YALOVA İL ÖZEL İDARESİ KANALİZASYON TESİSLERİ YAPIM
BAKIM ONARIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Yalova İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon tesislerinin
yapım, bakım-onarım, işletmelerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu yönetmelik Yalova İl Özel İdaresince yapılacak yeni kanalizasyon tesisleri ile
mevcut kanalizasyon tesislerinin bakım-onarım ve işletme hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri ile
ilgili hususları kapsar.
Dayanak:
Madde 3- Bu yönetmelik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (b) bendi ile 3202
sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) İdare
:İl Özel İdaresini
b) Makam
:Yalova Valisini
c) Ünite
:Köy, köye bağlı mahalle, mezra gibi belediye teşkilatı bulunmayan yerleşim
birimini,
d) Kanalizasyon tesisi: Evsel atık suların, fosseptiğe yada alıcı ortama iletilmesini sağlayan
kolektör hattı ve fosseptik ile birlikte tüm sistemi,
e) Fosseptik: Atık suların depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,
f) İşletme: Yalova İl Özel İdaresince yapılan kanalizasyon tesisinin amacına uygun olarak
kullanılması ile ilgili kuralları.
g) Bakım: Kanalizasyon tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmalar,
h) Onarım: Kanalizasyon tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen
yenileme, geliştirme çalışmalarını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kanalizasyon Tesisi Yapım Kullanım ve İşletme Esaslar
Proje yapımına ilişkin esaslar
Madde 5- (1) Kanalizasyon tesisi yapılacak ünitenin öncelikle uygulama projesi hazırlanacaktır.
2) İçme suyu yeterli olmayan ünitelerin projeleri hazırlanmış olsa dahi uygulamaya
geçilmeyecektir.
3) Kanalizasyon projeleri hazırlanırken her evin kanalizasyon tesisinden yararlandırılması
hedeflenecektir.
4) Fosseptik yerlerinin tapu ve kadastro ölçümleri yaptırılarak dere yatağının dışında Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere yapılmasına dikkat edilecektir.
5) Kanalizasyon tesislerinde; çürütme amaçlı yapılan fosseptiklerin yapılacağı arazinin şahıs veya
şahıslar adına tapulu olması ve fosseptiğin başka bir yere yapılmasının mümkün olmadığı
durumlarda, araziye ait tapu üzerine arazi sahibinin rızası alınmak şartı ile fosseptiğin
yapılmasına izin verildiğine dair şerh düşülecek, şerh düşülmesi işlemleri köy muhtarlığınca
yapılacaktır.
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6) Kanalizasyon şebekelerinin şahıs veya şahıslara ait bağ, bahçe, tarla vb. tapulu arazilerden
geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda arazi sahiplerinden gerekli izin köy muhtarlığınca
alınacaktır.
Projenin Kapsamı
Madde 6- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara devir edilen kanalizasyon tesislerinden proje
kapsamında bulunan haneler faydalanır. Sonradan inşa edilen evlerin sisteme bağlantıları
muhtarlık denetiminde aboneler tarafından yaptırılır.
(2) Proje kapsamında bulunmayan ve teknik açıdan projeye bağlantı yapılması mümkün
olmayan haneler, evsel atıksularını bireysel fosseptik inşa ederek burada toplamak zorundadır.
Kullanım Amacı
Madde 7- ( 1 ) Kanalizasyon tesisleri, yalnızca evsel atık suların isale edilmesi için inşa
edildiğinden hayvansal atıklar, yağmur suları ve köy içi çeşmeleri ile drenaj suları şebekeye
verilemez.
( 2 ) Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvan gübre ve idrarlarını hayvan sayılarına
uygun olarak kendi parsellerinde yaptıracakları gübre çukurlarında toplamak zorundadır.
Tesisin Korunması
Madde 8- Köy kanalizasyon tesislerinin korunmasından Köy Muhtarlıkları sorumludur.
Kanalizasyon şebeke hatlarındaki rögarlarda ve fosseptikte bulunan kapakların korunması ve
açık kısımların kapalı tutulması için muhtarlık gerekli önlemleri almak zorundadır.
Tesise verilen zararların giderilmesi.
Madde 9- (1)Kanalizasyon tesislerine zarar verilmesi durumunda, öncelikle zararı veren
tarafından giderilmesi esastır.
(2)Hayvansal atıkların şebekeye bağlanmasından ve şahıslar tarafından verilecek tahribattan
dolayı oluşacak arızaların giderilmesinde Muhtarlıkça yapılacak masraflar hasara neden
olanlardan tahsil edilir.
(3)Arızanın Muhtarlıkça giderilememesi durumunda İdarece arıza tespiti yapılarak rapor haline
getirilir ve yaklaşık maliyeti çıkarılır. İdare tarafından ödenek tahsis edilir, arıza K.H.G.B. yada İl
Özel İdaresi kanalıyla giderilir.
(4)Kanalizasyon tesisine zarar veren sorumluların tespit edilememesi halinde; tahribat, bozma
veya zarar hangi ünite sınırları içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteyi kullanan
hanelerden tahsil edilir. Bu konuda 5302 Sayılı il Özel idaresi Kanunu'nun 55 ve 56.madde
hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Sorumluluk ve İşletme
Madde 10- Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin evsel atık sularını uzaklaştıran kanalizasyon
tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve geliştirme hizmetlerinden
Köy Muhtarlıkları sorumludur.
Madde 11- (1) Köyde bulunan tüm evler, evsel atıksuyunu kanalizasyon şebekesine bağlamak
zorundadır. Köy muhtarlığı, bağlantı yapmayanlar ve çevre kirliliğine neden olanlar hakkında
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince işlem yapılmak üzere bildirimde
bulunur.
(2)Hiçbir şekilde şebekeler delinerek doğrudan bağlantı yapılmayacaktır. Abonelerin şebeke
bağlantıları kendileri tarafından ve usulüne uygun olarak C parçaları kullanılarak yapılacaktır.
(3) Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarında meydana gelen tıkanma ve arızalar muhtarlık
tarafından giderilecektir. Tıkanma ve arızaların Muhtarlıklar tarafından giderilmesinin mümkün
olmaması durumunda, İdare tarafından arızalar giderilecektir.
(4) Kanalizasyon tesislerinde çürütme amaçlı yapılan fosseptiğin, evsel atık sularla dolması
durumunda vidanjör ile boşaltılması işlemi muhtarlıkça yaptırılır. Vidanjörün çektiği atığın
boşaltılacağı uygun yer muhtarlıkça belirlenir.
Gelir ve Giderler
Madde 12- (1) Atık su tüketim bedeli olarak abonelerden alınacak ücretler; köy muhtarlıklarınca
tahsil edilerek köy bütçesine gelir kaydedilir.
(2) Atıksu tüketim bedeli köy muhtarlıklarınca belirlenerek abonelerden tahsil edilir. İçme suyu
bedeli alınan köylerde atıksu bedeli her abonenin kullandığı içme suyu bedeline dâhil edilerek
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tahsil edilir.
(3) Abonelerden alınan atık su bedeli; Kanalizasyon tesislerinin rutin bakım ve onarım giderleri
ile diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır.
Köy Kanalizasyon Tesisleri Bakım Onarım İşleri
Madde 13- (1) Kanalizasyon tesislerinin işletmesini yapan Köy Muhtarlığı tarafından
giderilemeyen küçük bakım ve onarım işlerinde, işçilik ve diğer hizmetlerin karşılanmasının
taahhüt edilmesi halinde Devlet-vatandaş işbirliği kapsamında İl Encümeni kararı ile malzeme
yardımı, iş makinası ve teknik yardım yapılabilir.
(2)Büyük çaplı onarımlar; yatırım programı ve bütçe imkânları dâhilinde gerekli ödenek tahsis
edilerek İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük:
Madde 14- İl Genel Meclisince kabul edilen bu Yönetmelik, 3011 sayılı Yasa gereği, mahallinde
çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Valisi yürütür.
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