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KIRIKKALE İLİ İÇMESULARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

- Amaç :

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Kırıkkale İl Özel İdaresince yapılacak içmesuyu 
tesislerinin yapım, bakım- onarım ve işletilmelerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

- Kapsam:

MADDE 2 -  Bu yönetmelik Kırıkkale İl Özel İdaresince yapılacak yeni içmesuyu 
tesisleri, mevcut içmesuyu tesislerinin işletme, bakım- onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile 
ilgili hususları kapsar.

- Dayanak :

MADDE 3- Bu yönetmelik ; 3202 sayılı  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri  Hakkında Kanuna,  13.01.2005 tarih  ve 5286 sayılı  Köye  Yönelik Hizmetler 
Hakkındaki Kanuna,  7478 sayılı Köy İçmesuları  Hakkındaki  Kanuna  ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

- Tanımlar :

MADDE 4-  Bu yönetmelikte geçen;  

 a) Vali : Kırıkkale Valisini,
 

b) İdare  : Kırıkkale İl Özel İdaresini,
 
c) İl Genel Meclisi : Kırıkkale İl Genel Meclisini,
 
ç) İl Encümeni : Kırıkkale İl Encümenini,
 
d) Genel Sekreter : Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterini,
 
e) K.H.G.B. :  Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,
 
f)  İçmesuyu  Teknik  Heyeti  :  Her  yılın  başında  İdarece  belirlenecek,  içme  suyu 

alanında uzman en az 3 kişi ve sayısı tek olacak şekilde teknik personelden  oluşturulacak 
heyeti,

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

ı)  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,

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



j) Grup içme suyu çalışması : Birden çok köy veya  üniteye  içme suyu temin etmek üzere 
yapılmış içme suyu tesisini, 

k)  Münferit  içme  suyu  tesisi  :  Bir  köye  veya  üniteye  içme  suyu  temin  etmek  üzere 
yapılmış içme suyu tesisini, 

l)  Limit  İçme  Suyu  Çalışması  :  Yatırım  programında  bulunmayan  ,işçiliği  köylü 
tarafından karşılanan  gerekli malzemesi idarece temin  edilen küçük çaplı içme suyu tesisi 
yapım işini veya içmesuyu tesisi tamirat işlerini,

m)  İçme  suyu  birliği  :  Birden  fazla  üniteye  içme  suyu  sağlayan  grup  içme  suyu 
tesislerinden  faydalanan  ünitelere  ait  içme  suyu   tesislerinin   İşletme,  bakım  ve  onarımını  
yürütmek üzere kendi aralarında kurdukları birliği,

n) Ünite  : Köy, köye bağlı mahalle, mezra gibi belediye teşkilatı bulunmayan  hane 
sayısı en az 10 olan yerleşim birimlerini ,

o)  İşletme  :  İçme suyu tesisinin  yapılış  amacına  uygun  olarak  ,  suyun   kesintisiz  bir 
şekilde temin edilmesi , İletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,

 
p) Bakım : İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları, 

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

s) Abone : Köy içmesuyu şebekesinden  faydalanan her haneyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

“İÇME SUYU İNŞAAT , YAPIM ,BAKIM – ONARIM   ESASLARI “

MADDE  5  -  İçme  suyu  inşaat  çalışmaları  aşağıdaki  esaslara  göre 
yapılacaktır.

a)  İçmesuyu  tesisi  yapılmasına  ilişkin  idareye  yapılacak  müracaatlar  mahallinde 
incelenecek,inceleme neticesinde uygun görülenler  veya İl Genel Meclis üyelerince yapılacak 
tekliflerle ilgili olarak, öncelikle içmesuyu projesi hazırlanacaktır.

b)  İçmesuyu  projelerinin  hazırlanmasında,  ünitelerin  müstakbel  içmesuyu  ihtiyaç 
debisinin hesaplanmasında, yerleşim birimleri için yapılacak ünite tanımlamalarında , Mülga 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan  ve yayınlanan 2004 tarihli içmesuyu  etüt –
proje teknik şartnamesi esas alınacaktır.

c)  İçmesuyu  tesisi  mevcut  olan  ünitelerin,  mevcut  olan  depolarına  gelen  su 
kaynaklarının debileri asgari mevsimde ölçülecek, ölçülen debinin ünitenin içmesuyu teknik 
şartnamesinde belirlenen kriterler  doğrultusunda hesaplanan müstakbel  içmesuyu ihtiyacını 
karşılaması durumunda üniteye yeni bir içmesuyu tesisi yapılmayacaktır.

d) Sağlam ve çalışır durumda terfili içmesuyu tesisi olan  köylerde , İçme suyu teknik 
şartnamesinde  belirtilen  kriterlere  uygun  ve  köye  yetebilecek  miktarda,  içilebilir  özellikte 
cazibeli  bir  içmesuyu kaynağının  bulunması  durumunda  bu kaynağın depoya getirilmesi 



veya  köyün  mevcut  içme  suyu  hattına  bağlanabilmesi   için  gerekli  maliyet 
hesaplanacak,hesaplanan maliyet ,mevcut terfili içme suyu tesisinin 10 yıllık işletme giderini 
karşılaması durumunda terfili sisteme ilave olarak  cazibeli içmesuyu tesisi yapılabilecektir.

e) İçmesuyu yetersiz olan veya daha önce içme suyu tesisi yapılmayan üniteler için 
isale edilmesi düşünülen içmesuyu kaynağının asgari mevsimde (Temmuz- Ağustos- Eylül) 
ölçülen debisinin ünitenin , kişi başı ihtiyaç  60-150 lt/gün esas alınarak hesaplanan müstakbel 
içmesuyu ihtiyaç debisini  karşılayamayacak durumda olması halinde, bu kaynağın isalesi ile 
ünitenin içmesuyu yeterli hale getirilemeyeceğinden bu kaynağın isalesi için içmesuyu tesisi 
yapılmayacaktır.  Ayrıca  asgari  mevsimde  ölçülen  debisi  0,1  lt/sn  altında  olan  membalar 
içmesuyu kaynağı olarak değerlendirilmeyecektir.

f)  Kimyasal  olarak  içilmez  nitelikteki  kaynaklar  içmesuyu  kaynağı  olarak 
değerlendirilmeyecektir.

g)  Köy  muhtarlıkları  tarafından  İdareye  yapılacak  içmesuyu  limit  taleplerinin 
değerlendirilmesi ve köyler için yapılacak yardım miktarının üst sınırının belirlenmesi amacı 
ile her yılın başında İçme Suyu  Teknik Heyeti oluşturulacak, oluşturulan teknik heyet Genel 
Sekreterin onayına sunulacaktır. 

h) Yatırım programında bulunmayan, işçiliği köy muhtarlığı tarafından karşılanacağı 
taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu tesisleri, mevcut tesislerin tamir edilmesi, doğal 
afetler sonucunda tahrip olan içme suyu tesislerinin acil olarak tamiri için İçme Suyu Teknik 
heyetince inceleme yapılacak, İnceleme neticesinde Limit yardımı yapılmasına karar verilen 
üniteler için keşif hazırlanacak, hazırlanan keşfin, Genel Sekreter tarafından onaylanmasından 
sonra gerekli malzeme yardımı yapılacaktır.

ı)  Her yıl  için  Köylere  yapılacak limit  yardımlarının  üst  sınırı  İçme Suyu  Teknik 
Heyetince   belirlenerek ,İl Genel Meclisinin onayına sunulacaktır.

j)  Köy muhtarlığınca  İdareye  yapılan  içmesuyu  limit  talepleri,  İçme Suyu  Teknik 
Heyetince incelenecek uygun görülen taleplerin karşılanması amacı ile bir yıl boyunca değişik 
zamanlarda yapılacak yardım miktarlarının  toplamı , İl Genel Meclisince onaylanan  limit üst 
sınırını  aşmayacaktır. Sınırı aşan limit taleplerinin karşılanması İl Genel Meclisinin onayına 
sunulacaktır.Ancak doğal afetler nedeni ile meydana gelen ve acilen yapılması gereken işler 
ile merkezi dağıtımlı içme suyu şebeke çalışması kapsamında yapılan sayaç odalarının ana 
depoya  bağlantısının  yapılması  için  gerekli  olan hat  bağlantılarında  limit  sınırı  ve  Meclis 
onayı  aranmayacaktır.

k) Köy yerleşim alanının dışında bulunan ve köye isale edilemeyen ,içme suyu amaçlı 
kullanılmayacak içmesuyu kaynaklarının ıslah edilmesi ,çeşme yapılması  için malzeme (İçme 
suyu  borusu  ve  benzeri)  yardımı  yapılmayacaktır.Ancak   akaryakıtının  talep  eden  köy 
muhtarlığı tarafından  karşılanması durumunda  iş makinesi  yardımı yapılabilecektir.
 

l)  Köylerin genişlemesi  sonucunda yeni  oluşan yerleşim birimleri  için ilave şebeke 
hatları limit içme suyu inşaatları kapsamında yapılacaktır.Limit üst sınırını aşan miktardaki 
İlave  şebeke hatlarının  yapılması  işi  performans  programına  teklif  edilecek veya  İl  Genel 
Meclisinin Onayına sunulacaktır.

m) İçme suyu şebekeleri mevcut olan ancak çeşitli nedenlerden dolayı  ciddi şekilde 
tahrip  olduğu  için  randımanlı  olarak  çalışmayan  köylerin  içme  suyu  şebekeleri 
yenilenmeyecek ,Bu köyler için merkezi dağıtımlı ferdi içme suyu şebekesi yapılacaktır.



MADDE 6  - İşletme bakım – onarım çalışmaları aşağıdaki esaslara göre 
yapılacaktır.

a)  Ünitelerin  içmesuyu  tesislerinin  yapımından  sonra  tesis  ilgili  muhtarlığa  devir 
teslim  tutanağı  düzenlenerek  (Ek-1  ,Ek-2  )  teslim  edilecek,  içmesuyu  tesisinin  bakım  - 
onarımından ilgili muhtarlık sorumlu olacaktır.İçme suyu tesisinin ilgili muhtarlık tarafından 
teslim alınmak istenmemesi  durumunda;  söz konusu tesisin  devri  yazılı  olarak muhtarlığa 
bildirilir.İlgili  muhtarlığın herhangi bir  itirazının olmaması  durumunda tesisin  devri  re’sen 
yapılmış  sayılır.Muhtarlığın  itiraz  etmesi  halinde  ise  İçme  Suyu  Teknik  Heyetince 
hazırlanacak rapor doğrultusunda devir işlemleri yapılacaktır.

b)  Birden çok köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu temin eden grup içme suyu  
tesislerinin işletme, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri  İçme Suyu Birliğince , Birlik yoksa  
öncelikle  tesisten  faydalanan ünitelerden  en fazla su alan Köy Muhtarlığı  tarafından ,tesisten 
her ünite eşit miktarda su alıyor ise nüfusu en fazla olan köy muhtarlığı tarafından  yürütülecektir.

c)  Ünite  depolarına  isale  edilerek  içmesuyu  şebekelerine  verilen  suyun  eşit  olarak 
paylaştırılması  köy  muhtarlığınca  sağlanacaktır.  Bu  amaçla   köylerde  abonelik  sistemine 
geçilmesi  mecburi  hale  getirilecektir.Köy  muhtarlığınca  Abone  kayıt  defteri  tutulacak  ve  her 
abone  için  ekteki  forma  (  Ek-3)  göre  abone  kayıt  işlemi  yapılacaktır.  Abone  kaydı  İl  Özel  
İdaresine tebliğ edilecektir.

d)  Merkezi  dağıtımlı  ferdi  içme  suyu  şebeke  sistemi  tamamlanan  ancak  Abonelik 
sistemine geçmeyen ,içme suyu yeterli durumda olan köylerin  içme suyu tesisleri için ,  İl Özel  
İdaresince  bakım  ve  onarım  hizmeti  verilmeyecek,  ilave  memba  ve  ek  su  talepleri 
karşılanmayacak, malzeme yardımı yapılmayacaktır.

e) Merkezi dağıtımlı ferdi  içme suyu Şebeke sistemi bulunan köylerde her hane için ek 
3’de gösterildiği şekilde abonelik sözleşmesi imzalatılacak, abonelik sözleşmesi imzalamayan 
hane  sahibine  şebekeden  su  verilmeyecektir. Şebekeden  su  alan  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. Kaçak su kullanımının önlenmesi için Köy muhtarlığınca gerekli 
tedbirler alınacaktır.

f)  Abone sistemine  geçen  köylerde,  1  m³  suyun  bedeli   köy muhtarlığı  tarafından 
belirlenecek ve belirlenen su bedeli köy karar defterine işlenerek köyün bağlı bulunduğu ilçe 
kaymakamına onaylattırılacaktır. Suyu kullanan abonelerden ,tükettikleri suyun bedeli  (ek-4) 
köy  tahsilat  makbuzu  karşılığında  köy  muhtarlığınca  tahsil  edilecektir.Tahsil  edilen  su 
tüketim bedeli içme suyu tesisinin bakım – onarım ve işletme giderlerinin karşılanması amacı 
ile  köy  bütçesine  kaydedilecektir.Su  tüketim  bedelini  ödemeyen  abonelerin  şebeke 
bağlantıları köy muhtarlığınca su kesim ihbarnamesi ( Ek-5) düzenlenerek iptal edilecektir.

g) Köylüler tarafından, köy muhtarlığının izni alınmadan içme suyu şebekelerinden 
gelişigüzel su alınmayacak şebekeden su alınması işi mutlaka köy muhtarının izni ve köy 
muhtarının kontrolünde yapılacaktır. Köy muhtarlığının izni olmadan şebekeden su alınması 
ve başka nedenler ile içme suyu tesisinin tahrip edilmesi  sonucunda sorumluları  hakkında 
7478  sayılı  Köy  İçmesuları  Hakkındaki  Kanunun  16  maddesi  gereğince  yasal  işlem 
yapılacaktır.



h)  İçme  suyu  Şebekesinden  bir  hanenin  tek  bağlantısı  olacaktır.  Birkaç  değişik 
noktadan  içme  suyu  alan  köylülerin  fazla  olan  şebeke  hatları  köy  muhtarlığınca  iptal 
edilecektir.

ı) İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesislerinde Muhtarlık ya da İçme Suyu 
Birliği,  yapımı  tamamlanan  tesisin  geçici  kabulünden  sonra  on  beş  gün  içerisinde  elektrik 
abonesini açtıracaktır.

i) İçme suyu tesislerinde meydana gelen küçük çaplı onarım ve bakım hizmetleri ilgili 
muhtarlıkça  yapılacaktır.  Ancak,  içme  suyu  tesislerinde  Köy  Muhtarlığı  tarafından 
giderilemeyen büyük çaplı onarım işleri İdaremizce Limit içme suyu çalışmaları kapsamında 
yapılacaktır.

j)  Köy  içme  suyu  depolarında,  şebeke  hatlarında  ve  terfii  merkezlerinde  bulunan 
döküm  vanaların  korunması  için  köy  muhtarlıkları  gerekli  önlemleri  alacak,  gerekli 
önlemlerin  alınmaması  sonucunda donma nedeni  ile  patlayan  vanaların  tamir  edilmesi  ve 
yenilenmesi için herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Uzun süre kullanım nedeni ile aşınarak 
işlevini  yitiren  ve  kullanılmaz  hale  gelen  vanaların  yenilenmesi  limit  içme  suyu  inşaatı 
kapsamında yapılacaktır.

m) Terfili tesislerde, içme suyunun terfisini sağlayan terfii makinelerinin( motopomp ) 
bakım  ve  onarımı  köy  muhtarlığınca  yapılacak  veya  yaptırılacaktır.  Motopompların 
çalıştırılması  için  köy  muhtarlığınca  işten  anlayan  bir  eleman  görevlendirilecek 
motopompların  düzenli  bir  şekilde  çalıştırılması  sağlanacaktır.  İşten  anlamayan  ehliyetsiz 
kişiler  motopomplara  müdahale  etmeyecektir.  Muhtar  tarafından  motopompun 
çalıştırılabilmesi için tayin edilecek kişiler dışında kimse terfi binasına girmeyecektir.

n) Terfili sistemlerin geçici kabulünün yapılmasından itibaren teknik heyet tarafından 
yapılan  inceleme  neticesinde  3  yılını  dolduran  motopompların  yenilemesi  için  aşağıda 
belirlenen sistem uygulanacaktır.

Çalışma Süresi                                  :   Köy Katkısı : Devlet Katkısı : 
3 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %80      % 20
4 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %70      % 30
5 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %60      % 40 
6 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %50      % 50
7 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %40      % 60
8 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme      %30      % 70
9 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme            %20   % 80
10 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme          %10   % 90

11 yılını dolduran motopomplar teknik heyet tarafından yapılan inceleme neticesinde 
ihtiyaç duyulması halinde yenilenecektir.

o)  Terfii  binalarının  kapıları  ve  pencereleri  kesinlikle  kapalı  olacaktır.  Kapı  ve 
pencerelerdeki  camların  kırılması  halinde  yenisi  köy  muhtarlığınca  taktırılacaktır.  Terfii 
merkezinde  bulunan  motopompun  ve  vanaların  don  nedeni  ile  çatlamaması  için  gerekli 
önlemler köy muhtarlığınca alınacak motopompların kullanılmadığı zamanlarda içerisinde su 
kalmamasına dikkat edilecektir. Önlem alınmadığı için don nedeniyle patlayan, çatlayan vana 
ve motopomplar için hiçbir şekilde yardım yapılmayacaktır.

p) Terfii merkezlerinin elektriğini sağlayan ENH hatlarında bulunan trafoların yıldırım 
düşmesi veya başka nedenlerden dolayı yanması durumunda trafolar idare tarafından tamir 
edilecek veya yenilenecektir.



r)  İçme suyu  memba  kaptajları,  toplama odaları,  biriktirme  depoları  ve içme suyu 
depoları köy muhtarlığınca yılda en az  bir kez  temizlenecektir.

s)  İçme  suyu  depoları  Sağlık  Bakanlığı  Standartlarına  uygun  hale  getirilen  ve 
depolarına  tam  otomatik  klorlama  cihazı  takılan  köylerde  ,köy  muhtarlığınca  içme  suyu 
depolarının sürekli olarak klorlanması sağlanacak,cihazda kullanılacak klor köy muhtarlığınca 
temin edilecektir.

t)  İçme suyu amaçlı  yapılan tesislerin amacı  dışında kullanmak yasaktır.  Yasaklara 
uymayanlar  ,içme  suyu  kullanım  ve  işletim  düzenini  bozanlar  ,içme  suyu  tesisine  çeşitli 
şekillerde  zarar  verenler  hakkında  5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanunu’nun  55.  ve  56. 
maddeleri ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanunun 16.maddesi uyarınca işlem 
yapılacaktır. 

-Yürürlük 

MADDE 7 -  Bu yönetmenlik İl Genel Meclisinin kararının kesinleşmesi ve mahalli 
gazetede ilan edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

-Yürütme 

MADDE 8 -  Bu yönetmeliğin hükümlerini Vali yürütür.



Ek-1

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ DEVİR 
TESLİM TUTANAĞI

İLİ : KIRIKKALE

İLÇESİ :

KÖYÜ / GRUBU :

GRUPTA YER ALAN ÜNİTELER :

Yukarıda adı geçen içme suyu tesisi / grubu İl Özel İdaresince hazırlanan projesine uygun 

olarak yapılarak çalışır vaziyette köy muhtarlığına / İçme Suyu Birliğine aşağıdaki şartlarda 

devredilmiştir.

1. Tesisin bakım – onarım ve işletmesi köy muhtarlığı / İçme suyu Birliğince 

yapılacaktır.

2. Tesis içme suyu temin etmek amacıyla yapılmış olduğundan başka amaçlarla 

kullanılmayacaktır.

3. Tesise, İl Özel İdaresinden izin alınmadan her ne sebeple olursa olsun ilave ve tenkis 

yapılmayacaktır.

4. 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun ve Köy İçme suyu tesisleri İşletme – 

Bakım – Onarım Yönetmeliğinin 18. Maddesi (b) bendi gereğince tesisin tahrip 

edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi halinde bu 

işlemi yapanlar, tesisi teslim alanlar tarafından Valilik ve Kaymakamlıklara 

bildirilerek yasal işlem yapılması istenecektir.

.... / ….. / …..

TESLİM EDEN TESLİM ALANLAR
         

 İL ÖZEL İDARESİ          …………….. KÖYÜ   AZA    AZA
     MUHTARI
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KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

 İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIM – ONARIM VE İŞLETMESİNE AİT

 TAAHHÜTNAME

………………………………. tarihli Devir Teslim Tutanağı ile ………………. 

yetkililerine  işler  vaziyete  teslim  edilen  içme  suyu  tesislerinin  7478  sayılı  yasanın  10. 

Maddesi ve 442 sayılı yasanın 80. Maddesinde öngörüldüğü üzere;

1. Bakım ve onarımın zamanında yapılacağını,

2. Gerektiğinde  terfi  makineleri  bazı  parçalarının  zamanında  yenileneceğini  ve  bu 

konuda  yapılacak  masrafların  tesisi  teslim  alan  tüzel  kişilik  bütçesinden 

karşılanacağını,

3. Teslim edilen tesisler ve terfi makinelerinin talimatlara uygun olarak iletileceğini ve 

Devlet malı gibi korunacağını,

4. Tesisin her türlü tahribattan korunması yönünden gerekli tedbirlerin alınacağını ,

Mülki idareye ve İl Özel İdaresine karşı kabul ve taahhüt ederiz.

Söz konusu tesis  ve  terfi  makinelerini  teslim alanlar  olarak  iş  bu taahhütlerimizin 

yerine  getirilmesinden  doğacak  bilcümle  tazminatların  ve  ihtilafların  halline  karşı  bağlı 

bulunduğumuz yerel Mahkemelerin yetki ve salahiyetlerini şimdiden kabul ederiz.

Teslim Alanlar

Adı Soyadı :…………………...………… Adı Soyadı :…………………………

Unvanı :  MUHTAR Unvanı :    AZA



İmza Mühür :……………………………... İmza :…………………………

Adı Soyadı :…………………...…………

Unvanı :     AZA

İmza :…………………
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SU ABONE SÖZLEŞMESİ

SİCİL NO ABONE NO DEFTER NO SAYFA NO

    

ABONENİN

T.C. KİMLİK NO  

ADI SOYADI  

SOYADI  

ANA ADI  

BABA ADI  

DOĞUM YERİ  

DOĞUM TARİHİ  

MAHALLE  

KAPI NO  

EV TELEFON  

SAYAÇ SERİ NO  

İLK ENDEKSİ  

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- Su sayacını  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 kesilecektir.

3- Merkezi dağıtımlı ferdi içme suyu şebekesi bulunmayan köylerde aboneler sayaçlarının bulunduğu mahalli 
aydınlık, temiz ve okunabilir tutmaya, sayaçlarını darbelerden ve dondan korumaya mecburdur.
4- Abonenin tesisatta veya sayaçta hiçbir değişiklik yapmaya yetkisi yoktur.Arızalı sayaçların tamiri abone sahibi 
tarafından yaptırılacaktır.

5- Anlaşmazlık halinde dava mercii KIRIKKALE mahkemeleridir.

  

ABONENİN ADI SOYADI  İMZA SÖZLEŞME TARİHİ

 …  / …  /  …..
 
  

     



AÇIKLAMA:
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……………………….KÖYÜ MUHTARLIĞI                                

 S U   İ H B A R N A M E S İ

TAHAKKUK TARİHİ:

TAHAKKUK NO :

 

ADI SOYADI :  TÜKETİM :  

ABONE NO :  1 m ³ SUYUN  BEDELİ :  

TAHAKKUK DÖNEMİ :  TOPLAM :  

SAYACIN ÖNCEKİ OKUMA 
TARİHİ               :  GEÇMİŞ DÖNEM 

BORCU :  

SAYACIN SON OKUMA  TARİHİ :  GECİKME CEZASI :  

ÖNCEKİ  SAYAÇ OKUMASI :  ÖDENECEK TUTAR : :  

SON  SAYAÇ OKUMASI :  SON ÖDEME TARİHİ :  
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…………………………KÖYÜ MUHTARLIĞI

SU KESİM TUTANAĞI

Abone Numarası  Tutanak Sıra 
No  

Adı Soyadı  
Sayacın Son 
Okunan 
Değeri  

Adres   
 

……………………………………...nizden suyunuz kesilmiştir.Bu tutanak ile 
birlikte    Köy muhtarlığına  gelmeniz gerekmektedir.Kesilen suyunuzun Köy 
Muhtarlığının   bilgisi dışında açılması durumunda hakkınızda cezai işlem 
yapılacaktır.

Bilgilerinize…

Kesim Görevlisi Kesim Görevlisi Abone

MUHTAR

MUHTARCA 
GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ 

MUHTARCA 
GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ

 


