
İÇMESUYU TESİSLERİ İŞLETME – BAKIM VE ONARIM  

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Burdur  İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve 

yapılacak olan içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım uygulamalarına ait usul ve esasları 

belirlemektir. 

 Dayanak 

  MADDE 2 – (1) 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 Tahsilât Tebliği , 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile bu 

Kanununun 7/b maddesi, 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu ve Mülga Köy Hizmetleri hakkındaki 

3202 sayılı Kanunun 2. maddesinin (e.) bendine ve Mülga Köy Hizmetleri İçmesuyu Etüt ve Proje 

Teknik Şartnamesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 (2)Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki 3202 sayılı 

Kanunun 2. maddesinin (e) bendi ile ;  

 “Köy ve bağlı yerleşim birimlerine, Askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme ve kullanma 

suyu tesisleri yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak ve bu 

maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş köyün veya 

köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları köylerin ve bağlı yerleşim birimlerinin, 

Askeri Garnizonların ihtiyaçlarına göre tevzii (Etüdünü yapmak, teklif etmek, karar almak) etmek, 

kısmen veya tamamen başka köye, köylere bağlı yerleşim birimlerine tahsis etmek ve tahsis şeklini 

değiştirmek, 

 Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla, diğer gayrimenkulleri, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis 

etmek, 

 Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve suyollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, 

Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi 

yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.” İçme suyu tahsis - 

tevzii ve kamulaştırma yetkisi İl Özel İdarelerine verilmiştir. 

 Tanımlar 

 MADDE 3 – (1) Bu yönetmelikte geçen ; 

 a) Bakım: İçmesuyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması ile yapılan çalışmaları 

yenileme, geliştirme, onarım çalışmalarını, 

 b) Cazibeli İçmesuyu Tesisi:  Su temin edilen kaynak, suyun tüketildiği yerleşim 

birimlerinden daha yüksek kotta olan ve suyun nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen içme 

suyu tesisini, 

 c) Terfili İçmesuyu Tesisi: Su temin edilen kaynak, suyun tüketildiği yerleşim biriminden 

daha aşağı kotta olan ve suyun taşınması için mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu tesisini, 

 ç) Münferit İçmesuyu Tesisi: Bir üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu 

tesisini, 

 d) Grup İçmesuyu Tesisi: Birden çok köy ve üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış 

içme suyu tesisini  



 e) İçmesuyu: Kimyasal ve Bakteriyolojik tahliller neticesinde içilebilir nitelikte olan sular 

içme suları olarak kabul edilir. Arıtma tesisi kurularak  içilebilir niteliğe getirilen sular da 

bakteriyolojik ve kimyasal analizlerin temiz çıkması halinde içilebilir sular olarak kabul edilir. 

Diğer sular kullanma veya sulama suyu olarak değerlendirilebilir. 

 f) İçmesuyu Tesisi: Suyun temin edildiği yer ile tüketime verdiği yer arasında kalan ve 

suyun nakli ile depolanmasını ve dağıtımını sağlayan yapıların bütününü (kaptaj, drenaj, maslak, 

toplama odası, tahliye rögarı v.b.), 

 g)  İdare: Burdur  İl Özel İdaresi’ni,  

 ğ)  İl Genel Meclisi: Burdur İl Genel Meclisi’ni, 

 h)  K.H.G.B.: Köylere Hizmet Götürme Birliğini, 

 ı)   İşletme: İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiş tesislerin yapılış amacına uygun  ve 

sürekli olarak tesisin çalıştırılması, korunması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,   

 i)  Onarım: İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen 

yenileme, geliştirme, 

 j)  Ünite: İl Özel İdaresinin hizmet götüreceği en küçük birim olan yerleşim alanına ünite 

denir.  Ünite 150 m. Yarıçaplı bir dairevi saha içinde 30 nüfus ve 5 hane bir arada veya sadece 50 

ve daha yukarı nüfusa sahip ve bu nüfusun barındığı sabit meskenleri bulunan ayrıca Valilikçe de 

kabul edilen yerleşik sahayı, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İçme Suyu Tesislerinin Devir, İşletme, Bakım ve Onarım İşleri 

 Tesislerin devredilmesi 

 MADDE 4 –  (1) İdare tarafından yapılmış içme suyu tesislerinden; 

 a)  Münferit olanlar Köy muhtarlarına 

 b) Grup olanlar tesislerin birliklerine veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak  protokol 

doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarlarına devredilir.  

 c) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşaatı tamamlanmış olup devir işlemleri 

tamamlanmamış olan ya da dosyasında devir yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge 

bulunmayan tesislerin devir işlemleri yapılmış sayılır. 

 Devir işlemleri 

 MADDE 5 - (1) İdare tarafından yapılmış içmesuyu tesislerinden; 

 a) Münferit olanların devir işlemleri; İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında veya 

Geçici Kabulü yapılıp işletmeye açılan tesisler idare tarafından Kesin Kabulü yapıldıktan sonra 

yönetmelik ekinde verilen teslim tutanakları usulüne uygun  tanzim edilerek köy muhtarı ve 

azalarına teslim edilir (EK 1). 

 b) Grup olanların devir işlemleri; Grup olarak yapılıp işletmeye açılan tesisler, proje 

safhasında köy muhtarlarınca kurulmuş birlik başkanlığına veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak 

protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarlarına idare tarafından yönetmelik ekinde 

verilen teslim tutanakları usulüne uygun tanzim edilerek teslim edilir (EK 1). 

 

 (2) Yapımı tamamlanan ve çalışır vaziyetteki tesis muhtar ve/veya birlik başkanlığına 

teslim edilir. Tesisin 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. 



 İçmesuyu tesislerinde bakım ve onarım 

 MADDE  6 – (1) İl Özel İdaresi veya K.H.G.B. tarafından yapılan veya yaptırılan  ve 

hizmete sunulan münferit köy ve grup köylerine içme suyu temin eden içme suyu tesislerinin 

işletme, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri ilçelerde bağlı bulundukları ilçe Kaymakamlığı 

gözetiminde, Merkezde ise K.H.G.B. ‘nin  bağlı bulunduğu Vali Yardımcısı gözetiminde 

Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir.  

 Abonelik işlemleri 

 MADDE 7 – (1) Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her hane (abone) köy içme 

suyu şebekesine bağlantısını yaparak,  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  arasında  su abone 

sözleşmesini imzalayacaktır. Bu işlemler ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı 

gözetiminde, Merkezde ise K.H.G.B. ‘nin  bağlı bulunduğu  Vali Yardımcısı gözetiminde 

Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir  (EK 2). 

 

 Toplantı ve kararlar 

 MADDE  8 - (1) Merkezde K.H.G.B. ‘nin  bağlı bulunduğu  Vali Yardımcısı başkanlığında, 

ilçelerde ise Kaymakamın başkanlığında her yıl Şubat ayı içerisinde toplantı yapılır. Yapılacak 

toplantıya içme suyu tesisi bulunan muhtarlar katılır. Kaymakamlık veya Vali Yardımcısı 

tarafından ihtiyaç duyulması halinde İl Özel İdaresi’nin içmesuyu ile ilgili Müdürlüğünden 

toplantıya katılmak üzere teknik eleman talep edilebilir. Bu toplantıda içme suyu ile ilgili kararlar, 

işlenen suçlara verilecek cezalar,  her yıl uygulanacak cazibeli su tüketimi, terfili su tüketimi, içme 

suyu depolarında kullanılacak yıllık klor bedelleri ve içme suyu tesisine ait zorunlu giderler ayrı 

ayrı belirlenir. Bu toplantıda alınan kararlar onaylandıktan sonra uygulamaya konur.  

 (2) Uygulama esnasında muhtarlıklar tarafından  su ihbarnamesi makbuzu kesilir (EK 3). 

Abone de bu ihbarname makbuzunda ne kadar su tükettiğini ve ne kadar ücret ödemesi gerektiğini 

bilir. Muhtarlıklarda  aboneye su parasının alındığına dair makbuz verecektir.  

 (3) Su parası yatırmayan abonelerin su sayaçları muhtarlık tarafından  tutanak tutulup ilgili 

mülki amirlere bildirilir. Mülki amirler tarafından alınacak kararlar neticesinde cezai işlem 

uygulanacaktır.  

 (4) Su Abone Sözleşmesi, Su İhbarnamesi v.b. tutanaklar muhtarlıklar tarafından temin 

edilecek ve merkezde Vali Yardımcısı ilçelerde ise Kaymakamlık tarafından onaylanacaktır. 

 İçmesuyu bedelleri 

  MADDE  9 - (1) Muhtarlar tarafından abonelerden toplanan paralar, terfili sistemlerde 

elektrik giderleri ile 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen zorunlu giderlerde kullanılacaktır. 

  

 Tesislerde sorumluluk 

 MADDE 10 - (1) Tesisin bakım ve onarımından muhtarlık sorumlu olacaktır. Muhtarların 

tesisin işletme, bakım, onarım ve geliştirme çalışmalarını aksatması durumunda tesislerin bakım- 

onarım çalışmaları K.H.G.B. tarafından yürütülecektir. Ancak Muhtarların veya K.H.G.B.’nin 

mali gücünü aşan büyük onarımlar İl Özel  İdaresi yatırım programı çerçevesinde yaptırılacaktır. 

Tesiste yapılacak geliştirme uygulamaları İl Özel İdaresi teknik elemanları gözetiminde 

yapılacaktır.  

 

 Tesislerde kontrol ve denetim 
 MADDE  11 - (1) İl Özel İdaresi içme suyu tesislerinin kontrol ve denetimini yaparak her 

hangi bir aksaklık durumunda İlçe Kaymakamlığına veya il merkezinde K.H.G.B.’den sorumlu 

Vali Yardımcısına durumu bildirecektir.        



 Abonelik işlemleri süresi 

 MADDE 12 - (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip altı ay içerisinde köy 

muhtarlarınca su sayacı taktırılarak abonelik işlemleri tamamlattırılacaktır. Bu işlerin takibinden 

ve taktırmayanlarla ilgili cezai işlemler merkez köylerde Vali Yardımcısı, İlçelere bağlı köylerde 

Kaymakamlık tarafından yürütülecektir. 

 İçme suyu tesislerinin farklı amaçlarla kullanılabilmesi 

 MADDE 13 - (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklar ve/veya birliklere devredilen  içme 

suyu tesisleri insan ve hayvan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa 

edildiğinden başka amaçlarla kullanılamaz. Ticari amaçlı tesislere (Petrol istasyonu, Hayvancılık 

ve süt işletme tesisleri v.b.) içmesuyu şebeke hattından su verilemez. Ancak köy içmesuyunun 

yeterli olması halinde muhtar ve ihtiyar heyetinin almış olduğu karar, ilgili Kaymakam veya Vali 

Yardımcısının onayından sonra bu ticari tesisler şebeke hattından yararlandırılabilir. Şebekeden 

yararlanacak ticari tesisler yapılacak olan inşaatların yapımını kendileri üstlenecektir. 

 İçme suyu tesislerinin farklı amaçlarla kullanılması halinde müeyyideler 

 MADDE 14 - (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 otuz gün içinde işletmeci tesisin, 

devir sözleşmesine konulan tesisi idareye bırakmaya, elini çekmeye ve tesisi eksiksiz olarak işler 

durumda İdareye teslim etmek zorundadır.  

 Diğer Kurum ve Kişilerle İlişkiler 

 MADDE 15 - (1) Diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uygulama 

bölgesinde mevcut olan ya da planlanan tesislerle ilgili tasarruflar İdarenin yetki ve 

sorumluluğunda olup bu konularda İl Genel Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda işlem yapılır.  

 Köylere Yapılacak Yardımlar 

 MADDE 16 - (1) Kullanılmakta olan tesislerde bakım – onarım, tamamlama  ya da yeni 

bir tesis inşa etmek amacıyla malzeme talep edilmesi durumunda, ilgili Müdürlükçe her yıl 

belirlenen ödenekler çerçevesinde malzeme, araç ve gereç yardımı yapılabilir.  

 İçme Suyu Tesislerinde Atıl Durumda Olan Malzemelerin Değerlendirilmesi 

 MADDE 17 - (1) İdare tarafından inşa edilen içme suyu tesislerinde atıl durumda olan 

motopomp, ENH malzemeleri, arıtma cihazları, borular v.b. aparatlar ilgili Müdürlük ambarlarına 

alınarak ihtiyacı olan köylere takılır veya taktırılır. Bu tür işlemler ilgili Müdürlük onayı ile 

gerçekleştirilir. 

 Denetim 

 MADDE 18 - (1) İçme suyu tesislerinin amacına uygun işletilip işletilmediği ve 

projesindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığı ilgili Müdürlük tarafından 

tesisin projesindeki değerleri esas alarak denetlenir.  

 Proje Kapsamı 

 MADDE 19 - (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlık veya birliklere devir edilen içme suyu 

tesislerinden öncelikle projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. Zorunlu hallerde proje 

kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasında ilgili Müdürlük yetkilidir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 



Tesislerin Korunması, Sorumluluklar, Cezalar 

 Tesislerin Korunması ve Sorumluluk 

 MADDE 20 - (1) Tesislerin korunmasından köy muhtarlıkları ve birlikler 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. 

 İdari Yaptırımlar                                          

 MADDE 21 - (1) Köye tesis edilen su kullanım düzenini bozanlara, su sayacı 

taktırmayanlara muhtarlık tarafından tutanak tutulup ilgili mülki amirlere bildirilir. Mülki amirler 

tarafından alınacak kararlar neticesinde cezai işlem uygulanır.  

 Tutanak Düzenlenmesi 

 MADDE 22 - (1) İçmesuyu tesislerini tahrip eden, amacı dışında kullanan ve su sayacı 

taktırmayanlar Muhtarlık tarafından İlçelerde Kaymakamlık, İlde ilgili Vali Yardımcısına bildirir. 

Cezayı gerektiren işlem ve eylemleri yapanlar hakkında ilgili Vali Yardımcısı veya 

Kaymakamlığın görevlendireceği yetkili personel 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 verilir. İlgilinin tutanağı imzalamaktan veya almaktan kaçınması veya 

bulunamaması halinde, durum tutanağa yazılır ve tutanak ilgili muhtarlığa verilmek suretiyle 

kendisine tebliğ edilmiş sayılır. 

 Tutanağa İtiraz 

 MADDE 23 - (1) Haklarında Tespit tutanağı düzenlenenler tebliğ tarihinden itibaren onbeş 

gün içinde ilgili Vali Yardımcısı veya Kaymakamlığa itiraz edebilir.  

 Kararların Tebliği 

 MADDE 24 - (1) 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 25 - (1) Para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez K.H.G.B. 

veya ilçe K.H.G.B. hesabına yatırılmadığı takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

 Yürürlük  

 MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik İl Genel Meclisinin kararının onaylandığı tarih 

itibariyle  yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 27 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Burdur Valisi tarafından yürütülür. 

  

 

 


