesuyu birliklerince İşletme-Bakım ve 

Onarımları yapılan içmesuyu tesislerinin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile 

su kaynağının kirletilmesi halinde sorumluları hakkında 9/5/1960 tarih ve 7478 sayılı Köy 



İçmesuları Hakkında Kanun’un 16. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 55. ve 56. 

maddeleri gereğince Vali ve Kaymakamlıklar tarafından yasal işlem yapılır. 

Sorumluların tespit edilememesi halinde tahribat, bozma veya zarar hangi ünite 

sınırları içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteden temin ettirilir. 

 

Köy içme suları yapım ve bakım onarım işleri 

Madde 14-Ünite kapsamı olmayan yerlere içmesuyu hizmeti yapılmayacaktır. Köy Tüzel 

Kişiliğince giderilemeyen devlet-vatandaş işbirliği ile yapılacak tamir ve onarım işleri için 

muhtarlık işçiliğini taahhüt ettiği takdirde İl Encümeninin oluru ile malzeme yardımı 

yapılabilecektir. Birim Müdürlerinin oluru ile de makina yardımı yapılabilecektir. 

 

Yürürlük 

Madde 15- Bu Yönetmelik, İl Genel Meclisi kararını müteakip kanunun ön gördüğü süreyi 

takiben mahallinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Valisi Yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

İÇMESUYU TÜKETİM-MALİYET VE PERFORMANS BEYANNAMESİ 

                                                                                             

                                                                                            Dönemi :………… 

 

1- Köyün Adı                         :……………………………………………… 

 

2- Kaç Mahalleden Oluştuğu :……………………………………………… 

 

3- İçmesuyu Tesisi Bulunan Mahalleler:…………………………………… 

 

4- Köyde Bulunan Toplam Su Abonesi Sayısı : …………………………… 

 

5- Köyde Sayaç Kullanıp Kullanılmadığı        :……………………………. 

 

6- İçmesuyu Tesisinde Bulunan Motopomp Sayısı :…………..…………… 

 

7- Motopompların Kullanım Süresi :………………………………………. 

 

8- Önceki Yıl Köye Basılan Toplam Su Miktarı :…………………………. 

 

9- Önceki Yıl Ödenen Toplam Elektrik Faturası :…………………………. 

 

10- Tesis Boru-Şebeke Hattının Toplam Uzunluğu :………………………. 

 

11- Önceki Yıl İçinde İl Özel İdaresinden Bakım 

      Onarım veya Proje Çalışması Yapılıp, Yapılmadığı : ………………….. 

 

12- Önceki Yıl İçinde Yeni Açılan Abone Sayısı :…………………………. 

 

 Yukarıda bilgilerin defter ve belgelerimize uygun olduğunu 

onaylarız. 

 

                                                                                                       Muhtar 

İmza-Mühür 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 10 sayılı karar ek’i olup tasdik olunur. 

 

     Hüseyin MANAV                   Sefai CESUR                            Yusuf ÖZÇELİK 

İl Genel Meclis Başkanı                 Katip Üye                                     Katip Üye 

 

EK-1 Form  


