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“IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör 
Operasyonel Programının birinci eylemi 
olan “Su”yun altında yer almakta olup, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından ortak finanse edilmektedir.” 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Niksar 
Belediyesi tarafından yürütül-mekte olan 
projenin genel amacı çok boyutludur. 
Kurumsal verimlilik artışı, bilinçlendirme 
çalışmaları, kurulacak yeni atıksu arıtma 
tesisi, yenilenen su ve atık su altyapısı 
Niksar’a modern bir su yönetimi stratejisi 
sağlayacaktır. Bu proje sayesinde AB atıksu 
sektörü direktiflerine uyumun sağlanması 
Nik-sar Belediyesi’ne katkı sağlarken, üst 
düzey çevre koruma önlemleri ve sürdü-
rülebilirlik çalışmaları yerel halkın ve 
sonraki nesillerin hayat standartlarını 
yükseltecektir. Niksar Su Projesi her 
boyutuyla Türkiye’nin AB’ye katı l ım 
sürecinin hızlanmasına 
katkıda bulunacaktır.

/Niksarsuprojesi

www.niksarsuprojesi.com

Bu broşür Avrupa Birliği’nin ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi 
desteği ile hazırlanmıştır. İçerik 
tamamıyla SAS ACBO-Safege 
SA-Optimal liderliğindeki konsor-
siyumun sorumluluğu altındadır. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak 
zorunda değildir.

Çevre ve İklim Eylemi
Sektör Operasyonel Programı

PROJENİN UYGULAMA 
SÜREÇLERİ

Projenin Tanıtımı

Temel Atma Töreni

İletişim Eylem Planı Kapsamında 
çeşitli gurupların (Niksar Belediyesi ve 
diğer kamu kurumlarının personeli, 
Üniversiteler, STK'lar, OSB'ler, ÇİSOP, 
ÇŞB bünyesindeki AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü, ilgili Yerel Kamu 
Kurumları, Yerel ve Ulusal Medya 
Üyeleri) katılımıyla gerçekleştirilen 
proje aktiviteleri ve saha gezileri

Açılış Töreni

PROJENİN SÜRESİ 
VE BÜTÇESİ 

Projenin toplam bütçesi 11,554,136 Euro 
olup %74.23’ü Avrupa Birliği, %10.31'i 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kalan 
%15.46'sı KASMİB tarafından finanse 
edilmektedir. Halihazırda başlamış olan 
proje toplam 28 ay sürecektir.

Niksar’ın su yönetiminde AB Standartlarını 
yakalamasını sağlamak için inşaat ve 
hizmet sözleşmeleri kapsamında yürütül-
mekte olan projenin hedeeri alttaki 
başlıklarla özetlenebilir:

 Atıksu arıtma tesisinin inşası

Sızıntı tespiti ve Su temin sistemin deki 
kaçakların ıslahı

Su temini ve atıksu toplama altyapısının 
yenilenmesi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 
modernizasyonu ve kurumsal sürdürüle-
bilirlik için gerekli eğitim ve desteğin 
sağlanması.

Niksar Belediyesi idari, mali, teknik 
kapasite gelişimi

Niksar Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü hizmetlerinin verimli bir 
şekilde işletilmesi

Atıksu arıtma tesisinde üretilen çamurun 
nihai kullanımı belirlenmesi.

Proje Teknik Destek ve Kontrolörlük 
Hizmeti ve İnşaat başlıkları altında iki 
sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçiri-
lecektir:

I. Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet 
Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek 
çalışmalar:

Niksar Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi 
için teknik destek ve kapasite güçlen-
dirme faaliyetleri.

Niksar Atıksu Arıtma Tesisi ve Altyapı 
çalışmaları için inşaat denetimi.

II. İnşaat Sözleşmesi kapsamında Niksar 
Atıksu Arıtma Tesisi ile beraber su temini ve 
atıksu toplama sistemi için gerçekleşti-
rilecek çalışmalar:

Niksar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı

Su ve Atıksu Toplama sistemleri

GELECEĞİ 
KORU

SUYU KORU, 

ipacevre

ipacevre

ipacevre

ipacevre

www.ipa.gov.tr


	Page 1

