
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ KÖYLERE KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPILMASI İLE İLGİLİ 
YÖNETMELİK 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç Kapsam Dayanak ve Sorumluluklar 

 
Amaç 
 
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Sivas İl Özel İdaresi köy içi parke taşı yapılması, 
bakım-onarım ve korunmasına dair hususları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
MADDE 2-  Bu yönetmelik köy içi parke taşı yapım, bakım-onarım ve korunması 
hizmetlerinin ne şekilde nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları 
kapsar. 
 
Dayanak 
 
MADDE 3- Bu yönetmelik 3201 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun’un 2. 
Maddesinin (a) ve (d) fıkraları, 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6/b maddesi 
uyarınca hazırlanmıştır. 
 
Sorumluluk 
 
MADDE 4- Münferit köy ve bağlı yerleşim birimlerine yapılacak olan tesislerin yapılış 
amacına uygun olarak işletme, bakım-onarım, koruma ve geliştirme hizmetleri 
merkezde Genel Sekreterlik gözetiminde, ilçelerde ise bağlı bulundukları ilçe 
kaymakamlıkları gözetiminde, muhtarlıklar tarafından yürütülecektir. 
 
MADDE 5- Yapılacak olan köy içi parke düzenlenmesinin korunmasından, bakım ve 
onarım giderlerinden  Köy Tüzel Kişilikleri  sorumludur. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnşaat Tespiti ve Programa alınmasıyla İlgili Esaslar 

 
MADDE 6-  

1- Her yıl Kasım ayında yapılan Yıllık Yatırım Programında köy içi kilitli parke taşı 
kaplaması yapılacak köyler, İdarenin belirlediği yıllık kilit parke taşı üretim 
miktarı ve buna bağlı olarak yapılacak köy sayısı esas alınarak İl Genel 
Meclisince tespit edilir. 

2- Kilit parke yapılacak köylerin seçiminde altyapısı tamamlanmış, nüfus 
yoğunluğu fazla olan ve işçilik bedeli katkı payını ödemeyi taahhüt eden köyler 
esas alınarak belirlenir. 

3- Yatırım programına alınan köyler için, İl Özel İdaresi teknik ekipleri tarafından 
köy içindeki uygun olan yollara kilitli parke taşı kaplama işi için uygulama projesi 
hazırlanacak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce verilecek kilitli parke, 
bordür taşı, alt dolgu malzemesi miktarı ve işçilik bedeli belirlenecektir. 



4- Projede miktarı belirlenen kilit parke taşı, bordür ve alt dolgu malzemesi İl Özel 
İdaresi tarafından temin edilecek ve inşaat alanına nakledilecektir. 

5- İşçiliğin tamamı (köy muhtarlığı-ihtiyar heyeti)nce karşılanacaktır. 
6- Yapım işi, işin ehli ustalar veya taşeron firmalarca yapılacak olup, (bundan 

sonra yüklenici diye anılacaktır) Kaymakamlık (Köylere Hizmet Götürme Birliği) 
ile yüklenici arasında sözleşme yapılarak sözleşme bedeli merkezde Genel 
Sekreterlik, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarına aktarılacaktır. 

7- Yapılacak olan sözleşme anahtar teslimi olacak (işçilik, nakliyeler, yapım işi ile 
ilgili tüm malzemeler), anahtar teslimi olmayan sözleşmelerde ise işin 
bitirilebilmesi için gerekli tüm imalatlarla ilgili ayrı sözleşme yapılacaktır. 

8- Malzeme teslimi, sözleşme yapılarak sözleşme bedelini idarelere aktaran köy 
muhtarlarına yapılacaktır. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnşaat Çalışmaları ile İlgili Esaslar 

MADDE 7-  
1- Kapalı şebeke içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanmayan, alt 

yapısı parke taşı döşenmesine hazır olmayan köylere parke taşı 
verilmeyecektir.  

2- Malzeme teslimi köy muhtarları veya yüklenici firma haricinde herhangi bir 
kişiye yapılamaz. Teslimat tutanakla gerçekleştirilir. Teslimattan sonra 
malzemenin korunmasından teslim alan köy muhtarlığı ve yüklenici firma 
sorumludur. 

3- İşin kontrollüğü merkezde Genel Sekreterlik, ilçelerde ilçe Kaymakamlıklarınca 
yürütülecek olup yapım işi, idarece hazırlanan teknik şartnameye uygun 
yapılacaktır. (Teknik şartname sözleşmenin ekidir) 

4- İş bitiminde yapılacak kabul sonrası yüklenici firmaya hak ediş yapılarak 
ödeme gerçekleştirilecektir. 

 
Tesisin Bakım ve Onarımı ile İlgili Esaslar 

MADDE 8- 
Yapılacak olan köy yolu parke taşı kaplamasının bakım, onarım ve gerekirse 
yenileme giderleri köy tüzel kişiliğince karşılanacaktır.  

 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yürürlülük 
MADDE 9- Bu yönetmelik İl Genel Meclisi’nin kararı ve Vali onayından sonra 
yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 10- Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Valisi yürütür. 


