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MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ABONE HİZMETLERİ VE TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 MADDE 1- MUSKİ Genel Kurulunun 12.05.2016 tarih ve 6 nolu kararı gereğince kabul 

edilen ve 25.05.2016 tarihinde web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe giren Abone Hizmetleri 

ve Tarifeler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki tanımın 

başlığında geçen parantez içindeki “uygulama vanası” ifadesi kaldırılmış, (s) bendi kaldırılmış, 

(z) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (nn) bendinde geçen “Abonenin 

kullandığı” ifadesinden sonra gelmek üzere “su ve atık” ifadesi eklenmiş, (rr) bendinde geçen 

“tükettikleri su miktarlarının” ifadesinden sonra gelmek üzere “ile ürettikleri atıksu 

miktarlarının” ifadesi eklenmiş, (uu) bendindeki tanım başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, (zz) bendinin sonunda yer alan “ifade eder” ifadesi kaldırılmış ve (aaa) bendi 

eklenmiştir. 

 z) Kaçak kullanım: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, 

tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve su abone hattından İdareden izin almadan sayaçsız 

olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi ile herhangi bir yolla idarenin 

kanalizasyon hattına izinsiz bir şekilde atık su deşarj edilme işini, 

 uu) Usulsüz kullanım: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su 

kullanması, kullandırması ve/veya atıksu üreterek kanalizasyon şebekesine deşarj etmesi veya 

abone olmaksızın sayaçtan geçirerek su kullanması ve/veya ürettiği atıksuyu kanalizasyon 

şebekesine deşarj etmesini, 

 aaa) Yönetmelik: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone 

Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğini ifade eder. 

 

 MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (4) 

numaralı alt bent eklenmiş, (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt 

bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, yine (ç) bendinin  (2) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle 

eklenmiş, (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (e) bendinin (5) numaralı alt bendinden sonra 

gelmek üzere (6) numaralı alt bent eklenmiş, (f) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere (7) ve (8) 

numaralı alt bentler eklenmiş, (g) bendine aşağıdaki cümle ilave edilmiş, (ı) bendi 

yönetmelikten çıkartılmış, (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i), (j), (k) ve (l) bentleri 

eklenmiştir. 

 4) Her türlü tekne yat ve gemilerin barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen 

veya bir liman içinde ayrılan denizalanı, yat limanı, çekek yerleri ile yük alıp boşalttıkları, yolcu 

indirip bindirdikleri içerisinde çeşitli tesisler bulunan yerlerdir. 

 c)  Bu abonelerden yapı ruhsatında kullanım alanı her türlü otel, motel, apart, pansiyon, 

tatil kampı, tatil köyleri, marina, liman, yat limanı, çekek yerleri ile bunların içerisindeki her 

türlü tesis ve işletmeler ise 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrası ve 

yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmünden yararlanamazlar. 

 1) Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunanlara 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 

maddesinin on beşinci fıkra hükmü, tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen 

beldelerde bulunanlara da 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yirmi sekizinci 

fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü uygulanır. 

 2) Bu abonelerden ticari amaç gütmeyen, müstakil sayaç takılı ve umuma açık olarak 

kullanılan yerleri “Tüm Kamu Kurumu Yeşil Alan ve Mezarlıkları” abone grubu tarifesi 

üzerinden ücretlendirilir. 

 d) Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunanlara 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 

maddesinin on beşinci fıkra hükmü, tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen 
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beldelerde bulunanlara da 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yirmi sekizinci 

fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü uygulanır. 

 6) Bu aboneler kullanım faaliyet ve amacına göre ilgili oldukları tarifeler üzerinden 

ücretlendirilirler. 

 1) Hizmet alanı şehir, kasaba ve mahallelerde kurulan ilgili belediyesince veya 

bakanlıkça  çalışma izni veya  ruhsatı verilmiş sergi, fuar, sirk, panayır, kermes, pazar ve ilgili 

belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfeler, çay bahçeleri, hurdacılar, kurban satış ve kesim 

yerleri, çiçek satış yerleri, açık otoparklar, günü birlik piknik ve mesire alanları, plaj, otobüs, 

minibüs,  taksi, bekleme noktaları vb. ile  mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleri ve 

bunun gibi geçici seyyar yerlere geçici abonelik yapılır. 

 7) Geçici konut aboneliği: Bu bendin 1 inci ve 2 nci alt bentlerinde sayılan yerlerde 

barınma gayesiyle oturup içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya atıksu üreten 

abonelerdir. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunanlara 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. 

maddesinin on beşinci fıkra hükmü, tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen 

beldelerde bulunanlara da 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin yirmi sekizinci 

fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü uygulanır. 

 8) Geçici iş yeri aboneliği: Bu bendin 1 inci ve 2 nci alt bentlerinde sayılan yerlerde, 

gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaat 

icra edip içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir. Bu abonelerden 

tüzel kişiliği kaldırılan köylerde veya tek mahalleye dönüştürülen beldelerde bulunanlardan bu 

maddenin (j) ve (l) bentlerindeki şartları taşıması şartıyla uygulanacak tarife; köylerde en düşük 

konut tarifesinin kademe aralığı karşılığı olan birim fiyatlarının %25’ini, beldelerde ise %50 

sini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

 g) Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunanlara 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. 

maddesinin on beşinci fıkra hükmü, tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen 

beldelerde bulunanlara da yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü uygulanır. 

 i) Köy konut aboneleri: 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin on beşinci 

fıkrasına göre, köy tüzel kişiliği kaldırılan ve mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde barınma 

gayesiyle oturan, içme ve kullanma amaçlı su tüketen abonelerdir. Bu yerlerde uygulanacak 

tarife; içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük konut tarifesinin kademe aralığı 

karşılığı olan birim fiyatlarının %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

 j) Köy işyeri  aboneleri : 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin on beşinci 

fıkrasına göre, köy tüzel kişiliği kaldırılan ve mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde köy 

hayatının idamesi için gerekli ve köy halkına hizmet veren  bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, 

lokanta, kasap, berber, manav, fırın ve benzeri ölçekteki faaliyetlerin icra edilmesi amacıyla 

bizzat köy halkının kendisi tarafından işletilen ve geçimini bu yolla sağladığını muhtarlıkça 

belgeleyen,  içme ve kullanma amaçlı su tüketen abonelerdir. Bu ve benzeri ölçekteki iş 

yerlerine uygulanacak tarife; içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük konut 

tarifesinin kademe aralığı karşılığı olan birim fiyatlarının %25’ini geçmeyecek şekilde 

belirlenir. 

 k) Belde konut aboneleri: 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yirmi sekizinci 

fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü gereğince tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye 

dönüştürülen yerleşim yerlerinde barınma gayesiyle oturan, içme ve kullanma amaçlı su tüketen 

abonelerdir. Bu yerlerde uygulanacak tarife; içme ve kullanma suları için tespit edilecek en 

düşük konut tarifesinin kademe aralığı karşılığı olan birim fiyatlarının %50’sini geçmeyecek 

şekilde belirlenir. 

 l) Belde işyeri aboneleri: 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yirmi sekizinci 

fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükmü gereğince  tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye 

dönüştürülen yerleşim yerlerinde  belde hayatının idamesi için gerekli ve belde  halkına hizmet 

veren  bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, lokanta, kasap, berber, manav, fırın ve benzeri 
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ölçekteki faaliyetlerin icra edilmesi amacıyla bizzat belde  halkının kendisi tarafından işletilen 

ve geçimini bu yolla sağladığını muhtarlıkça belgeleyen,  içme ve kullanma amaçlı su tüketen 

abonelerdir. Bu ve benzeri ölçekteki iş yerlerine uygulanacak tarife; içme ve kullanma suları 

için tespit edilecek en düşük konut tarifesinin kademe aralığı karşılığı olan birim fiyatlarının 

%50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir. 

 

 MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında geçen 

“özürlüler” ifadesi “engelliler” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilerek, onuncu fıkrası kaldırılmıştır. 

 (6) İdarenin öncelikli olarak insanı tüketim amaçlı içme ve kullanma suyunu temin 

etmesi esastır. Tarife uygulamalarında temel tarife konut tarifesidir. Diğer tarife gruplarına, 

temel tarifeden daha yüksek bedelle tarifeler yapılabilir. 

 

 MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Kaynak suyu kiralama 

tarifesi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir. 

 (3) İdarenin hüküm ve tasarrufu altında olan yer altı sularından, İdare ile kiralama 

sözleşmesi yapılmadan ticari amaçlı kullanımların tespiti halinde bu Yönetmeliğin 38 inci 

maddesinin yirmi birinci fıkrasına göre kaçak kullanım bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. 

 

 MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkranda geçen “Genel 

Kurulca belirlenecek tutar” ifadesinden sonra gelmek üzere “her bir işlem için ayrı olmak 

üzere” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 (1) 24 üncü maddedeki işlemlerin tekrarını gerektiren durumlarda Genel Kurulca 

belirlenen revize edilecek tesisat tetkik ve keşif bedeli, her bir işlem için ayrı olmak üzere, 

müracaat sahibinden alınır. 

  

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “tamir ve 

değişimi için” ifadesinden sonra gelmek üzere “Genel Kurulca belirlenen” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “mevcut 

bir abonenin” ifadesinden sonra gelmek üzere “Genel Kurulca belirlenen” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “su 

kaynağının debisine göre” ifadesinden sonra gelmek üzere “Genel Kurulca” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında geçen “Genel Müdürlük” ifadesi “Yönetim 

Kurulu” olarak değiştirilmiştir. 

 a) Borçlarını vade tarihine kadar ödemeyen abonelerin suyu üçüncü günün sonunda 

ayrıca ihbarname bırakılmaksızın kullanıma kapatılabilir, borçlunun borca konu aboneliğinin 

dışında bulunan diğer su ve/veya atıksu aboneliklerindeki hizmetler de durdurulabilir ve borcu 

yasal yollarla tahsil edilir. 

 

 MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde 

geçen “15 m³” ifadesi “10 m³” olarak, ilk “20 m³” ifadesi “10 m³” olarak; on birinci fıkrasında 

geçen “4 katı” ifadeleri “3 katı” olarak,  “8 katı” ifadesi “6 katı” olarak; on ikinci fıkrasında 

geçen “6 katı” ifadesi “3 katı” olarak, “12 katı” ifadesi “6 katı” olarak; on beşinci fıkrasının (b) 
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bendinde geçen “3 katı” ifadesi “2 katı” olarak, “4 katı” ifadesi “3 katı” olarak; on altıncı 

fıkrasında geçen “3 katı” ifadesi “1 katı” olarak, “4 katı” ifadesi “3 katı” olarak değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin on sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere on dokuzuncu, yirminci, yirmi 

birinci ve yirmi ikinci fıkralar eklenmiştir. 

 (19) İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde çatı, drenaj, zemin ve 

yağmursularını atıksu kanalına bağlayanlara, bu maddedeki esaslar dahilinde, şebekeye verilen 

yağmursuyu miktarı İdare tarafından belgeye dayalı olarak tespit edilebiliyor ise, bu tarih 

itibariyle süre hesabı yapılarak, bu süre tespit edilemiyor ise, tahakkuka esas süre 3 ay olarak 

kabul edilir. Kaçak yağmursuyu bağlantısı yaptığı tespit edilen taşınmazın tahakkuka bağlanmış 

en yüksek aylık atıksu üretim miktarı üzerinden tespit edilerek atık su birim m³ fiyatı ile çarpılıp 

3 katı kaçak kullanım cezası ile birlikte tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Bu fiilleri mükerrer 

işlediklerinin tespiti halinde bu fıkradaki esaslar dahilinde tespit edilen atıksu miktarı atıksu 

birim m³ fiyatı üzerinden 6 katı fazlası olarak tahakkuk ve tahsil edilir. 

 (20) Bu madde esasları çerçevesinde katı olarak hesaplanan ve tahakkuk eden ceza 

tutarlarının, tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde peşinen ödenmesinin talep edilmesi 

durumunda; ilk tespit ise ceza tahakkuklarına 1/2 oranında, mükerrer tespit ise, 1/3 oranında 

indirim uygulanır. 

 (21) İdarenin hüküm ve tasarrufu altında olan yer altı sularından, İdare ile kiralama 

sözleşmesi yapılmadan ticari amaçlı kullanımların tespiti halinde; 

 a) Kullanım miktarının tespit edilememesi durumunda, kullanım miktarı yıllık 1 lt/sn 

(31.536 m³) kabul edilerek amacı ve kullanım şekline uygun olarak, ticari amaçlı doğal kaynak 

suyu veya ticari amaçlı yeraltı suyu (sondaj) veya sulama ve kullanma amaçlı kaynak suları, 

emsal kiralama bedelleri üzerinden hesaplanarak kaçak kullanım bedeli olarak tahakkuk ve 

tahsil edilir. 

 b) Sayaç yardımıyla kullanım miktarının tespit edilebildiği durumda, kullanılan miktar 

üzerinden amacı ve kullanım şekline uygun olarak, ticari amaçlı doğal kaynak suyu veya ticari 

amaçlı yeraltı suyu (sondaj) veya sulama ve kullanma amaçlı kaynak suları, emsal kiralama 

bedelleri üzerinden hesaplanarak kaçak kullanım bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir. 

 (22) Bu madde kapsamında kaçak kullanım bedelleri ile katı kaçak kullanım ceza 

tahakkukları; ait oldukları abone grubunun tespit edilen en üst kademesinin birim fiyatları 

üzerinden hesaplanır. 

 

 MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki şekilde on ikinci fıkra 

eklenmiştir. 

 (12) Bu madde kapsamında usulsüz kullanım bedelleri ile katı usulsüz kullanım ceza 

tahakkukları; ait oldukları abone grubunun tespit edilen en üst kademesinin birim fiyatları 

üzerinden hesaplanır. 

 

 MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 

üzere dördüncü fıkra eklenmiştir. 

 (4) Çatı, drenaj, zemin ve yağmursularını atık su kanalına bağlayanlara, bağlantının 

iptali için on günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda bağlantıyı iptal 

etmeyenlerin bağlantılarını iptal edinceye kadar varsa içme suyu tesisatları kapatılarak 

haklarında bu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

 

 MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

(1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması 

veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, abonenin önceki tüketimleri 

kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk 
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yapılabilir ve bu şekilde tahakkuk yapılan aboneye su sayacının endeksini okuyup İdareye 

iletmesi için bildirimde bulunulur. 

 

 MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlede 

geçen “doğruluğu kabul edilen” ifadesinden sonra gelen “ve tahakkuka bağlanmış en yüksek 

dönemin bir günlük ortalaması” ifadesi çıkartılarak yerine “tahakkuka bağlanmış son üç 

dönemin tüketim ortalaması” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilerek (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir. 

 b) Tüketim göstergesinin kısmen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; (% +, -)  hata payı baz 

alınarak kısmen hatalı ölçtüğü dönem için yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya 

iadesi yapılır. Hata payı hesaplaması, itiraza konu olan dönemden önceki iki dönemi de 

kapsayabilir. 

 c) Ön ödemeli/kartlı sayaca yüklenen su miktarının bitmesine rağmen sayacın suyu 

kesmemesi nedeniyle tüketimin devam etmesi ve kartlı sayaç içindeki mekanik sayacın doğru 

çalıştığının raporlanması halinde mekanik sayacın kaydettiği son endekse göre daha önceki 

dönemlerde yüklenen su miktarları düşürülerek aradaki fark tespit edilir ve gerekli tahakkuk 

işlemleri yapılır. 

 ç) Ön ödemeli/kartlı sayacın mekanik endeksinin durmuş bozuk veya hatalı çalıştığının 

raporlanması halinde, tüketim bedelinin hesaplanmasında varsa bir önceki yılın aynı 

dönemine ait idarece doğruluğu kabul edilen tüketimleri, yok ise son üç dönem tüketim 

ortalaması hesaplanarak, tahakkuk yapılacak dönemin gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanır. 

 

 MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 (7) İdaremizde atık su abonelik kaydı bulunup ancak başkaca kaynaktan tüketilen su 

miktarının ölçülememesi, atık su sayacının takılamaması veya taşınmaza ait tesisatın uygun 

olmadığı durumlarda tesisat yapısı uygun hale getirilinceye kadar bu gibi sayaç olmayan 

yerlerde atık su miktarının tespiti, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. 

 

 MADDE 18- Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasındaki “Vidanjör Hizmet Bedeli mesken ve işyeri tarifesi olarak ücretlendirilir.” 

ifadesinden sonra gelmek üzere “Kamu kurum kuruluşları ve” ifadesi eklenmiştir. 

 

 MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 MADDE 18– (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. maddeleri gereği 

bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile 

mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek 

üzerine İdarece yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri üzerinden Kanun ve uygulama 

yönetmeliği hükümleri uyarınca, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin 

sahiplerine paylaştırılarak su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.  

 (2) Harcamalara katılım payı 2464 sayılı Kanunun maddeleri ve uygulama 

yönetmeliğinde geçen hükümlere göre hesaplanarak tahakkuk ettirilir.  

 (3) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16 ncı maddesinde belirtilen yerler ve ibadet 

yerleri ile özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payından 

muaf tutulan yerler ile resmi park, bahçeler, genel çeşme ve tuvaletler hakkında harcamalara 

katılma payı tahakkuku yapılmaz.  
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 (4) 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkrası gereği yürürlük süresi 

sona erinceye kadar köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim 

yerlerinden harcamalara katılım payı alınmaz.  

 (5) (Ek fıkra,09/11/2017-20 G.K.K. Yönetmeliğin 6. md.) Bu maddeye ilişkin ilgili 

mevzuat hükümlerinde açıklık bulunmayan hallerde uygulamaya yön vermek üzere Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

 MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Atık su Kalite 

Kontrol Ruhsatının” ifadesinden sonra gelen “atık su kaynağının debisine göre” ifadesinin 

çıkartılarak yerine “her yıl Genel Kurul kararıyla” ifadesi eklenmiştir. 

 MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 32 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 MADDE 32- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi 

ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atık su 

tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere ait 

olduğu abone grubunun bu madde hükümlerine göre m3 karşılığı tarifesinin birinci kademesi 

ile çarpılmak suretiyle güvence bedeli alınır. 

 (2) Abone gruplarına göre alınacak güvence bedeli olarak;  

 a) Konut aboneleri: Her bağımsız birim için 45 m3 karşılığı tarifesinin birinci kademesi 

ile çarpılmak suretiyle hesaplanır. 

 b) İşyeri aboneleri: Aşağıdaki alt bentlerde faaliyet türleri belirtilen işyerleri hariç, 

her bağımsız birim için 60 m3 karşılığı tarifesinin birinci kademesi ile çarpılmak suretiyle 

hesaplanır. 

 1) Faaliyet türü otel, motel, pansiyon ve benzeri olan abonelerde güvence bedeli (Oda 

sayısı x 60 m3 x tarifesinin birinci kademesi) formülü ile hesaplanır. 

 2) Faaliyet türü yat, marina, çekek yeri ve benzeri olan abonelerde güvence bedeli 

(Ruhsatta yazan her m2 x 1m3 x tarifesinin birinci kademesi) formülü ile hesaplanır. 

 c) Geçici aboneler: 

 1) Geçici konut aboneleri; her bağımsız birim için 45 m3 karşılığı tarifesinin birinci 

kademesi ile çarpılmak suretiyle hesaplanır. 

 2) Geçici işyeri aboneleri; her bağımsız birim için 60 m3 karşılığı tarifesinin birinci 

kademesi ile çarpılmak suretiyle hesaplanır. 

 ç) İnşaat aboneleri: Her bağımsız birim için 45 m3 karşılığı tarifesinin birinci kademesi 

ile çarpılmak suretiyle hesaplanır. 

 (3) Konut abone grubu dışında kalan aboneler, güvence bedeli olarak nakit yerine 

süresiz banka kesin teminat mektubu da verebilir. 

 (4) Tabi olduğu abone grubu değişen abonelerden, yeni abone grubuna göre alınması 

gereken güvence bedelinin önceki abone grubuna göre alınan güvence bedelinden fazla olması 

halinde, güvence bedeli farkı aboneden alınır; az olması halinde, güvence bedeli farkı abonenin 

cari hesabına alacak olarak kaydedilir. 
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 (5) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, abonenin tüm 

borçlarını ödemiş olması ve İdare ile arasındaki tüm hesapların tasfiye edilmiş olması kaydıyla; 

abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedelini iade eder. 

 (6) Mekanik sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren abonenin güvence bedeli aboneye 

iade edilir. Ön ödemeli sayacını mekanik sayaçla değiştiren abonelerden ait olduğu abone 

türüne göre bu maddenin ikinci fıkrasına göre güvence bedeli alınır. 

 (7) Genel Yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ve ön ödemeli sayaç 

kullanacak abonelerden güvence bedeli alınmaz. 

 (8) Abone sahibinin vefat etmesi durumunda, abonelik diğer mirasçılarında muvafakatı 

alınmak koşuluyla aboneliği talep eden mirasçıya bedelsiz olarak aktarılır. 

 (9) Güvence bedelinin tamamı alınmadan abonelik kaydı yapılamaz. Güvence bedelinin 

iadesinden faiz talep edilemez. Güvence bedeli abonenin tabi olduğu güncel su tarifesinin 

birinci kademesi üzerinden iade edilir. 

 

 MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrasında geçen “4 katı” 

onuncu fıkrasındaki “3 katı” on birinci fıkrasının son cümlesindeki “3 katı” on ikinci 

fıkrasındaki “6 katı” on altıncı fıkrasındaki “3 katı” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ile 

birlikte” ifadesi eklenmiştir. Yönetmelik taslağı ile eklenen on dokuzuncu fıkra kaldırılmış ve 

bu fıkradan sonra ilave edilen fıkraların numaralarının da on dokuz ve yirmi olarak 

değiştirilmiştir. Yirminci fıkrasının ilk cümlesinin başına “Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde 

tanımlanan” ifadesi eklenmiştir. 

 MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında “yüksek olan” 

ifadesinden sonra gelen “tarifeye” ifadesinin kaldırılarak yerine “tarifenin en üst kademesine” 

ifadesi eklenmiştir. Altıncı fıkrasındaki “tükettiği miktarla birlikte” ifadesinden sonra gelmek 

üzere “ait olduğu tarifenin en üst kademesinden” ifadesi eklenmiştir. Yedinci fıkrasındaki “ait 

olduğu” ifadesinden sonra gelen “tarifeden” ifadesi kaldırılarak yerine “tarifenin en üst 

kademesinden” ifadesi eklenmiştir. 

 MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “İdarece 

yapılan” ifadesinden sonra gelen ifadeler kaldırılarak, yerine “veya yaptırılan tüm harcamalar 

ilgilisinden %50 fazlası ile tahsil edilir.” ifadesi eklenmiştir. İkinci fıkrasındaki “en yüksek su” 

ifadesinden sonra gelen “tarifesi” ifadesi kaldırılarak yerine “tarifesinin en üst kademesi” 

ifadesi eklenmiştir. Değişiklik taslağında eklenen 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 (4) Çatı, drenaj, zemin ve yağmursularını atık su kanalına bağlayanlara, bağlantının 

iptali için on günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda bağlantıyı iptal 

etmeyenlerin bağlantılarını iptal edinceye kadar varsa içme suyu tesisatları kapatılarak 

haklarında bu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanır.  

 MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “ait olduğu 

tarifenin” ifadelerinden sonra gelmek üzere “en üst kademesinden” ifadeleri eklenmiştir. 

 Yürürlük 

 MADDE 26- Sayıştay'ın görüşü alınarak Genel Kurulca kabul edilen bu Yönetmelik 

ilanı tarihinde yürürlüğe girer.  
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 Yürütme 

 MADDE 27- Bu Yönetmelik hükümleri MUSKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür. 

 


