GENEL KURUL PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI
2017 yılı için 2016 yılı tarifesine suda 0,0304 oranında Hizemt tarifelerine 0,0853 oranında
zam yapıldı.

Mesken Su bedeli

:

1,47

KSUB
:
0,52
Yukarıdaki ücretlere yerleşim yerleri itibariyle aşağıda belirtilen yüzdelik dilimler
uygulanarak her yerleşim yerinin mesken tarifesi tespit edilir. İşyerleri için bulunduğu yerleşim
yerinin mesken su tarifesinin 1. kademesinin 2,25 katı uygulanır,KSUB bulunduğu yerleşim yerinin
mesken tarifesinden alınır.
İçmesuyu
Yüzdelik Dilimi
(%)

KSUB Yüzdelik
Dilimi (%)

Onikişubat, Dulkadiroğlu

100

80

Pazarcık

87

100

Elbistan

65

80

Afşin

68

100

Türkoğlu

63

100

Nurhak

54

80

Andırın

55

80

Göksun

45

80

Ekinözü

45

80

Çağlayancerit

39

80

50

60

25

60

25

30

YERLEŞİM YERİ ADI

Mahalle Grup-1 (Kılılı Narlı VE KÜRTÜL) 22.11.2016 /39 GENEL
KURULDA TARİNDE DEGİŞTİ

Mahalle Grup-2 (Beldeden mahalleye dönüşen
diğer yerleşim birimleri)
Mahalle Grup-3 (Köyden mahalleye dönüşen
yerleşim birimleri)

NOT 22.11.2016 TARİH VE 39 SAYILI GENEL KURUL KARI KILILI KÜRTÜL NARLI KSUB% 100 İKEN % 60 A SU TARİFE
YÜZDELİK DİLİLİM % 60 İKEN % 50 ÇEKİLDİ.

Su, Atıksu (KSUB) ve Hizmet Ücretleri Tarifesine her yıl 01 Ocak tarihlerinde T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 temel yılı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Türkiye
geneli indeks sayısının yıllık değişimi oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim)
01.01.2018 tarihinden itibaren güncellenir ve tahakkuklar güncelleme tarihlerinden itibaren yeni
fiyatlar üzerinden yapılır.
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(15/05/2017 tarih ve 2017/13 sayılı Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş halidir.)
.

Tarife düzenlemesi neticesinde yürürlükteki tarifeleri bu tarifenin üzerinde olan yerleşim yerlerinde;
Yeni tarifeler mevcut tarifeleri ile eşitleninceye kadar eski tarifelerin uygulanmasına devam edilir.
İleride atıksu arıtma tesisinden istifade edecek olan yerleşim birimlerinde KSUB 20 puan artırılarak
uygulanır.
Mesken tarifelerine mahsus olmak üzere kademe uygulamasının getirilmesi ve buna göre; -İlçe
merkezlerinde 0-20 m³ 1. kademe tarifesi olup, 2. kademe 21-40 m³ arası ve 1. kademenin % 30
fazlası, 3. kademe 41m³ ve daha fazlası olup 1. kademenin % 60 fazlası,
-6360 sayılı Kanun ile Beldeden ve köyden Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde 0-35 m³ 1.
kademe tarifesi olup, 2. kademe 36-50 m³ arası ve 1. kademenin % 30 fazlası, 3. kademe 51m³ ve
daha fazlası olup 1. kademenin % 60 fazlası, olarak uygulanır. (Bu kademeler 30 günlük süre için
geçerli olup daha kısa ve uzun süreli okumalarda gün hesabı ile kademe birlikte dikkate alınır.)
Grup abonelerde kendi tarife grubundan % 10 indirim uygulanır.
İl genelindeki Resmi Kurumlar ve Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilmiş işletmelere
Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde işyerlerine uygulanan su tarifesi ile bağlı oldukları ilçelere
uygulanan KSUB uygulanır.
KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ(KSUB):
MESKEN

KSUB:Bulunduğu

yerleşim

biriminin

yalın

su

bedelinin

%

50'sialınır.

Sayaçtakmayanlardan 20 m³ 1. kademe su bedeli alınır.
İŞYERLERİ KSUB: Bedelinin “kullanılmış atık suyu Kaski ye ait arıtma tesislerine deşarj eden
işyerlerinde KSUB % 100, diğer işyerlerinde % 80 uygulanır. 0-50 m³ kadar bağlı olduğu KSUB
tarifesinin 3,5 katı, 51 m³ ve sonrası için kendi tarifesi uygulanır” 10.01.2017 tarih ve 2017/4
karar sayılı Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş hali
RESMİ DAİRE KSUB: Kendi tarife grubunun yalın su bedelinin % 50'si uygulanır.
ŞANTİYELER; bulunduğu yerleşim yerindeki işyerine uygulanan su ve KSUB toplamı uygulanır.
GEÇİCİ ABONELER;kendi abone grubunun su ve KSUB tarifesinin % 25 fazlası uygulanır.
UMUMİ TUVALETLER; bağlı olduğu yerleşim yerine uygulanan mesken su tarifesinin
1.kademesinin % 85'i ile KSUB kademesiz uygulanır.
BAĞ-BAHÇE ABONELİĞİ:Bağlı olduğu ilçenin işyeri su tarifesi uygulanır.
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MESKENLER İÇİN TOPLU SU SATIŞI: Meskenler için toplu su satış bedelinin “bağlı olduğu
ilçenin mesken su tarifesi 1. Kademesinin % 35 fazlası ile KSUB + ÇTV kademesiz olarak uygulanır.”
10.01.2017 tarih ve 2017/5 Genel Kurulunda değiştirilmiş hali
İŞYERİ İÇİN TOPLU SU SATIŞI: Bağlı olduğu ilçelerde uygulanan meskenler toplu su satışı
tarifesinin 2,25 katı uygulanır.
ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARA UYGULANACAK SU TARİFESİ
Tüm il genelinde ön ödemeli sayaçla yapılan su tahakkukları; tahakkuk gördüğü bölgeye ait kendi su
tarife grubunun 1. Kademesinden işlem görür.
(15/05/2017 tarih ve 2017/13 sayılı Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş halidir.)
İLK ABONELİK ESNASISINDA SAYAÇ ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN ENDEKS:
Aboneliğe müracaat sırasında sayacında kullanılmış su endeksi bulunan mesken abonelerden
tespit edilen tüketim; meskenlerde mesken tarifesinin 2. Kademesi tahakkuk ettirilir. 22.11.2016 /39
Genel Kurul kararı ile degişti.
*Gecikme zammından dolayı oluşan küsuratların mükellefin bilgisayar hesabında saklanarak
bir sonraki faturalara eklenmek üzere 0,50 Kuruş ve fazlası yukarı yuvarlanır. 0,50 Kuruş’tan
eksik olanlar aşağı yuvarlanır.
*Suyun borçtan dolayı kapanabilmesi için en az 3 dönem ve 100,00 TL’ nin üzerinde borcu
bulunması gerekmektedir
NOT : 2017 YILINDA 2016 TÜFE ORANI % 8.53 NİSPETİNDE ARTIRILDI
TARİFENİN ADI
*Normal kapama ücreti
*Dilekçe ile kapama ücreti
*Özel kapama ücreti
*JCB Kazıcı ile yoldan kapama ücreti
SAYAÇ MÜHRÜNÜ KIRANLAR
Mühür kırma ücreti
KAÇAK SU KULLANANLAR:
*Tutanakla tespit edilenlerden ceza olarak
ABONE ÜCRETLERİ
KONUTLAR VE ORTAK KULLANIM DAİRELERİ İÇİN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri mesken su fiyatı ile KSUB toplamı x 50 m³)
*Keşif Bedeli
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
*Damga vergisi
*Toplam
KÜÇÜK İŞYERİ, TİCARETHANE
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri işyeri su fiyatı ile KSUB toplamı x 30 m³)
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ÜCRETİ
27,00 ₺
27,00 ₺
27,00 ₺
326,00 ₺
163,00 ₺
326,00 ₺

94,00
43,00 ₺
43,00 ₺
0,82
197,26 TL
116,60

*Keşif Bedeli
54,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
43,00 ₺
*Damga vergisi
0,92
*Toplam
226,46 TL
BÜYÜK İŞYERİ, FABRİKA, ATÖLYE, GECE KULÜBÜ, HAMAM, OTEL, ÖZEL YURT,
PANSİYON VE BİRKETHANE ABONELERİNDEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri işyeri su fiyatı ile KSUB toplamı x 100 m³)
*Keşif Bedeli
76,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
49,00 ₺
SANAYİ ABONELERİNDEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri işyeri su fiyatı ile KSUB toplamı x 100 m³)
*Keşif Bedeli
109,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
49,00 ₺
ŞANTİYE ABONELERİNDEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri şantiye x toplam inşaat alanının % 10'u m³)
*Keşif Bedeli
76,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
49,00 ₺
BAHÇE ABONELERİNDEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri bahçe su fiyatı toplamı x bahçe alanının %
20'si m³)
*Keşif Bedeli
43,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
43,00 ₺
RESMİ DAİRE ABONELERİNDEN:
*Keşif Bedeli
109,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
49,00 ₺
MESKEN ATIKSU ABONELERİNDEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri mesken su fiyatı ile KSUB toplamı x 25 m³)
*Keşif Bedeli
43,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
43,00 ₺
Güvence bedeli;Küçük işyeri, ticarethane, fabrika, atölye, gece kulübü, hamam, otel, özel yurt,
pansiyon, sanayi KSUB abonelerindetarife grubu güvence bedelinin % 50'si
*Keşif Bedeli
76,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
49,00 ₺
MAHALLE (KÖY) MESKEN:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri mesken su fiyatı ile KSUB toplamı x 50 m³)
*Keşif Bedeli
13,00 ₺
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
11,00 ₺
MAHALLE (KÖY) İŞYERİ:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri işyeri su fiyatı ile KSUB toplamı x 50 m³)
*Keşif Bedeli
22,00 ₺
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*Sayaç kontrol ve levha bedeli

22,00 ₺
MAHALLE (KÖY) RESMİ:

*Keşif Bedeli
*Sayaç kontrol ve levha bedeli

109,00 ₺
49,00 ₺

MAHALLE (KÖY) ŞANTİYE:
Güvence Bedeli (bulunduğu yerleşim yeri şantiye x toplam inşaat alanının % 10'u m³)
*Keşif Bedeli
*Sayaç kontrol ve levha bedeli
SAYAÇ TAMİR VE SAYAÇ ÜCRETİ
Rekor Kilidi
Rekor Değişimi
*Vana Değişme Ücreti
*Normal Sayaç Tamir Ücreti
*Flanşlı Sayaç Tamir Ücreti
*7m3/Saatlik Sayaç Tamir Ücreti
*10m3/Saatlik Sayaç Ücreti
*Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Kontrol Ücreti
*Sayaç Bakım ve Temizleme Ücreti
*Yeni Sayaç Ücreti (Sayaç alım bedeli+27TLsökme takma bedeli)
*7m3/Saatlik Sayaç Ücreti (Sayaç alım bedeli+54TL sökme takma bedeli)
*20m3/Saatlik Sayaç Ücreti (Sayaç alım bedeli+54TL sökme takma bedeli)
*Flanşlı Yeni Sayaç Ücreti(Sayaç alım bedeli+109TL sökme takma bedeli)
*Ön ödemeli su sayaç(Sayaç alım bedeli+27TL sökme takma bedeli) 4 eşit taksitte
alınması,
Ön ödemeli su sayacı yedek kart ücreti
Flanşlı 100’lük yeni su sayacı ücreti(Sayaç alım bedeli+109TL sökme takma bedeli)
Flanşlı 150’lik ve daha üzeri yeni su sayacı ücreti(Sayaç alım bedeli+163TL sökme
takma bedeli)
KANAL TEMİZLEME ÜCRETİ

64,00 ₺
33,00 ₺
5,00 ₺
16,00 ₺
22,00 ₺
16,00 ₺
54,00 ₺
33,00 ₺
33,00 ₺
16,00 ₺
11,00 ₺

22,00 ₺

*Fabrikalardan
*İş hanları ve sitelerden
*İşyeri (dükkân, imalathane, atölyelerden)
*2 daireye kadar olan konutlardan (Meskenlerden) 2 daire dâhil
*4 Daireye kadar olan apartmanlardan (4 daire dâhil)
*4 Daireden 8 daireye kadar olan Apt.(8 daire dâhil)
*8 Daireden yukarı olan apartmanlardan
*Petrol istasyonları yağlama ve yıkama

271,00 ₺
217,00 ₺
109,00 ₺
54,00 ₺
109,00 ₺
163,00 ₺
217,00 ₺
326,00 ₺

*Fosseptik çukur temizleme (1.seferinde)

109,00 ₺
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*Fosseptik çukur temizleme (2. seferinde)

54,00 ₺

*Su abonesi olmayan mesken veya ticari yapılar için Kanal Temizleme ücretleri % 50
zamlı olarak alınır
KANAL BAĞLANTI KALİTE KONTROL İZİN BELGESİ ÜCRETİ
50 m3/günden düşük olan işletmeler için
51-200 m3/gün arası olan işletmeler için
201-1000 m3/gün arası olan işletmeler için
1001-10000 m3/gün arası olan işletmeler için
10001 m3/günden büyük olan işletmeler için

Q ( m3/gün )

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ PROJE ONAY ÜCRETİ
Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
(Mekanik)
+
+
Biyolojik
Kimyasal

ÖZEL ATIK SU TAŞIMA HİZMETLERİ
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi 7 Ton'a kadar Yıllık
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi 7 Tondan büyük Yıllık

326,00 ₺
814,00 ₺
1.085,00 ₺
2.171,00 ₺
4.341,00 ₺

Fiziksel
+
Biyolojik
+
651,00 ₺
1.085,00 ₺

VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA DÖKÜM ÜCRETİ
Kanalizasyon Atıksu Döküm Ücreti 7 tona kadar her döküm için (Arıtma Tesisi
Olmayan Yerlerde)
Kanalizasyon Atıksu Döküm Ücreti 7 tona kadar her döküm için (Arıtma Tesisi Olan
Yerlerde)
Kanalizasyon Atıksu Döküm Ücreti 7 tondan büyük her döküm için (Arıtma Tesisi
Olmayan Yerlerde)
Kanalizasyon Atıksu Döküm Ücreti 7 tondan büyük her döküm için (Arıtma Tesisi Olan
Yerlerde)
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Görüş Ücreti 20 km'ye kadar
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Görüş Ücreti 20 km'den fazlası her km için
Taşıma araçları ile Kanalizasyon şebekesine atık su deşarj protokol ücreti KASKİ'ye 20
km'ye kadar olan yerler için
Taşıma araçları ile Kanalizasyon şebekesine atık su deşarj protokol ücreti KASKİ'ye 20
km'den fazlası her km için

43,00 ₺
54,00 ₺
87,00 ₺
109,00 ₺
76,00 ₺
1,00 ₺
76,00 ₺
1,00 ₺

Tüm tarifelerdeki ücretler KDV ve Damga Vergisi hariç ücretlerdir.
Genel Kurulumuzun 10.05.2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Su
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Kimyasal
Q ≤ 50
50 < Q ≤ 250
250<Q≤1.000
Q>1.000

200,00 ₺
600,00 ₺
600,00 ₺
400,00 ₺
900,00 ₺
900,00 ₺
600,00 ₺
1.250,00 ₺
1.250,00 ₺
800,00 ₺
1.500,00 ₺
1.500,00 ₺
NUMUNE ALMA VE LABORATUVARA GÖTÜRME ÜCRETİ
Kurumumuza ait araçla işyerine gidilerek, Atık su numunesi alma ve analiz için
laboratuvara götürme ücreti
ARAÇ KİRALAMA SAATLİK ÜCRETİ
Kompresör kiralama ücreti
Kazıcı Yükleyici 4X4
Kazıcı Yükleyici 4X2
Paletsiz Ekskavatör
Paletli Ekskavatör
Vinç
TANKERLE İÇME VE KULLANMA SUYU ÜCRETİ
-Fabrikalardan sefer başına
-Ticari işyerlerinden sefer başına
-İnşaatlarına su isteyenler (kendi tankerleri ile ) 1 ton su ücreti
- İnşaatlarına su isteyenlere bir tankeri
Su abonesi olmayan mesken veya ticari yerlere bir tankeri

868,00 ₺
1.628,00 ₺
1.628,00 ₺
1.954,00 ₺
65,00 ₺
217,00 ₺
130,00 ₺
119,00 ₺
195,00 ₺
217,00 ₺
119,00 ₺
277,00 ₺
157,00 ₺
5,00 ₺
119,00 ₺
185,00 ₺

SU VE KANALİZASYON HATTI KATILIM PAYI BEDELİ
1 metre kanalizasyon hattı katılım payı bedeli tutanakla tespit edilen Malzeme+İşçilik
bedeli
1 metre içme suyu hattı katılım payı bedeli tutanakla tespit edilen Malzeme+İşçilik
bedeli
YOL SÖKÜM VE BAĞLANTI ÜCRETİ
*Karo kaldırım olan yolun sökümünün metretülü
136,00 ₺
*Asfalt yolun sökümünün metretülü
163,00 ₺
*Parke yolun sökümünün metretülü
60,00 ₺
*Beton kaldırım olan yolun sökümünün metretülü
81,00 ₺
*Stabilize ham yolun sökümünün metretülü
13,00 ₺
*Bazalt taşı kaldırımın sökümünün metretülü
152,00 ₺
*Çim sökümünün metretülü
25,00 ₺
*Sökülen yolun genişliği 40 cm’ yi geçtiği takdirde yukarıdaki ücretlerin %50 fazlası alınır.
Yeni İçmesuyu ve kanalizasyon abone bağlantıları ile yenilenmesi; teknik birim tarafından tespit
edilen işçilik ve malzeme maliyeti üzerine %10 genel gider payı eklenerek ücretlendirilir.
Ücretleri Tarifeleri komisyonumuzca görüşülerek yukarıda şekilde olmasına ve bu tarifelerin
01.06.2016 tarihinden itibaren yapılacak okumalarda uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Komisyon kararımız Genel Kurulun takdirlerine arz olunur. 17.05.2016
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BekirKILIÇ
Komisyon Başkanı

Serhat
KOLUKIRIK

Mehmet Fatih
KILINÇKIRAN

Hanifi
ÖNCÜL

Osman Nuri
ARIKOĞLU

Fikri
AYDIN

İbrahim
DOĞAN

Ayhan
ZENCİR
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