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ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 

 
İÇME SUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİ  

İŞLETME – BAKIM VE ONARIM  
YÖNERGESİ 

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  
 
Amaç ve Kapsam 
 
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve yapılacak olan 
içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarım uygulamalarına ait usul ve 
esasları belirlemektir. 
 
Dayanak 
 
MADDE 2- Bu yönerge 3202 (Değişik 5286) sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında 
Kanun, 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, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 442 
sayılı Tahsilat Tebliği ve 22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
MADDE 3- Bu yönergede geçen 
 
a) İdare : Çorum İl Özel İdaresini,  
 
b) İl Genel Meclisi : Çorum İl Genel Meclisini, 
 
c) Bakım ve Onarım: İçme suyu ve kanalizasyon tesisinin devamlı olarak hizmette 
tutulması için yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarını, 
 
d) Birlik: 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş olan 
mahalli idare birliklerini, 
e) Cazibeli İçme Suyu Tesisi: Su temin edilen kaynağı suyun tüketildiği yerleşim 
birimlerinden daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen 
içme suyu tesisini, 
 
f) Grup İçme Suyu Tesisi: Birden çok üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış 
içme suyu tesisini, 
 
g) İçme Suyu : Kimyasal ve bakteriyolojik tahliller neticesinde TSE standartlarında 
içilebilir nitelikte olan sular içme suları olarak kabul edilir. Arıtma tesisi kurularak 
içilebilir niteliğe getirilen sular da içilebilir sular olarak kabul edilir. Diğer sular kullanma 
veya sulama suyu olarak değerlendirilebilir. 
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h) İçme Suyu Tesisi: Suyun temin edildiği yer ile tüketime verdiği yer arasında kalan ve 
suyun nakli ile depolanmasını ve dağıtımını sağlayan yapıların bütününü, 
 
ı) İşletme: İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiş tesislerin yapılış amacına uygun ve 
sürekli olarak tesisin çalıştırılması, korunması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları, 
 
i) Kanalizasyon Tesisi: Evsel atık suların yerleşim yerlerinden toplanarak uzaklaştırıldığı 
tesisi,  
 
j) Limit Uygulaması: İnşaat programında olmayıp acilen yapımına ihtiyaç duyulan her 
ünite için belli miktarla sınırlandırılan inşaat uygulamaları, 
 
k) Münferit içme suyu tesisi: Bir üniteye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme 
suyu tesisini, 
 
l) Su Tüketim Bedeli: Kaynağından isale yada terfi edilerek abonelere dağıtılan içme 
suyundan köy muhtarlığı yada birlik tarafından tahsil edilecek ücret. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Devir, İşletme, Bakım ve Onarım İşleri 
 
Tesislerin Devir İşlemleri 
MADDE 5- (1) İdare tarafından yapılmış içme suyu ve kanalizasyon tesislerinden; 
 
a) Münferit olanların devir işlemleri; Geçici kabulü yapılıp işletmeye açılan tesisler o işin 
kontrol elemanı ve idare tarafından yönerge 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 elemanı ve idare tarafından proje safhasında köy muhtarlarınca kurulmuş birlik 
başkanlığına veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu 
oluşturan köy muhtarlarına yönerge ekinde verilen teslim tutanaklarını usulüne uygun 
doldurarak imzalatıp teslim edilir.  
 
c) Ayrıca İdare gerek gördüğü durumlarda yapmış olduğu veya yapacağı tesisleri 
ilçelerde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne belirleyeceği esaslar doğrultusunda İl 
Genel Meclis kararıyla devir edebilir. Bu esaslar İdare ve Birlik tarafından hazırlanacak 
bir protokol ile düzenlenir. Bu kapsamda devir edilen tesislerin işletme, bakım onarım, 
abonelik işlemleri ile su bedeli toplanması hizmetleri de İdarece belirlenecek esaslar 
doğrultusunda bu birliklerce yürütülebilir. İhtilaflar öncelikle İdare, ilgili Kaymakamlık 
ve ilgili İl Genel Meclisi üyelerinden oluşturulacak komisyon tarafından çözülecektir. 
 
d) Devir işlemleri yapılmadan önce eski halen kullanılmakta olan, sorunlu olan ve 
kullanılamayan tesisler İdarece yaptırılarak tam, eksiksiz, ve çalışır durumda olduğuna 
dair rapor onaylandıktan sonra muhtar veya birliklere devir yapılabilecektir. 
 
(2) Yapımı tamamlanan tesisin muhtar ve/veya birlik tarafından teslim alınmak 
istenmemesi durumunda; söz konusu tesisin devri yazılı olarak muhtarlık ve/veya birliğe 
bildirilir. On beş gün içinde muhtarlık ya da birlik tarafından herhangi bir itiraz olmaması 
durumunda tesisin devri re’sen yapılmış sayılır. İtiraz olması durumunda, idare tarafından 
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yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda devir işlemleri 
tamamlanır. 
 
(3) Devredilen tesislerin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım onarım ve 
korunmasından köy muhtarlığı ve tesisin işletilmesinden sorumlu birlikler veya 
muhtarlıklar müştereken sorumludur. 
İçme Suyu Tesislerinin İşletilmesi  
MADDE 6- (1) İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesisinde muhtarlık veya 
birlik yapımı tamamlanan tesisin geçici kabulünden sonra elektrik aboneliğini üzerlerine 
almak zorundadır. Kesin kabule kadar olan süredeki tesisin yapımından kaynaklanan 
arıza veya eksikler dışında meydana gelecek arızadan dolayı ortaya çıkan masraflar 
muhtarlık veya birliğin bütçesinden karşılanır. 
 
(2) Şebekeli tesislerde kullanılan suyun ücretinin ödenmesi temel esastır. Bu yöndeki 
uygulama köy ihtiyar heyetinin kararı ile başlatılır. Her hane (abone) bedeli kendisi 
tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak 
mecburiyetinde ve kullandığı suya göre belirlenen su tüketim bedelini ödemek 
zorundadır. Su sayacı taktırmayan aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır. Abone, bağlı 
bulunduğu köy muhtarlığı ile arasında su abone sözleşmesi imzalayacaktır.  
Sözleşme imzalamayan aboneye su verilmeyecektir. Şebekeli tesislerde her haneden 
alınan su tüketim bedeli; içme suyu tesislerinin personel, enerji ve rutin bakım–onarım 
giderleri ile diğer giderlerini ihtiva etmektedir. 
 
(3) İçme suyu amaçlı yapılan tesislerin amacı doğrultusunda kullanılması ile ilgili 
işlemler köy muhtarlığınca yürütülür. Abone yapılması, su tüketim ücreti tahsil edilmesi, 
sayaç takılması, içme suyunun sulamada kullanılması ve kaçak su tüketenlere ceza 
uygulanması köy muhtarlığının sorumluluğundadır. Su tüketim ücretleri ile kaçak su 
tüketenlere uygulanacak cezalar köy ihtiyar heyeti tarafından karar alınmak suretiyle her 
yıl belirlenir ve mülki amirin onayına sunulur. 
 
Su Tüketim Bedelleri 
MADDE 7- Su tüketim bedelleri köy muhtarlıkları veya birlikler tarafından 
görevlendirilecek yetkililer tarafından toplanacaktır. 
a) Münferit içme suyu tesislerinde köy muhtarlıklarınca tahsil edilerek, tesisin bakım - 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine,  
b) Grup içme suyu tesislerinde birlik tüzüğüne göre tahsil edilerek, grubun bakım-onarım 
ve işletmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine, gelir kaydedilir.  
 
Tesislerin Sürekliliğinin Sağlanması 
MADDE 8- Tesisin işletilebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan 
ödenek abonelerden toplanan tüketim bedelinden ayrılarak, yedek ödenek olarak 
muhtarlık veya birlik bütçesinde hazır bulundurulacaktır. İçme suyu tesislerinin (depo, 
arızalı vana ve çekvalf vb. malzemeler ile terfi makinesi elektro motopomplar) tamiri, 
rutin bakım-onarımlarının yapılması, depoların temizliği, klorlama işleminin titizlikle 
takibi ve terfili sistemlerde kullanılan elektrik enerji bedelinin zamanında ve 
aksatılmadan ödenmesi için muhtarlıklar ile birlikler gerekli tedbirleri almak zorundadır. 
Ayrıca tesislerin çevresinde suyun kirlenmesine neden olabilecek suyun kaynağında, 
borularda, maslakta ve depo etrafındaki çevresel etkiler izlenecek ve muhtarlıkça gerekli 
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tedbirler alınarak (deponun tel örgüye alınması, kapı ve pencereleri kapalı tutulması vd.) 
gerektiğinde idareye bildirilecektir. 
 
İçme Suyu Tesislerinde Bakım ve Onarım 
MADDE 9- (1) İçme suyu tesisinin devamlı hizmette tutulması için yapılması gereken 
bakım çalışmalarını (vana değişimi, motopomp bakımı, çekvalf yenileme, elektrik arızası 
giderme vb.) kapsar. 
(2) Bakım hizmetleri tesisi devir alan birlik veya muhtarlık tarafından yapılır. Bakım 
giderleri muhtarlık veya birliğin bütçesinden karşılanacaktır. 
(3) Köylere Hizmet Götürme Birliklerine devredilen tesislerin bakım giderleri de bu 
birlikler tarafından karşılanacaktır. 
(4) Yukarıda tanımı yapılan bakım onarım kapsamı dışında kalan ve idarenin uzman 
elemanlarınca yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan rapor doğrultusunda, muhtarlık 
veya birliklerin mali gücünü aşan büyük çaplı onarımlar için yatırım programı ve bütçe 
imkanları dahilinde tesisin çalıştırılabilmesi için idare gerekli teknik, ayni ve mali 
yardımlarda bulunabilir. 
(5) Köy içme suyu deposuna isale veya terfi edilen suyun kontrol edilerek, içme suyu 
deposuna giren su miktarında azalma olduğunun gözlemlenmesi halinde köy ihtiyar 
heyeti öncelikle projesine göre içme suyu isale hattı güzergahında herhangi bir kaçak 
bağlantı veya sızıntı olup olmadığı konusunda inceleme yapacak ve yapılan inceleme 
sonucu, köy karar defterine işlenecektir. Ayrıca içme suyu tesisinin yıllık kontrolü 
yapılarak tespit edilen aksaklıkların karar defterine işlenerek gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 
(6) Köy muhtarlığı tarafından içme suyu depolarının yılda iki kez temizlenmesi ve  
yapılan işin köy karar defterine işlenmesi gerekmektedir. 
(7) Köy içme suyunda kullanılacak olan sıvı, tablet yada gaz klor İl Özel İdaresi 
tarafından temin edilecek ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılacaktır. 
Köy muhtarlığına klorun kullanımına ilişkin teknik bilgiler Halk Sağlığı Müdürlüğü 
tarafından verilecek, klorlama çalışması ise köy muhtarlığı tarafından yapılacaktır.  
 
İçme Suyu Tesislerinde Atıl Durumda Olan Malzemelerin Değerlendirilmesi 
MADDE 10: 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. 
 
Kanalizasyon Tesislerinin İşletilmesi, Bakımı ve Onarımı 
MADDE 11- Tesislerin devrinden sonra hane bağlantıları hane sahipleri tarafından teknik 
kriterlere uygun olarak yapacaklardır. Tesislere evsel nitelikli atık suların dışında bağlantı 
yapılması yasaktır (ahır bağlantısı, sanayi atıkları vb.). Yasağa uymayanlar hakkında köy 
muhtarlığınca yıllık ihtiyar heyeti tarafından belirlenen miktarda ceza uygulanır. 
Tesislerin sürekli işletmede tutulabilmesi için gerekli her türlü işletme, koruma, bakım ve 
onarım çalışmaları muhtarlık veya birlik tarafından yapılacaktır.  
Kanalizasyon tesislerinde meydana gelen tıkanmalara, İl Özel İdaresi ve hizmet alınan 
belediye marifetiyle müdahale edilebilir. Müdahale esnasında evsel atık sular dışında bir 
atık maddenin tıkanmaya sebep olduğu tespit edilirse vidanjör hizmet bedeli köy 
muhtarlığından tahsil edilir.   
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Köylere Yapılacak Limit Yardımları  
MADDE 12- Kullanılmakta olan tesislerde bakım–onarım, tamamlama ya da yeni bir 
tesis inşa etmek amacıyla malzeme talep edilmesi durumunda, İdarece her yıl 
belirlenecek olan yardım miktarları çerçevesinde malzeme ve araç gereç yardımı 
yapılabilir. 
Proje Kapsamı 
MADDE 13- Yapımı tamamlanarak muhtarlık veya birliklere devir edilen içme suyu 
veya kanalizasyon tesislerinden öncelikle projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. 
Zorunlu hallerde proje kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasında İdare yetkilidir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tesislerin Korunması ve Sorumluluk 
MADDE 14- Tesislerin korunmasından köy muhtarlıkları ve birlikler sorumludur. 
İdare veya muhtarlıklar/birliklerce bakım ve onarımları yapılan ve köy muhtarlıkları 
tarafından işletilen tesislerin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su 
kaynağının kirletilmesi veya kirlenmesine sebep olabilecek davranışlarda bulunulması 
halinde sorumluları hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 
ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, İçme suyu tesisine zarar veren 
sorumluların tespit edilememesi halinde tahribat, bozma veya zarar hangi köy sınırları 
içinde meydana gelmişse onarım masrafları o köyden tahsil edilir. 
 
Yürürlük  
MADDE 15- Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
MADDE 16 –Bu yönerge hükümleri Çorum Valisi tarafından yürütülür. 
 
 
             26/02/2016 
 
                                                                                                            Ahmet KARA 
                                                                                                                    Vali 
 
EKLER; 
1) Su Abone Sözleşmesi 
2) Su İhbarnamesi 
3) Su Kesim Tutanağı 
4) İçme Suyu Tesisi Devir Teslim Tutanağı 
5) Kanalizasyon Tesisi Devir Teslim Tutanağı 
 
..../02/2015  Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü: O. DUMAN 
..../02/2015  Genel Sekreter Yardımcısı: Ü. DEMİRAY 
..../02/2015  Genel Sekreter: Ö. ARSLAN 
..../02/2015  Vali Yardımcısı: S. TUNCER 
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SU ABONE SÖZLEŞMESİ 

SİCİL NO ABONE NO DEFTER NO SAYFA NO 
    

ABONENİN T.C. KİMLİK NO  
ADI SOYADI  
ANA ADI  
BABA ADI  
DOĞUM YERİ  
DOĞUM TARİHİ  
ABONE TÜRÜ KİRACI EV SAHİBİ   

  
ABONE TİPİ  
ABONELİK ADRESİ MAHALLE : 
KAPI NO 
EV TELEFON NO  CEP TELEFON NO  

GELİRİN 
TÜRÜ 

GÜVENCE BEDELİ  SAYAÇ 
BİLGİLERİ 

ADA-PARSEL  
KESME-BAĞLAMA  SAYAÇ MARKASI  
İŞTİRAK-KATILIM  SERİ NO  
TESİSAT MUAYENE  TARİH  
İŞÇİLİK BEDELİ  ENDEKS  
ÇEŞİTLİ GELİRLER  DURUMU  
  ŞEBEKESİ  
TOPLAM  

MAKBUZ TARİH VE NO'SU:            .............................................. / ....... / .........                                   ........... / ........ 
SÖZLEŞME ŞARTLARI 

1-Sayacı işletmeyecek herhangi bir tesisatla su tüketen, tesisattan herhangi birini kasten bozan veya başka bir binaya (işyeri-
konut) su tesisatı çekerek paralı veya parasız su verenlerden kaçak su cezası alınır. 

2-Aboneler,  ihbarname ve fatura  muhteviyatını gününde yerine getirmeye ve ödemeye mecburdur.  Fatura muhteviyatını 

zamanında ödemeyen abonelerin suları kesilerek açma-kapama bedeli tahsil edilir. 

3-Aboneler sayaçlarının bulunduğu mahalli aydınlık, temiz ve okunabilir tutmaya, sayaçlarını darbelerden ve dondan korumaya 

mecburdur. 

4-Abonenin tesisatta veya sayaçta hiçbir değişiklik yapma yetkisi yoktur. Arızalı sayaçların tamiri Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından  ücreti  mukabilinde yaptırılır.  Sayaçlar Köylere  Hizmet Götürme  Birliği  görevlileri ve  Köy Muhtarı  gözetiminde 
değiştirilir.Değiştirilenler hakkında kanuni işlem yapılır. 

6- Anlaşmazlık halinde dava mercii ÇORUM mahkemeleridir. 

 SÖZLEŞME 
TARİHİ 
 ......... / ..... / ..........

 ABONE 

YAPAN 

GÖREVLİNİN 

ADI - 

SOYADI 

  

AÇIKLAMA 
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SU KESİM TUTANAĞI 

Abone Numarası Sıra No  

Adı Soyadı Endeksi  

Adres Mühür No  

 ................................................................. dolayı suyunuz kesilmiştir. Bu tutanakla birlikte 

Köy Muhtarlığına gelmeniz gerekmektedir. Kesilen suyunuzun Köy Muhtarlığının bilgisi dışında açılması 
durumunda hakkınızda cezai işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize... 

Kesim Görevlisi Kesim Görevlisi Abone 
   

 

SU   İ H B A R N A M E S İ  

TAHAKKUK TARİHİ: TAHAKKUK NO 
SAYIN SU TÜKETİM BEDELİ :  

ARIZALI TÜKETİM BEDELİ :  
TEMİNAT BEDELİ :  

 TOPLAM :  

ABONE NO :  DÖNEM KDV:  

ABONE TİPİ :   ÖDENECEK TUTAR:  

 SON ÖDEME TARİHİ :  

 İLK OKUMA SON OKUMA TÜKETİM 

GÜN SAYISI 

ARIZALI GÜN 

ARIZALI m3 

EK m3 

 

 

 

 

 

OKUMA TARİHİ: 

OKUMA ENDEKSİ : 

SAYAÇ DURUMU : 

SAYAÇ NO : 

OKUYUCU KODU : 

  

 
BİRİM FİYAT :  GEÇMİŞ DÖNEM BORCU*  

G.DÖN.GECİKME CEZASI**  
 * ÖDEDİYSENİZ BU UYARIYI DİKKATE 

ALMAYIN. 

** ÖDEME TARİHİNDE AYRICA 
HESAPLANACAKTIR. 
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İÇME SUYU TESİSİ 

  
 DEVİR -TESLİM TUTANAĞI 

 
 
İLİ    : ÇORUM 
İLÇESİ   : 
KÖYÜ                  : 
 

Yukarıda adı geçen içme suyu tesisi / grubu İL ÖZEL İDARESİ ve KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ’nce hazırlanan projesine uygun olarak yapılarak çalışır 
vaziyette köy muhtarlığına devredilmiştir. Tesisin mevcut Yönergeye göre işletilmesi 
sorumluluğu köy muhtarlığına aittir. 
 
 
 
 
          TESLİM EDEN                             TESLİM ALAN 
            … / …. / 20…                                          …. / …. / 20… 
 
 
 
 
İL ÖZEL İDARESİ/                              KÖY MUHTARLIĞI           AZA 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ                                             
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KANALİZASYON TESİSİ 
 

  DEVİR -TESLİM TUTANAĞI 
 
 
İLİ    : ÇORUM 
İLÇESİ   : 
KÖYÜ                  : 
 

Yukarıda adı geçen kanalizasyon tesisi İL ÖZEL İDARESİ ve KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ’nce hazırlanan projesine uygun olarak yapılarak çalışır vaziyette 
köy muhtarlığına devredilmiştir. Tesisin mevcut Yönergeye göre işletilmesi sorumluluğu 
köy muhtarlığına aittir. 

 
 
 
 
 
          TESLİM EDEN                             TESLİM ALAN 
            … / …. / 20…                                          …. / …. / 20… 
 
 
 
 
İL ÖZEL İDARESİ/                                    KÖY MUHTARLIĞI                AZA 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ                                            

 
 

 

 


