
EDİRNE İLİ KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ 
İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, köy içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve 
onarımına dair hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, köy içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım 
hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler 
sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı 
Yapılması Hakkında Kanun ve 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunu 
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (l) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Vali: Edirne Valisini,

b) İl Özel İdaresi: Edirne İl Özel İdaresini,

c) İl Genel Meclisi: Edirne İl Genel Meclisini, 

ç) İl Encümeni: Edirne İl Encümenini,

d) Genel Sekreter: Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterini,

e) Kaymakam: Edirne İline Bağlı İlçe Kaymakamlarını,

f) KHGB.: Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,

g) Muhtarlık: Köy Tüzel Kişiliğini,

ğ) İçme suyu tesisi: İçme ve kullanma suyunun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer 
arasında kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,

h) Cazibeli içme suyu tesisi: Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha yüksekte 
olan ve suyun nakli için herhangi bir güç ve enerji gerektirmeyen içme suyu tesisini,

ı) Terfili içme suyu tesisi: Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha aşağı kotta 
olan ve suyun nakli için mekanik güce ihtiyaç duyuları içme suyu tesisini,

i) Grup içme suyu tesisi: Birden çok köy ve ünitelerine içme suyu temin etmek üzere yapılmış 
içme suyu tesisini,

Hakkında Kanun, 5286 
Kanunlarda Değişiklik 
maddesine dayanılarak
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j) Münferit içme suyu tesisi: Bir köye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu 
tesisini,

k) Ünite: Köy ve köye bağlı, hane sayısı en az 10 olan yerleşim birimlerini,

l) İçme suyu birliği: Birden fazla üniteye içme suyu sağlayan grup içme suyu tesislerinden 
faydalanan ünitelerin, tesisin İşletme, bakım ve onarımını yürütmek üzere kendi aralarında 
kurdukları birliği,

m) İşletme: İçme suyu tesisinin yapılış amacına uygun ve sürekli olarak suyun temini, iletimi, 
dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,

n) Bakım: İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapıları çalışmaları,

o) Onarım; İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen 
yenileme, geliştirme ve onarım çalışmalarını,

ö) Abone: Şebekeli tesislerden faydalanan her haneyi, ifade eder.

Sorumluluk

MADDE 5- (1) Münferit köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu temin eden içme suyu 
tesislerinin işletme, bakım, onarım, geliştirme hizmetleri, merkezde Vali veya Genel Sekreter 
gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları ilçe Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar 
tarafından yürütülecektir.
(2) Birden çok köy ve bağlı yerleşim birimlerine grup içme suyu temin eden içme suyu 
tesislerinin işletme, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri; merkezde Vali veya Genel 
Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, İçme 
Suyu Birlikleri, Birlik yoksa tesisin su kaynağı ve iletim hattı gibi ana unsurlarının en fazla 
bulunduğu Köy Muhtarlıkları tarafından yürütülecektir.

(3) Hizmete sunulan içme suyu tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım, 
onarım ve korunmasından Köy Muhtarlıkları ve İçme Suyu Birlikleri sorumludur.

İşletme, Bakım, Onarım Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her 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 taktırmayan 
aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır. Abone, bağlı bulunduğu köy muhtarlığı ile arasında 
su abone sözleşmesi imzalayacaktır.

Bu işlemler Merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe 
Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir. Sözleşme imzalamayan 
aboneye su verilmeyecektir. Abonelik sistemi kurulmamış içme suyu tesislerine İl Özel 
İdaresince bakım ve onarım İşleri için teknik yardım hizmeti verilmeyecek, malzeme yardımı 
yapılmayacaktır.
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(2) İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesisinde Muhtarlık yada İçme Suyu 
Birliği, yapımı tamamlanan tesisin geçici kabulünden sonra on beş 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.

Ücret Tarifeleri

MADDE 7- (1) (Değişik:04.08.2016 tarih ve 137 sayılı karar) Su Tüketim bedelleri 
belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) İl Genel Meclisi her yılın aralık ayı toplantısında bir sonraki (Ocak-Aralık 12 aylık) su 
tüketim bedellerine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 üzerinden belirler.

b) İl Genel Meclisince belirlenecek asgari tarifenin altında olmamak şartıyla sunulan 
hizmetlerin ücret tarifeleri beher m3 su kullanım üzerinden münferit olarak hizmet sunan köy 
tüzel kişiliklerinde muhtarlarca, grup olanlarda ise birlik meclisi ve ya köy muhtarları ile 
oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarları tarafından belirlenir. 
Münferit olarak hizmet sunan köy tüzel kişilikleriyle köy muhtarları ile oluşturulacak protokol 
doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarları tarafından belirlenen ücret tarifeleri Merkezde 
Vali, İlçelerde ise ilgili ilçe Kaymakamına onaylatılır.

(c) Merkezde Vali veya Genel Sekreter Başkanlığında yılda bir yapılacak toplantıya İl Genel 
Meclisi Başkanı da katılır.

Gelir ve Giderler

MADDE 8- (1) Su tüketim bedeli olarak abonelerden alınacak ücretler;

a} Münferit içme suyu tesislerinde Köy Muhtarlıklarınca tahsil edilerek, tesisin bakım-onarım 
ve işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine,

b} Grup içme suyu tesislerinde içme Suyu Birliği tüzüğüne göre tahsil edilerek, grubun 
bakım-onarım ve İşletmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine,

gelir kaydedilir.

c) Münferit ve grup içme suyu tesislerinden şebekeli olanlarda, kullanılan su miktarına göre 
her aboneden alınan su tüketim bedeli; personel masrafı, enerji giderleri, rutin bakım ve 
onarım giderleri ve diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır.

ç) Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından, abonenin tükettiği su miktarı ve ödeyeceği 
ücretin yer aldığı su İhbarnamesi makbuzu kesilir. Abone tarafından ödeme yapıldığında su 
parasının alındığına dair makbuz verilir. Su parası yatırmayan abonelerin su sayaçları 
Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından mühürlendikten sonra su kesim tutanağı 
düzenlenerek suları kesilir. Su Abone Sözleşmesi, Su İhbarnamesi ve Su Kesim Tutanağı 
Muhtarlık ve İçme Suyu Birliklerince bastırılır.
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Kullanım Amacı

MADDE 9- (1) İçme suyu tesisleri, insan ve hayvan içme-kullanma suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla tesis edildiğin den tarımsal sulama yada başka amaçlarla kullanılamaz.

Verimlilik

MADDE 10- (1) İl Özel İdaresi, içme suyu tesislerinin amacına uygun İşletilip işletilmediğini 
ve projesindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını, projesindeki 
değerleri esas alarak tayin, tespit eder ve denetler.

(2) İçme suyu tesisinin verimli çalıştırılabildiğinin düzenli tespit edilebilmesi için Köy 
Muhtarlığı veya İçme Suyu Birliği Temsilcileri, içme suyu tüketim ve maliyet bilgilerini 
içeren beyannameyi her yıl düzenleyip İl Özel İdaresine bildireceklerdir.

Projenin Kapsamı

MADDE 11- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara ve içme suyu birliklerine devir edilen 
içme suyu tesislerinden, önce tesisin projesinde yar alan üniteler faydalanır. Projesi dışında, 
tesisten faydalanmak amacıyla ünite ilavesi yapılamaz. Ancak zorunluluk hallerinde ve teknik 
olarak uygun bulunması durumunda proje kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasına karar 
vermeye İl Özel İdaresi yetkilidir.

{2) Ünite kapsamında bulunmayan, ünite kapsamında yer alsa da teknik olarak İşletme 
problemi yaşanabilecek yerlere münferit içme suyu tesisi yapılamaz.

Tesisin Korunması

MADDE 12- (1) Köy içme suyu tesislerinin korunmasından Köy Muhtarlıkları ve İçme suyu 
Birlikleri sorumludur.

(2) Köy Muhtarlıkları ve İçme suyu Birliklerince işletme, bakım ve onarımları yapılan içme 
suyu tesislerinin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi 
halinde sorumluları hakkında 09/05/1960 tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme Suları Hakkında 
Kanun'un 16.maddesi ve 22/02/2005 tarihli 5302 Sayılı il özel idaresi Kanunu'nun 55 ve 
56.rnadde hükümlerine göre yasal işlem yapılır,

(.3) Köye tesis edilen içme suyu kullanım düzenini bozanlara, su sayacı taktırmayanlara 
Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından 7. maddeye göre tespit edilen para cezası verilir. 
Verilen bu cezalar, köy karar defterine yazılır ve Merkez' de Vali veya Genel Sekreter, 
ilçelerde İse Kaymakam tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olur.

(4} İçme suyu tesisine zarar veren sorumluların tespit edilememesi halinde tahribat, bozma 
veya zarar hangi ünite sınırlan içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteden temin 
ettirilir.
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Köy içme Suları Tesisleri Bakım Onarım işleri

MADDE 13- (1) İçme suyu tesislerinde işletmeyi yapan Köy Muhtarlıkları yada İçme Suyu 
Birlikleri tarafından giderilemeyen küçük bakım ve onarım işleri, işçiliğin işletmeyi 
yapanlarca karşılanmasının taahhüt edilmesi halinde devlet-vatandaş işbirliği olarak il 
Encümeni'nin Karar'ı ile malzeme yardımı yapılır. Birim Müdürlüklerinin teknik olarak uygun 
görmeleri halinde de İl Özel idaresinin makine parkı imkanları nisbetinde iş makinası ve 
teknik yardım yapılır.

(2) Muhtarların yada Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin mali gücünü aşan büyük çaplı 
onarımlar için İl Özel İdaresi yatırım programı ve bütçe imkanları dahilinde gerekli ödenek 
tahsis edilir ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılır.

Tedbirlerin Alınması

MADDE 14- (1) (Ek: 04.08.2016 tarih ve 137 sayılı karar) İşletmecinin tesisin devir 
sözleşmesi ve eklerindeki hükümlere ısrarla uyulmaması tesisin amacından uzaklaşması ve ya 
tesisin esneklik ve ya güvenliğinin kamu yararına işletilmesinin tehlikeye düşmesi ve buna 
benzer sair hallerde Özel İdare ile yapılan sözleşmelerin hiçbir işleme lüzum kalmaksızın 
feshine idare yetkilidir.

Sekreterya ve Koordinasyon

MADDE 15- (1) (Ek: 04.08.2016 tarih ve 137sayılı karar) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına 
yönelik Sekretarya ve Koordinasyon hizmeti Edirne İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü tarafından sunulur.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, İl Genel Meclisi kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte 
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Valisi yürütür.
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EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETME, BAKIM VE 

ONARIMI İLE KATI ATIK TOPLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Edirne İl Özel İdaresince yapılan kanalizasyon ve atık 
su arıtma tesislerinin işletme, bakım ve onarımı ile Edime İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasındaki katı 
atıkların toplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Edime İl Özel İdaresince yapılan kanalizasyon ve atık su arıtma 
tesisleri ile Edime İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında bulunan katı atıkları kapsar.

Dayanak
:

MADDE 3- Bu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124. maddesi ile 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu,; 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve Mevzuat Hazırlama Usul 
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (i) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
i

a) Atık su arıtma tesisi: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri 
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek 
ve/veya boşaldıkları i alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini 
değiştirmeyecek hale; getirebilmek için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birinin veya
birkaçının uygulanmasını sağlayan tesisi,

;
:

b) Bakım: Kanalizasyon ve atık su tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan 
yenileme, geliştirme, ionarım çalışmalarını,

c) Doğal arıtma: Yapay sulak alanlarda bitkiler ile atık suların arıtımının yapıldığı tesisleri,

ç) Fosseptik: Atık suların depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,

d) İdare: Edirne İl Özel İdaresini,

e) İşletme: Edime İl Özel İdaresince yapılan kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin amacına 
uygun olarak kullanılması ile ilgili kuralları,

f) Kanalizasyon Tesisi: Atık suların tesise verildiği yer, atık suların nakil edildiği hat ve deşarj 
noktasını,



g) Katı atık : Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin 
korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken iri katı atık ve evsel katı atık dahil 
her türlü katı maddeleri ve arıtma çamurunu,

ğ) Onarım: Kanalizasyon ve atık su tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile 
giderilemeyen yenileme, geliştirme, onarım çalışmalarını,

h) Ünite: Köy> köye bağlı mahalle, mezra gibi belediye teşkilatı bulunmayan ve belediye mücavir 
alanı dışında bulunan yerleşim birimini,

!
ı) Üst yönetici: Edirne Valisini,

i) Vali: Edirne Valisini,

ifade eder.
i

İKİNCİ BÖLÜM

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaat Talepleri ve Taleplerin Değerlendirilmesi
:

MADDE 5- (1) Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımına ilişkin talepler yazılı olarak köy 
muhtarlıkları tarafından Kaymakamlıklar aracılığı ile İdareye gönderilir. İdare tarafından değerlendirilen 
talepler, üst yöneticinin bilgisine sunulur ve üst yöneticinin talimatı doğrultusunda etüd ve proje 
çalışmaları yapılır. Etüd ve proje çalışmaları kapsamında ilgili yerleşim yerinin kanalizasyon veya atıksu
arıtma projesi çizilerek tahmini maliyetleri hesaplanır. Etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak tahmini:
maliyeti hesaplanan kanalizasyon veya atıksu arıtma tesis yapım projelerinden, II Genel Meclisince 
yatırım programına alınarak bütçe ödeneği tahsis edilenler İdare tarafından gerçekleştirilir.

:
(2) Kanalizasyon veya atıksu arıtma tesisi yapımı projeleri ihale veya pür emanet yöntemlerinden 

birisi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. Projelerin uygulanmasına ilişkin yöntem İdarenin imkanları 
da dikkate alınarak üst yöneticinin bilgisi dahilinde İdare tarafından belirlenir. Pür emanet yönteminin 
uygulanacağı inşaatlarda ilgili köy tüzel kişiliğinin işçilik katkısı esastır. Bu amaçla projenin 
uygulanmasına başlanmadan önce ilgili köy muhtarlığından bir taahhütname alınır. Pür emanet 
yönteminin uygulanacağı inşaatlarda ilgili köy muhtarlığmca taahhütname verilmemesi durumunda 
projenin uygulanıp uygulanmayacağına üst yönetici karar verir.

(3) Kanalizasyon veya atıksu arıtma tesisinin yapımına yönelik ihale öncesi işlemler ile ihale ve 
ihale sonrası kontrollük, denetim ve kabul işlemleri mer’i mevzuat çerçevesinde İdare tarafından 
gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma İnşaat Çalışmaları ile İlgili Esaslar

MADDE 6- (1) Atıksu arıtma tesislerinin inşaatı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atıksu 
Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Atıksu Arıtma Tesisleri 
Tasarım Rehberine uygun şekilde gerçekleştirilir.

(2) İçme suyu yeterli olmayan ünitelerin projeleri hazırlanmış olsa dahi uygulamaya 
geçilmeyecek plup, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisinden tüm evlerin yararlandırılması hedeflenecek



ve fosseptik çukurları ve doğal arıtma tesisi yerlerinin dere yatağının dışına yapılmasına dikkat 
edilecektir.

(3) Kanalizasyon tesislerinde çürütme amaçlı 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 yazılı belge alınacaktır. Arazi şartlarından 
köylünün arsasını vermemesi vb. nedenlerden dolayı doğal arıtma tesisi yapılamayan yerlerde köy 
muhtarlığından doğal arıtma tesisinin yapılamama nedenini ifade eden tutanak alınacaktır. Kanalizasyon 
şebekelerinin şahıs veya şahıslara ait bağ, bahçe, tarla vb. tapulu arazilerden geçmesinin zorunlu olduğu 
durumlarda arazi sahiplerinden gerekli izin köy muhtarlığmca alınacaktır. Doğabilecek hukuki sorunlar 
Köy Tüzel Kişiliğince çözülecektir.

(4) Kanalizasyon Tesisi şebeke hattına bağlanamayan ve uzak olan evlere yerinde fosseptik 
çukuru yapılacaktır. Yerinde fosseptik çukurları şahısların arazileri üzerinde en yakın yere yapılacaktır. 
Fosseptik çukuru ve doğal arıtma tesisinden çıkan atık sular alıcı ortama deşarj edilecektir.

(5) Köylere yapılacak doğal arıtma tesislerine sucul bitkilerin dikimi Köy Tüzel Kişiliği 
tarafından yapılacaktır. Faaliyete geçen kanalizasyon tesislerine evsel atık suları isale edilecektir. Hiçbir 
suretle hayvansal atıklar kanalizasyon şebekesine verilmeyecektir.

(6) Yerleşim: yerlerindeki tüm evler evsel atıklarını Kanalizasyon şebekesine bağlamak 
zorundadır. Bağlamayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre Köy Tüzel Kişiliğince 
işlem yapılacaktır. Üniteler, Kanalizasyon şebekelerine bağlantılarını rögarlardan yapacaktır. Şebeke 
boruları delinerek doğrudan bağlantı yapılmayacaktır.

(7) Yapımı tamamlanarak muhtarlık veya birliklere devredilen kanalizasyon ve atıksu arıtma 
tesislerinden öncelikle projesinde yer alan üniteler faydalanırlar. Zorunlu hallerde proje kapsamının 
genişletilmesi veya daraltılmasında İdare yetkilidir.

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisinin Devredilmesi

MADDE 7- (1) Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinden;

a) Münferit olanlar köy muhtarlıklarına,

b) Grup olanlar tesislerin birliklerine veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol
doğrultusunda grubu

Devredilir.

oluşturan köy muhtarlarına

(2) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşaatı tamamlanmış olup ta devir işlemleri 
tamamlanmamış olan ya da dosyasında devir yapıldığına ilişkin bir bilgi ve belge bulunmayan tesisler de 
bu Yönetmeliğe uygun şekilde devredilir.

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Bakım ve Onarımı ile İlgili Esaslar

MADDE 8- (1) Kanalizasyon tesisi şebeke hatlarında ve fosseptik tesisinde bulunan kapakların 
korunması için köy muhtarlıkları gerekli önlemleri alacaktır. Kanalizasyon tesisi şebekelerinde meydana 
gelen tıkanma ve arızalar köy muhtarlığı tarafından giderilecektir. Ancak hayvansal atıkların şebekeye 

ığlanmasından 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 boşaltılması işinin İdare imkanları 
ile yapılması esastır. Ancak; İdare imkanlarının bulunmaması durumunda köy muhtarlığmca 
yapılacaktır. Fosseptiğin boşaltılması için gerekli işçilik köy muhtarlığmca sağlanacak, atığın 
boşaltılacağı yer muhtarlıkça gösterilecektir. Boşaltılan atıkların çevreye verdiği rahatsızlıklardan oluşan 
hukuki sorunlar Köy Tüzel Kişiliğince giderilecektir.

(3) Atıksu arıtma tesislerinin korunması ile bakım, onarım ve işletilmesine yönelik tüm iş ve 
işlemler ilgili köy muhtarlığının sorumluluğunda yürütülecektir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında Köy Tüzel Kişiliği veya köy muhtarlığının 
sorumluluğunda yapılacağı belirtilen işler, grup olanlarda birlikleri veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak 
protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarları tarafından yürütülecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Katı Atıkların Toplanması ile İlgili Esaslar

MADDE 9- 1(1) Katı atıklar Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından ilçe ölçeğinde 
toplanır. İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri belediye sınırları içinde kalan alanlar hariç olmak üzere 
ilçelerindeki katı atıkları toplamakla yükümlüdür.

(2) Katı atıkları kendi imkanları ile toplamak isteyen köy tüzel kişiliklerinde ise katı atık toplama 
hizmeti köy muhtarlıklarınca verilir.

(3) Çöp konteynerlerinin köylere sayısal olarak dağıtımı, katı atıkların toplanma sıklığı ve 
güzergah tespiti Birlik Meclisince kararlaştırılır.

(4) Çöp konteynerlerinin köy içinde konulacağı yerler muhtarlıkça tespit edilerek Kaymakama 
onaylatılır.

(5) Katı atık toplama hizmetinin kesintisiz şekilde sunulması ile çöp toplama araçlarının bakım, 
onarım ve işletilmesinden Birlik, çöp konteynerlerinin korunmasından ise ilgili köy muhtarlığı 
sorumludur.

(6) Katı atıkları kendi imkanları ile toplamak isteyen köy tüzel kişiliklerinde ise katı atıkların 
toplanması ile ilgili her türlü sorumluluk ilgili köy muhtarlığına aittir.

(7) Toplanan; katı atıklar İdarenin üye olduğu katı atık yönetim birliklerinin veya ilgili ilçe 
belediyesinin göstereceği alanda birleştirilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
i

Ücret Tarifelerinin Tespiti, Tahakkuku, Tahsili ve Kullanımı
:

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik kapsamında bulunan kanalizasyon, atıksu arıtma ve katı atık 
toplama hizmetine ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:



a) İl Genel Meclisi her yılın Aralık ayı toplantısında bir sonraki yılda uygulanacak kanalizasyon, 
atıksu arıtma ve katı atık toplama hizmetine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 
üzerinden belirler.

b) İl Genel Meclisince belirlenecek asgari tarifenin altında olmamak şartıyla, sunulan hizmetlerin 
ücret tarifeleri beher m3 üzerinden münferit olarak hizmet sunan köy tüzel kişiliklerinde muhtarlıklarca, 
grup olanlarda ise birlik meclisi veya köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu 
oluşturan köy muhtarları tarafından belirlenir. Münferit olarak hizmet sunan köy tüzel kişilikleri ile köy 
muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarları tarafından belirlenen 
ücret tarifeleri ilgili ilçe kaymakamına onaylatılır.

c) Bu yönetmelik kapsamında bulunan kanalizasyon, atık su arıtma ve katı atık toplama 
hizmetine ilişkin olarak tahsil edilen ücretler, tahsil edildiği hizmetin dışında sarf edilemez.

ç) Tespit edilen ücretlerin mer’i mevzuata uygun şekilde tahakkuk ve tahsili ile bu yönetmeliğe 
uygun şekilde sarfından neden münferit olarak hizmet sunan köy tüzel kişiliklerinde ilgili köy 
muhtarlığı, grup olanlarda Birlik veya ilgili köy muhtarlarıyla oluşturulacak protokol doğrultusunda 
grubu oluşturan köy muhtarları sorumludur.

MADDE 11-İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Kendi Meclislerinde alacakları Meclis 
kararı ile katı atık bedellerini belirler ve tahsil eder.

Son Hükümler

Tedbirlerin Alınması

MADDE 12- (1) İdare bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri almakla yetkili 
ve sorumludur.

Sekreterya ve Koordinasyon

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik sekreterya ve koordinasyon hizmeti 
Edirne İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulur.

Yürürlülük

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik İl Genel Meclisi’ nin kararı ve Vali onayından sonra yürürlüğe
girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Vali yürütür.

İş bu Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon Ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım Ve 
Onarımı İle Katı Atık Toplama Yönetmeliği 5 (beş) sayfadan ibarettir.

Mehmet UZUN 
Meclis Yedek Kâtibi


