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Belediye Baskanligmdan Havaleli 31110/20 14 tarih ve 349-912/2109 sayih Mali Hizmetler
Mudurlugunun hazirladrgi Su Tarifeleri ve Abone Hizmetleri Yonetmelik Taslagi okundu.

Belediyece cikanlan yonetmelikleri kabul etmek 5393 sayih Belediye Kanunun 181m maddesinde
Meclisin gorev ve yeetkileri arasmda sayilrmstir denildi.

Belediyemizin su sans tarifesinin tespitinde esas ahncak hususlann belirlenmesi, tespit edilecek
bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere iliskin turn konular madde madde irdelendi ve

Yapilan gorusmeler neticesinde;

Ekli "Catalagzi Belediyesi Su Tarifeleri ve Abone Hizmetleri Yonetmelik'tinin yururluge konulmasi;
Mali Hizmetler Mudtirlugu'niln 31110120 14 tarihli ve 912 sayih yazisi iizerine, 5393 say II1Belediye
Kanununun 18 inci maddesine gore, Meclisimizce 11111/2014 tarihinde kabul edilmistir.
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CATALAGZI BELEDiYESi

SU TARiFELERi VE ABONE HizMETLERi YONETMELiGi

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac
MADDE 1- (1) Bu Yonetmelik, Catalagzi Belediyesinin su sans tarifesinin tespitinde esas almacak

hususlann belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere iliskin usul ve
esaslann belirlenmesi amaciy la hazirlanrmsnr.

Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yonetmelik, 5393 sayih Belediye Kanununun 14. maddesi, 831 sayih Sular Hakkmda

Kanunun Ek Madde 1 hukmu ile belirlenen gorev alam icerisinde, her turlu su kaynaklanndan saglanan icme,
kullanma ve endustri suyunun tiiketicilere ulastmlmasina iliskin her turlu hizmet, bedel, pay, teminat ve



yaptmrnlann tespiti ile bunlann tahakkuk ve tahsiline iliskin usul ve esaslan kapsar.

Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda;

Abone grubu: Ayrn hizmet standardma tabi gercek ve tuzel kisileri,
Abone: Idarece sunulan su hizmetlerinden faydalanan ve Iveya faydalanacak gercek veya tuzel kisiyi,
Altyapr: Planlanan veya mevcut icrne suyu sebekeleri, isale hatlan, baraj, regulator, yol, elektrik, dogalgaz,

telefon v.b. tesislerden mutesekkil sistemleri,
Belediye enciimeni: Catalagzi Belediye Encumenini,
Belediye meclisi: Catalagzi Belediye Meclisini,
Cevre temizlik vergisi: 2464 sayih Belediye Gelirleri Kanununun Mukerrer 44'iincii maddesi cercevesinde

tahsil edilen vergiyi,
Donem ortalamasi (tiiketim averaji): Abonenin bir fatura donernindeki tuketimi dikkate almarak bulunan

ortalama gunluk sarfiyati,
Ceeici kapama: Abonenin gecici bir sure icin su kullanmayacagiru beyan ederek suyunu kapatnrrnasiru,
Genel ortalama: Ayru abonenin gecmis donernlere ait tiiketimi veya gecmis tuketimi yoksa yeni takilan

sayacin tuketimi dikkate ahnarak bulunan gunluk ortalama sarfiyati,
Grup abone: Aym sayactan su alan, aym abone grubuna dahil, birden fazla bagimsiz birimi,
Idare: Catalagzi Belediyesini,
i~emri: Idarenin ilgili birimlerine gonderilrnek uzere duzenlenen ve hangi isin yapilacagmi belirten talimati,
Kaeak su kullamrm: Idarenin tasarrufundaki yer alti veya yerustu su kaynaklanndan, tesislerinden, su tasiyan

boru hatlanndan ve sube yolundan idareden izin almadan sayacsiz olarak ya da sayaci isletmeyecek her hangi bir
sekilde su alma isini,

Kapatma /Acma: Kanun, yonetmelik ve sozlesmeye aykinhk, tahliye veya abonenin istegi uzerine suyun
kapatilmasnu; kapatmayi gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkmasi halinde suyun acilmasmi,

Kapatma aparatr: Su kapatma islemine yarayan aleti,
Karrsrk grup abone: Ayru sayactan su alan, degisik abone grub una dahil, birden fazla bagimsiz birimi
Kesin hesap (Hesap kesme) faturasi: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabmm tasfiyesi iyin ahnan

ve kesin hesabm nasll yapddlgml gosteren faturaYI,
Katdma payl: 2464 saYlh Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara gore almacak su

harcamalanna katllma paylan,
On odemelilkarth su sayacl: Abonenin bedelini daha onceden odedigi miktarda su kullanlmma imkan veren,

Olyil ve Ol9il Aletleri Muayene Yonetmeligine tabi ve idarenin sistemine uyum saglayan sayacI,
Priz: Abonenin baglantl noktasmdaki ana musluktur.
Saya~: Abonenin kullandlgl suyu olymeye yarayan olyil aletini,
Sozle~me (Mukavele): idare ile abone arasmdaki su satl~ ~artlanm belirleyen idare yetkilisi ve abone

tarafmdan imzalanml~ akittir.
~antiye: Her tiirlii in~aat, maden arama, ye~itli amaylarla kazl yapma ve bunun gibi sebeplerle ozel ya da tiizel

ki~ilerin bu etkinliklerini siirdiirmek iyin veya bu etkinliklerini silrdiirmeyi saglayacak kahcI tesislerin yapllmasma
imkan tanlmak iyin kurduklan, faaliyetlerinin ve kahcI tesislerinin tamamlanmaslyla varhgl sona erecek olan geyici
tesisler ile halen yapl kullanma izin iskan belgesi almmaml~ yapdar ~antiye olarak kabul edilir ... -...~ ...

~ebeke: ~ehir iyme suyu dagltlmInI yapan degi~ik tilr ve yaplarda borulardan olu~an alt yapI tesi r.\ni, It .f..t-j,
~ube yolu: Su ~ebeke hattmdan sayacm ylkl~mdaki baglantl rekoruna kadar uzanan klsml, "''''~-' ~~" :...:s'
Tahakkuk: idarenin verdigi su hizmetlerinin kar~lhgl olarak, abonelerin t!ikettikleri su miktarl !1((*'j::

5l~OlmeSlsuretlyle tahsil edilmeSl gereken bedellenn hesaplamp faturalanmaSll~lemldlr. \~ ~~*~:;
".' , . : • t~_...P"""
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Tarife: Sans, hizmet ve yapunmlann parasal degerle belirlenmesini,
Tarife grubu: Aboneye cikartilacak faturarun birim fiyannm konut, isyeri, insaat, sanayi, )¢~'!~'.a,.., "'.'~..::.....t,,_

grub unun hangi tarifesinden almacagmi ve katma deger vergisi uygularup, uygulanmayacagim go leriF~'1 • .'; i
Tasfiye: Sozlesme asamasinda abone tarafindan idareye verilen ve abone alacagi mahiyetin . ~~ :..;~".",~;--.

teminatlanndan abone hesabindaki borclan dusulerek mahsuplanmasi suretiyle sozlesrnenin sona er 'ri~;~i'r"'i">"
Teminat: Aboneden, Idare tarafindan belirtilmis sure icin kullanacagi farz edilen su sarfiyati ka . i~l almmis

teminattir.
Usulsiiz su kullammi: Abonenin sozlesmeye aykm bicimde su kullanmasi veya kullandirmasidir.
Yapi kullanma izin belgesi [iskfin raporu): Ruhsath binalar icin ruhsat ve eklerine uygun olarak

tamamlandigmi gosteren; ruhsat bilgilerini, insaat bitirim tarihini, tapu kaydim, adresini, bagimsiz bolumlerin
cinslerini, numaralanru, metrekarelerini, snuflanru, mal sahiplerini gosteren yapi denetim kurulusu yetkilisinin ve
proje muellifi mimann imzalan ahnarak ilgili Belediye tarafindan usulune uygun olarak dilzenlenen belgedir.

Ydnerge: Bu Yonetmelik kapsammda hazirlanan Catalagzi Belediyesi Abone Hizmetleri Uygulama
Yonergesini,

Taner KAYfSL!
Ya:ll IfkIfIMtL V.

Ifade eder.

txrxct BOLUM
Tarife Tespit Esaslari ile Tarife ve Bedel Cesitleri

Tarife tespit esaslari
MADDE 5- (l)Tarifelerin tespitinde asagida belirtilen esaslara uyulur:
a)Tarifenin belirlenmesinde, uretilen ve kayiplar dusuldukten sonra tuketilecegi ongorulen olculebilir su sans

miktan ana unsur olarak esas ahrnr.
b)Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansitihr.

Tarife ve bedel cesitleri
MAD DE 6- (1) Bu Yonetrneligin konusu olan tarife ve bedeller; su sans tarifesi, hizmet ve teminat bedelleri

ile yaptinm bedelleri olmak uzere uc grupta toplamr.

U<;::UNCUBOLUM
Abone Gruplan Ve Tarife Uygulamasi

Abone gruplari
MADDE 7- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone gruplan; Konut Tarifeli Aboneler, Isyeri Tarifeli

Aboneler, Sanayi Tarifeli Aboneler, Konut Dl~l in~aat $antiye Tarifeli Aboneler, Konut in~aatl $antiye Tarifeli
Aboneler ve Resmi Daire Tarifeli Aboneler ~eklinde gruplandmhr

Konut tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE 8- (1) Konut tarifesi uygulanacak aboneler a~aglda belirtilmi~tir;

I Bannma amaclyla oturulan yerler, meskenler,
I TOm kamu konutlan,
I Tek sayacytansu kullanan kan~lk grup abonelerden yogunlugu mesken olmak ~artl ile su kullanan, avukathk,
muhasebecilik, mali mi.i~avirlik, muhendislik ve bunun gibi ev-ofis olarak kullamlan buro niteligindeki i~yerleri,

<;:) Siyasi partilere, ticari gaye ile i~letilmeyen hayvan bannaklanna, site villa ve apartmanlarm ortak
kullammma giren ve ticari amacyholmayan havuz, yonetim odasl, otoparklar, guvenlik kulubelerine, bina temizligi
icyinkullamma, yangm tesisatlanna ait abonelikler.

d) Herhangi bir ticari faaliyetin yOrOtillmedigi muhtarhk hizmet binalan.
e) Bakanlar Kurulu Karan ile kamu yaranna faaliyet gosterdigi kabul edilen haYlr demek ve vaklflan, haYlr

kurumlarl ile bunlarm bina ve tesisleri, ticari gayesi olmayan dernek ve vaklflar tarafmdan egitim ve ogretime
destek ve katkt amaclyla kurulan yurt, kurs. pansiyon, hizmet binaSl ve tOm tesisleri. /--;~ ..~

f) Konutlarda bahye ve yevre sulama iJe mO~terek kalorifer suyu abonelikleri. ll..,,·~.1. ""k:~?~:\.

~

I:' ,~,.........~~ "'~.:.• \i.lIJ ':I.' r ..~ .<"
i~yeri tarifesi urgulanacak aboneJer .. ~ t'" ' ~ ~~t"" ~'j
MADDE 9- (1) I~yeri tarifesi uygulanacak aboneler a~aglda slralanml~ olup, mahlyetme go ~t\~'i.:?;~...~i}

~'" ,,"f., \.'.i~.,!-- "! . :'
.'~",_~:/'t ....<;f •• _ ~-'''''''''/''
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Gelir saglamak gayesi ile siirekli veya gecici olarak icra edilen her cesit meslek, sanat faaliyeti ve z "~,l, " c:- ...'~:\ "'",' \.
edildigi yerler, biirolar, ticarethaneler, finnlar, kahvehaneler, lokantalar, gazinolar, hamamlar v dig_~r.iC1~~I·'i,to.;~ur~
uretilen turn yerler, ~\".....\.
lsyerlerine ait bahce sulama abonelikleri. " '. ,
TUm ozel hastaneler ve ozel saghk kurumlan '\;'",",,: ;, ~.

Tanor KAY;
Yazi 1,lGdMd. V.

Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE 10- (1) Hammadde ureten veya sekil, nitelik, nicelik degistirerek seri olarak mamul veya yan

mamul madde ureten ve isyeri ile konut tarifesi disinda kalan yerlere sanayi tarifesi uygulamr.

Konut dl~1insaat santiye tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE 11- (1) Konut disi insaat santiyesi abone grubuna; konut disi insaatlar, mad en arama, cesitli

amaclarla kazi yapma ve bunun gibi etkinliklerin surdurulmesini saglayacak kahci tesislerin yapilmasma irnkan
tammak icin kurulan, faaliyetlerin ve kahci tesislerin tamamlanmasiyla varhgi sona erecek gecici tesislere ait
abonelikler dahildir.

Konut insaan santiye tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE 12- (1) Yonetmeligin Konut Tarifesi Uygulanan Abonelikleri duzenleyen 8 inci maddesinin 1 inci

fikrasmin a, b, c, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen yerlerin insaati icin; yapi kullanma izin belgesi ahruncaya kadar
konut santiye abone tarifesi uygulamr.

(2) Kansik grup insaat santiye aboneleri icin ise; yapiya ait proje esas almarak birim sayilan tespit edilir ve
birim basma ortalama su tuketimi bulunarak ait olduklan santiye tarifesi uygularnr.

(3) Mevcut santiye abonelerinden konut insaati santiye aboneligi degisikligi talebi icin idareye mUracaat
edilir, mUracaatm idarece onayml mUteakip konut in~aatl ~antiye aboneligi grup degi~ikligi yaplhr ve mUracaat
tarihinden itibaren konut in~aatl ~antiye tarifesi uygulamr.

Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler
MAD DE 13- (1) Genel yonetim kapsammdaki kamu idarelerinin hizmetlerinin yerine getirilmesinde

kullantlan yerlere resmi daire tarifesi uygulamr.
Resmi daire uygulanacak aboneler a~aglda belirtilmi~tir.
a) Kamu kurum ve kurulu~lanna ait abonelikler.
b) Kamu Kurum ve Kurulu~lanna bagii hastane ve saghk kurumlan.
c) Resmi, ozel okullar (okul oncesi egitim, ilkogretim, ozel egitim ve orta ogretim ozel okullan ) ile

Universiteler ve askeri okullar.

Ozel park ve bah~e aboneleri
MADDE 14-( 1) Ozel kurulu~ ve ki~ilere ait park, bahcreve ye~il alan abonelikleridir.

Ge~ici abonelik uygulamasl
MADDE 15- (1) Hizmet alam ~ehir, kasaba ve koylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panaYlr ve

ilgili belediyesince crah~maruhsatl verilmi~ bUfe, craybahcresi, hurdacl, kurban satl~ ve kesim yerleri ile bunun gibi
seyyar yerlere ili~kin gec;:iciabonelikler yapIllr.

Tarife uygulamasma ve diger uygulamalara ili~kin hususlar
MADDE 16- (1) Kurakhk, tabii afet veya ba~ka bir sebeple kente verilen gUnlUksu miktannda dU~meolmasl

durumunda, idare su tasarrufunu saglamak ve su temininde onceligi konut abonelerine vermek amaCl ile bazl
abonelere su satI~ml gecrici olarak durdurabilir.

, __........''''''''''.....
(2) 4736 sayIlI Kanunun 1'inci maddesinde ve diger kanunlarda belirtilen istisnalar dl~mda, L~ece Jjt~wle?1i:

mal ve h.~zmet.bedelle~in~~ni~let~ecilik geregi yapIlmasl gereken ticari indirimler haricrherhant.Q~.:)ti,.~iY.~~~I\0
kuruma ucretslz veya mdmmh tanfe uygulanamaz. ,i;J ~. f\ {f/l~\ ,t!,

-.. ' "l,.;I.", ,i.; Ill,;., .,'

(3) 1005 sayIil Kanunun 2'nci maddesinin birinci flkrasl ile Ek 1'inci maddesi uyannca va '~,.?~;:;i..~:/'\ " ......~~,.\. ,~t:\ .'~ t'n.. ,i.""
'-. ..-_~~..'.J ~~. ,i.; ~I',"."-
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tertibinden ayhk baglananlar ile malul gazi olarak ayhk baglanrrus olanlann ve ~ehir~~l~etir'ni's . '. f" """"~:'~,';'~'
veya gelir baglanrms bulunanlann ve 5774 sayih Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fikrasi uyannca ·.lE " U.~... _.~

aylik baglanan arnator sporculann ikamet ettikleri ve rnustakil sayac takih olan meskenlerde kulland . l~r( ,i>.:..

bedellerinde %50'den asagi olmamak uzere belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanir.

(4) Bakanlar Kurulu'nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayih "Kamu Kurum ve Kuruluslanrun Orettikleri
Mal ve Hizmetlerden Ocretsiz veya indirimli Olarak Faydalanacaklann Tespitine Iliskin Karar"i uyannca ozurluler,
ogrenciler ve 2022 sayih "65 Yasmi Doldurmus Muhtac, Gucsuz ve Kimsesiz TUrk Vatandaslanna Ayhk
Baglanmasi Hakkinda Kanun " kapsarmndaki kisileri ikamet ettikleri ve mustakil sayac takili olan meskenlerde
kullandiklan su bedellerinde belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanabilir.

(5) Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

(6) lsyeri, Sanayi ve Santiye grubu abonelerine uygulanan su sans tarifesi konutlara gore daha yuksek duzeyde
tespit edilebilir.

(7) Idare su tasarrufunu tesvik, az kullanana sosyal yardim saglamak ve gelirini artirmak amaciyla kademeli
tarife uygulamasi yapilabilir.

(8) Insa halindeki binalara; yapmm tamamlanrnasma kadar santiye tarifesi uygularur, yaprrru tamamlanan
binalann yapi kullanma izin belgesi almalan durumunda ferdi abonelik islemleri yapihr,

DORDUNCU BOLUM
SU Sans Tarifesi

Abonelere uygulanacak su sans tarifesi
MADDE 17- (1) Su satisi tarifesi asagidaki unsurlar dikkate ahnarak Belediye Meclisince tespit edilir:

a) Yonetim ve isletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri cesitli masraflar ile su isale
ve dagitim giderlerinden olusur.

1) Enerji ve malzeme giderleri: Uretim, isitma ve aydinlatma icin kullamlan elektrik, dogalgaz, cesitli
akaryakit, katl yaklt gibi her tiirlii enerji masraf1an aliiminyum siilfat, mayi klor, ozon ve benzeri i~letme ve sarf
malzemelerine yonelik bu kapsamdaki diger harcamalardan olu~ur.

2) Personel giderleri: 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununa tabi memurlar ile 4857 sayill i~Kanununa gore
yah~tlfllan devamh ve ge<;:icii~<;:i,sozle~meli personel ve denet<;:ilerinayhklanm, ikramiyelerini kanun ve toplum
sozle~melerle saglanan her tUrlUyardlm, zam ve tazminatlan, fazla <;:ah~maUcretlerini, gorev yolluklanm ve her
tUrlli i~veren hisselerini kapsar.

3) C;e~itlimasraflar: Kira, haberle~me giderleri, vergi ve harylar, mahkeme masraflan, kamula~tlrma
bedelleri, sigorta, egitim ve yonetim, temsil giderleri, her tUrlii ta~lma harcamalan, gUvenlikle ilgili giderler, hizmet
ahml yontemleriyle gordiiriilen hizmetlere ili~kin maliyet unsurlan ve benzeri diger masrafkalemlerinden meydana
gelir.

4) Su isale ve dagltIm giderleri: Gerektiginde su ~ebekesi bulunmayan yorelere tankerlerle yapilan taslma
harcamalarl ile su isalesi ve tevziine ili~kin yaplian giderlerdir.

b) Amortismanlar: Sabit bir klymet olan tesislerin, dayanlkh ta~mlrlann ve demir ba~lann ekonomik
omUrlerinin sonunda yenilenebilmeleri i<;:inmevzuat geregi aynlmasl zorunlu olan ve miktan yasa ve yetkili
makamlarca belirlenen tutardlr. Yapilacak yatmmlarla ilgili kredilerin Yllhk anapara ve faiz miktan amortismanlarla
kar~Ilanamadlgl takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate ahmr.

c) Aktifle~tirilmeyen yenileme, lsiah ve tevsii masraflan: Tesislerin iyile~tirilmesi iyin yapllan masraflar ile
aktifle~tirilmeyen bUyiitme ve onanm giderlerine ili~kin maliyet unsurlan hesaba katlhr. .r";"-:::'''''''' .

.~~'j' ,t,"\~,~ ......." .,.. !fI"'.'"

d) Karhhk oram: Belediyelerin tacir slfatl oimadlgmdan tarifelerin tespitinde kar hesabl yaJini#. ":i:_g:.~.~~'~.\~.,:J *'" ....; ~..' r~' , '(t .;'C;, (; t '. '\ • r~
" U \:1'1..':' ~."...(.'W" ..-"~ ., ,,: . \1
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BE~iNCi BOLUM
Hizmet ve Teminat Bedelleri Tarifesi

Kanlma paylari _
MADDE 18- (1) Su tesisleri harcamalarma katilma paylan 2464 sayih Belediye GelirlenKanunu ve

uygulama yonetmeligi hukumlerine gore tahakkuk ve tahsil edilir.

Su tesisleri bakrm bedeli
MADDE 19- (1) Abonelerden her ay icin her turlu bakim isleri mukabili abonenin tabi oldugu su sans tarifesi

uzerinden 1m' su miktan karsihgi bakim ucreti su tesisleri bakim bedeli olarak ahnir.

(2) Su kullarnrm olmayan abonelerden ve kartli sayac abonelerinden bakim bedeli almmaz.

Su baglann, sube yolu ve sayac bed eli
MADDE 20- (1) ilk defa su alma talebinde bulunarak sozlesme yapaeak tiim abone gruplanndan bir defaya

mahsus olmak ilzere su baglanti bedeli, sube yolu yapim bedeli, sayac idare tarafindan verilecek ise su sayac bedeli
tahsil edilir.

(2) Su baglanti, sube yolu yapim ve su sayaci bedelleri, yapilacak sube yollan ile su sayacinm capma gore ait
oldugu yilm malzeme ve iscilik fiyatlan dikkate almarak Belediye Meclisince belirlenir.

Su sayaci kontrol talebi ve sayac muayene iicreti:
MADDE 21- (l) Abone tarafindan su sayacirun fazla tilketim yaptigi iddiasi ile sikayet basvurusunda

bulunulmasi veya Idare tarafmdan yapilan tespitler neticesinde sayacin okunamamasi, tuketimin supheli, sayacm
mudahaleli olmasi hallerinde sayac sokulerek yerine yenisi takihr. Sokulen sayac muayene istasyonuna sevk edilir.
Muayene sonucu, abonenin sayacirun dogru cahstig: saptarursa, ilgili Bakanlikca belirlenen tarifesine gore sayac
sokup takma ve muayene bedeli aboneden tahsil edilir.

Sayae sokme-takma bedeli:
MADDE 22- (1) Idarece su sayaci takilacak yeni abonelerden, sayaclann ihmal, dikkatsizlik ve dis etkiler

nedeniyle patlamasi veya kullamlamaz sekilde hurdaya aynlmasi, ekonomik omru dolmus sayaclann sokulmesi
sonueunda sayaclan degistirilen abonelerden her yil Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi tarafmdan Resmi
Gazetede yayimlanan "Su, Elektrik ve Dogalgaz Sayaylarmm Tamir ve Ayar Deret Tarifesi Hakkmda Teblig"de
belirtilen sayay sokme-takma ilereti ahmr.

(2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamamnda odenmemesi nedeniyle sayacm sokillmesi halinde bu
yonetmeligin 24'ilncii maddesi hilkmii uygulamr.

Abonelik teminatl
MADDE 23- (1) idare ile sozle~me imzalayan her aboneden kullamm yerinin degi~mesi ve/veya abonelik

sozle~mesinin sona ermesi veya sozle~menin feshi halinde su tilketim bedelini odememesi ihtimaline kar~dlk
olarak, boreuna mahsup edilmek ilzere sozle~me yaplml slrasmda teminat ahmr. Teminat bedelleri, abonenin
bulundugu tarife grubunun birim fiyatl ile tilketim miktarlanmn yarpIlmaSI suretiyle hesaplanlr. Kademeli tarifeye
geyilmesi halinde abonenin bulundugu tarife grubu iyindeki en yilksek kademeye ait birim fiyat dikkate ahmr.

Tarife gruplanna gore tilketim miktarlannm tespit edilmesinde;
(a) Konut tarifesi uygulanacak abonelere 25 m3' lilk su tiiketim bedeli,
(b) i~yeri tarifesi uygulanaeak abonelere 40 m31 lilk su tilketim bedeli, . _"
(e) Sanayi tarifesi uygulanacak abonelere 100 m3' liik su tilketim bedeli, ../,f 'h';;":'
(d) Konut ?l~l in~aat ~anti.yes~tar!fesi uygulanacak abonelere 200 .~3' Iil~.su ~ilketim ~edeli/":. \~;' . '.:,~:•(~:~\',; ':
(e) Konut m~aatl ~antlyesl tanfesl uygulanacak abonelere 75 m3' lilk su tuketlm bedell, H ~ !',' ,'/,,.,0;>,.,", '.
(t) 6zel. ~ark ve ~ahge .tari!'esi uygulanacak abonelere 50 m31 lUk su tilketim bedeli, J.~' :: ~ U~1l}; ~

. (g) Geylci abonehk tarlfesl uygulanacak abonelere 20 m3' lilk su tilketim bedeli, ~ '~,,~"~~.<:;,,~
mlktarlarl esas ahmr. ., '~"'~,.it~·.~"'.

•""," ~ Ii a. ,. "'",.-
(2) Genel Yonetim kapsammdaki kamu kurulu~lanndan ve on odemeli/karth sayay kullanan ab~n~Te'r&n



(3) Tum aboneliklerin teminat bedeli 2 taksit halinde tahsil edilebilir.

teminat bedeli almmaz.

(4) Konut abonesi disindaki aboneler teminat bedeli olarak, nakit yerine suresiz banka 'em:inat
da verebilir.

(5) Idare, abonelik sozlesmesinin feshi veya sona ermesi durumunda aboneden nakden tahsil edilen
teminat bedelini, tum borclann odenrnis olmasi kaydiyla aboneye iade eder.

(6) Idare, mekanik sayacirn on odemeli/karth sayacla degistiren aboneye, turn borclann odenrnis olmasi
kaydiyla teminat bedelini iade eder.

ALTINCI BOLUM
Yapnrimlar Tarifesi

Su tiiketim bedelinin zamanmda odenmemest
MADDE 24- (1) Aboneler, tahakkuk eden su tuketirn bedellerini bildirimde belirtilen son odeme gunune

kadar odemeye mecburdur. Abonelikte kimse bulunmazsa abonelik adresine bildirim birakilmakla aboneye bildirim
yapilrms sayilir.

Su tuketim bedellerini bildirimde belirtilen son odeme tarihine kadar odemeyen abonelerin sulan kapaulabilir
ve 6183 Amme Alacaklannm Tahsil Usulu Hakkinda Kanunu'nun 51 inci maddesinde belirtilen yuzde oraru
nispetinde gecikme zammi ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir.

Kapamaya esas olacak borcun miktan ve krstaslanrn belirlemeye Belediye Baskam yetkilidir.

(2) Abone, sozlesrnesine ait iliskisini Idare ile kesmeden, abonelik adresini terk etmesi durumunda; kendisi de
abonelige ait tum su vs borclardan fiili kullanici ile birlikte musterek ve muteselsilen sorumludur.

(3) Suyu kapaulrrus aboneler, abone sozlesmesinir, iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri
odemekle sorumludur.

(4) Abonenin borcunu odememesi halinde veya yonetmelige aykrn davramsi nedeniyle suyu kapanlnus ise
borcunu odemesi halinde su kapama ve acma ucreti almarak suyu acihr.

Su kapama ve acma iicreti
MAD DE 25- (1) Sozlesme, yonetmelik ve kanunlara aykin davrarnsta bulundugunun tespiti halinde abonenin

suyu kullaruma kapatilir. Aykinhgm ortadan kalkrnasi halinde su kapatrna-acma ucreti alinarak, abonenin suyu
acihr, Abonenin talebi halinde veya mevzuata aykm davrams nedeniyle Idare'ce yapilan su kapama ve acrna
islemlerinden; acma ve kapamanm sekline gore (sayac sokme/takrna, aparatla kapama/acrna, prizden kaparna/acma,
kolyeden kapama/acma) alinacak bedelleri belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.

Kacak su kullarunu

MADDE 26- (1) Idarenin tasarrufundaki yeralu veya yerustu su kaynaklanndan, tesislerinden, su tasiyan boru
hatlanndan veya su sube yolundan idareden izin almadan sayaC;Slzolarak ya da sayaci i~letmeyecek her hangi bir
~ekilde su alma i~i kayak su kullamml olup, bu ~ekilde su kullanan ki~ilerin kac;ak su kullal1lmlan tutanakla tespit
edilir ve kae;ak su kullal1lml engellenir.

(2) Tespit edilen kac;ak su tuketim miktan, cezah olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Kae;ak su kulIanl~l,.ayrir,,;~; .•~
zamanda sue;te~kil ettiginden ilgilisi hakkmda sue;duyurusunda bulunur. ,/~ <{{Ji ••tJ.~'

i~ I\> ~ " ..~l'"I' ,
..~II.·' •. .~~ ....-.. ...'1 ....(3) Kae;ak su kullandlgl tespit olunan tuketici, kendisine fatura edilen bedeli, teblig edilen odem~~~' ~rl(r'-\\....

bildiriminde yer alan son odeme tarihine kadar odemekle yiikumliidilr. itirazm yapIlml~ oImasl odem&,:; ~L\l..~;.:~
yukiimliiliigunii ortadan kaldlrmaz. \~ ~ "~~~.;. :

.~ .• "~.l';' .... ;:
(4) TOketici, soz konusu kayak su faturasll1a ili~kin teblig edilen odeme bildirimine, kamt ve belgel~t~~ie..~~'.:~.. :~~.>./"

birlikte, bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) i$giinLiic;erisinde itiraz edebilir. Bu itiraz en gee;on i~ gOnOie;erisinde



antr L, '" .r.'~ ,:",,~..;....,.~. " •Yazi 1.,.1odMd. . .. 4 r . ." l_
. yovq .' .. ~"1

sonuclandinln. inceleme sonucuna gore; tOketicinin hakh oldugullun anla~Iimasl ve tUketicinin ~ ~.: ;';'\~_:' \
oderne bildiriminde yer alan tuta". odcmi ~0Imasi halinde, !da:ece iade edilecek tutara, tOketiCin~"'.""ed"....~.."' : ~'9~;~,[.
tanhmden itibaren gecerf olmak uzere, gecikrne zarnmi, gunluk olarak uygulanarak lade islerni n;~. d+(,;,-'."

~:~~., ...~ " ..~ .
(5) Dordiincii fikra kapsammda yapilan itiraz sonuc;:landmhncaya Kadar tiiketicinin magduriY:"'ini~" . . "

onlenmesi baklmmdan itiraza esas tutann terninaia baglanmasi sartiyla su verilebilir.

(6) Kacak su kullarnrm idare tarafmdan gorevlendirilen en az iki gorevli tarafmdan mahallinde yapilacak
arastirma ve inceleme sonueu tanzim edileeek tutanakla tespit edilip bu tutanakta kayak su kullananm TC kimlik no'
su veya kimlik bilgileri, tuzel kisi ise unvarn ve bulunabiliyorsa vergi numarasi, adresi, kacak su kullarnmmm ve
baglantmm sekli tespit edilebiliyorsa abone numarasi ve benzeri bilgiler yer alir, Kacak su kullananm veya
kullamldlgml bilenlerin yazrh ve imzah beyanlan temin edilmeye cahsihr. Dc;:nusha halinde diizenlenecek
tutanagin bir sureti, ilgilinin irnzas: almabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamamas,
halinde bu husus tutanaga gecinlerek bagirnsrz bolume, isyerine veya yoneticiye blrakIllr. Bu i~lem bildirim yerine
gec;:er.Kac;:aksu tutanagmll1 bir niishasl dip kOyanda blrakIllr, bir niishasl da yasal i~lemlerle kullandmak uzere ilgili
birimlerde muhafaza edilir. Aynea kac;:akbaglantmm fotografl c;:ekilirve baglantl iptal edilir.

Ka~ak su kullammi siiresinin tespiti

MADDE 27- (I) Kar;ak su kullanma siiresi: sayacm miihiir altma almdzgz farih, son endeks tespit tarihi,
suyun kesildigi tarih, abonman sozle$mesi imza tarihi, varsa daha once kar;ak su kullandzgma ait tutanagm tarihi,
binaya yeni la~'znzlmz$ise yerle$me tarihi, ana hattan baglantz yapzldzgz tarih veya bilenlerin yazzlz imzah
beyanlarz i1eidare larafindan belirlenecek diger usuller dikkate almarak belirlenir.

(2) Hesaplanan siirenin 90 giinden /azla olmasz durumunda inandzrzcz deli! ve belgelerle ispatz gereklidir,
bunun miimkiin almamasz durumunda km,:aksu kullanzm siiresi 90 giin olarak kabul edilir.

(3) Kar;ak su kullanzm miieyyidesinin uygulanacagz siire hi(,:birsurette 365 gunu ger;emez.

Kar;ak su kullanzmznda sure: Kar;ak su kullanzmmda tespi/ edilebiliyorsa, belgeye dayalz tespit edildigi
tarih/en, tespit edilemiyarsa iir;aydan beri ka~'aksu kullandzgz dikkate alznarak sure hesabz yapzhr.

Ka~ak su kullamm miktarmm tespiti

MADDE 28- (1) Kac;:aksu kullal1lm miktannm tespitinde aym abonenin, varsa bir onceki yIlm aym
donemlerine ait tahakkuka baglanml~ ayhk tiiketim ortaiamasl iizerinden,

2) Aym abonenin bir yll oncesine ait tahakkuka baglanml~ tiiketimi yoksa tahakkuka baglanml~ son iic;:ayhk
tuketimlerinin ayhk ortalamasl iizerinden, tespit edilir.

3) ilgilinin daha once tahakkuka baglanml~ su kuijamml yoksa 0 abone grubu ic;:inbu Yonetmeligin 23 uneii
maddesinde belirtilen teminat bedeline esas m3 iizerinden tespit edilir.

Ka~ak su kuIlamm bedeli hesaplanmasl ve diger i~lemler
MADDE 29- (I )Kac;:aksu kullamm bedeli, bu Yonetmeligin 28 inei maddesinde belirtilen ~ekilde tespit

;!dilen kac;:aksu kullamm miktan iizerinden bu Yonetmeligin 27 inei maddesinde belirtilen kullamm suresine gore
lit oldugu abone grubu dikkate almarak hesaplamr ve I katl fazlasl ile tahakkuka baglanarak tahsil edilir.
Vltikerrer kac;:aksu kullammll1ll1 tespiti halinde kac;:aksu kullal1lm bedeli, 2 katl fazlasl ile tahakkuka baglanarakahsil edilir.

(2) i,me suyu ~ebeke hallan veya su j~be yolu bagl~tJlarma miidahale ederek ka,ak su kullananlara!>IY'" ~1-:;"'~.:
(onetmehkte esaslan behrl enen ka,ak su kUlIanmuna 1hjKm yaptlfl mIar uygulantr. Aynca, hasann glder~bl)fS~ '" C\
~in yapllan masraf ilgilisinden tahsil edilir. I' ';;':l(;;~~'\~",'

tS, ~" ~.)',..~(3) idarenin tasarrufundaki su havzalanndan, isale hatlanndan, su depolanndan, kuyulardan, yangt ~, ....~~::':
idratlarmdan, sokak c;:e~melerindenve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya ba~ka bir arac;:lasu :ta.rlif"'f.,'" ~~...:.;,.~,
akkmda bu madde hukumleri uygulamr. SayIlan yerlerden alll1an su miktan iizerinden kac;:aksu kullanlm be'deli~;~.~...~ '>:'
:yeri abone grubunu ait tarifeden hesaplanarak iki katl fazlaslyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir. Bu fIkrada .' ,,' .



(4) 3'uncu fikrada sayilan yerlerden herhangi bir teknik duzenekle kacak baglanu yapIlarak su .' .
kullanlldlgmm tespiti halinde, sure ve tuketirn miktan, bu Yonetrneligin maddenin 4 ve 5'inci fikrasi hukumlerine
gore belirlenir ve kayak su kullamm bedeli i~ yeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 6 kati fazlasiyla
tahakkuka baglanarak tahsil edilir. Mukerrer kacak su kullammmm tespiti halinde: kacak su kullanim bedeli, 2
kan fazlasiyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir.

(5) Kacak su kullammmda (I),(3), (4) ve (5)'inci fikralara gore tespit edilen miktara KDV eklenir.

. (6) Sayacin e;:ah~masmmher ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca mudahale eden, kiran, tahrip eden,
Idareye haber vermeksizin sayaci yerinden soken, devre dis: birakan veya Idarede kayith sayacuun yerine baska
sayac baglayan abone hakkmda bu madde hukiimlerine gore islern yapihr.

Usulsuz su kullamml

MADDE 30- (1) Usulsuz su kullarurm halleri ve uygulanacak hukurnler asagida belirtilmistir:

a) Abone tarafindan sayactan soma kendi tesisatmdan daimi ve gecici baglann yapilrnak suretiyle ucuncu
sahrslara su verilmesi halinde, sayacin gosterdigi ttiketim miktar:

1) Usulsuz su veren ve alan yer arasinda tarife farki mevcut ise yuksek olan tarifeye gore,
2) Tarife farki yoksa ise abonenin ait oldugu tarifeye gore, %50 fazlasiyla usulsuz su kullamm bedeli

olarak tahakkuka baglarnr ve tahsil edilir.

b) Kendi adina abonelik sozlesmesi olmadan baska abone adina duzenlenen odeme bildirimlerinin odenmesi
suretiyle su tuketilmesi halinde Idarece, fiili kullaniciya sureli ihtar gonderilerek aboneligin devralmrnasi aksi
halde suyun kapatIlacagl hususu bildirilir. Bildirimde verilen sure sonunda abonelik devralmmaz ise aboneligin
suyu kullanlma kapatIhr.

c) Abonelik tesis edilmemi~ olan bir yerde sayaytan gee;:irilereksu ttiketilmesi halinde, idarece aboneligin
suyu kullanlma kapatlhr. Aynca sayacm gosterdigi tiiketim miktarl uzerinde ait oldugu tarifeye gore %50
fazlaslyla usulsuz su kullamm bedeli tahakkuka baglanarak tahsil edilir.

9) Sayae;:muhlirsuz veya muhrti kopuk oldugu halde idareye haber vermeden su tuketilmesi halinde, sayae;:
soktilerek yerine uygun bir sayae;:takIlmak suretiyle incelemeye ahmr. inceleme sonucunda:

I) Sayaca ve ole;:usistemine mudahale edilmediginin anla~IlmasI halinde, sokulen sayacm gosterdigi
ttiketim miktan uzerinden ait oldugu tarifeye gore su bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Aynca sayae;:bedeli ile sayae;:
sokme-takma bedeli ahmr.

2) Sayaca veya ole;:usistemine mildahale edilerek tilketimin dogru tespit edilmesinin engellenmesi
suretiyle, suyun eksik veya hatah ole;:lilerekveya hie;:olC;:iiimedentuketildiginin tespiti halinde 29 uncu madde
hukumleri uygulamr Aynca sayae;:bedeli ile sayae;:sokme takma bedeli ahmr.

d) Farkh abone grubundan su tuketilmesi:
1) Tabi olunmasl gereken abone grubu dI~ll1dadaha du~i.iktarifeli abone grubundan su tuketilmesi

halinde; du~uk tarifeli abonelikten su tiiketilmi~ olmasl nedeniyle, gee;:i~inyapIldlgi tarihten tespitin yapIldlgi
tar.i~e kadar 91.kacaktarife farkl % 50 fa~!asl~!a usul~ilZs~ kullamm bedeli olar~ t.ah~kuka baglanlr v.etahsil.,.:),.,,_~~,
edllIr. Aynca Idare tarafmdan aboneye surel! lhtar gondenlecek abone grubu degl~lkl!gI yapIlmasl, aksl ha~de.... 1<;·.:~r41"
suyun kapatIlacagl hususu bildirilir. Bildirimde veriIen sure sonunda abone grubu degi~ikIigi yapIlmaz ise:-',.:",,1- ..._~ tr;

. . k II ' 1 /ilot i:t//.::«, .abonehgm suyu u amma Kapati Ir. ~~ ~ ( (( , i..
. 2).Tabi ol~n~asI gere~en abon~ gr~bu.dI~mda daha y~ksek tarifeIi. abone grubundan su tuketilnfY~ ~~~::;\:.'

halmde; yuksek tanfeh abonehkten su tuketIlml~ olmasI nedel1Iyle, abonenm b~vurusu ve bu durumun I~~<.~:~;').,":',
tespiti halinde gec;:i~inyapIldlgl tarihten tespit tarihine kadar e;:Ikacaktarife farki hesaplanarak aboneye iade"e~~j~\;".'l:~''':'

1 \, ~".>J...:•.-.', t,o.. "'" •.r

e) idare tarafmdan kolyeden, prizden, vanalardan kapatma aparatl veya ba~ka bir teknik dtizenekle kapatIlan
suyun idarenin izni dI~ll1daac;:I1Ipsayac;:tangec;:irilmeksuretiyle tilketim yapIlmasi halinde, 0 aboneligin tabi



f) idare kayItlarma gore abonelikte bulunmasl gereken sayac disinda baska bir sayacla su tiiketimi yapilma
halinde; sure yonunden 27'inei madde hukrnu esas almmak suretiyle,

1) Sayaea her hangi bir mudahale yapIimadlgl tespit edilrnisse;
a) Ayrn abonenin, varsa bir onceki y1l111aym donernlerine ait tahakkuka baglanmI~ ayhk tuketimortalamasi iizerinden,

b) Ayru abonenin bir yrl oncesine ait tahakkuka baglanmis tuketimi yoksa, tahakkuka baglanrnrs son iiC;ayhk tiiketimlerinin ayhk ortalamas: iizerinden,

c) Ilgilinin daha once tahakkuka baglanmrs su kullarurm yoksa, tespit edilen miktar, ait oldugu tarifeye
gore hesaplanarak %50 fazlasiyla usulsuz su kullamrn bedeli olarak tahakkuka baglarur ve tahsil edilir.

2) Sayaea mudahale edildiginin tespit edilmesi halinde ise 29 uneu maddeye gore islem yapihr.
g) idarenin izni dl~mda sayac yerinin degi~tirilmesi halinde 0 aboneligin tabi oldugu tarifeye gore 50 mJ

karsihg: usulsuz su kullamm bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Aynca idareee sayac ait oldugu yere konularak bu
arnacla yap IIan tum masraflar ilgilisinden tahsil edilir.

h) Abone tarafmdan sayac ters cevrilmek suretiyle su tiiketimi yapilmasi halinde 29 uneu maddeye goreislern yapihr.

1) Sayacin baglann rekorlan ile bu rekorlara takilan emniyet kelep<;:elerineve idarece takilan miihre
rnudahale edilmesi halinde bu maddenin (e) bendi hukrnu uygulamr.

( 2) Usulsuz su kullamm tespit tutanagrnm ne sekilde tutulacag, konusunda 29 uncu maddenin 3'iincii frkrasihukmu kiyasen uygulamr.

(3) Bu maddenin l 'inci fikrasimn (b), (c) ve (<;:)bendinin 1 no'lu aIt bendi ile ayrn fikranm (d) bendinin 1
no'lu aIt bendinde tannnlanan hallerde, usulsiiz su kullarunn tespitinden once idareye basvuruda bulunmus olmasl
ve bunun belgelenmesi durumunda, usulstiz su kullammma ili~kin htikiimler uygulanmaz.

Tesislere zarar verilmesi

MADDE 31- (1) idarenin ta~mlr ve ta~ll1mazmallan ile su tesislerine zarar verenler hakkmda devlet malma
kar~l sUyi~leyenlere ili~kin hiiktimler uygulanarak, zarann giderilmesi i<;:inidarece yap IIan ttim harcamalar ilgilidentahsil edilir.

(2) idarenin ana isale hattl ile su ~ebekesine verilen zararm aym zamanda su kaybll1a da yol aytlgmdan
borcunun yapma gore anza giderilinceye kaoar ge<;:ensiirede borudan akan kaYlp su miktan, idare tarafmdan
uygulanan en yiiksek su tarifesi iizerinden hesaplanarak zarar verenden aynca tahsil edilir.

YEDINCi BOLUM
AboDelik, Saya~, Tahakkuk ve TahsiHitla ilgiJi Esaslar

AboDe olma ko~ullan ve uygulama esaslan
MADDE 32- (1) Su kullamlan yerde suyu fiilen ttiketen gerc;ek veya tiizel ki~ilerin:

a) Su hizmetlerinden faydalanmak ic;in idareye ba~vurarak abone sozle~mesi yapm~lan ~arttlr: . ~
b) idare tarafmdan ba~vurular incelenip, su hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip edIlmeyecegl yasal, ldarl ve

teknik yonden incelenir. Yapdan ineeleme sonunda bu hizmetlerin verilmesinde herhangi bir sakll1ca bulunmadlgl
tespit edilirse, ba~vuru sahibinden, yiirurliikteki tarifesine gore, au Yonetmelik uyannca tahsili gereken bedeller
tahsil edildikten sonra abonelik tesis edilir.

(2) Abonelik tesis edilen her yere bir abonelik esas numaraSI verilir. Abone degi~ikligi yapIlsa bile abonelik



(4) Abone, abonelikten dogan haklarmi baskasma devredemez.

numarasi degi~tirilmeksizin yeni kullaruci ile abone sozlesmesi yapilir.

(5) Abone, aboneligin devami kosuluyla, gecici bir sure icin suyunu kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan
aboneler, sayacin uzerindeki son endekse kadar tahakkuk edecek olan fatura bedelini ve kapatma-ac;:ma bedeliniodemek zorundadirlar

(6) Abonenin tahliyeyi resmi yollarla idareye bildirmesi sartnr. Bu bildirim, ayru zamanda abonenin fesih
beyaru yerine gecer. Bu durumda, idare tarafmdan aboneligin suyu kesilerek hesabi tasfiye edilir.

(7) Tahliye edilip sozlesrnesi feshedilen bir yerde yeni abone sozlesmesi yapilmakslzll1 su kullamlrnasi
halinde, mevcut aboneligi» suyu kesilerek 28 inci madde htlkilmleri uygulanir, yeni sozlesme yapihncaya Kadar suacilrnaz.

(8) Ayru kullamm yerine ait onceki abonelerin borclanndan yeni abone sorumlu tutulamaz. Idare bu sebeple
sozlesme yapmaktan kacinamaz

(9) Abone sozle~mesini feshetmeden aboneligi terk edenler, fiili kullamci olmasalar dahi baskalanmn ttlketimi
nedeniyle tahakkuk eden su bedellerinden fiili kullaruci ile birlikte mU~tereken ve muteseisilen sorumludurlar.

(10) Her hangi bir sebeple aboneligin bulundugu yapim kullamlamaz hale gelmesi veya yikilmasi durumunda,
mevcut abonelik iptal edilir. Ayrn yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu maddenin birinci fikrasi
htlkumleri uyannca yeni abone sozlesmes] imzaianmak suretiyle abonelik tesis edilir.

(1 I) Abone, borcunu odeyerek abone sozlesmesm, iptal etme hakkina sahiptir.

(12) Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde

a) Basvuru sahibinden deprem sigortasi, su tesislerine katilma payi ve baglann bedelinin odendigine dair
makbuz disinda baskaca bir beige istenmeksizin e-devIet kapsarmnda tapu tescil belgesi, kira sozlesmesi, isyeri
acrna belgesi, vergi levhasi gibi belgeler idarece temin edilerek TC kimlik no'su ile basvuru sahibinin beyaruna
dayah olarak islern yapihr. Basvuru sahibinin kimlik bilgilerinin dogrulugu idare tarafmdan Kimlik Paylasim
Sistemi iizerinden teyit edilir. Ba~vuru sahiplerinin kimlik belgelerinin teyidi amaciyla kendilerinden nufus cuzdaru
fotokopisi, onayh sureti veya ba~kaca bir beige talep edilmez. Abonelik tesisi ic;:inalmmasl zorunlu olup, e
devletten temin edilemeyen belgeler aboneden istenir.

b) Ba~vuru sahibinin beyanlarmm gen;ege aykm oldugunun tespit edilmesi halinde, ba~vuru sahibinin abone
sozle~mesi iptal edilir ve gen;:ege aykm beyanda bulundugu tespit edilen ki~iler hakkmda adli ve idari i~lemle
uygulanlr.

(13) Abonenin oliimu durumunda bon;: ve alacaklan varislerine intikal eder. Abonenin oliimiiniin idarice
ogrenildigi tarihten itibaren iki ayhk siire ic;:erisinde,birikmi~ borc;:larlodemek kaydlyla, varislerin idareye
ba~vurarak mevcut aboneligin kendi adlanna veya mirasc;:Ilardanbiri adma devralacaklanm bildirmemeleri halinde,
mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tUm borc;:larvarislerden tahsil edilir.

(14) Aym sayayta su kullanmakta iken, tesisatlanm aYlrmak suretiyle miistakil abone olmak isteyenler, Kat
Miilkiyeti Kanununa gore sayl ve arsa payl c;:oguniuguiie almml$ kararla birlikte Idareye miiracaat etmek
zorundadlr. Miiracaat esnasmda talep edilen ke$if bedeiini odedikten sonra sayac;:aylrma talebinin uygun olup
o.lmadlg.~ya~al, i~ari ve tekl:~k ~onden. ~a$tJn.h.r. Sayac; aynlmas! hllsusunda herhangi bir engel yoksa 3~~W~",:,_
aIt son tukehm mlktarl tahsIl edIlerek Izm venIn ve sayac;:lanbaglamr. .)·_"I;·~ "'.J-;':"-.'~,

<,!'~"'::§J.:')'l\ --,~ ~.~(,.'~(15) 3194 saYlh Imal Kanunun Gec;ici 11'inci maddesi uyannca; 26.07.2008 tarihine kadar y I!li~, ;.:;~}.., ,- M
ruhsatI ahnml~ ve buna gore yapIlml$ Olllp. kullanma izni verilmeyen ve ahnmayan yapIlara; yol, e Or\,M •• (~~; ~" (f
kanalizasyon, dogalgaz gibi alt yapl hizmetlerinin birinin veya bir kac;mm gotilriiJdiigiiniin belgele ~sit~a~!i. ~;.'~',.;:,~)

", " ~:.\* j, I~ ':; ~.,,,,



Taner KAYI _, .,,'.·c,... •• •

Saya~lar

MADDE 33- (I) Abooelerin tfikettigi su miktari, standartlara uygun sistern, cap ve tiplerde, ayarh ve darngah
sayaclarla o!c;iiliir.Su hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlanna ilk defa sayac taktrracs]; gercek veya tuzel kisiler,
standartlan Idarece belirlenen tipteki su sayac;lanl11idareden veya piyasadan temin edebilirler.

(2) Sayaclar, idare tarafindan tespit edilen ve okunmasr kolay olan bir yere takihr.

(3) Su sayac;lann1l1,Idarenin belirleyecegi sekiide korunmasi abonelerin yiikiimliiliigiindedir. Gerektiginde
sayac;larm muhafazasl icin yapilacak koruma kutulan, Idare tarafmdan belirlenen standartlara uygun olarak,
masraflan abone tarafindan karsilanarak yapuntn.

(4) Abone tesisatina takIlan sayacm baglann rekorlarma idare tarafindan emniyet kilidi takihr veyamiihiirlenir.

(5) Abone, su sayac1l1111yerini veya caprru degi~tirmek istediginde idareye miiracaat ederek izin almak
zorundadrr. Izin almadan sayac yerini veya capuu degi~tirenler hakkinda, bu yonetmeligin 30'uncu maddesi
hiikiimleri uyannca islem yapihr.

(6) Gerektiginde idare, mevcut su sayacim, daha biiyuk/kiiC;iik capli sayacla degi~tirilebilir veya abonedendegi~tirmesini isteyebilir.

(7) Birden fazla birimi olan binalarda, her bagimsiz birime ayn sayac ile su verilmesi esasnr.

(8) Idarece onaylanml~ gorevli kimlik kaJ1111ltasiyan personel, su sayac 1arm 111 bulundugi, yere kadar girip
gerektiglnde abonelerin su tesisatmm ve sayaciru kontrol etme/sokme/degi~tirme i~lemlerini yapma yetkisine
sahiptir. Kimlik belgesi gosterildigi hal de, abone veya bina sahibi adl gec;en i~lemleri yaptIrmamakta direnirse, su,idarece kapatIlabilir.

(9) Abonelige ilk kez sayar;:takllmasl veya mevcut sayac1l1herhangi bir nedenle degi~tirilmesi durumunda,
sokiilen ve takIlan sayac1l1markasl, numarasl, c;apl, boyu, kaydettigi su endeksi tespit edilerek tespit raporuna
yazdIr. Tespit raporuna, tespiti yapan idare elemamn ve temin edilebilirse abonenin imzasl almarak bir niishaslaboneye blrakIhr.

(10) Aboneler, su sayar;:lanl11ntiiketimi dogru kaydedip etmedigini kontrol edilmesini idareden isteyebilirler.
Bu durumda, ilgilisine gore Yonetmeligin 21. 22, 39, 40 ve 41 'inci maddesi hiikiimleri uyannca i~lem yaplhr.

(11) Su sayar;:lan Tamir ve Ayar istasyonuna gonderilen sayarr1ann kontroliinde dilerse abone ve temsilcisi
hazlf bulunabilir. Kontrol esnasmda haZlf bulunmayan abonelerin saya,lan huzurda yapdml! gibi i!lem ~ii',iIr."~~".

i7 ,.t~'". ~ '- .• (:~~~'

(

~J... "/'.J";:;~""" ,."~-:'
;; ,"" "K_" ,"~', - >....a ( t '\
.. t ~; ~..i."(13) On Odemeli/Karth Su Say",lan ... \~':l.;,""'~7""I
. ,~ '-t' • ...-Y-·.. - .:'

'\ \10';. .,. ( _JIIo."a) On odemelilkarth su sayaylarmm asIl gorevi. ir;:crisindengeyen su miktarmI dogru olc;mektir. D'iger.gorevi'~:'~"
de, sayac1l1hafIzasma yOklenmi~ olan kredinin birmesi halinde otomatik olarak VaJ1aS1l1lkapatmasl ve su ge~i~in'e
izin vermemesidir. Bu nedenler kredisi bittigi halde, her hangi bir sebeple vana kapanmaz ve sayar;:(_) tOketIm
gostererek bore;:kaydeder ise abone, olC;:Omlenen(tOketilen )bedeli odemekle yiikOmliidOr.

(12) Abonelige takIlan veya degi~tirilen su sayac1I1ll1ba~ka bir aboneJige nakli istenemez.



r, '·~'.f ,;.; i:f.~~11.. .. ~:~.:.<.~i/~~~~\• b) On iidemeli/karth su saya,larda, montaj yeri jartlanndan kaynaklanan anzalar, arantt::''!i! - ijtj" " ,,)
01up, tam.tf- bakirn t srrasinda kullandaeak malzeme ve isci Iik ucreti ile sokme.takma be Ii abdij ,~"iI "'Ii< :. j

c) On iidemeli Ikarth su saya,lanmn teknik kontrolu Idareye, yetkisiz kimselerin ola Imuiilui' e ril1;;k~rj,<,/
sayacin korunmasi sorumlulugu ise aboneye aittir. On odemeli/karth su sayacina uygun olm an bir rnudahale".
sonueu sayacin cezah mesaji vennesi halinde, abone hakkinda bu Yonetmeligin 21 'inei madde~nin birinci .flkrasmm (cr)bendi hukmu uygulamr.

,) On iidemeli/karth su sayaci taktiran abonelere ilk kart sayacla birlikte bedelsiz olarak verilir. Ancak ikinci
ve muteakip kartlar, bedeli mukabili bayiden temin ediiir.

d)Abonenin magdur olrnasim onlernek icin on odemeJi/karth su sayacrlan, kredisi bitmis olsa dahi vanasim
mesai saatleri disinda kapatmayacak sekilde programlanabilir. Bu sure iyerisinde kullarnlan su bedeli, daha sonra
yapIlaeak ilk kredi yuklemesinde alinan kredi miktanndan mahsup edilir.

e) On odemeli/karth su sayacrlanna krecii Yliklemeye yarayan karrlann, herhangi bir nedenle iadesi
gerektiginde, abone tarafmdan kullamlmayan kredi (rn') miktan, yururltikteki tarife uzerinden hesaplanarak iade
edilir. Bu bedele gecikme zamml tahakkuk ettiriJmez.

Tahakkuk ve tahsilat esaslan

MADDE 34- (1) Abonelerin su tuketimieri, 2 ayiIk donemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve
tahsiIatm hIzlandmlmasl veya ozel hallerde, tahakkuk donemlerinde degi~iklik yapmaya, Belediye Mec1isiyetkilidir.

(2) Su bedeli, bu Yonetmelik ve Belediye Meclisi karanyla belirlenen diger yasal alacaklarla birJikte,
yurtirlukteki tarifelere gore tahakkuk ve tahsil edilir.

(3) Her abonenin tukettigi su miktan, su sayacr1anmn periyodik bir ~ekilde okunup, bir onceki
okuma ile arasmdaki fark almarak tahakkuklara esas almacak abone ttiketimi bulunur. Su ttiketim bedeli, ~ube yolu
baklm iiereti ve diger yasal alacaklar ayn ayn gosterilerek yilrlirlukteki tarifelere gore tahakkuk yaplhp, fatura
duzenlenerek silresi iyinde tai1sil edilir.

(4) Su sayacrlan idarenin bu i~le gorevli elemanlannca okunur ve aboneye de biJdirilir. Abone bu okumaya 7
giln icrinde itirazda bulunabilir. SayaryJann kaydettigi miktar abone tarafmdan ttiketiImi~ sayIlIr.

Odeme Bildirimi

MADDE 35- (1) Su odeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya birJikte bulundugu yakmma
verilir. Abonelikte kimsenin buIunmamasI halinde abonenin baglmslz boltimune, sayacm buIundugu yere,
aboneligin i~yeri oImasl halinde i~yerine, yoneticisine veya posta kutusuna bIraklImasl, aynca, abonenin kabulti
halinde elektronik posta adresine gonderilmesiyle dogrudan biIdirim yapIlml~ sayIlIr. Bu bildirim tebligat yerinegeyer.

Suyun kapatilmasl ve sozie~menin feshi
MADDE 36- (l) Borcunu odemeyen abonelere a~agldaki mueyyideler uygulanIr.

(2) Borcunu odemeyen abonelerin sulan kesilir, bon;:kanuni yollardan tahsil edilir.

(3) Su kapanmasma ragmen, bon;: odenmez ise ve su kapama tarihinden en gecr6 (altl) ay ir;erisinde borr; t~~il
edilemezse hesap tasfiye edilerek sozle~me ipraJ edilir ve sayacl kaJdmhr, tasfiyesi mumkiln oJmayan aJaeakJar IcrIn
yasal yollara ba~vurulur.

(4) Abonenin borcunu odemeden bulundugu adresi terk etmesi durumunda yeni ikamet adresine veya fiiJi
kullanici oldugu tespit edilen yerlere ait tUm sozie~meleri iptal edilerek sularl eski borcundan doJaYIkapatlhr .

.:,,: ,....... '."""'; "~~'~":~~.Sayacm aboneden dolaYIokunamamasl . " . .f:';., :~,,:\,
MADDE 37- (I) Abonenin binada bulunmamasI, kapIYI aymamasl veya sayacryen kdIth ya da ~1}·9}n,".',' ."':~,l.

gOrtilmesine.olan~k bul~nam~sa, abo~enin sayaCll1.I.oku~a~~k ~ gun i9i~de idareye bildirmesi isteni~~~¥a~\dj~.". I
sayaem uzenndekl tilketlm lTIlktan behrlenemezse, oncekI tUkenmlere gore mahsuben tahakkuk y.ap~. ':~~i'fy ...;" :
okunmasmda kesin hesaba dOnu~ti1ruli1r.Abone gecriciolarak su kullanmayacagml yazdI oIarak bIldl '.l~~f~}i::';~':~:;;":'.;.'
kullanmaya ba11adlgmda tahakkuk yaplhr. \:"". ,~>,

, ...-.....~.~.



Ceeict olarak su kullamlmamasl:

MADDE 38- (l )Abone gecici olarak su kullanmayacaglnJ yazili olarak bildirrni~ ise, suyu: .
ve kesme endeksine gore tahakkuk yapilarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma mtira aatm
kapatmalac;:ma ucreti tahsil edilerek suyu acihr.

Taner KAY,
Yazi I~ Md.V.

Sayacm tiiketimi kaydetmemesi

MADDE 39- (I) Sayaci durrnus veya islememis abonelerden, abone grubuna gore, varsa abonenin bir onceki
yihn ayru donemlerine ait tiiketimi, aksi halde sokulen sayacm dogru ttiketimi gosterdigi kabul edilen son u9 donem
tuketim ortalamasi baz alinarak tahakkuk ve tahsilat yapihr.

(2) Donem arasmda durmus veya islememis sayac yerine calisan sayac takilmasi durumunda; donem icinde
durmus veya islernemis sayacla yapilan ttiketimler, calisan sayacm tiiketim gostergesi esas alJnarak kiyaslama
yontemi ile saptanarak, calisan sayacin tuketim gostergesi ile birlikte ytiriirliikteki tarifelere gore tahakkuk vetahsilan yapihr.

Sayacm tiiketimi dogru kaydetmemesi

MADDE 40- (l) Abonenin su sayacmin tuketirni dogru kayrt edip etmediginin kontrol edilmesini istemesi
halinde, ilgili Bakanhk te~kilatmca diizenlenen belgeye gore;

a) Ttiketim gostergesinin tamamen gecersiz oldugu saptanmis ise, varsa abonenin bir onceki yilm ayru
donemlerine ait tuketirni, aksi halde sokulen sayacin dogru tuketimi gosterdigi kabul edilen son uc donem tuketirn
ortalarnasi baz almarak tahakkuk ve tahsilat yapihr. Bu yonternle tuketimin tespit edilememesi halinde, yeni takIlan
sayacm ilk okuma donemindeki gostergesi esas aimarak dogru rtiketimin yapIlmadIgl donemlere ait tiiketimin
tahakkuku ve tahsilatl yapIhr.

b) Tuketim gostergesinin kIsmen ( % + - ) gec;:ersizoldugu saptanmI~ ise, kIsmen gec;:ersizoldugu donemlerde
hata payl hesaplanarak ytirtirliikteki tarifelere gore tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapIllr. Hata payl hesaplamasI, en
c;:ok,itiraza konu olan donemden onceki bir donemi de kapsayabilir.

c) Sayac;:mtihrtintin bozulmaml~ oimasl ~artlyla. sayacm tahrip olmasl sonucu kontrol yapIlamamI~ olmasma
ragmen saya9 tizerindeki ttiketim gostergesi okunabiliyorsa ve sayac;:tizerindeki tiiketim ge9mi~ donem ttiketimleri
ile uyumlu ise ( okunan tilketimin guvence bedeline esas tilketim miktanndan az olmamasl kaydlyla) saya9
gostergesinin ytirUrliikteki tarifelere gore rahakkuk ve tahsilatl yapdlr.

d) Sayacm tahrip olmas! sonucu kontroi yaPllamaJm~ ve sayac;:uzerindeki ttiketim gostergesi de okunamlyorsa
bu maddenin (a) bendine gore tahakkuk ve tahsil<1tyapIlIr.

e) idare, su sayacmm tiiketimi dogru kaYlt edip etmediginin ilgili Bakanhk te~kilatmdan kontrol edilmesini
istemesi halinde, kontrol sonucunda duzenlenen belgeye gore tahakkuk ve tahsilat i~lemi yaplhr

Tahakkuklarda yaplimasl gereken diizeltme sebepleri
MADDE 41- (1) Abonelik tesis edilip edilmedigine bakIlmaksIzm kendilerine veya adreslerine yapIlan odeme

bildirimlerine ilgililerin itiraZl veya idarece re 'sen a~aglda belirtilen hususlann tespiti halinde;

a) idare elemanlannca veya abone tarafmdan su sayac;:lannm hatah okunmasl,
b) ilgili Bakanhk te~kilatmca duzenlenen sayac;:muayene raporunda, ttiketim gostergesine itibar

edilemeyeceginin belirtilmesi,
c) Su sayac;:lannm soktilmesi ve takIimasl esnasll1da, endekslerin hatah tespit edilmesi,
9) Su sayacmm durduruldugu kanaatine vanlmasl, okunamamasl, kac;:akveya usulstiz su kullal1l1dIgmm tespit

edilmesi, ~ebeke dl~mda ba~ka bir kaynaktan su temin edildiginin anla~I1masl ve benzeri nedenlerle klyas usulUyle
tahakkuk yapdmasl,

d) Sayac;:kan~lkhgmdan dolaYI ba~ka bir aboneye yanh~lJkla tahakkuk yapllmasl,
e) Mtikerrer tahakkuk yapdmasl,
f) Kademeli tarife uygulamasl gerektirmesi,
g) Abone ttirtintin degi~mesi veya kay!tlara hatall giriimesi,
g) Bilgisayar kaYltlanna bilgilerin hatah girilmesi,
gerekli tahakkuk diizeltmesi Idarece yapllIr.

(2) Diger tahakkuk dilzeltme halleri iie tahakkuk djzeltmelerine ili~kin uygulama esaslanl1l belirlemeye
Belediye Enctimeni yetkilidir.



_._-----------

AlacakJarm tahsili ve taksitlendirilmesi

MAD DE 42- (I) Tahsi I,;'; idareye ait veznel er, internet, Idare tarafindan yetki veri len resmi ve ozel kurul uslararaclliglyla yapihr.

(2) Ozel hallerde, idarenin yetki verecegi tahsildar aracIllglyla da mahallinde tahsihlt yapilabilir.

(3) idare, alacaklan taksi tiendirebilir: Taksi tlendimenin yapllacagl tarihteki UFE yllirk degisirn oranmm 12
aya bolilnmesi bulunacak ayhk degisirn oraru, yapIlacak taksit sayisi ile carpilarak bulunacak oranda vade farkiuygulanrr,

(4) Taksitlendirme sekil ve ~artlanm belirlemeye Belediye Encumeni yetkilidir.

SEKiziNCi HOLUM
Diger Hiikiimler

Abone sijzle~mesi

MADDE 43- (1) Bu Yonetrnelik hilkumlerinin tamami veya bir bolumu abone sozle~rnesi rnetni olarak
kullanihr. Bu Yonetmeligm yurilrlilge girmesinden once abone sozle~mesi imzalaml~ oian abonelerin
sozle~melerindeki bu Yonetmelige aykin hi.iki.imlerininyerini ou Yonetmelik hilki.imleri ahr.

Tarifelerin onayh ilam

MADDE 44- (1) Belediye Meclisi tarafmdan kabul edilen ve kesiniesen tarifeler, millki Idare amirine
gonderildigi tarihten itibaren yurilrlilge girer ve uygun araclarla halka duyurulur.

Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar

MADDE 45- (1) Bu Yonetmelik ve bu Yonetmelik cercevesinde olusturulacak diger mevzuat huktimlerine
gore sunulacak hizmetlerin yilrutulmesinde; 31.07.2009 tarih ve 27305 sayih Resmi Gazetede yaymlanarak
yururlilge giren "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara i1i~kin Yonetmelik" te duzenlenenesaslara gore uygulama yapihr.

Yiiriirliik

MADDE 46- (J) Belediye Meclisi tarafmdan kabul edilen bu Yonetmelik, 01 Ocak 2015 tarihinden
gecerli olmak ilzere yaylm! tarihinde yi.irurlLigegirer.

Yiiriitme

MADDE 47- (J) Bu Yonetmelik hukiimlerini Belediye Ba~kam yliriltilr.

ASLIGiW


