ESKİ GENEL KURULUNUN 19.07. 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ OTURUMUNDA ALINAN
KARARLAR
Karar Tarihi : 19.07.2016
Karar No
: 08
KONU : Tarife Bedelleri.
GEREKÇE: Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği 36/1 maddesi uyarınca su sayaç bedeli, kazı bedeli,
sayaç muayene ücreti, mühür bağlama vb. bedellerin Genel Kurul tarafından belirleneceği hükmü yer
almaktadır.
Anılan tarife bedelleri tanzim edilerek Yönetim Kurulunun 24.05.2016 tarih ve 2016/108 sayılı
kararıyla uygun görülmüştür.
Konunun Genel Kurul da görüşülerek karar ittihazı talep eden, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının talep yazısının okunmasıyla yapılan müzakere sonucunda;
KARAR :
ESKİ Genel Müdürlüğünce tanzim olunan ve Yönetim Kurulunca da kabul edilen su sayaç bedeli,
kazı bedeli, sayaç muayene ücreti, mühür bağlama vb. bedellerinin aşağıda tabloda gösterildiği üzere aynen
kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.
TARİFE BEDELLERİ
12a)
b)
3456-

Su sayaç bedeli: Satın alına bedele %20 Kar ve KDV ilave edilerek belirlenir.
Abone bağlantıları ile ilgili içme suyu ve kanal kazı bedeli (her çapta kazı bedeli işçilik dahil)
Asfaltlı alanların kazı bedeli (1m)
107. TL KDV dahil
Asfaltsız alanların kazı bedeli (1m)
35. TL KDV dahil
Su sayacı muayene bedeli
9. TL KDV dahil
Kapama Aparatı bedeli
5. TL KDV dahil
200 mm çapında kanalın birim fiyatı (1m)
50. TL KDV dahil
Kapatılan suya ait bağlantı ve mühür bedeli
4. TL KDV dahil

Karar Tarihi : 19.07.2016
Karar No
: 09
KONU : Tarifeler ve

Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

GEREKÇE: Abone İşleri Daire Başkanlığı 21.06.2016 tarih ve 3570 sayılı yazısı ile ESKİ Genel Müdürlüğü
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının iç işleyiş bakımından
uygun olacağının düşünüldüğü, bu nedenle makamca da uygun görülmesi halinde gereğinin yapılması için
yazısının Hukuk Müşavirliğimize gönderilmesi talep edilmiştir.
Hukuk Müşavirliğimizce yapılan çalışma sonucu değişiklik teklifi Mevzuat Hazırlama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Yürürlük ve Yürütme maddeleri de eklenerek toplam
sekiz (8) madde olarak çerçeve taslak şeklinde hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuştur.
ESKİ
Genel Müdürlüğü
Tarifeler ve
Abone Hizmetleri
Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2560 sayılı Kanun'un 9/b ve 23 üncü maddeleri uyarınca Yönetim
Kurulunca da ön incelemesi yapılmış ve Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.
Konunun Genel Kurulda görüşülerek karar ittihazı talep eden, 1. Hukuk Müşavirliğimizce talep
yazısının okunmasıyla yapılan müzakere sonucunda;
KARAR : ESKİ Genel Müdürlüğü
Tarifeler ve Abone
Hizmetleri
Yönetmeliğinin
Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmeliği ve Yönetmeliğe bağlı cetvelin ESKİ Genel
Kurulunca belirlendiği ve geçtiği üzere aynen kabulüne, 2560 sayılı kanunun 6/L maddesine istinaden ,
oybirliğiyle karar verildi.

Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
ESKİ Genel Kurulu Başkanı

Mehmet AKARSU
Katip-Üye

Mualla Turan SAYKAL
Katip-Üye

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE
ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1– 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci (1) fıkrası lll) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“111) Teminata Esas Cetvel (Abonelik teminat bedelinin tespitine esas cetvel): Abone
grubuna göre; abone tarafından teminat olarak ödenmesi gereken parasal tutarın TL cinsinden
tespitinde kullanılmak üzere; Genel Kurul tarafından belirlenen metreküp (m3) üzerinden tüketildiği
kabul edilen su tüketim miktarlarının yer aldığı Yönetmelik ekinde sunulan tablodur.”
MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci (1) fıkrası c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“c) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık kurumları.”
MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi birinci (1) fıkrasına f) bendi eklenmiştir.
“f) Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçeleri dışındaki on yedi (17) ilçede bulunan kamu
hastaneleri.”
MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı madde başlığı ile birlikte birinci (1) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Su iştirak (bağlantı) ve şube yolu bedeli
MADDE 36- (1) İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir
defaya mahsus olmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek su iştirak (bağlantı) bedeli ile şube
yolu bedeli, ayrıca idare tarafından sayaç takılması durumunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
su sayaç bedeli tahsil edilir.”
MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci (2) ve dördüncü (4) fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Abone gruplarına göre alınacak teminat bedelleri, m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ekli
Tablo l’ de gösterilmiştir. Teminat bedeli aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre
o aboneliğin su ve atık su tarifesindeki birim fiyatın Tablo l’ deki m3 miktarı ile çarpılması suretiyle
hesaplanır.”
“(4) Konut teminat bedeli aboneliğin bulunduğu grubun ortalama aylık tüketim miktarının üç
katını geçemez.”
MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 43 ncü maddesi ikinci (2) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu
şebekesine bağlantısı amacıyla yapılan kazı bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle idare
tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.”
MADDE 7- Bu Yönetmelik Sayıştay’ın görüşü alınarak Yönetim Kurulunun Kararı ve Genel Kurulun
kabulü ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
ESKİ Genel Kurulu Başkanı
	
  

Mehmet AKARSU
Katip-Üye

Mualla Turan SAYKAL
Katip-Üye

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
ERZURUM SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ

Tanımlar
MADDE 4- (1)
lll) Teminata Esas Cetvel (Abonelik
teminat bedelinin tespitine esas cetvel):
Abone grubuna göre; abone tarafından
teminat olarak ödenmesi gereken parasal
tutarın TL cinsinden tespitinde kullanılmak
üzere; muhtelif çaplı sayaçlardan 1 (bir)
saatte metreküp cinsinden (m3 ) geçen su
miktarının günlük 5 (beş) saatlik kullanım ve
30 (otuz) gün üzerinden tüketildiği farz edilen
aylık su tüketim miktarlarının yer aldığı
Yönetmelik ekinde sunulan tablodur.
İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE 10- (1)
c) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık
kurumlan
ile
Yakutiye-Aziziye
ve
Palandöken ilçeleri dışındaki on yedi (17)
ilçede bulunan kamu hastaneleri.
Resmi Daire tarifesi uygulanacak aboneler
MADDE
13(1)
Genel
yönetim
kapsamındaki
kamu
idarelerinin
hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan
yerlere resmi daire tarifesi uygulanır. Ayrıca;
a) Yakutiye, Palandöken ve Aziziye
ilçelerinde bulunan tüm kamu hastaneleri ve
kamu sağlık kurumlarına,
b) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne
bağlı Ceza infaz kurumlarına,
c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her
kademedeki eğitim - öğretim kurumları,
hizmet binaları ve tesislerine ait aboneliklere,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya bu
Bakanlığın denetimindeki, öğrenci yurtları,
kurslar, pansiyonlar,
ç) Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile bunlara
bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü v.b. her
türlü hizmet binaları ve tesislerine ait
aboneliklere,
d) Belediyeler ile iştiraklerinin tüm hizmet
binaları ve tesislerine ait aboneliklere,
Belediyelere ait park, bahçe ve refüjlere
e) Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı hizmet
binaları yurt ve pansiyonlar, Resmi Daire
Tarifesi uygulanır.

ERZURUM SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1– 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3
sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone
Hizmetleri
Yönetmeliğinin
4
üncü
maddesinin birinci (1) fıkrası lll) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“111) Teminata Esas Cetvel (Abonelik
teminat bedelinin tespitine esas cetvel):
Abone grubuna göre; abone tarafından
teminat olarak ödenmesi gereken parasal
tutarın TL cinsinden tespitinde kullanılmak
üzere; Genel Kurul tarafından belirlenen
metreküp (m3) üzerinden tüketildiği kabul
edilen su tüketim miktarlarının yer aldığı
Yönetmelik ekinde sunulan tablodur.”
MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin birinci (1) fıkrası c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık
kurumları.”
MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi birinci (1) fıkrasına f) bendi
eklenmiştir.
“f) Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçeleri
dışındaki on yedi (17) ilçede bulunan kamu
hastaneleri.”

Su iştirak (bağlantı), şube yolu ve kazı
ruhsatı bağlantı bedeli
MADDE 36- (1) İlk defa su alma talebinde
bulunarak sözleşme yapacak tüm abone
gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere
Genel Kurul tarafından belirlenecek su iştirak
(bağlantı) bedeli ile şube yolu bedeli, su
sayaç bedeli ve kazı bedeli tahsil edilir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı
madde başlığı ile birlikte birinci (1) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Su iştirak (bağlantı) ve şube yolu bedeli

MADDE 36- (1) İlk defa su alma talebinde
bulunarak sözleşme yapacak tüm abone
gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere
Genel Kurul tarafından belirlenecek su iştirak
(bağlantı) bedeli ile şube yolu bedeli, ayrıca
Abonelik Teminatı
idare tarafından sayaç takılması durumunda
MADDE 40Yönetim Kurulu tarafından belirlenen su
(2) Abone gruplarına göre alınacak teminat sayaç bedeli tahsil edilir.”
bedelleri, Konut abonelerinde 45 m3 olmak
üzere m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ek'li MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı
Tablo l'de gösterilmiştir. Teminat bedeli, maddesinin ikinci (2) ve dördüncü (4)
aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
abone grubuna göre o aboneliğin su ve atıksu “(2) Abone gruplarına göre alınacak teminat
tarifesindeki birim fiyatın Tablo 1 'deki bedelleri, m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ekli
miktarının m3 'le çarpılması suretiyle Tablo l’ de gösterilmiştir. Teminat bedeli
hesaplanır.
aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle
abone grubuna göre o aboneliğin su ve atık su
(4) Teminat bedeli, aboneliğin bulunduğu tarifesindeki birim fiyatın Tablo l’ deki m3
grubun ortalama aylık tüketim miktarının üç miktarı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.”
katını geçemez.
“(4) Konut teminat bedeli aboneliğin
bulunduğu grubun ortalama aylık tüketim
Taşınmazların atıksu kanalına ve/veya miktarının üç katını geçemez.”
içme suyu şebekesine bağlanması
MADDE 43MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 43 ncü
(2) İdarenin içme suyu şebekesinden maddesi ikinci (2) fıkrası aşağıdaki şekilde
yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu değiştirilmiştir.
şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın “(2) İdarenin içme suyu şebekesinden
sahibinden alınmak suretiyle idare tarafından yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu
yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır. şebekesine bağlantısı amacıyla yapılan kazı
bedeli taşınmazın sahibinden alınmak
suretiyle idare tarafından yapılır veya
projesine uygun olarak yaptırılır.”

Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
ESKİ Genel Kurulu Başkanı

Mehmet AKARSU
Katip-Üye
	
  

Mualla Turan SAYKAL
Katip-Üye

ABONELİK TEMİNATI BEDELİNİN TESPİTİNE ESAS CETVEL
( TABLO 1 )
Sıra
No

1

2

3

4

5

Metreküp
Cinsinden (m³)
Su tüketim
Miktarı

Abone Gurupları
Konut Tarifesi Uygulanacak Abonelerden ;
Barınma amacıyla oturulan yerler, meskenler, tüm kamu konutları, site villa ve
apartmanların ortak kullanımına giren ve ticari amaçlı olmayan havuz, Yönetim
odası , Otoparklar, Güvenlik kulübeleri, Bina temizliği için kullanma ve yangın
tesisatına ait abonelikler, Konutlarda bahçe ve çevre sulama İle müşterek kalorifer
suyu abonelikler, Şehit aileleri ,Gaziler ve bunların dul, öksüz ve yetimleri ile
engelliliği en az %40 oranında olup rapor ile teşvik edilen engellilere %50 İndirim
yapılır. ( 1. kademe Fiyatı Üzerinden )

45 m ³

İş Yeri Tarifesi Uygulanacak Abonelerden ;
a - Büro, Yazıhane, her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği
yerler ile İşyeri bahçe sulama aboneleri

30 m ³

b - Küçük lokanta ve çay ocakları

50 m ³

c - Fırınlar , kahvehaneler , lokantalar, gazinolar ve hamamlar

200 m ³

d - Özel Hastaneler , Özel Sağlık Kurumları

300 m ³

Sanayi Tarifesi Uygulanacak Abonelerden ;
Biriket ve büz imalathaneleri fabrika ve imalathaneler, mezbaha, kesimhane
entegre et tesisleri besihaneler vb. yerler
Kamu yararına Faaliyet Abone Tarifesi Uygulanacak Abonelerden ;
Muhtarlık hizmet binaları Bakanlar Kurulu Kararı İle kamu yararına faaliyet
gösteren dernekler vakıflar, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı veya
Bakanlık denetimindeki huzur evleri yaşlı bakım evleri ve engelli rehabilitasyon
merkezleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı veya Başkanlığın denetimindeki
kurslar, yurtlar, pansiyonlar dernek ve vakıfların eğitim ve öğretime destek amacı
ile kurulan ve İşetilen öğrenci yurdu , kurs ve pansiyonlar ( Mesken Tarifesinin 1.
Kademesi üzerinden )

300 m ³

45 m ³

Şantiye Tarifesi Uygulanacak Abonelerden;
a - 1-10 Daire Arası Münferit şahıslara ait küçük inşaatlardan

60 m ³

b - 10 ve Üzeri Daireli Toplu Konut ve diğer inşaatlardan
c - 25 ve Üzeri Daireli Toplu Konut İnşaatlarından
d - 40 ve Üzeri Daireli Toplu Konut İnşaatlarından

200 m ³
250 m ³
300 m ³

e - 80 ve Üzeri Daireli Toplu Konut İnşaatlarından

350 m ³

f - 100 ve Üzeri Daireli Toplu Konut İnşaatlarından

500 m ³

6
Resmi Daire ve Resmi Hayır Kurumlarından ( İnşaatları Hariç ) Teminat Bedeli Alınmaz
Teminat Bedeli Hesaplaması = ( Genel Kurul Tarafından Belirlenen m³ Cinsinden Su Tüketim Miktarı ) X
( Ait Olduğu Tarife Gurubundaki Su Birim Fiyatı )

Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis 1. Başkan V.
ESKİ Genel Kurulu Başkanı
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Katip-Üye

