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    21.11.2022 tarihinde saat 12:10’da Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Kültür Merkezi 

(Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/MUĞLA) 66 no’lu toplantı salonunda 

toplanan Komisyonumuzca; MUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.11.2022 

tarih ve E62472433050.01.0484000 sayılı yazısı ile MUSKİ Genel Kuruluna sunulan, MUSKİ Genel 

Kurulunun 10.11.2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  ‘‘MUSKİ Genel 

Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taslağı’’ konusu görüşüldü. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.11.2022 tarih ve 

E62472433050.01.0484000 sayılı yazısında; 

MUSKİ Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir 

şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli değişiklikler yapılarak yazı ekinde sunulan ‘‘MUSKİ Genel 

Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taslağı’’ nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince görüşülerek 

karara bağlanmak üzere Genel Kurul’a havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

 

Ek: MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik Taslağı 

  

MADDE 1- MUSKİ Genel Kurulunun 11.08.2022 tarih ve 19 no’ lu kararı gereğince kabul edilen 

ve 22.08.2022 tarihinde web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren Abone Hizmetleri ve Tarifeler 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası (f) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan ‘‘26.07.2008’’ 

ibareleri ‘‘01.07.2022’’ şeklinde, ‘‘12.10.2004’’ ibaresi ‘‘31.12.2021’’ şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2) Mevzuat gereği geçici abone yapılacak olanlar: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11 inci 

maddesi uyarınca; 01.07.2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, 

kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi 

altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma 

izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak 

su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde 

abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı 

(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olan 

yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 01.07.2022 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba 

dönüştürülür. (Ek ifade, 13/12/2018-24 G.K.K. Yönetmeliğin 2. md.) Ayrıca 3194 sayılı İmar 

Kanunu'nun Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası “Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına 

yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone 

grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir” hükmüne göre aboneler 

tarafından su bağlantısı için yapılan müracaatlar geçici abonelik tarifesinden yararlandırılır. 
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MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Geçici abonelikler inceleme bedeli  

MADDE 22- (1) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) fıkrasının birinci bendinde belirtilen yerler 

için inceleme bedeli aşağıda belirtilen şekillerde hesaplanarak ilgilisinden tahakkuk ve tahsil edildikten 

sonra gerçek ve tüzel kişiler için abonelik işlemleri başlatılır.  

TA: Toplam alanın işgal edilen m² yüzölçümü 

İKÜ: İskan Kontrol Ücreti 

((TA x İKÜ)/100) +KDV formülüyle hesaplanır  

Her müracaat için tetkik keşif bedeli ayrıca alınır. 

İdarece, müracaat sahibinden kullanım faaliyetine ve alanına göre m² yüzölçümünü gösteren 

kanıtlayıcı belge talep edilir. 

 

(2) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen yerler için inceleme 

bedeli aşağıda belirtilen şekillerde hesaplanarak ilgilisinden tahakkuk ve tahsil edildikten sonra gerçek 

ve tüzel kişiler için abonelik işlemleri başlatılır.  

TYA: Yapı Kayıt Belgesi Üzerindeki Toplam Yapı Alanı veya Emlak beyan bildiriminde 

belirtilen binanın dıştan dışa yüzölçümü 

İKÜ: İskan Kontrol Ücreti 

((TYA x İKÜ)/100) +KDV formülüyle hesaplanır   

Başvurularda tek bir yapı kayıt belgesi içinde birden fazla bağımsız bölüm olması ve/veya geçici 

11 inci maddeden yararlanılması durumunda yapılacak hesaplamada emlak beyan bildiriminde belirtilen 

binanın dıştan dışa yüzölçümü kullanılır. 

Başvurularda tek bir yapı kayıt belgesi içinde birden fazla bağımsız bölüm olması ve bina alanı ile 

ilgili herhangi bir değer beyan edilmemesi durumunda hesaplama; Yapı Kayıt Belgesi Üzerindeki Konut 

Bağımsız Bölüm Sayısına bölünerek yapılır. 

Her müracaat için tetkik keşif bedeli ayrıca alınır. 

 

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

(4) Su abone hattında yapılacak tamir bakım, tadilat ve ıslah aşağıdaki durumlara göre değerlendirilerek 

işlem tesis edilir. 

Abonenin sayacı MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman Tesisi Düzenleme Esaslarına uygun olması 

durumunda suyun kullanıcıya iletilmesinde teknik olarak (basınç sorunu, sık arıza, kayıp kaçak vb.) 

sorun yaşanıyorsa MUSKİ Genel Müdürlüğünce bedelsiz yapılır. 

Abonenin sayacı MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman Tesisi Düzenleme Esaslarına uygun olmaması 

durumunda ve suyun kullanıcıya iletilmesinde teknik olarak (basınç sorunu, sık arıza, kayıp kaçak vb.) 

sorun yaşanıyorsa sayaç İdaremiz gözetiminde abone sahibi tarafından MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman 

Tesisi Düzenleme Esaslarına uygun hale getirildikten sonra MUSKİ Genel Müdürlüğünce bedelsiz 

yapılır. 
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Abonenin sayacı MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman Tesisi Düzenleme Esaslarına uygun olması ve 

suyun kullanıcıya iletilmesinde (bağımsız birim sayısında artış olması veya kullanım faaliyetine bağlı 

tüketimin artması vb.) teknik olarak herhangi bir basınç sorunu, sık arıza gibi sorunlar yaşanmıyor ise 

tüm masraflar abone tarafından karşılanır. 

Abonenin sayacı MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman Tesisi Düzenleme Esaslarına uygun olmaması 

durumunda ve suyun kullanıcıya iletilmesinde teknik olarak (basınç sorunu, sık arıza, kayıp kaçak vb.) 

sorun yaşanmıyorsa sayaç abone sahibi tarafından MUSKİ Sayaç Yeri ve Branşman Tesisi Düzenleme 

Esaslarına uygun hale getirildikten sonra tüm masraflar abone tarafından karşılanır. 

 

MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası (ç) bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bentler eklenmiş; dokuzuncu fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) 

bendi kaldırılmıştır. 

 

(2) 

d) Konut Abone Grubu Su Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su 

birim fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

e) Konut Abone Grubu Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su 

birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

f) Konut Abone Grubu Su ve Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte 

olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle 

hesaplanır. 

g) Kırsal Konut Abone Grubu Su Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan 

su birim fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

ğ) Kırsal Konut Abone Grubu Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte 

olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

h) Kırsal Konut Abone Grubu Su ve Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin 

yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 30 m³ karşılığının çarpılması 

suretiyle hesaplanır. 

ı) İşyeri Abone Grubu Su Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su 

birim fiyatının birinci kademesi ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

i) İşyeri Abone Grubu Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su 

birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

j) İşyeri Abone Grubu Su ve Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte 

olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle 

hesaplanır. 

k) Kırsal İşyeri Abone Grubu Su Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan 

su birim fiyatının birinci kademesi ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

l) Kırsal İşyeri Abone Grubu Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte 

olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

m) Kırsal İşyeri Abone Grubu Su ve Atıksu Abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin 

yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 45 m³ karşılığının çarpılması 

suretiyle hesaplanır. 
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n) Karma tip abone grubu su abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait 

tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığı, işyeri bağımsız birimler 

için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi ile 45 m³ 

karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

o) Karma tip abone grubu atıksu abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait 

tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 30 m³ karşılığı, işyeri 

bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci 

kademesinin %50’si ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

ö) Karma tip abone grubu su ve atıksu abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı 

aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 30 m³ karşılığı, 

işyeri bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının 

birinci kademesinin %50 fazlası ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

p) Kırsal karma tip abone grubu su abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya 

ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığı, işyeri bağımsız 

birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi 

ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

r) Kırsal karma tip abone grubu atıksu abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı 

aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50’si ile 30 m³ karşılığı, işyeri 

bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci 

kademesinin %50’si ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

s) Kırsal karma tip abone grubu su ve atıksu abonesi: Konut bağımsız birimler için aboneliğin 

yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 30 m³ 

karşılığı, işyeri bağımsız birimler için aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim 

fiyatının birinci kademesinin %50 fazlası ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

ş) İnşaat abone grubu abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin yürürlükte olan su birim 

fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

t) Diğer su abonelikleri abone grubu konut abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin 

yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi ile 30 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

u) Diğer su abonelikleri abone grubu işyeri abonesi: Aboneliğin yapıldığı aya ait tarifesinin 

yürürlükte olan su birim fiyatının birinci kademesi ile 45 m³ karşılığının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

 

(9) 

a) Abonenin talebi veya İdarenin lüzumlu gördüğü hallerde su ve/veya atıksu abone sözleşmesinin 

feshi durumunda, aboneden alınan güvence bedeli fesih tarihindeki su ve/veya atıksu ait olduğu tarifenin 

birinci kademe m³  bedeli karşılığı üzerinden hesaplanarak öncelikle abonenin ödenmemiş dönemlere 

ilişkin borçlarından mahsup edilir. 

b)Mahsup işleminden sonra kalan güvence bedeli gerekli tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam 

olarak İdareye bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde aboneye iade edilir. 

 

 

MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 42 inci maddesi yirminci fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere (c),(ç),(d),(e) bentleri eklenmiştir. 
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(20) 

a) Kaçak kullanımda süre ve miktar tespit edilemiyorsa, tahakkuka esas süre 3 ay, tahakkuka 

esas miktar ise günlük 50 m³ olarak kullanım amacı ve şekline göre yürürlükte olan kaynak suyu 

kiralama m³ bedeli üzerinden ilgilisine tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca hesaplanan kaçak kullanım 

bedelin %10’ u kadar ceza tahakkuku ilave edilir. 

b) Kaçak kullanım tespitinde kullanım amacının tarımsal veya hayvancılık faaliyetlerinde 

kullanıldığının tespiti halinde süre bu fıkranın (a) bendine göre, miktar ise günlük 1 m³ üzerinden 

hesaplanır. Ayrıca hesaplanan kaçak kullanım bedelin %10’u kadar ceza tahakkuku ilave edilir. 

c) Kaçak kullanımda süre İdare tarafından belgeye dayalı olarak tespit edilebiliyorsa bu tarih 

dikkate alınarak tahakkuka esas süre hesabı yapılır. 

ç) Kaçak kullanımın tespit edildiği kaynakta İdarenin bilgisi dışında sayaç veya herhangi bir 

ölçüm cihazı bulunması durumunda üzerindeki endeks itibar edilmez. 

d) Herhangi bir hatalı işleme sebebiyet verilmemesi adına ilgilisinden su kaynağının çıkış 

noktasına demo sayaç veya ölçüm cihazı takılması İdarece talep edilebilir. 

e) İdare tarafından uygun görülmesi durumunda; kaçak kullanım tespitiyle yapılan tahakkuka 

ilgilisi tarafından yapılacak itirazlarda kanıtlayıcı ve itibar edilebilecek belge sunulması halinde tesis 

edilen iş ve işlemler yürürlükte olan Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğin 42 nci madde 

hükümlerine istinaden yeniden değerlendirilebilir. 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

(13) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak özel sözleşme veya protokollerle su tahsisi 

yapılan yerlerde; protokol veya sözleşmelerde içme ve kullanma suyu tüketimi hakkında bir hüküm 

bulunmaması, tahsise konu edilmemiş olması durumunda bu yerlerde kullanılan içme ve kullanma suları 

için gerçek veya tüzel kişilerin İdareye abone olması zorunludur. 

İdare tarafından yapılan abonelik davetine rağmen aboneliğin gerçekleşmemesi durumunda 

abonelik İdare tarafından resen yapılabilir. 

Aboneliğe ait gerekli iş ve işlemler ile ilgili düzenlenen tahakkuklar İdarece doğruluğu kabul 

edilen bilgi ve belgelere göre tesis edilir. 

(14) İdarece kaçak kullanım yaptığı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilere bu yönetmeliğin ilgili 

kaçak kullanım hükümlerine göre işlem tesis edilir. Kaçak kullanıma son vermeyip devam etmeleri 

durumunda abonelik İdare tarafından resen yapılabilir. Aboneliğe ait gerekli iş ve işlemler ile ilgili 

düzenlenen tahakkuklar İdarece doğruluğu kabul edilen bilgi ve belgelere göre tesis edilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 7- Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümleri MUSKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür 



 

 

T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU 
ABONE HİZMETLERİ VE TARİFELER 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

  21.11.2022 
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Komisyon Görüşü: “MUSKİ Genel Kurulunun 11.08.2022 tarih ve 19 no’ lu kararı gereğince 

kabul edilen ve 22.08.2022 tarihinde web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren MUSKİ Abone 

Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği için ihtiyaç duyulan revize çalışmaları tamamlanarak yazı ekinde 

sunulan ‘‘MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taslağı ” nın görüşülmesi’’  teklifi, yukarıda metni yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın 04.11.2022 tarih ve E62472433050.01.0484000 sayılı yazısındaki açıklamaları ve 

diğer tüm belgeleri, yürürlükte olan Yönetmelik ile birlikte hukuka uygunluk yönünden 

komisyonumuzca incelenmiş olup;  

MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taslağı’ nın MUSKİ Genel Kuruluna sunulduğu şekliyle kabulü komisyonumuzca katılanların OY 

BİRLİĞİ ile uygun görülmüştür. 

Genel Kurula arz olunur. 21.11.2022 

 

 

 


