
          ASKİ Genel Kurulu

Sayı: 14 24.11.2020

Konu: Ücret Tarifesi

A.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……….……….….. 3,3558

b) Belediyelere bağlı; özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1

aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………..
1,6779

c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………….…….….….……………….
3,3558

d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve

Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………………….
3,3558

e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………
3,3558

f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelere bağlı park ve bahçe sulama amaçlı yerler 1 aylık dönemde 

beher m3 için……………........................................
5,0334

g) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………………..…. 7,5502

h) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...…………….. 7,5502

ı) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….…………………………………………. 10,0671

i) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan

yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için……
10,0671

j) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…………………….. 10,0671

B.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……….……….….. 3,3558

b) Belediyelere bağlı; özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1

aylık dönemde beher m3 için…………………………………………………………………
1,6779

c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………….…….….….………………...
3,3558

d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve

Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………..
3,3558

e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………
3,3558

f)
Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelere bağlı park ve bahçe sulama amaçlı yerler 1 aylık dönemde 

beher m3 için…………….................................................................................................................
5,0334

g) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………..……….. 7,5502

h) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...…..………. 7,5502

ı) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan

yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için…………
10,0671

i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….………………………..…….. 10,0671

A.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……………..…….. 1,1744

b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………..…..…….…..…
1,1744

c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa

bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………………….
1,1744

d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………..……
1,1744

MADDE - 1 :  İÇME SU SATIŞ TARİFESİ    

ŞEHİR MERKEZİNE UYGULANACAK OLAN İÇMESU TARİFESİ:

KARAİSALI İLÇESİNE UYGULANACAK OLAN İÇMESU TARİFESİ:

MADDE - 2 : KULLANILMIŞ SULARIN  UZAKLAŞTIRILMASI  ÜCRET TARİFESİ                      

ŞEHİR MERKEZİNE UYGULANACAK OLAN KUL. SU. UZAK. BED.  (KSUB) ÜCRET TARİFESİ  :

T.C.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

 ÜCRET TARİFESİ                                                                                                                                               

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2020 Tarih ve 249 Sayılı Ücret Tarifesi teklifi; Plan ve Bütçe Komisyonu

tarafından Komisyon Raporu ile tadilen belirlenerek, belirlenen Ücret Tarifesi 24.11.2020 Tarihinde yapılan Genel Kurul

toplantısında,
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e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 1,7338

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………….……. 2,8522

g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………..…… 2,8522

B.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……………..…….. 1,1744

b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………..…..…….…..…
1,1744

c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa

bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………………….
1,1744

d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………..……
1,1744

e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 1,7338

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………….……. 2,8522

g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………..…… 2,8522

C.

a) Sanayi Kuruluşlarından;

1-  Tam arıtma yapanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………. ……………...................... 1,1744

2-  Ön arıtma yapanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için ……………….…………….................... 2,3490

3-  Arıtma yapmayanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………. ………….…..................... 3,5234

b) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..…………….…… 3,5234

c) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için..…………………………………..…………………. 3,5234

d) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu ve Öğretmen

Evlerinden, Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….……...……
3,5234

e) Resmi ve Özel Hastanelerden 1 aylık dönemde beher m3 için............................................................ 3,5234

f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………..................................... 3,5234

 TL ücret alınır.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………… 1,7896

b) Belediyelere bağlı; özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1

aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………..
1,1185

c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….………..
1,7896

d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Derneklere, Muhtarlık Hizmet Binalarına, Hayrat

Çeşmelerine ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerine 1 aylık dönemde beher m3 için………………
1,7896

e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………………
1,7896

f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelere bağlı park ve bahçe sulama amaçlı yerler 1 aylık dönemde 

beher m3 için…………….............................................................
2,6846

g) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………….…..……..………. 3,4675

h) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..………………..…...……… 4,3064

ı) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan

yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için….
4,3064

i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.………………………..……………… 5,3132

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...………………………….…… 0,7831

b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….…… 0,7831

c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa

bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için ………………………….
0,7831

B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)

MADDE - 3: 6360 SAYILI VE DİĞER KANUNLAR İLE HİZMET ALANIMIZA DAHİL OLAN YERLEŞİM 

YERLERİNİN ÜCRET TARİFESİ

3.1-Pozantı İlçesi -Tufanbeyli İlçesi - İmamoğlu İlçesi - Aladağ İlçesi - Feke İlçesi - Saimbeyli İlçesi 

A- İÇME SU TARİFESİ

KARAİSALI İLÇESİNE UYGULANACAK OLAN KUL. SU. UZAK. BED.  (KSUB) ÜCRET TARİFESİ  :

ŞEHİR MERKEZİ İLE KARAİSALI İLÇESİNDE YERALTINDAN ÇIKARILAN SULARDAN (ÖZEL KUYULAR) ALINACAK 

OLAN KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ ÜCRET TARİFESİ:

DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel

Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan

sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü ;
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d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..……………………………………………………
0,7831

e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 1,1744

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………………….………. 1,7896

g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ……………………………….…...……… 1,7896

h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan

sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması

yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli

olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü..............................................................

1,7896

TL ücret alınır.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……………..…… 2,1811

b) Belediyelere bağlı; özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1

aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………..
1,1185

c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….……….
2,1811

d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve

Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………….
2,1811

e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………...………………..
2,1811

f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelere bağlı park ve bahçe sulama amaçlı yerler 1 aylık dönemde 

beher m3 için…………….................................................................................
3,2436

g) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…..……………. 3,9151

h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan

yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için………….
4,8657

ı) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..…………………...……… 5,2574

i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…..…………………………. 6,5437

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...…………………………..…… 1,0068

b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….……
1,0068

c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa

bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için ………………………………..
1,0068

d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..…………………………………………….…..
1,0068

e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 1,5100

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………...…. 1,7896

g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü …………………………………....……… 1,7896

h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan

sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması

yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli

olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü...............................................................

1,7896

TL ücret alınır.

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……………..…… 3,1319

b) Belediyelere bağlı; özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1

aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………..
1,1185

c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….……
3,1319

d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve

Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 3,1319

e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………...………..
3,1319

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…..……………. 3,9151

g) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelere bağlı park ve bahçe sulama amaçlı yerler 1 aylık dönemde 

beher m3 için…………….........................................
4,6979

3.2- Kozan İlçesi, Karataş İlçesi, Yumurtalık İlçesi

A- İÇME SU TARİFESİ

B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)

 3.3- Ceyhan İlçesi

A- İÇME SU TARİFESİ
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h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan

yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3

için………………………

4,8657

ı) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..…………………...……… 5,2574

i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…..…………………………. 6,5437

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...…………………… 1,0068

b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri

ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….……
1,0068

c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa

bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için ………………………
1,0068

d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor 

kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..……………………………
1,0068

e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………...................... 1,5100

f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………… 1,7896

g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü …………………………… 1,7896

h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan

sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması

yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli

olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü............................................

1,7896

TL ücret alınır.

3.4-6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüştürülen Beldeler 

a) Beldelerde bulunan tüm aboneliklerden  1 aylık dönemde beher m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak…… 1,6779

b)
Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen 

eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak....... 1,1185

c) Beldelerde bulunan tüm aboneliklerden  1 aylık dönemde beher m3 KSUB Ücreti bedeli olarak………… 0,7831

d) Kendi imkanları ile yeraltından su çıkaran abonelerden yalnızca KSUB alınacaktır. Ancak, İnşaatlardan

ve Bahçe Sulama abonelerinden KSUB alınmayacaktır.

3.5-6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüştürülen Köyler

a) Köylerde bulunan tüm aboneliklerden 1 aylık dönemde beher m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak… 0,8390

b) Köylerde bulunan tüm aboneliklerden  1 aylık dönemde beher m3 KSUB Ücreti bedeli olarak… 0,6152

c) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen 

eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak..…
1,1185

d) Kendi imkanları ile yeraltından su çıkaran abonelerden yalnızca KSUB alınacaktır. Ancak, İnşaatlardan 

ve Bahçe Sulama abonelerinden KSUB alınmayacaktır.

3.6-5216 Sayılı Kanunun Ek.3 Maddesi Gereği Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlar 

A) İÇMESU TARİFESİ

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...………………… 0,8390

b) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………………...…… 1,2585

c) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………………………..…… 1,2585

d) Bu bent kapsamında işyerlerine uygulanan tarife  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için kanun 

gereği uygulanmaz.

B)

a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...…………………………..……...… 0,6152

b) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………….........…… 0,9228

c) Bu bent kapsamında işyerlerine uygulanan tarife  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için kanun 

gereği uygulanmaz.

MADDE - 4 :  DİĞER UYGULAMALAR

a)

B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)

KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)

Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarından ve Gazilerden, durumlarını belgelemeleri ve yalnızca 1 mesken aboneliği

verilmesi suretiyle sayaç ücreti hariç olmak üzere herhangi bir ücret (Abonelik, Depozito, İçmesu, KSUB, Katılım

Payları, İnşaat Su Bedeli, Bakım Bedeli, Vidanjör Ücreti, Kanal Temizleme Ücreti vb.) alınmayacaktır.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ı)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

ö)

p)

r)

ASKİ Genel Müdürlüğü şebeke sisteminden içmesuyu kullanan ve bu suları kullandıktan sonra oluşan atıksuları arıtma

işlemine tabi tutan işyeri ve sanayi kuruluşlarına uygulanacak KSUB ücreti; ön arıtma yapanlar için tabi olduğu KSUB

ücretinin %80'i, tam arıtma yapanlar için tabi olduğu KSUB ücretinin %40'ı olarak alınır. Ancak; bu aboneliklere

uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul

ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.
Karaisalı İlçesine bağlı olup 2006 yılında merkeze bağlı mahalle statüsüne dönüşen Güvenç Mahallesine, Başkıf

Mahallesine, Çatalan Mahallesine, Sarımehmetli Mahallesine, Kapıkaya Mahallesine, Aktaş Mahallesine ve Kocaveliler

Mahallesine 6360 Sayılı Kanundaki tüzel kişiliği kaldırılan köyler tarifesi uygulanır.

Muhtarlık hizmet binalarına su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup, bu yerlerden aylık olarak 5 m
3   

içmesuyu ve KSUB tahakkundan ücret alınmayacaktır. Ancak bu yerlerde, aylık olarak 5 m
3

'ün üzerindeki içmesuyu ve

KSUB tüketimlerinin tahakkukunda ise tabi olduğu birim fiyat üzerinden ücret alınacaktır.

Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler ve hükümler yeni bir Genel Kurul kararı alınmadığı sürece uygulanmaya devam 

eder.

Konutlarda (Apartmanlarda) müşterek kalorifer suyu kullanım aboneliklerine, konutlara uygulanan tarife uygulanır. 

Apartmanlarda her bölüm için konut tarifeleri gibi uygulama yapılır.

ASKİ Ücret Tarifelerine, her tahakkuk döneminde TÜFE uygulanacak olup, uygulama esnasında iki önceki ayın oranları 

dikkate alınacaktır.Söz konusu artış ve azalışlarda dört haneli kuruş hesabı dikkate alınacaktır.

Her tahakkuk döneminde; tahakkuk çıkarılan abonelerden, tabi olduğu ücret tarifesine göre 1 m
3

içmesu ve atıksu

bedeli içmesuyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım ücreti olarak tahsil edilir. 

6360 Sayılı Kanunla ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerlerinde DSİ Bölge

Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaran ve bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel

Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltan sanayi kuruluşlarından; ön arıtma yapanlardan KSUB ücretinin %80'i,

tam arıtma yapanlardan KSUB ücretinin %40'ı alınır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve

Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel

Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen

asgari atıksu ücretinden az olamaz.

Birden fazla su veya KSUB (Atıksu) aboneliği bulunanların; hem şehit-gazi hem de engelli kimliği olması veya 2022

Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

kapsamına da girmesi halinde bu aboneliklerden yalnızca birisi için indirimli tarife uygulanır.

İbadethanelere, Cemevlerine, Ziyarethanelere ve Resmi Kur'an Kurslarına su sayacı takmak suretiyle abone kaydı

yapılacak olup bu yerlerden ücret alınmayacaktır.

Belediyelere ait eğitim amaçlı yüzme havuzlarının belediyeler tarafından doğrudan işletilmesi veya muhtarlıklar

tarafından işletilmek üzere muhtarlıklara ücretsiz tahsis edilmesi durumunda su sayacı takmak suretiyle abone kaydı

yapılacak olup, bu yerlerden ücret alınmayacaktır.

Belediyelere bağlı mezarlık abonelerine su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden ücret

alınmayacaktır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Kanunla ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı

içerisine giren yerleşim yerleri ile orman köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bu

yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden aylık su tüketim miktarına göre Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması

Bedeli tahakkuk ettirilecektir. Ancak, verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilmeyecektir.  

Bu ücret tarifesinde yer alan ücretlere KDV dahil olmayıp yasal oranlara göre ayrıca KDV tahakkuku yapılacaktır.

Engelli vatandaşların ikamet ettikleri meskenlere özürlülük oranı %40 ve üzerinde olması halinde Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı'ndan alınan Özürlü Kimlik Kartı ile müracaat etmeleri durumunda %50 indirim uygulanır. İndirim

uygulanan meskende başka bir engellinin ikamet etmesi halinde ikinci bir indirim uygulanmaz. Ancak aboneliklere

uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul

ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında

Kanun kapsamına giren vatandaşlara; durumlarını belgelemek, 65 yaş aylığı aldığını gösterir belge, nüfus kayıt örneği

ve ikemetgah ilmuhaberi ile başvurmaları halinde, sadece 1 mesken aboneliği için İçmesu ve KSUB ücretlerinde % 50

indirimli tarife uygulanır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca

hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf

Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu

ücretinden az olamaz. 2022 Sayılı kanun kapsamındaki indirimden yalnızca eşlerden biri faydalanabilir.

Engelli ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması

Hakkında Kanun kapsamına giren ve gerekli şartları taşıyanlara yalnızca 1 mesken aboneliği için KSUB ücreti % 50

indirimli uygulanır.Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az

olamaz.
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s)

ş)

Açma-kapama ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre tespit edilir.

Madde 21 : SU SAYACINI TAHRİP ETMEK

Su sayaçlarını idarenin belirleyeceği şekilde korumayan, kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, tabii olaylar

nedeniyle donmalar hariç olmak üzere donmasına karşı önlem almayan ve kaybeden aboneler için, Tarifeler

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 22 : MÜHÜR KOPARMAK

 ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 18 : PROJE ONAY TARİFESİ

ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 19 : YAPTIRIMLAR TARİFESİ

ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre tespit edilir.

Madde 20 : SU KAPAMA ve AÇMA TARİFESİ

3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’ncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atık su bağlantı projeleri

bedeli için ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 15 : KANAL YAPIM ve KANAL BAĞLANTI TARİFESİ

Kanal Yapımı ve Kanal Bağlantı Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre

uygulama yapılır.

Madde 16 : SU ve KANAL HARCAMALARINA KATILIM PAYI TARİFESİ

3239 sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87, 88 ve 89. maddeleri ile ASKİ Genel

Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 17 : KİRLİLİK ÖNLEME PAYI (KÖP) TARİFESİ

Teminat bedelleri ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulanır.

Madde 12 : SU SAYACI TARİFESİ

Su Sayacı Bedeli ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulanır.

Madde 13 : KULLANILMIŞ SU TEMİNATI

ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kullanılmış suların uzaklaştırma teminatı

alınır.

Madde 14 : KANAL YAPIM TEMİNATI

Teknik Denetim ve Proje İnceleme Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre

alınır.

Madde 9 : ŞEBEKE YOLU BAĞLANTI HİZMET TARİFESİ

Şebeke yolu bağlantı hizmet tarifesi ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre

uygulanır.

Madde 10: SAYAÇ SÖKME/TAKMA TARİFESİ

Sayaç Sökme/Takma Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre alınır.

Madde 11 : TEMİNATLAR TARİFESİ

Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre

alınır. 

Madde 6 : KANAL TEMİZLEME TARİFESİ 

Parsel bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan KSUB abonelerinin kanalı, Kanal Temizleme Aracı ile açılır.

Kanal Temizleme Aracının saatlik temizleme hizmet ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen

esaslara göre alınır. 

Madde 7 : İŞ MAKİNASİ ve ARAÇLAR TARİFESİ 

İş makinesi ve araçlar tarifesi  ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğininde belirtilen esaslara göre uygulanır.

Madde 8 : TEKNİK DENETİM VE PROJE İNCELEME TARİFESİ

6360 sayılı Kanunla köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinden, Menekşe Mahallesi,

Akkuyu Mahallesi, Boynuyoğun Mahallesi, Karahan Mahallesi, Kabasakal ve Şambayat Mahallesinde Köy

Muhtarlıkları tarafından Kurumumuza verilen devir listelerine istinaden yapılan abonelikler hariç olmak üzere, bu

yerlerde imara açılan yeni yerleşim yerlerindeki abonelere bu ücret tarifesinin 1.Maddesi (A) fıkrası ve 2.Maddesi (A)

fıkrasında yer alan tarifenin aynısı uygulanır.                                                                                                                         

Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler ve hükümler 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 5 : VİDANJÖR TARİFESİ 
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Madde 29: ARAZÖZLE SU VERME ÜCRETİ      

a) 

b)

c)

d)

e)

                    Mustafa BAYAR                                            Rafet AVAN                             Sevil CAN                                                     

         ASKİ Genel Kurul Başkan Vekili                       Genel Kurul Katibi                 Genel Kurul Katibi

İşyerleri, ticarethaneler ve ticari maksatla su isteyenlere ; arazözle verilecek her m3 su için yürürlükteki işyeri SU ve

KSUB tarifesi birlikte uygulanır.

Sanayi kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için sanayi kuruluşlarına uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte

uygulanır.

Kendi araçları ile konutlarına, fabrikalarına, işyerlerine içmesu talabinde bulunanlara ; her m3 için ilgili tarifeleri % 10

indirimli olarak uygulanır.

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkılması halinde bu ücretler % 100 zamlı olarak alınır.

Konunun Genel Kurulumuzda yapılan görüşülmesinde; Ücret Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde

kabulü teklif edilmiş olup; Ücret Tarifesi oy birliği ile kabul edilerek evrakın gereği için ASKİ Genel Müdürlüğüne

verilmesine karar verilmiştir.

Atık su çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanlar ve taşmasına neden olanlar ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü

Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre uygulama yapılır.

Madde 27 : TESİSLERE ZARAR VERME

Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkında ASKİ Genel

Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre uygulama yapılır.

Madde 28 : SUYUN KAPANMASI

Borcunu ödemeyenler ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre uygulama

yapılır.

Konutlara ve Kamu Kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için konutlara uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte

uygulanır.

İdare tarafından onaylanmış proje olmadan kanal bağlantısı yapılamaz. Bu gibi davranışlarda bulunanlara ASKİ Genel

Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Madde 24 : YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI

Yağmur sularını bağlantı yaparak atık su kanalına su akıtanlar ile ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde

belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 25 : ÇEVREYE ZARAR VERMEK

Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize,

doğal mecralara veya açığa akıtanlar ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre

uygulama yapılır.

Madde 26 : ÇUKURLARIN ÇEVREYE BOŞALTILMASI

Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak yasaktır. Kapatılan suya ait bağ mührünü kopartan konut, işyeri, sanayi

v.b gibi abone gruplarına ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.

Madde 23 : KAÇAK KANAL BAĞLANTISI
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