
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ  
    KANALİZASYON VE ATIK SU TESİSLERİ                                                                         

BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ 

 BİRİNCİ BÖLÜM 
 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç:  
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Sivas İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon tesisleri ile mevcut 
kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarım uygulamalarına ait esas ve usulleri düzenlemektir. 
 

Kapsam: 
MADDE 2- Bu Yönetmelik Sivas İl Özel İdaresince yapılacak yeni kanalizasyon tesisleri ile mevcut 
kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri ile ilgili hususları kapsar. 
 

Dayanak:  
MADDE 3- Bu yönetmelik 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler hakkındaki kanun 
ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen; 
a) İdare   :   Sivas İl Özel İdaresini 
b) Makam     :   Sivas Valisini 
c) Ünite      :   Köy, köye bağlı mahalle, mezra gibi belediye teşkilatı bulunmayan ve belediye 
mücavir alanı dışında bulunan yerleşim birimini,                                           
d) Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi:  Atık suların tesise verildiği yer, atık suların nakil edildiği hat ve 
deşarj noktasını,  
e) Fosseptik     : Atık suların depolanmasını sağlayan yapıların bütününü, 
f) Doğal arıtma : Yapay sulak alanlarda bitkiler ile atık suların arıtımının yapıldığı  tesisleri,  
g) İşletme       : Sivas  İl Özel İdaresince yapılan kanalizasyon ve atık su tesisinin amacına uygun olarak 
kullanılması ile ilgili kuralları. 
h) Bakım : Kanalizasyon ve atık su tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan yenileme, 
geliştirme, onarım çalışmalarını, 
ı) Onarım : Kanalizasyon ve atık su tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen 
yenileme, geliştirme, onarım çalışmalarını ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanalizasyon ve Atık Su İnşaat Talepleri ve Taleplerin Değerlendirilmesi 

MADDE 5- 
1- Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi yapılması için İdare’nin öngördüğü tesisler ile Muhtarlıklardan 
gelen talepler İdare tarafından değerlendirilir. Etüd ve proje çalışmaları yapılarak ilgili yerleşim yerinin 
Kanalizasyon ve Atıksu projesi yapılır ve tahmini maliyetleri hesaplanır. 



2- Kanalizasyon ve Atıksu projeleri, İl Genel Meclisinin yıllık yatırım programına alınır. Yıl 
içerisinde herhangi bir nedenle vatandaş katkısının gerçekleşmeyeceği veya yetersiz kalacağı Köy Tüzel 
kişiliği tarafından beyan edildiğinde ise İl Genel Meclisi kararıyla o yılın yatırım programından 
çıkarılarak bu yönetmeliğe uygun işlemleri gerçekleşmiş başka bir köy programa alınır. 
3- Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi yapımı, İl Genel Meclisinin Yıllık Yatırım Programı görüşülürken 
aksine karar alınmadığı sürece devlet – vatandaş işbirliği ile yaplır. Proje ile tesisin yapımında 
kullanılacak malzemeler İdare, yapım işçilik bedeli ve ihalesi ise Köy Tüzel kişiliği tarafından 
karşılanır. Tesisin yapımı aşaması ve kontrolü İdare tarafından kontrol edilir ve geçici ve kesin kabulü 
yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kanalizasyon ve Atık Su İnşaat Çalışmaları ile İlgili Esaslar 

MADDE 6- 
1-  Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi yapılacak ünitenin öncelikle uygulama projesi İdare tarafından 
hazırlanacaktır. 
2-  İçme suyu yeterli olmayan ünitelerin projeleri hazırlanmış olsa dahi uygulamaya geçilmeyecektir. 
3-  Kanalizasyon ve atık su projesi hazırlanırken her evin Kanalizasyon ve atık su tesisinden 
yararlandırılması hedeflenecektir. 
4-  Fosseptik çukurları ve doğal arıtma tesisi yerlerinin dere yatağının dışına yapılmasına dikkat 
edilecektir. 
 5-  Kanalizasyon ve atık su tesislerinde çürütme amaçlı yapılan fosseptiklerin yapılacağı arazinin Köy 
Tüzel Kişiliğine, şahıs veya şahıslar adına tapulu olması ve fosseptiğin başka bir yere yapılmasının 
mümkün olmadığı durumlarda, arazi sahibinin rızası alınmak şartı ile fosseptik çukurunun yapılmasına 
izin verildiğine dair köy muhtarlıklarından ve arazi sahiplerinden tutanak alınacaktır. 
6- Arazi şartlarından köylünün arsasını vermemesi vb. nedenlerden dolayı doğal arıtma tesisi 
yapılamayan yerlerde köy muhtarlığından doğal arıtma tesisinin yapılamama nedenini ifade eden 
tutanak alınacaktır. 
7- Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi şebeke hattına bağlanamayan ve uzak olan evlere yerinde fosseptik 
çukuru yapılacaktır. Yerinde fosseptik çukurları şahısların arazileri üzerinde en yakın yere yapılacaktır. 
8- Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi projelendirme aşamasında fosseptik çukuru yerinin belirlenmesi için   
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Çevre Sağlık Teknisyeninin hazırladığı çevre sağlık 
raporundaki mevkii ye ve mesafeye uygun olarak fosseptik çukuru yapılacaktır. 
9-  Fosseptik çukuru ve doğal arıtma tesisinden çıkan atık sular alıcı ortama deşarj edilecektir. 
10- Köylere yapılacak doğal arıtma tesislerine sucul bitkilerin dikimi Köy Tüzel Kişiliği tarafından                                                    
yapılacaktır. 
11-  Kanalizasyon ve atık su şebekelerinin şahıs veya şahıslara ait bağ, bahçe, tarla vb. tapulu 
arazilerden geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda arazi sahiplerinden gerekli izin köy muhtarlığınca 
alınacaktır. Doğabilecek hukuki sorunlar Köy Tüzel Kişiliğince çözülecektir. 
12-  Faaliyete geçen kanalizasyon ve atık su tesislerine evsel atık suları isale edilecektir. Hiçbir suretle 
hayvansal atıklar Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi şebekesine verilmeyecektir.  
13-  Yerleşim yerlerindeki tüm evler evsel atıklarını Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi şebekesine 
bağlamak zorundadır. Bağlamayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre Köy Tüzel 
Kişiliğince işlem yapılacaktır.  



14-  Üniteler, Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi şebekelerine bağlantılarını rögarlardan yapacaktır. Şebeke 
boruları delinerek doğrudan bağlantı yapılmayacaktır. 
15- Yapımı tamamlanarak muhtarlık veya birliklere devredilen kanalizasyon ve atık su tesislerinden 
öncelikle projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. Zorunlu hallerde proje kapsamının genişletilmesi 
veya daraltılmasında İdare yetkilidir. 
 

Kanalizasyon ve Atık Su Tesisinin Devredilmesi 
MADDE 7- İdare tarafından yapılmış veya yaptırılmış kanalizasyon ve atık su tesislerinden; 
1- Münferit olanlar köy muhtarlıklarına devredilir. 
2- Grup olanlar tesislerin birliklerine veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda 
grubu oluşturan köy muhtarlarına devredilir. 
3- Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşaatı tamamlanmış olup ta devir işlemleri 
tamamlanmamış olan ya da dosyasında devir yapıldığına ilişkin bir bilgi ve belge bulunmayan tesislerin 
bu yönetmeliğe uygun olarak devir işlemlerinin tamamlatılması sağlanır. 
 
    Kanalizasyon Bakım ve Onarımı ile İlgili Esaslar 

MADDE 8-  
 1-     Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi şebeke hatlarında ve fosseptik tesisinde bulunan kapakların 
korunması için köy muhtarlıkları gerekli önlemleri alacaktır. Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi 
şebekelerinde meydana gelen tıkanma ve arızalar köy muhtarlığı tarafından giderilecektir. Ancak 
hayvansal atıkların şebekeye bağlanmasından ve şahısların şebekeye vereceği tahribatlardan dolayı 
meydana gelecek arızalar ile kapakların kırılması sonucunda meydana gelecek tamirat masrafları arızaya 
sebep verene yaptırılacaktır. Onarım işinin yaptırılması Köy Tüzel Kişiliğine aittir. 
2- Fosseptik tesisi atık sularla dolduğu takdirde fosseptiğin vidanjör ile boşaltılması işinin İdare 
imkanları ile yapılması esastır. Ancak; İdare imkanlarının bulunmaması durumunda köy muhtarlığınca 
yapılacaktır. Fosseptiğin boşaltılması için gerekli işçilik köy muhtarlığınca sağlanacaktır. Vidanjörün 
çektiği atığın boşaltılacağı yer muhtarlıkça gösterilecektir. Boşaltılan atıkların çevreye verdiği 
rahatsızlıklardan oluşan hukuki sorunlar Köy Tüzel Kişiliğince giderilecektir. 

 

Köylere Yapılacak Limit Yardımları 
MADDE 9-  Kullanılmakta olan kanalizasyon ve atık su tesislerinde bakım – onarım, tamamlama ya da 
yeni bir tesis inşa etmek amacıyla malzeme talep edilmesi durumunda, İdarece her yıl belirlenecek limit 
yardımı esasları çerçevesinde malzeme yardımı yapılabilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürürlülük 
MADDE 10- Bu yönetmelik İl Genel Meclisi’ nin kararı ve Vali onayından sonra yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 11- Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Valisi yürütür. 
 



 
 
 
 

 
T U T A N A K 

 
 
 
 
 
 Sivas İl Özel İdaresi’nin 2010 yılı yapım programında Devlet-Vatandaş işbirliği ile 
yapılan………………….İlçesi, …………………….Köyü  kanalizasyon ve atıksu inşaatı için 
............................mt.  korigatör kanalizasyon borusu döşenmiş olup .............. ad. parsel baca , 
................... ad. ................... kişilik fosseptik çukuru ve ............... ad. ............... kişilik doğal 
arıtma tesisi yapılmıştır. 
 
 Yapılan kanalizasyon ve atıksu tesisi inşaatı için ...................... mt. korigatör boru, 
................ ton betonarme inşaat demiri ve ................ ton  çimento kullanılmıştır. 
 
 Aşağıda isimleri belirtilen heyet ile birlikte projede belirtilen hatlar gezilerek bazı 
rögarlardan su verilmek suretiyle isale hattının çalışır bir vaziyette olduğu görülmüştür. 
 
 Kanalizasyon inşaatının bitirildiği bu tarihten itibaren meydana gelebilecek 
tıkanmalardan ve arızalardan köy muhtarlığının sorumlu olduğu, bakım ve onarımın da 
kendilerine ait olduğu izah edilerek köy içerisindeki evlerin yapılan isale hattından faydalandığı, 
ilave kanalizasyon borusuna ihtiyaçlarının olmadığı da tespit edilerek düzenlenen iş bu tutanak 
hep birlikte imza altına alındı. ........./....../2010 
 
 
 
 
Köy Muhtarı                   Yüklenici                   Aza                          Aza                           Aza 
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