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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUSKİ GENEL KURULU 

DÖNEM : 1 KARAR ÖZETİ: “MUSKİ Genel Müdürlüğü 

Su ve Atıksu Satış Tarifesi ile Hizmet Tarifesi” 

nin kabulü. 
TOPLANTI : KASIM 

BİRLEŞİM : 2 

OTURUM : 1 

KARAR NO : 41 

KARAR TARİHİ : 25.11.2021 

TEKLİF EDİLEN EVRAKIN 

DAİRESİ : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TARİHİ : 05.11.2021 

NUMARASI : E-62472433-050.01.04-34988 

 MUSKİ Genel Kurulu Kasım ayı olağan 2. birleşim toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 

gereğince 25.11.2021 Perşembe günü saat 15:30’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN 

Başkanlığında; 

 

GENEL KURUL ÜYELERİ 

DR. OSMAN GÜRÜN, AHMET ARAS Vekili MUSTAFA COŞKUN, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR 

ÜLKÜM SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT, MEHMET ONUR ŞAHBAZ (MAZERETLİ), ÖNDER 

BATMAZ (MAZERETLİ), UĞUR İLHAMİ ÖZDEN, MUHAMMET KARAKUŞ Vekili HÜSEYİN 

BÜYÜKOKUTAN, KEMAL İLHAN (MAZERETLİ), ŞEFİKA KARAŞAHİN EKİN, ÜLKÜ 

YEŞİLTUNA (MAZERETLİ), ABDULLAH GÜRSEL UÇAR Vekili ŞİNASİ TUGAY ESER, CAN 

CANBEY, HALUK LAÇİN, İNCİ BİLGİN, ALİM KARACA, MEHMET HİKMET SELÇUK 

(MAZERETLİ), MELEK GÖZDE HOŞAFCI, MÜRÜVET BAŞIHOŞ, SABRİ OĞUZ BOLELLİ, 

UFUK BİLDİRİCİ (MAZERETLİ), VELİ PABUŞÇU, MEHMET DEMİR Vekili MEHMET 

DURMAZ, HALİL İBRAHİM DOĞRAMACI, MESUT KARATAŞ (MAZERETLİ), KAMİL 

CEYLAN (MAZERETLİ), FATİH ÖLEMEZ( KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANI V.), İSKENDER 

SERTKAYA, MELDA ÖZDEN, MEHMET OKTAY, AYLİN YÜKSEL, ETHEM SAYAR, FEHMİ 

SELÇUK EVCİ, İHSAN ÖZTÜRK (MAZERETLİ), MUSTAFA KARACAN, BAHATTİN GÜMÜŞ, 

CUMHUR ÇOBAN, ERAY ÇİÇEK, GONCA KÖKSAL, HAKAN ÜNSAL, NEVZAT SARIÇOBAN, 

SELİM BAĞCIOĞLU, MUHAMMET TOKAT Vekili ŞAKİR ÖZDEMİR, ECE GÜLEN OZAN, 

GÜRSEL İNCE (MAZERETLİ), HÜROL ÖNDER, HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK, 

MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR Vekili VOLKAN METİN, BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL 

MİLAT (MAZERETLİ), MUSTAFA KARA, YAKUP OTGÖZ (MAZERETLİ), ALPER 

ÇALIKOĞLU (MAZERETLİ), BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ (MAZERETLİ), HALİL FAİK 

BOZKURT, LEVENT TOSUN, MUSTAFA KARAKUŞ, ÖZAY TÜRKLER (MAZERETLİ), 

BEYHAN AKCAN, BİRAY TAŞKESİĞİ, ÖZAY ÇETİN, MUSTAFA TOKSÖZ Vekili REMZİ ÇAY, 

EMRE KARAÖZ, ERBİL ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞAHBAZ’ ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı 

salonunda toplandı.  

K  A   R  A   R 

 

 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 

yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıları okundu. 

 

 Genel Kurul Gündeminin 4 üncü maddesi; 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu ile Hizmet 

Tarifeleri” 11.11.2021 tarihli MUSKİ Genel Kurulunda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmiş ve konu ile ilgili komisyon çalışmaları tamamlanmış olup, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (f) bendi “Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek 

karara bağlamak” hükmü gereğince “MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Satış Tarifesi ile Hizmet 

Tarifesi” nin karara bağlanması ile ilgili teklif görüşüldü.  
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2021 tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısının 4’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen 

MUSKİ Su ve Atık su Satış Tarifesi ile Hizmet Tarifesi Taslağı Komisyonumuzca 22.11.2021 tarihinde 

saat 15,00’ da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplanılarak incelenmiştir. 

 Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; 

  MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Satış Tarife taslağının hazırlanmasında esas teşkil eden 1 

m³ suyun maliyetinin; 2020 mali yılı kesinleşen faaliyet giderleri üzerinden ve 2560 sayılı Kanunun 23 

üncü maddesi ile bu madde metninde geçen hükme istinaden yürürlükte olan MUSKİ Abone Hizmetleri 

ve Tarifeler Yönetmeliğinin 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddesinde sayılan şekliyle; yönetim ve işletme 

giderlerinin, amortismanların ve yenileme, ıslah ve tevsi masraflarının dahil edilerek hesaplandığı; 

 2022 yılında uygulanacak su ve atıksu ücret tarifesinin mevzuatı gereği iki yıl öncesine ait 

masraflar esas alınarak belirlendiği,  

 Bu durumun ülkemizin değişen ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda gerçeği 

yansıtmadığı,  gerek enflasyona bağlı maliyet bedellerindeki artış, gerek döviz kurundaki değişkenlik, 

gerekse hizmet sunulacak vatandaş sayısındaki artışa bağlı yatırım masraflarının artması ve salgın gibi 

afetlerin etkisi ile maliyetlerin yükseldiği,  

 MUSKİ Genel Müdürlüğünün  2014 yılında 6360 sayılı Kanunla 25.547.136,59 Avro borcu 2.97 

TL kur üzerinden 76.010.395,50 TL  karşılığında devir aldığı,  bugünkü koşullarda ise yaklaşık 12,50 TL 

kur üzerinden hesap edildiğinde bu borcun 319.339.207,38 TL ye ulaştığı, bu borçlardan faizleriyle 

birlikte 17.580.195,96 Avrosunun ödendiği kalan borç tutarının ise halen 8.632.807,88 avro olduğu,  

 2016 yılında Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında  İller Bankası A.Ş. ile  imzalanan alt kredi 

anlaşmasıyla Dünya Bankasından temin edilen 67.450.000 avro kredinin 28.12.2016 tarihi itibariyle 3.69 

TL kur üzerinden 248.890.500,00 TL borçlanıldığı, bu günkü şartlarda ise bu tutarın 843.125.000,00 TL 

tutara ulaştığı, son beş yılda döviz kurunun yaklaşık yüzde 238 artış gösterdiği, 

 Yine 17.05.2018 tarihinde bahse konu projenin devamı niteliğinde imzalanan anlaşma kapsamında 

temin edilen 15.500.000 Avro, 5.25 TL kur üzerinden hesaplandığında 81.375.000,00 TL borçlanıldığı, 

bugünkü koşullarda ise bu tutarın 193.750.000,00 TL ye ulaşarak döviz kurunda yaklaşık iki buçuk yılda 

yüzde 140 a yakın bir artış olduğu,  

 MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılında yukarıda sayılan borçlara ait yaklaşık  

5.611.824,24  Avro anapara ve faiz ödemesi  yapılacağının tahmin edildiği, bu tutarın da bütçenin Yönetim 

Kuruluna sunulduğu eylül ayı başı itibariyle 9.11 TL kur  baz alınarak 2022 yılı bütçesinin 1 avro=11,55 

TL öngörüsüyle hazırlanarak  64.816.569,97 TL karşılık ayrıldığı, ancak döviz kurundaki ani yükselişle 

birlikte bu tutarın 70.147.803.000TL ye ulaştığı henüz 2022 yılına girilmeden sadece bu gider kaleminde 

5.331.233,03 TL açık oluştuğu tespit edilmiştir.  

 Yukarda yapılan açıklamalar ve hesaplamalar göz önünde bulundurularak  2022 yılı Su ve Atık su 

Satış Tarifelerinin  MUSKİ Genel Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 2 numaralı Kararıyla kabul edilen 

Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 10 ncu maddesinin (ç) bendi hükümleri doğrultusunda 

ücretlendirilmesinin devam edilmesine, 

 Bununla birlikte, 2021 yılında ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların önceki yıllara göre çok 

daha yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, döviz kurundaki hızlı artışın, İdarenin sabit giderlerinde, 

kimyasal mal alımı,  elektrik ve akaryakıt gibi doğrudan etkilediğini ve gelen zamların yönetim-işletme 

giderlerini önemli ölçüde arttırdığını hatta tarife taslağının hazırlık aşamasından Komisyonumuza havale 

edildiği tarihe kadar geçen süre içinde bile kur, akaryakıt, kimyasal mal ve malzeme fiyatlarının 

değişkenlik gösterdiği düşünüldüğünde, 2022 yılında uygulanmasına geçilecek tarifelerin 2021 yılı kesin 

hesaplarının çıkmasına müteakip, ekonomideki reel gerçekleşmelere göre giderlere yansıması gerektiği 

değerlendirildiğinden MUSKİ 2022 yılı tarifelerinin mayıs ayında tekrar Genel Kurula sunulması 

gerektiği, 

 MUSKİ Hizmet tarifelerinin; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri ve MUSKİ Abone 

Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile birlikte araç, işçilik, malzeme, akaryakıt 

maliyetleri göz önünde bulundurularak hesaplandığı tespit edilmiştir.  
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 MUSKİ Yönetim Kurulu tarafından 28.10.2021 tarih ve 134 no' lu karar ile kabul edilen MUSKİ 

Genel Müdürlüğü Su ve Atık su ile Hizmet Satış Tarifeleri Plan Bütçe Komisyonumuza sunulan ve ekteki 

şekliyle, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

            Komisyon Raporunun ekleri olan “MUSKİ Su ve Atıksu Satış Tarifesi ve Hizmet Tarifesi” aşağıda 

sunulmuştur. 
MUSKİ SU VE ATIKSU SATIŞ TARİFESİ (2022) 

ABONE GRUPLARI KADEME BİRİM FİYATI ATIKSU 

KONUT ABONELERİ 
 

1 - 10  m³ 4,28 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 
11m³ ve Üzeri 8,68 ₺ 

KIRSAL KONUT 

ABONELERİ 
 

1 - 10 m³ 1,07 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

11m³ ve Üzeri 2,17 ₺ 

İŞYERİ ABONELERİ 
 

1 - 15  m³ 7,57 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

16 m³ ve Üzeri 11,99 ₺ 

KIRSAL İŞYERİ 

ABONELERİ 
 

1 - 10  m³ 3,79 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

11m³ ve Üzeri 6,00 ₺ 

KARMA TİP 

ABONELİKLER 
 

1 - 10  m³ 5,88 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 
11m³ ve Üzeri 10,46 ₺ 

KIRSAL KARMA TİP 

ABONELİKLER 
 

1 - 10  m³ 2,43 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

11m³ ve Üzeri 4,09 ₺ 

İNŞAAT KADEMESİZ 13,21 ₺ * 

RESMİ KURUM VE 

BELEDİYELER 
KADEMESİZ 6,42 ₺ 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

 
TÜM KAMU 

KURUMU YEŞİL 

ALAN VE 

MEZARLIKLARI 

KADEMESİZ 4,28 ₺ 

DİĞER SU 

ABONELİKLERİ 
KADEMESİZ 2,19 ₺ * 

ATIKSU ABONELERİ 

KONUT 
KADEMESİZ * İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

ATIKSU ABONELERİ 

İŞYERİ 
KADEMESİZ * İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 

ATIKSU ABONELERİ 

RESMİ KURUM 
KADEMESİZ * 

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır. 
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1- MUSKİ Su ve Atıksu ücret tarifeleri TÜİK tarafından aralık ayında açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE aylık değişim oranı uygulanarak 
01.01.2022 tarihinden itibaren ilk okuma dönemi ile hangi dönemde tüketildiğine bakılmaksızın yürürlüğe girer. Su ve atıksu 
tarifeleri her okuma döneminde bir önceki ay tüfe oranı kadar güncellenir. 

2- Su ve Atıksu tarifeleri vergi, resim ve harçlardan hariç belirlenmiştir. 

3- Klasik aboneler ile ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tarifeleri eşit uygulanır. 

4- Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 
inci fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır. 

5- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma sularına; 6745 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi 
ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 29 uncu fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır. 

6- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunan  içme ve kullanma 
sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci ve 29 uncu fıkra hükmü ve 7254 Sayılı 
Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince indirimli olarak 
ücretlendirilir. Bu yerlerde bulunan tüm abonelere ilçe merkezlerindeki konut abonelerine uygulanan kademe aralığı uygulanır. 

7- MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan 
yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyan abonelere, ait oldukları abone grubuna göre geçici 
abonelik yapılır ve ücretlendirilir. 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin on beşinci fıkra hükmü ile Geçici 1. maddesinin yirmi 
sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükümleri doğrultusunda bu yerlerde bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler 
ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyanlara geçici abonelik yapılır ve ücretlendilirir. Ayrıca 7254 
sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 hükümleri doğrultusunda bu 
bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyanlara geçici 
abonelik tesis edilir ve ücretlendirilir. 

8- İnşaat aboneliği bulunup, Yapı Kullanım İzni olmadığı halde fiilen oturulduğunun tespit edilmesi ve taşınmaza geçici abonelik  
tesis edilmemiş olması halinde inşaat/şantiye suyu tarifesine ek olarak bu tarifenin %50'si kadar Atıksu bedeli alınır. 

9- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun l8 inci maddesi ile 5393 sayılı Kanunun l5 inci maddesinin (r) fıkrasına eklenen "Belediye ve 
bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler" hükmü 
gereğince  14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile abone kayıtlarının ilgililerince yapılması ve amacı dışında kullanılmaması 
koşuluyla mabetlerden içme ve kullanma su bedeli tahsil edilmemektedir.  

10- 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 88 inci maddesi ile  4736 
sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 
inci maddesine eklenen “1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 
sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife 
malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren 
kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden 
kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya 
başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim 
aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise 
%50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır. ”Hükmünde belirtilenler ile 5774 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen amatör sporculara  ikamet ettikleri ve  müstakil sayaç takılı olan yalnız bir konutuna 
yürürlükteki su  tarifeleri üzerinden %50 indirim yapılarak içme ve kullanma su bedeli tahsil edilir. 

11- 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin onbeşinci  fıkrası “ Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 
31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” ve aynı maddenin yirmi 
sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve 
kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde 
belirlenir.” ve 7254 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 "Bu 
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenir." şeklinde düzenlenmiş olup, İdaremizce köy, belde ve kırsal abonelerine ayrıca bir tarife belirlenmemektedir. 
Kanun maddesi gereği İdaremiz tarafından belirlenmiş olan konut tarifesi üzerinden yasal olarak indirim uygulanmaktadır. Madde 
metninde açıkça; yalnızca içme ve kullanma suları için alınacak ücretlere ilişkin indirim uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu 
Kanun maddesinde atıksu bedeline indirim yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle atıksu bedeli 6360 
sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanuna eklenen 3. Maddesinde belirtilen 
indirimler uygulamaksızın tüketilen su miktarının %50'si oranında hesaplanarak abonelere atıksu bedeli olarak yansıtılır. 

12- Çevre Şehircilik Bakanlığının 12.01.2021 tarih ve E.45730004-010.03-66242 sayılı yazısı ekinde yer alan Sayıştay Başkanılığının 
görüşüne müteakip, 11.03.2021 tarih ve 2 no'lu  Genel Kurul Kararı ile kabul edilen‘‘MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 18.03.2021   tarihinde  www. muski.gov.tr  resmi internet sitesinde 
yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin   10 uncu maddesinin  (ç) bendi gereği su ve atıksu  ücretlerine   TÜİK 
tarafından her ay açıklanan  bir önceki ay TÜFE oranına göre artış uygulanır. 

13- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 
Bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumkarı dahil) mükellefler Kırsal Mahalle ve Kırsal 
Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.Bu tarifeden 
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yararlanacak aboneler bağlı olduğu vergi dairesinden mükellefiyet durumunu gösterir onaylı son gelir beyannamesini her yıl nisan 
ayı sonuna kadar İdareye sunmakla yükümlüdür. 

14- 5216 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen 
yerlerde uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile köy veya belde 
belediyesi iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlere anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve 
yirmidokuzuncu fıkraları uyarınca tanınan muafiyet ve indirimler uygulanmaz.Bu kanunda sayılmayan diğer abone grupları ilçe 
merkezlerinde uygulanan ait olduğu tarife üzerinden ücretlendirilir. 

15- Atıksu abonelerinin ücret hesabında Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesinin dördüncü fıkrasını "Belirlenen metreküp temelindeki atıksu ücreti, metreküp 
su ücretinin % 50’sini aşamaz." hükmü gereği  su ücreti esas alınarak hesaplanır. 

 

2022 YILI MUSKİ HİZMET TARİFESİ 

HİZMET TARİFESİ 

Sıra No Sunulan Hizmetin Adı 
Bedeli (KDV 

Açıklaması 
Hariçtir) 

1 Atıksu Bertaraf Bedeli 20,20 ₺ 

İdare dışında özel vidanjörlerin atıksu arıtma tesisine 
teslim ettikleri atıksuların bertaraf bedeli ile yat 
limanı ve marinalar ile deniz kıyısında tekne, yat vb. 
atıksu üreticilerinin kıyı şeridinde oluşturulan atık 
toplama ünitelerine bıraktıkları evsel nitelikli 
atıksuların bertaraf bedeli bırakılan miktara, 
kapasitesi ve doluluğuna bakılmaksızın sefer başına 
bertaraf bedeli alınır. 

2 

Vidanjör Hizmet Bedeli 
Mesken 

288,40 ₺ Bir seferlik çekim bedelidir, bertaraf bedeli dahildir. 

Vidanjör Hizmet Bedeli 
İşyeri 

499,80 ₺ 

Bir seferlik çekim bedelidir, bertaraf bedeli dahildir. 
Mesken dışında kalan tüm vidanjör hizmetleri ile 
mesken-işyeri ortak fosseptik kullanımlarında 
verilecek vidanjör hizmetleri işyeri tarifesinden tahsil 
edilir. 

3 
Vidanjör Çalıştırma İzin 

Belgesi Bedeli 
281,69 ₺ 

İdarece hazırlanacak olan "Vidanjörlerin Çalışma 
Esasları Yönergesi" hükümleri doğrultusunda özel 
veya kamuya ait atıksu taşıma araçlarına düzenlenen 
İzin Belgesi bedeli Genel Kurul tarafından belirlenir. 
Özel atıksu taşıma araçlarından;  Genel Kurul 
tarafından  belirlenmiş olan izin belgesi bedelinin  6 
katı Teminat Bedeli alınır. 

4 
Kanal Açma Aracı Hizmet 

Bedeli 
389,09 ₺ 

Bir saatlik kanal açma araç bedeldir, bertaraf dahildir.  
Aracın hizmet binasından çıkıp, varış noktasına kadar 
geçen süreler  aynı tarife üzerinden  ayrıca 
ücretlendirilir. 

5 

İş Makinası Kiralama Bedeli 
(kanal içi görüntüleme) 

606,59 ₺ Saatlik bedeldir.  

Fiziki Su Kayıp Kaçak Tespit 
Aracı Kiralama Bedeli 

453,12 ₺ Saatlik bedeldir. 

6 Proje İnceleme Ücreti (PİU) 111,86 ₺ 
Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 19 
uncu madde 3 üncü fıkrasında bahsi geçen 
formülüzasyondaki inceleme ücretidir. 

7 İskan Kontrol Ücreti (İKÜ) 193,39 ₺ 
Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 20 inci 
madde 2 inci fıkrasında bahsi geçen 
formülüzasyondaki inceleme ücretidir. 

8 Sayaç Satış Bedeli 

170,00 ₺ Soğuk su sayacı (çap 15 mm 1/2 ") 

175,00 ₺ Soğuk su sayacı (çap 20 mm 3/4 ") 110 mm boyunda 

185,00 ₺ Soğuk su sayacı (çap 20 mm 3/4 ") 190 mm boyunda 

460,00 ₺ Soğuk su sayacı (çap 25 mm 1 ") 

750,00 ₺ Soğuk su sayacı (çap 40 mm 1 ½ ") 
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9 Tetkik ve Keşif Bedeli 162,85 ₺ 

Talep üzerine yapılacak su ve atıksu abone hattı, su 
şube yolu, atık su bağlantı kanalı, ilk tesis 
aboneliğinde, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif 
ücreti olarak alınan bedeldir. 

10 
Revize Edilecek Tesisat 
Tetkik ve Keşif Bedeli 

82,62 ₺ 

Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 24 
üncü maddesindeki işlemlerin tekrarını gerektiren 
durumlarda müracaat sahibinden revize edilecek 
tesisat için alınan tetkik ve keşif bedelidir. 

11 Sayaç Sökme-Takma Ücreti 34,09 ₺ 
Arızalanan, patlayan, değiştirilmesi gereken veya 
damga süresi geçen sayaçların değişim ücretidir. 

12 
Her Türlü Açma ve Kapama 

İşlem Bedeli 

27,28 ₺ 
Abone feshi, borçtan açma ve kesme, isteğe bağlı 
açma-kapamalarda her işlem için (açma 13,64 TL, 
kapama 13,64 TL) uygulanır. 

47,73 ₺ 
Sayaç sökülmek suretiyle yapılan kesmelerde 
uygulanır. 

845,53 ₺ 
Abonenin suyu şebeke borusu üzerinden kesilirse her 
işlem için (kesme 422,76 TL, açma 422,76 TL) 
uygulanır. 

13 
Sayaç Ekipmanlarında 

Tamirat Bedeli 
20,46 ₺ 

Vana, musluk vb. tamir ve değişimi için işçilik bedeli. 
Malzeme fiyatı ayrıca aboneye tahakkuk edilir. 

14 
Tesisat Düzenleme ve 

Revizyon Bedeli 
154,92 ₺ 

Resen veya talep üzerine sayaç tesisatı veya yeri 
uygun olmayan mevcut bir abonenin tesisat 
revizyonu yapım bedelidir. Malzeme bedelleri ayrıca 
ilave edilip, abonelik sayısı kadar tahakkuk edilir. 

15 
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsat 

Belgesi (AKKR) Bedeli 
2.895,10 ₺ 

İşletmelerin kirlilik yüküne ve/veya atıksu debisine 
bakılarak; başvuru, şikâyet ve program dahilinde 
gerçekleştirilen denetimler sonucunda süresi beş 
yılla sınırlı olmak üzere  belirlenen standart bedel 
üzerinden ruhsat belge bedeli alınır.  

16 
Güvence 

Bedeli 

Konut Abone 
Grubu 

Su Abonesi 160,00 ₺ 

Hizmetlerden faydalanacak her bağımsız birimin 
konut abone grubu için belirlenen hizmet karşılığı 
güvence bedeli karşılığının çarpımı suretiyle 
hesaplanır. 

Atıksu 
Abonesi 

90,00 ₺ 

Atıksu 
Abonesi 

 230,00 ₺ 

Kırsal Konut 
Abone Grubu 

Su Abonesi 55,00 ₺ 

Atıksu 
Abonesi 

90,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

125,00 ₺ 

İşyeri Abone 
Grubu 

Su Abonesi 270,00 ₺ 
Hizmetlerden faydalanacak her bağımsız birimin 
işyeri abone grubu için belirlenen hizmet karşılığı 
güvence bedeli karşılığının çarpımı suretiyle 
hesaplanır.  (Faaliyet türü otel, motel, pansiyon vb. 
olan işyerlerinde; abone grubuna göre alınacak 
güvence bedeli oda sayısı ve diğer bağımsız 
birimlerin toplamının işyeri abone grubu için 
belirlenen hizmet karşılığı güvence bedeli karşılığının 
çarpımı suretiyle hesaplanır.) 

Atıksu 
Abonesi 

145,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

395,00 ₺ 

Kırsal İşyeri 
Abone Grubu 

Su Abonesi  145,00 ₺ 

Atıksu 
Abonesi 

145,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

270,00 ₺ 

Karma Tip 
Abone Grubu 

Konutlar 

Su Abonesi 160,00 ₺ 

Hizmetlerden faydalanacak her bağımsız birimin 
karma tip abone grubu için belirlenen hizmet karşılığı 
güvence bedeli karşılığının çarpımı suretiyle 
hesaplanır. 

Atıksu Abonesi 90,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

230,00 ₺ 

İşyerleri 

Su Abonesi 270,00 ₺ 

Atıksu Abonesi 145,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

395,00 ₺ 
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Kırsal Karma 
Tip Abone 

Grubu 

Konutlar 

Su Abonesi 55,00 ₺ 

Atıksu Abonesi 90,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

125,00 ₺ 

İşyerleri 

Su Abonesi 145,00 ₺ 

Atıksu Abonesi 145,00 ₺ 

Su ve Atıksu 
Abonesi 

270,00 ₺ 

İnşaat 
Aboneleri 

  
 

. 
455,00 ₺ 

 

Yapı ruhsatında bulunan her bağımsız birim için ayrı 
ayrı alınır.  
 

Diğer Su 
Aboneleri 

Konutlar 
 

130,00 ₺ 
Hizmetten faydalanacak her bağımsız birim için ayrı 
ayrı alınır. 

İşyerleri 
 

200,00 ₺ 
Hizmetten faydalanacak her bağımsız birim için ayrı 
ayrı alınır. 

17 
Kaynak Suyu  Kiralama Bedeli 

 
11,27 ₺ 

Ticari Amaçlı Doğal 
Kaynak Suyu m³ 
bedelidir.               *(Ticari 
amaçlı Yeraltı Suyu 
(Sondaj) m³ bedeli 
hesaplanırken, ticari 
amaçlı doğal kaynak 
suyu m³ bedelinin %30'u 
oranında indirim 
uygulanır.)                  
*(Sulama ve Kullanma 
Amaçlı Kaynak Suyu m³ 
bedeli hesaplanırken 
Ticari Amaçlı Doğal 
Kaynak Suyu m³ 
bedelinin %50 oranında 
indirim uygulanır.) 

Abone Hizmetleri ve 
Tarifeler  
Yönetmeliğinin Kaynak 
Suyu  
Tarifesi Başlığı 12 inci 
maddesine istinaden 
alınan bedellerdir. 

1- MUSKİ ücret (hizmet) tarifeleri yayınlandığı tarihi  itibariyle yürürlüğe girer. 

2- Hizmet tarifeleri vergi, resim ve harçlar hariç belirlenmiştir. 

3- Klasik aboneler ile ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tarifeleri eşit uygulanır. 

4-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87 nci ve 88 inci maddeleri gereği  su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı tahsil 
edilir. 

5- Su Şube Yolu Yapım Bedeli: Su şube yolu, İdareye ait uygulama vanasından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar su taşıyan 
hattın yapımı için alınan bedeldir. Su şube yolunun tesisi, İdareden izin almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır. Eğer abone su şube 
yolu yapımını İdareden talep ediyorsa su şube yolu yapım bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları üzerinden malzeme ve 
işçilik bedellerine  %10 eklenmek suretiyle çıkan bedel aboneden tahsil edilir. 

6- Atıksu Bağlantı Kanalı Yapım Bedeli: Atıksuları kanalizasyon şebekesine ileten parsel bacası ile atıksu kaynağı arasındaki mülk 
sahibine ait bağlantı kanalının yapımı için alınan bedeldir. Atıksu bağlantı kanalı tesisi, İdareden izin almak şartıyla, abone tarafından 
yaptırılır. Eğer abone atıksu bağlantı kanalı tesisi yapımını İdareden talep ediyorsa atıksu bağlantı kanalı tesisi bedeli, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları üzerinden malzeme ve işçilik bedellerine %10 eklenmek suretiyle çıkan bedel aboneden tahsil edilir. 

7- Sayaç Muayene, Tamir ve Damga Ücreti: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl yayınlanan birim fiyat listesi uygulanır. 

8- Numune Alma ve Laboratuvar Analiz Bedeli: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yetkili Ölçüm ve 
Analiz Laboratuvarları Yıllık Asgari Fiyat Tarifesi esas alınacaktır. 

9- Arıtma Tesisi Proje Onay Ücreti: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye Müdürlüğü Birim Fiyat Listesi uygulanır. 

10- 05/12/2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 86 ncı maddesi ile 5393 sayılı Kanuna eklenen ‘‘EK MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su 
ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve 
atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu 
kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden 
abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez.” 
şeklinde olup, Kanun hükümleri 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanır. 
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11- Faaliyet türü yat, marina, çekek yeri vb. olan abonelerde m² x 1m³ x tarifesinin birinci kademesi formülü ile hesaplanan güvence 
bedeline ayrıca işletme içinde bulunan dükkan, mağaza, restoran vb. bağımsız birimler için de ait oldukları abone grubu ve 
yararlandığı hizmetlere göre güvence bedeli ilave edilerek toplamı üzerinden hesaplanmak suretiyle alınır. 

12-Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen vidanjör hizmet bedeli ''vidanjör hizmet bedeli mesken'' tarifesi üzerinden ücretlendirilir. 

13- Güvence bedeli, aboneliğin tesis edildiği yılı takip eden yıl ile aboneliğin kapatıldığı yıl arasındaki tüketici fiyat endeksinin on iki 
aylık ortalamalarına göre, aralık ayı değişim oranı üzerinden güncellenerek mahsup veya iade edilir. Aynı yıl içinde açılıp kapanan 
aboneliklerden alınan güvence bedeli aynen iade edilir. 

14- Su abone hattı yapım bedeli aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
(SYG) + (DYG x L) + (ÜYT x L) 
Su abone hattı sabit yapım giderleri (SYG) : Bir adet su abone hattının yapımında kullanılan sabit fittings malzeme ve montaj 
bedelidir. (Birimi: TL/adet) (KDV Hariç) 
Su abone hattı değişken yapım giderleri (DYG) : Bir adet su abone hattının yapımı için gerçekleştirilen kazı, borulama, yataklama, 
gömlekleme ve geri dolgusunun toplam metretül bedelidir. (Birimi: TL/m) (KDV Hariç) 
(L= Abone Hattında kullanılan boru boyudur.) 
Üst yapı tamir giderleri (ÜYT): Bir adet su abone hattının yapımı esnasında bozulan üst yapının Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı 
Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kurul kararları ile her yıl belirlenen zemin tahrip bedellerine ait birim fiyatlarının, kazı genişliği 
(0.60 metre) ile çarpımıyla elde edilen tamir bedelidir. (Birimi: TL/m) (KDV Dâhil) 
Yukarıda belirtilen formül ile hesaplanan bedel abonelerden tahsil edilir. 

 

 

 

  

 

 Sonuç Olarak; “MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Satış Tarifesi ile Hizmet Tarifesi”, 

2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi “Su satışı ve kullanılmış suların 

boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak” hükmü gereğince Plan ve Bütçe Komisyon 

Raporu doğrultusunda, Genel Kurulun 25.11.2021 Perşembe günü yaptığı Kasım ayı olağan 2. birleşim 

toplantısında OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR. 
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