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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI ÜCRET VE TARİFELER LİSTESİ 

MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİNDE BULUNAN  

TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti  

1-Meskenlerden ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.) 

 abonelerinden aylık (beher m³)  

0-15 m³ 2,90 ₺ 

16-30 m³ 4,90 ₺ 

31- 250 m³ 7,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

2- Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, 

 ticari faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

 

 

 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan 

 tuvaletlerin su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler)  

 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 

0-60 m³ 3,50 ₺ 

61-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde,  ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi,  kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11-Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

12-Pamukkale ve Karahayıt Mahallelerinde mesken, işyeri, ticarethane, pansiyon 

ve otellerden aylık (beher m³) (Vatandaşın talebi üzerine,  Pamukkale ve 

Merkezefendi ilçelerindeki mesken tarifesi uygulanır.) 

Kademesiz 4,00 ₺ 

 

13-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

14-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 
0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,90 ₺ 

15- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

16-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler) 

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

17-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

18-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için Kademesiz 1,00 ₺ 

MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİNDE BULUNAN  

TÜM AONELER İÇİN SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti  

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³)  
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, 

 özel öğrenci yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 



2 

 

verilen aboneliklerden (beher m³) 

19-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 

0-250 m³ 1,75 ₺ 

251-500 m³ 1,40 ₺ 

501-1000 m³ 1,20 ₺ 

1001 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

20- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 

NOT-Grup abonesi olan bina ya da sitelerin tarifesi, binadaki abone gruplarının çoğunluğunun kullandığı abone grubuna 

göre mesken veya işyeri tarifesi olarak bütün ilçelerde uygulanır. 

  

 

               ACIPAYAM BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN  

SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.) 

 abonelerinden aylık (beher m³)  

0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 3,00 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,25 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 3,00 ₺ 

26-50 m³ 3,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Ören yerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık  (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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BABADAĞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.) abonelerinden 

aylık (beher m³)  

0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,30 ₺ 

31 m³ ve üzeri 2,70 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,75 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,75 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Dokuma atölye, boyahane, haşılhane abonelerinden aylık (beher m³) Kademesiz 2,25 ₺ 

5-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı ve 

aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

6-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

7-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³ 
Kademesiz 5,50 ₺ 

8-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden  (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

9-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

10-Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³)  

 (Sayfiye evleri bağ ve bahçelerden) 

0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

11-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile  

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

12-Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

13-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

14-Hayvancılık abonelerinen aylık (beher m³)  0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

15-Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)  

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

16-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler) 

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

17-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

18-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden aylık (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

19-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

20- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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BAKLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

 (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.) abonelerinden 

aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,30 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,00 ₺ 
2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari faaliyet 

gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı ve 

aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, muhtarlık 

büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, Diyanete bağlı 

kurslardan aylık kademesiz olarak (eer m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin su 

abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun 

gibi seyyar yerlere ilişkinabonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden aylık zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³)  0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14-Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)  

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    BEKİLLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,25 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı ve 

aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun 

gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden aylık ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

025 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³ 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)  

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesi 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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  BEYAĞAÇ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

 (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,25 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51m³ ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (eher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüpanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76 m³-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (behr m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen  
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonlerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    BOZKURT BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,75 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,75 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³)  (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    BULDAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 3,25 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikaar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,50 ₺ 

26-50 m³ 3,00 ₺ 

51 ve 250m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hriç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurba satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesi 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşesi abonelerinde (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    ÇAL BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe 
SuÜcret

 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,75 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³)  
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademsiz olarak beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   ÇAMELİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,25 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatla, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4-Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³)  

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher  m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)   

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler) 

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   ÇARDAK BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

 (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kaloriferdairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16 ve 30 m³ 2,75 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylı (behr m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 m³ ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   ÇİVRİL BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

 (KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16 ve 30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden  

aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,50 ₺ 

26-50 m³ 3,25 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,75 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden(beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³)  (Ticari amaçla işletilenler) 
     0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı veriliş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden  

aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker  abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 

0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   GÜNEY BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16 ve 30 m³ 3,00 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,00 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 3,00 ₺ 

26-50 m³ 3,50 ₺ 

51 ve250 m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9-Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51m³ ve 250 m 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher  m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelrinden beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    HONAZ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ve üzeri 3,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,50 ₺ 

26-50 m³ 3,25 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,75 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzer 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ e üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)       

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   KALE BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,75 ₺ 

31 m³ ve üzeri 3,75 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,00 ₺ 

26-50 m³ 2,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 3,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³)  (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³)        

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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    SARAYKÖY BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,50 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 3,00 ₺ 

26-50 m³ 3,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   SERİNHİSAR  BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ 

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³)  

0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 3,00 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,00 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 2,50 ₺ 

26-50 m³ 3,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 

0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) 

0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 
0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 

0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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   TAVAS BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİNDE BULUNAN TÜM ABONELER İÇİN SU TARİFESİ  

(KDV HARİÇ) 

Tarife Türü Kademe Su Ücreti 

1-Meskenlerden  ve ortak kullanım (kalorifer dairesi, merdiven vb.)  

abonelerinden aylık (beher m³) 
0-15 m³ 2,00 ₺ 

16-30 m³ 2,75 ₺ 

31 m³ ve üzeri 4,00 ₺ 

2-Ticari (İşyerleri, inşaatlar, şantiyeler, fabrikalar, ticarethaneler, bürolar, ticari 

faaliyet gösteren dernekler vb. yerler) abonelerden aylık (beher m³); 

0-25 m³ 3,00 ₺ 

26-50 m³ 3,50 ₺ 

51 ve 250 m³ 4,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 4,50 ₺ 

3-Ticari tanker abonelerinden (beher m³) Kademesiz 6,00 ₺ 

4- Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı 

ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşlerde aylık (beher m³) 
Kademesiz 4,35 ₺ 

5-Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, 

muhtarlık büroları (ticari olarak kullanılan yerler hariç) ve kütüphanelerden, 

Diyanete bağlı kurslardan aylık kademesiz olarak (beher m³) 

Kademesiz 0,75 ₺ 

6-Spor kulüpleri ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesisler, özel öğrenci 

yurt ve apartlarından aylık (beher m³) 
Kademesiz 5,50 ₺ 

7-Çocukevleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çocukevlerinden (beher m³) Kademesiz 2,90 ₺ 

8-Hijyen ve halk sağlığı göz önünde bulundurularak halka açık olan tuvaletlerin 

su abonelerinden aylık (beher m³) (Ticari amaçla işletilenler) 
0-80 m³ 4,25 ₺ 

81-150 m³ 6,50 ₺ 

151 m³ ve üzeri 9,00 ₺ 

9- Bahçe sulama abonelerinden aylık (beher m³) (Bağlar, Bahçe, Arsa, Ağıl)  0-75 m³ 3,50 ₺ 

76-150 m³ 6,00 ₺ 

151 m³ ve üzeri 8,50 ₺ 

10-Sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır vb. yerlerde, ilgili belediyesince 

çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile 

bunun gibi seyyar yerlere ilişkin abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,00 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

11- Sera abonelerinden ve zirai amaçlı tanker abonelerinden (beher m³)  Kademesiz 1,25 ₺ 

 

12-Örenyerlerinde bulunan tüm abonelerden aylık (beher m³) 

0-25 m³ 6,00 ₺ 

26-50 m³ 8,00 ₺ 

51 ve 250 m³ 10,50 ₺ 

251 m³ ve üzeri 12,00 ₺ 

13-Hayvancılık abonelerinden aylık (beher m³) 0-50 m³ 1,00 ₺ 

51 m³ ve üzeri 2,00 ₺ 

14- Belediye abonelerinden (Belediyeye ait binalar, Belediye tarafından işletilen 

otogar, umumi tuvalet, pazaryerleri ve hal tesisleri vb.) aylık (beher m³) 

(Belediye şirketi tarafından işletilen yerler dahil) 

Kademesiz 0,60 ₺ 

15-Belediye park ve bahçe abonelerinden (Belediyelere ait park, bahçe, refüj,  

mezarlık ve mesirelik alanların sulanması için kullanılan abonelikler)  

aylık (beher m³) 

Kademesiz 0,30 ₺ 

16-Hayır çeşmesi abonelerinden (beher m³) Kademesiz 1,50 ₺ 

17-Tütün, kekik vb. fide yetiştiriciliği için dönemsel olarak kurulan ocaklar için 

verilen aboneliklerden (beher m³) 
Kademesiz 1,00 ₺ 

18-Kaynak ve sondaj suyu aylık abonelerinden (beher m³) 0-50 m³ 1,75 ₺ 

51-100 m³ 1,40 ₺ 

101-500 m³ 1,20 ₺ 

501 m³ ve üzeri 1,00 ₺ 

19- İbadet yerlerinden aylık (beher m³) Kademesiz Ücretsiz 
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2018 YILI ÜCRET VE TARİFELER LİSTESİ (İKİNCİ KISIM) 

6360 sayılı Kanun gereği tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köylerdeki meskenlerden 

(beher m³); 

 

0-40 m³ (Her ilçe mesken tarifesi 1. kademesinin) %25’i 

41 m³ ve üzeri İlçe mesken tarifesinin 1. kademe ücreti 

 

6360 sayılı Kanun gereği tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerdeki meskenlerden 

(beher m³); (Ayrı bir madde olarak düzenlenen yerler hariç)  

 

0-40 m³ (Her ilçe mesken tarifesi 1. kademesinin) %50’si 

41 m³ ve üzeri İlçe mesken tarifesinin 2. kademe ücreti 

  

6360 sayılı Kanun gereği tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerdeki hayvancılık 

abonelerinden kademesiz (beher m³) 1,00 TL’dir. 

*  Besihanelerde, hayvancılık su tarifesi esas alınır. 

*  Bahçe ve sulama aboneliklerinde ilgili (bahçe, fidecilik seracılık vb.) tarife esas alınır. 

*  Tüm su tarifelerinde ibadet yerleri su ve atıksu ücretinden muaftır.  

* Okuma ile birlikte tahakkuku yapılan abonenin ödeme günü bir gün sonra başlar ve altı iş günü sonunda 

sona erer. Son ödeme tarihine kadar su bedelini ödemeyen abonelerden geciken her gün için (tüm resmi 

kurumlar hariç) 6183 sayılı Yasa’nın 51 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği oranda 

gecikme zammı tahsil edilir. 

*  Hesaplamalarda virgülden sonraki üçüncü haneye ilişkin rakamlar aşağıya yuvarlanır.  

 

DİĞER ÜCRETLER (KDV DAHİL) 

 

       1-Sayaç yeri muayene ve mühürleme ücreti: İlgili kuruluşça onaylanmış projelere göre yapılan 

kalorifer ve sıhhi tesisatlar ile müstakil binalar vb. yerlerde şube yolu tesisatı ve sayaç yerleri muayeneye 

tabidirler. Muayene ücreti olarak;  75,00 TL alınır.  

       2-Su abone ve plaka ücreti: Su abone plaka ücreti; 15,00 TL alınır. 

       3-Sözleşme, yönetmelik, kanunlara aykırı davranış veya borcun ödenmediği durumlarda abonenin 

suyu kesilir. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, kapatma-açma ücreti olarak 35,00 TL alınır.  

       4-Arızalı ve şikâyetli su sayaçlarının muayene (sayaç sökme-takma bedeli) ücreti;  20,00 TL alınır.  

Not: Yılı içerisinde arızalı veya şikâyetli sayaçların 2. kez değiştirilmesi halinde ücret alınmaz. 

       5-Ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçları için KDV dahil 10,00 TL kart bedeli alınır. 

       6-İdarece belirlenmiş kurallara göre tesisatını hazırlatmayan abone başvurularında ikinci keşiften              

sonra gidilen her kontrol için 20,00 TL ücret alınır.  

       7-DN 20 mm soğuk su sayacı için sayacın bedeli KDV dahil yılı içinde yönetim kurulu tarafından 

belirlenir. 

       8- Okumayı engelleyici unsurlar oluşan abonelerin tespiti durumunda abonenin sayacına idaremizce          

Rf okuma modülü takılarak KDV dahil 100,00 TL alınır.  

 

 

ATIK SU TOPLAMA, ARITMA VE BERTARAF ÜCRETİ (KDV HARİÇ) 

 

       2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11. maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince; 

       Merkezefendi ve Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediye sınırları içerisinde kalan (köy iken 6360 sayılı 

Kanunla mahalleye dönüşen yerler hariç) tüm abonelerden ve ören yerlerinden; atıksu ücreti olarak m³ 

başına 1,35 TL,   
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       Merkezefendi ve Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediye sınırları içerisinde kalan köy iken 6360 sayılı 

Kanunla mahalleye dönüşen yerlerdeki tüm abonelerden atıksu ücreti olarak m³ başına 0,50 TL,  

       Tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı ve aile sağlığı 

merkezleri, resmi kreşlerde atıksu ücreti aylık  m³ başına 2,00 TL,  

       Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri dışındaki diğer ilçelerden (belde ve köy iken 6360 sayılı Kanunla 

mahalleye dönüşen yerler dahil) tüm abonelerden ve ören yerlerinden; atıksu ücreti olarak m³ başına 0,50 

TL,  

       Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde mesken fosseptikleri vidanjörle çekilir ve ücret alınmaz. 

       Hayvancılık, park-bahçe abonesi, seracılık abonesi, tanker abonesi, ibadet yeri, hayır çeşmesi, tütün, 

kekik vb. fide yetiştiriciliği aboneliklerden, atıksu bedeli alınmaz. 

       Kaynak ve sondaj suyu kullananlardan yerleşim yerine göre atıksu bedeli alınır. 

 

DEPOZİTOLAR 

       İçmesuyu şebeke abonelerinden; 

      1-Konut abonelerinden; 250,00 TL teminat bedeli alınır. 

      2-Hamamlar, akaryakıt istasyonları, oteller, iplik boyahaneleri, haddehaneler, fabrikalar, mandıralar, 

tabakhaneler, işyerleri, ticarethaneler, bürolar, ticari faaliyet gösteren dernekler vb. yerlerden; 50 m²’ye 

kadar 315,00 TL su tüketim miktarı karşılığında teminat bedeli alınır. 50 m²’den fazlası için beher 

m²’sinden 2,00 TL teminat bedeli alınır. 

      3-İnşaatlar (kamu kurum ve kuruluşları adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaatlar dahil) ve 

şantiyelerden; 500,00 TL teminat bedeli alınır.  

      4-Bahçe ve sondaj abonelerinde, 300 m²’ye kadar 200,00 TL teminat bedeli alınır. 300 m²’nin 

üzerindeki yerlerde, her 100 m² için 50,00 TL ilave teminat bedeli alınır. 

      5-Kamu ve toplum yararına çalışan dernekler ve vakıflar, yurtlar ve diyanete bağlı kurslardan, hayır 

çeşmelerinden, spor kulüpleri ve kulüplere bağlı ticari amaçla işletilmeyen tesislerden 100,00 TL teminat 

bedeli alınır.  

      6-Ortak kullanım abonelerinden 120,00 TL teminat bedeli alınır.  

      7-Tanker abonelerinden 150,00 TL teminat bedeli alınır.  

      8-Hayvancılık abonelerinden teminat bedeli alınmaz.  

      9-Toplu abonelerinden yapı kullanma izin belgesi üzerinden toplam brüt m² ve toplam bağımsız bölüm 

sayısı baz alınarak abone türüne göre depozito hesaplanarak alınır.  

    10-Sera ve fidecilik abonelerinden 100,00 TL teminat bedeli alınır.  

    11-m² üzerinden alınacak depozito bedelleri 10.000,00 TL’yi geçemez. 

    12-Abone devirlerinde aşağıda belirtilen şartlarda yeni depozito bedeli alınmaz. 

      a)Abone sahibinin ölümü halinde yasal mirasçılarından herhangi birinin aboneyi üzerine devir almak 

istemesi halinde (mevcut abonenin borcu bulunuyorsa borç devri yapılarak) depozit bedeli alınmadan 

abone devir işlemi yapılır. 

      b)Apartman yöneticilerinin üzerinde kayıtlı olan su abonelerinde, yönetici değiştiğinde veya apartman 

yönetim kurulu üzerine devri istendiğinde yeniden depozito bedeli alınmaz. 

 

    13-Ön ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanan abonelerden depozito bedeli alınmaz.   

    14-Sondaj ve kuyu suyu kullanan ve atıksuyunu, atıksu şebekesine deşarj eden atıksu abonelerinden 

depozito bedeli alınmaz.  

    15-Grup abonelerinden depozito ve abonelik bedeli alınmaz.  

    16-Belediye binaları, resmi abonelerden, belediyelere ait park bahçeler, parklarda bulunan 

tuvaletlerden, muhtarlık binaları ve camilerden, abonelik muayene ücreti ve depozito bedeli alınmaz.   

    17-Belediye şirketlerinden 315,00 TL depozito bedeli alınır.  

 

CEZALAR 

 

1- Üst üste iki tahakkuk dönemi borcu 100,00 TL’nin üzerinde olan, ihbarnamede belirtilen süre içerisinde 

borcunu ödemeyen abonenin suyu, su sayacının bir tarafını tesisattan ayırıp kör tapa atılarak su sayacı 

veya vanası mühürlenmek suretiyle kesilir. 
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2- Ödenmeyen borç için (tüm resmi kurumlar hariç) 6183 sayılı Kanun’un 51 inci maddesinde öngörülen 

gecikme zammı uygulanır. 

 

3- Su sayacı üzerindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne ait mühür, borçtan dolayı kesim 

işleminde tesisata yapılan mühür, depozito iadesinde (sözleşme ve abone iptali) tesisata yapılan mühür, 

geçici olarak kullanıma kapatma esnasında yapılan mühür vb. mühürlemelerin bozulma ve koparılma 

tespitlerinde, yasal işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

4- Abonelik başvurusunda bulunup süreç tamamlanmadan su kullanılması 

 

4.1- Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı tüketimde bulunanlar, 30 

tona kadar olan kısımda sayacın gösterdiği endeks bulunduğu tarife türünden hesaplanır. 

  

4.2- Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı tüketimde bulunanlar 

için, 31 m³ ve üzerinde tüketim tespit edilir ise tarife 2 ile çarpılır. Sayaç İdare tarafından emanete alınır 

ve bedel tahsil edilmeden abone verilmez. (Kademesiz ise uygulanan tarife 2 ile çarpılır. Kademeli ise 1. 

Kademe tarifesi 2 ile çarpılır. 1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç) 

 

5- Kaçak ve usulsüz su kullanımı 

 

5.1- Abone olmaksızın DESKİ’ye ait su dağıtım hattı, su abone veya şube yolu hattından, kuyu veya 

kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmek ve kullanmak, sayaç yerine 

düz boru takmak, kayıtsız sayaç takmak, abone olmasına rağmen DESKİ’den izin almaksızın sayacı 

sökerek tüketim endeksini bozmak, sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat 

kurarak su temin etmek ve kullanmak, şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile DESKİ’nin görev 

alanı içerisinde kalan yeraltı veya yerüstü kaynaklarından izinsiz ve ruhsatsız olarak su temin ederek atık 

su üretmek, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu 

gibiler hakkında yasal soruşturma yapılmakla birlikte, tespit edilen kaçak su ve atık su tüketim miktarı, 

cezalı (ilgili maddeye göre hesaplanarak)  olarak tahsil edilir ve kaçak bağlantı iptal edilir. 

 

5.2- Abone talebinde bulunmadan su sayacını tesisata takarak su kullananların sayacı tesisattan sökülür. 

Sayaç üzerindeki tonajların tamamı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak (meskenlerde bulunduğu en 

üst kademenin %25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin %50 

fazlası kadar cezalı uygulanır.) Sayaç İdare tarafından emanete alınır ve ceza tahsil edilmeden abone 

verilmez. (Ancak 1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç)           

    

5.3- Abone olmadan şebekeden sayaçsız düz boru takarak su kullananlar ile abonesi olduğu halde aboneli 

sayaçtan geçmeden şebekeden düz boru ile bağlantı yaparak su kullananlar için ölçümleme veya kurulan 

komisyonca tahakkuk ettirilen su sarfiyatı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife 

türünün en üst kademesinin % 100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Bahçe ve ağaç sulamalarında bulunduğu 

ilçe tarifesinin en üst kademesi uygulanır.  

 

5.4- Borçtan dolayı su sayacı tek taraflı veya tesisattan sayaç sökülerek suyu kesilen ve tesisatı 

mühürlenen abonenin; mührü bozup su sayacını tekrar tesisata bağlayarak su kullandığının tespit edilmesi 

durumunda, sayaç üzerinde ilk su kesimindeki endeks ile son tespit edilen endeks arasındaki fark, 

bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak. (Meskenlerdeki en üst kademesinin % 25 fazlası kadar, diğer 

abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin % 50 fazlası kadar cezalı uygulanır.) Sayaç 

sökülüp tesisata kör tapa takılarak mühürlenir ve sayaç İdare tarafından emanete alınır. 

 

5.5- Borçtan dolayı su sayacı sökülerek tesisatı mühürlenen abonenin; mührü bozup, tesisata düz boru 

takarak su kullandığı tespit edilirse, abonenin bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl 

içindeki tüketimi bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi 
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hesaplanarak sayacın emanete alındığı tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı 

bulunduktan sonra tespit edilen tüketim miktarı ile çarpılarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı 

olduğu tarife türünün en üst kademesinin  %100 fazlası cezalı uygulanır.  

 

5.6- Borçtan dolayı su sayacı tesisatta tek taraflı sökülerek veya su sayacı İdare tarafından emanete 

alınarak mühürleme yapılan abonelerden, mührü bozarak tesisata izinsiz su sayacı takarak su kullandığı 

tespit edilenlerin sayaç üzerindeki endeksin tamamı; abonenin bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak  

(meskenlerdeki en üst kademesinin %25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst 

kademesinin %50 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç tekrardan sökülüp tesisata kör tapa takılarak 

mühürlenir ve izinsiz sayaç İdare tarafından emanete alınır.  

 

5.7.1- Sayaçların çalışmasını kasıtlı olarak engelleyenlerden; Aboneli sayacını ters çevirerek su kullandığı 

tespit edilen abonelerin ölçümlemesi, en son tahakkuk edilen endeks ile ters çevrilerek tespit edilen endeks 

arasındaki fark hesaplanarak, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en 

yükseğinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Aboneli sayacını söküp sayaç yerine düz boru takanların, 

aboneli sayacını kasıtlı olarak bozanların, sayaç üzerindeki mührü söken veya mühürsüz sayaç takanların, 

arızalı sayacı İdareden izin almaksızın tamir ettirerek su kullananların vb. durumların tespiti halinde; 

abonenin bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi bulunmayanlar en 

son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi hesaplanarak sayaç emanete alındığı 

tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra bulunduğu ilçe tarifesi 

dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin  %100 fazlası cezalı uygulanır.  

 

5.7.2- Aboneli sayacını izinsiz sökerek, yerine izinsiz sayaç takanlar tespit edilirse taktığı sayaç üzerindeki 

endeks abonenin bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin 

%100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Ayrıca İdaremizde daha önceden her hangi bir abonede kayıtlı olan 

veya kayıtlı olmayan, tesisata izinsiz takılan yüksek tonajlı, imal yılı eski olan ve tüketimin ne kadarı 

nerede kullanıldığı bilinmeyen izinsiz sayaçlarda üzerindeki tüketim miktarı yerine ölçme veya kurulan 

komisyonca abonenin tüketimleri, kullanım türü, alanı, amacı ve kullanım süresi dikkate alınarak 

tahakkuk ettirilen su sarfiyatı için bulunduğu ilçe tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlası kadar 

cezalı uygulanır.  

 

5.8-  Sözleşmesi iptal edilerek, depozitosu iade edilen ve su kullanmaya devam eden abonenin tespiti 

halinde, depozito ve açma ücreti ile birlikte abone kesildikten sonra sayaç üzerinde kullandığı tüketim 

bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün (meskenlerdeki en üst kademesinin 

%25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise, abone türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı 

uygulanır.) 

 

5.9- Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın, su temin edilerek 

kullanılan ve atıksu üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, sayaç varsa sayacın gösterdiği 

tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor ise veya sayaç yok ise, ölçümleme veya kurulan komisyonca tespit 

edilen atıksu miktarı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu atıksu tarife türünün en üst 

kademesinin %100 fazlası kadar cezalı uygulanır. Uygulanan ceza tahsil edilmeden abone verilmez.         

(1. Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç)  

 

6- Abonenin abone olunan yer haricinde farklı bir yere su vermesi yasak olup, aboneden farklı bir yere 

(meskenden inşaata, bahçeden ticari veya inşaat vb. ) su verilmesinin tespiti halinde, su verilen yere giden 

tesisat iptal edilip verilen su tüketimi hesaplanarak; usulsüz su kullanım bedeli, bulunduğu ilçe tarifesi 

dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %50 fazlasıyla cezalı tahsil edilir. Aynı 

aboneden ikinci defa su verildiğinin tespiti halinde İdaremizce abone iptal edilir. Verilen su tüketim 

miktarı hesaplanarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst 

kademesinin %100 fazlasıyla cezalı tahsil edilir. Bahçe abonelerinde amaç dışı kullanım halinde idare 

aboneliği iptal eder ve yeni bahçe aboneliği verilmez. (Mülk sahibinin değişmesi hali hariç) 
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7- Sayacı arızalanan abonelerde ilk dönem gıyabi tahakkukları için bulunduğu yıl içindeki tüketimlerin 

ortalaması (bulunduğu yıl içinde tüketimi bulunmayanların en son tüketimi bulunan yıl içindeki tüketim 

ortalaması dikkate alınır) alınır. Arızalı sayacını yeni sayaç ile değiştirme işlemi yaptırmayan ve 

kullanıma devam eden abonelerin gıyabi tahakkukları her dönem için %10 arttırılarak yapılır.  

 

8.1- Su abonelerinin gayrimenkulün ayrılmaz bir parçası olması, su borcunun gayrimenkulün aynından 

gelen bir borç olması nedeniyle bir gayrimenkule ait mevcut su abonesi varken aynı gayrimenkule ikinci 

bir abone verilmez. (DESKİ 1.Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilenler hariç) 

 

8.2- İdareye 100,00 TL ve üzeri ile 2 ay üst üste ödenmemiş fatura borcu olan kişilere borç ödenmeden 

ikinci abonelik verilmez. (DESKİ 1.Hukuk Müşavirliği tarafından icra takibine geçilip taksitlendirilenler 

hariç)  

 

9- Her ne şekilde olursa olsun, İdare tarafından tesisata takılan mührü söken veya mühürsüz takılan 

sayaçlar için; cezai olarak 150,00 TL mühürleme ücreti alınır.  

 

10- İdaremizden izin almadan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımıza kaçak bağlantı yapanlara, atık su 

abonesi olmadan şehir kanalizasyon şebekesine atık suyu bırakanlara, 5.000,00 TL ceza uygulanır.  

 

11- Abone türü değişikliği; 

 

11.1- Abone türünü değiştiren kişi veya kuruluşlar, İdareye haber vermek zorundadırlar. Kişi veya 

kuruluşlar tarafından idareye bildirilmeyen abonelerin idare tarafından tespiti halinde abonenin kayıtlı 

olduğu (mesken, ticari, inşaat, bahçe vb.) tarife türünün dışında farklı bir amaç için su kullanımının tespiti 

durumunda abone türü değişikliği için bir ay süre verilir. Tespit tarihinden itibaren suyun kullanım 

amacına göre ücretlendirilerek tahakkuk ve tahsil edilir.  

 

11.2- Saha denetimlerinde endeks okuma görevlileri veya açma-kapama görevlisince abone adresinde 

yapılan kontrol esnasında abone tarife türü kaydı kullanım amacına göre idarece resen değiştirilir. 

(mesken kullanımı için sözleşme imzalanmasına rağmen işyeri için su kullanımı tespit edilenler)  

 

12- Kaçak su kullanım bedeli hesaplamalarında birim metreküp bedeli = (ilgili maddede belirtilen 

yüzdelik üzerinden çarpılarak bulunacak tutar) + (atıksu bedeli) + (KDV) + (ÇTV) olarak hesaplanır. 

(Kullanım tarifesinde ÇTV olmayanlarda ÇTV hesaba katılmaz.) 

 

İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ (KDV HARİÇ) 

               Talep edildiğinde saat başına;  

Yükleyici 300,00 TL 

Dozer 600,00 TL 

Kamyon (km başına) 7,00 TL 

Treyler 200,00 TL 

Greyder 200,00 TL 

Ekskavatör 300,00 TL 

Kazıcı Yükleyici 150,00 TL 

Asfalt Kesim Makinesi 150,00 TL 

İçmesuyu ve Kanal Tamir Bakım Aracı  200,00 TL 
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Kamyonet (km başına)  6,00 TL 

Motopomp (Saat) 30,00 TL 

 

 

VİDANJÖR, KANAL AÇMA VE KOMBİNE ARACI ÜCRETİ (KDV HARİÇ) 

İşyeri (Kanal açma)  150,00 TL 

Mesken (Kanal açma)  100,00 TL 

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerleri (Kanal açma) 450,00 TL 

Vidanjör çekimi (1 seferi) 60,00 TL 

Altyapı-üstyapı çalışması yapar iken firmanın kanalizasyon 

şebekesine zarar vermesi-doldurması vb. sonucunda kombine ile 

yapılacak saatlik temizlik ücreti 

275,00 TL/saat 

 

İşyeri veya meskene gidildiğinde kuka makinesi ile işlem yapılmazsa ücret alınmaz. Kuka uygulaması 

sonucunda kanal açılmazsa uygulanan tarifenin %50’si alınır. 

 

KANAL GÖRÜNTÜLEME, FREZE İLE TEMİZLİK, KABLO-BORU TESPİTİ, 

VANA-BACA TESPİTİ, SU KAYIP KAÇAK TESPİTİ ÜCRETİ (KDV HARİÇ) 

 

 Görüntüleme, görüntülenen kanalın her metresi için ücretlendirilir. İlave 

olarak 100,00 TL sabit ücret alınır. 
6,00 TL 

  

Kablo/Boru tespiti (metre başına) 8,00 TL 

Kayıp vana ve baca tespiti (nokta başına) 100,00 TL 

Kanalı freze ile temizleme (metre başına) 10,00 TL 

Su kayıp/kaçak tespiti (metre başına) 9,00 TL 

 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE ONAY ÜCRETİ (KDV HARİÇ) 

  

Q (m³/gün) 

 

Fiziksel 

Mekanik 

 

Fiziksel 

Biyolojik 

 

Fiziksel 

Kimyasal 

Fiziksel 

Biyolojik 

Kimyasal 

Q≤50 271,19 TL 728,81 TL 728,81 TL 1.093,22 TL 

50 < Q ≤ 250 449,15 TL 1.093,22 TL 1.093,22 TL 1.470,34 TL 

250 < Q ≤ 1000 618,64 TL 1.470,34 TL 1.470,34 TL 1.826,27 TL 

Q >1000 775,42 TL 1.826,27 TL 1.826,27 TL 2.203,39 TL 

 

Not: 1-  Çamur arıtma ve ileri arıtma yukarıda belirtilen ücretlere dahildir. 

        2-  Yukarıdaki tarife 2017 yılı için geçerli olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılı 

tarifesi açıklandığında 2018 yılı tarifesi uygulanacaktır.  

 

EVSEL ATIK SU BAĞLANTI İZNİ  (KDV HARİÇ) 

Atık su analizi yapılmadan evsel atık su kaynakları için doğrudan düzenlenecek her bir Evsel Atık Su 

Bağlantı İzin Belgesi için 100,00 TL alınır.   

 

BAĞLANTI KALİTE KONTROL İZİN BELGESİ  (KDV HARİÇ) 
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Endüstriyel atık su analizi yapılarak, standartları sağladığının belgelenmesi halinde düzenlenecek her bir 

Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi için 425,00 TL alınır.   

 

İŞLETMELERDEN ALINACAK ATIK SU PROTOKOL ÜCRETİ  (KDV HARİÇ) 

Denizli Merkez Atık Su Arıtma Tesisine verilmek üzere işletmelerden alınacak olan atık su protokol ücreti 

(yıllık): 500,00 TL’dir.  

 

 

ÖZEL VİDANJÖR FİRMASI İLE YAPILAN PROTOKOL ÜCRETİ  (KDV HARİÇ) 

Denizli Merkez Atık Su Arıtma Tesisine verilmek üzere özel vidanjör firmalarının her bir aracı için 

yapılan protokol ücreti plaka başına (yıllık) 1.100,00 TL’dir.  

 

DESKİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapmayan kanal açma firmalarından her bir boşaltım için 

yukarıdaki bedelin iki katı ceza kesilir.   

 

UYGULAMA PROJESİ İNCELEME VE ONAY BEDELİ  (KDV HARİÇ) 

Yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı bakımından su kanal durum belgesi 

verilebilmesi için uygulama projesi inceleme ve onay bedeli alınır. Her proje başına 75,00 TL’dir.  

 

FOSSEPTİK PROJE ONAY ÜCRETİ  (KDV HARİÇ) 

Fosseptik tankı uygulama projeleri toplam nüfusa bağlı olarak idarece tipleştirilir. Uygulama proje 

inceleme ve onay bedeli ve tiplerini gösteren tablo aşağıda gösterilmiş olup, fosseptik tankı uygulama 

proje inceleme ve onay bedeli (UPİB x F) formülü ile hesaplanır. 

 

Nüfus (kişi) Hacim (m³) Tipi ve Göz Sayısı 
Uygulama Proje İnceleme 

ve Onay Bedeli (UPİB x F) 

15-20 3 m³ - 4 m³ A tipi (2 gözlü) UPİB x 1 

25-30-40 5 m³ - 6 m³- 8 m³ B tipi (3 gözlü) UPİB x 2 

50-60-80 10 m³- 12 m³- 16 m³ C tipi (3 gözlü) UPİB x 2 

100-125-150 20 m³ - 25 m³- 30 m³ D tipi (4 gözlü) UPİB x 3 

200-250 40 m³- 50 m³ E tipi (4 gözlü) UPİB x 3 

 

UPİB: Uygulama proje inceleme ve onay bedeli 

 

SU KANAL DURUM BELGESİ    (KDV HARİÇ) 

Altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında su kanal durum belgesi 

verilmek üzere her belge başına: 75,00 TL’dir.  

 

ABONE ŞUBE HATTI BAĞLANTI YAPIM İŞİ BEDELİ  (KDV DAHİL) 

       Abone şube hattında meydana gelen arızalardan dolayı, abone şube hattının yenilenmesi gerektiği 

durumlarda idarece bedeli alınarak abone şube hattının yenilenme işlemi DESKİ tarafından yapılır. 

Malzeme ve işçilik giderleri idareye ait olmak üzere alınacak bedel; 

       Merkezefendi ve Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerlerden (6360 sayılı Kanunla 

köyden mahalleye dönüşen yerler hariç) 500,00 TL, 

       Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri dışındaki diğer ilçelerden (belde ve köy iken 6360 sayılı Kanunla 

mahalleye dönüşen yerler dahil) 400,00 TL alınır.  

       İlk defa su abonesi olanlardan da bu ücret tahsil edilir. 

 

ATIKSU HATTI BAĞLANTI YAPIM İŞİ BEDELİ  (KDV DAHİL) 

Ana şebeke hattından parsel sınırına kadar atıksu hattı bağlantıları DESKİ tarafından yapılır. Bağlantı 

ücreti 400,00 TL + 150 x Bağlantı yapılan mesafe (metre) olarak hesaplanır. Ayrıca talep halinde                

800,00 TL karşılığında parsel bacası yapılır. 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin onbeşinci 
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fıkrasına istinaden köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde söz konusu ücretin 

%50’si alınır.  

 

İŞ DENEYİM BELGESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ) 

 

İş Deneyim Belgesi (yüklenici-iş bitirme)  

-Sözleşme bedeli 100.000,00 TL’ye kadar olan işlerde 200,00 TL 

-Sözleşme bedeli 100.001,00 TL ile 1.000.000,00 TL arasındaki işlerde 300,00 TL 

-Sözleşme bedeli 1.000.001,00 TL ile 5.000.000,00 TL arasındaki işlerde 600,00 TL 

-Sözleşme bedeli 5.000.001,00 TL ve üzerindeki işlerde 1.000,00 TL 

İş deneyim belgesi (alt yüklenici-iş bitirme) 215,00 TL 

İş deneyim belgesi (iş yönetme) 215,00 TL 

 

Not: 1) DESKİ Genel Müdürlüğü personellerine verilecek iş deneyim belgeleri bedelsizdir.  

        2) Mülga İl Özel İdaresi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zamanında yapılmış işlerden iş       

bitirme belgesi yenileme ve belge taleplerinden yukarıda belirtilen ücretler alınacaktır.  

 

TESİSLERE VERİLEN HASAR BEDELİ; (KDV HARİÇ) 

 

1- İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında devlet 

malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm 

harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve yönetim kurulunca belirlenen oran fazlasıyla 

ilgilisinden tahsil edilir.  

 

2- İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, 

borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, İdare 

tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir. 

 

KATILIM PAYLARI 

 

1- 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 

sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili belediyesi tarafından imar durumu 

verilen veya inşaat ruhsatı almış gayrimenkullerin; atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru projelerinin 

onaylanması, İdareye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat ve/veya yapılacak tespitler 

sırasında yapıda bulunan konut ve işyerlerinden katılım payı alınır. 

 

2- Resmi eğitim kurumları, kamu kurumları, ibadet yerleri ve kamu yararına çalışan (Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kamu yararı bulunan) dernek ve vakıflar katılım paylarından muaftır. 

 

3- Yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı bakımından su kanal uygulama 

projesi inceleme esnasında veya ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone 

gruplarından ilgili ada parsele ait bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı ve şebeke bağlantı yapım 

bedelleri tahsil edilir.  

 

4- Harcamalara katılma payları, bina emlâk vergi değerinin % 2’sini geçemez. 

 

5- Katılım payları Merkezefendi ve Pamukkale ilçelesinde olan yerlerden (belde iken 6360 sayılı Kanunla 

mahalleye dönüşen yerler dahil) %100’ü, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri dışındaki diğer ilçelerden 

(belde iken 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerler dahil) %50’si alınır. 
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GENEL HÜKÜMLER 

 

1- İbadet yerleri su ve atıksu ücretinden muaftır. 

 

2- Okuma ile birlikte tahakkuku yapılan abonenin ödeme günü bir gün sonra başlar ve altı iş günü sonunda 

sona erer. Son ödeme tarihine kadar su bedelini ödemeyen abonelerden geciken her gün için (tüm resmi 

kurumlar hariç) 6183 sayılı Yasa’nın 51 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği oranda 

gecikme zammı tahsil edilir. 

 

3.1- Engelli raporunda %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan aile fertlerinin oturduğu meskenler ve 

gaziler ile şehitlerimizin dul ve yetimlerinin oturduğu meskenlerde 1. maddede belirtilen kademeli mesken 

tarifesi %50 indirimli uygulanır. 

 

3.2- Engelli, gazi ile şehitlerimizin dul ve yetimlerinin yararlandığı aboneliğin bulunduğu yerde söz 

konusu aboneliğe uygulanan tarifeden %50 indirim uygulanır. 

 

3.3- Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez. 

 

4- Tatiller nedeniyle su okumalarının otuz günü geçmesi halinde, su okumaları otuz gün üzerinden 

hesaplama yapılarak tahakkuk yapılır. 

 

5- Ön ödemeli elektronik kartlı sayaç abonelerinden depozito bedeli alınmaz. Normal sayaç aboneliği 

borcu ödenmeden ya da taksitlendirilmeden sayaç değişikliği yapılacak yer için akıllı sayaç aboneliği 

verilmez. 

 

Bütün su sayaç tiplerinde aynı tarife uygulanır.  

 

6- Hayvancılık aboneliği için ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden İşletme Tescil Belgesi 

ile ilgili belediyeden uygunluk belgesi ibrazı zorunludur. 

 

7- Genel Müdürlüğümüz ile başvuru sahipleri arasında imzalanan su ve atıksu abone sözleşmesine 

istinaden idaremizce tahsis edilen su abonelerinin, abone sahibi abonelik sözleşmesini iptal etmediği 

takdirde ikinci bir kişi tarafından su kullanılmasına izin verilmesi durumunda abonede kullanılacak olan 

su tüketim bedelleri ödenmediği durumda abone sahibi sorumlu tutulmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 


