8

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

___________________________________________________________________________

KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR
KAYSERİ
SU VE KANALİZASYON
İDARESİBELEDİYESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS YÖNETMELİĞİ
KAYSERİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ (KASKİ)
BİRİNCİ
BÖLÜM
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ KAPSAM DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan KASKİ Genel
Müdürlüğünün, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” uyarınca KASKİ Genel Kurulu Kararları ile oluşturulan Genel Müdürlük birimlerinin görev,
yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
(2)Bu Yönetmelik, KASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2- (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a)Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Daire Başkanlıklarını,
b)Belediye: İlçe belediyelerini,
c)Birim/Birimler: KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk
Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerini,
ç)Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Büyükşehir Belediyesini,
d)Genel Kurul: Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisini,
e)Genel Müdür/Üst Yönetici:
Tarifeler Yönetmeliği
Yönetmeliği
1 YÖNETMELİĞİN
ADI KASKİ Genel Müdürünü,
Tarifeler
f)İdare/Kurum: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca KASKİ’yi,
g)Kanun: 20/11/1981
tarihli ve 2560 sayılı İstanbul
ve Kanalizasyon
Abone
İşleri
D. Bşk. Kuruluş ve Görevleri
2 HAZIRLAYAN
BİRİM
HukukSuMüşavirliği
Hakkında Kanunu,
19/04/2010 tarih ve
YÖNETİM
KURULU
h)Yönetim Kurulu:
KASKİKARAR
Yönetim Kurulunu, 19/04/2010
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ifade eder.
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TARİHİ VE SAYISI
122
122 sayılı karar
İKİNCİVE
BÖLÜM
10/05/2010 tarih ve
GENEL KURUL KARAR TARİHİ
10/05/2010
GENEL ESASLAR
SAYISI
2010/21
2010/21 sayılı karar
GÖREV, YETKİ VEGAZETE
SORUMLULUK
Ülker Gazetesi
Gazetesi
YAYIMLANDIĞI
VE YAYIM Ülker
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MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde her bir birime yüklenen görev ile birlikte, o görevin
04/06/2010
TARİHİ
04/06/2010
yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumluluk da verilmiş
sayılır.
4

(2) Birim amirleri;
İdare tarafından çıkarılan yönetmelik
ve yönergelerde tespit edilen ve Genel
6 YÜRÜRLÜK
TARİHİ
04/06/2010
04/06/2010
Müdür tarafından verilen görevler için kararlar almaya ve uygulatmaya yetkilidirler.
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REVİZYON NO
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MADDE 4-NO
(1)Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz1-2-3
TADİLAT
1önünde tutulur:

YETKİ DEVRİ

a)Birim amirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması
öngörülen hususlar dışında
kalan yetkilerini
edilecek esaslara
göre
sürekli veya geçici olarak alt
Sonradan
Yapılantespit
Değişikliklere
İlişkin
Bilgiler
kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldırılması, Kanunda öngörülen haller dışında
Yönetim
Kurulu
Yayımlandığı
Tadil Edilen
Üst Yöneticinin yazılı onayı alınarak yapılır ve ilgililere tebliğ edilir.
S.No
Genel
KurulveKararı
b)İdareyi hukuki ve mali
sorumluluk
yükümlülük
altına
ve genel ilkelerle ilgili
Kararı
Gazete
ve sokacak
Tarihi hallerMaddeler
karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki personele
13/05/2013
tarih
29/04/2013
tarih
Kayseri
Anadolu
6,8,10,17,19,33
Kayseri
Anadolu
Haber
6,
8, 10, 17, 19, 33 veve
13/05/2013
29/04/2013
devredemezler.
1
23/05/2013
34
maddeler
2013
/ 5/ 5 nolu
80c)sayılı
2013
80
karar tarafından
Haber
23/05/2013
34.üncü
maddeler
Üst Yönetici
yapılan
yetki karar
devri, Üst
Yöneticinin
değişmesi halinde
sona
erer, görevi
devralan 21/04/2014
Üst Yönetici tarafından yetki
devri işlemi yenilenir. Kayseri Star Haber
28, 29 ve 47 nci
16/05/2014
2
d)Üst Yönetici tarafından devredilmiş yetkiler, yetki devri yapılmış birim amirlerinin değişmesi
82
31/05/2014
maddeler
2014 / 9
halinde ayrı bir yetki devrine lüzum kalmaksızın aynen devam eder.
Kayseri Hakimiyet 2000 6 ncı madde
15/05/2015
13/04/2015
3
İÇ YÖNETMELİKLER
26/05/2015
2015 / 9
114
MADDE 5- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nin çalışma usul ve esasları
hazırlanacak iç yönetmelikler ile belirlenir.
YÖNERGELER
MADDE 6- (1)Yukarıda sayılanlar dışındaki birimlerin çalışma usul ve esasları hazırlanacak
yönergeleri ile belirlenir. Yönergeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
Madde 1-(1) 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı
kanunla eklenen ek geçici 4’üncü madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14.12/1989
tarihinde kararlaştırılan KASKİ ’nin kuruluş ve görevleri hakkında
Kanunun 23’üncü maddesi hükmü gereği, su satışı ve kullanılmış suların
uzaklaştırılması hizmetleriyle ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre
saptanacağının ve bu şekilde saptanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre
tahsil edileceğini belirlemektedir.
Konu
Madde 2-(1) KASKİ’ nin kuruluş yasasının 1’inci maddesinin
2’inci fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağladığı
içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullandıktan sonra
uzaklaştırılması ile ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin
bedel, teminat ve yatırımlarıyla, bunların tahsili esasları bu yönetmelikle
düzenlenir.
Tarifenin Tanımı
Madde 3-(1) Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal
değerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı,
uygulamada eşitlik sağlanmalıdır.
Tarife Çeşitleri
Madde 4- (1)Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta
toplanır.
1- Su Satış Tarifesi
2- Hizmetler, teminatlar ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi.
3- Yaptırımlar tarifesi.
Abone Tanımı Ve Türleri
Madde 5- (1) KASKİ Genel Müdürlüğü ile bir hizmet sözleşmesi
yapan gerçek ve tüzel kişilere “Abone” adı verilir.
a) Su Abonesi.
b) Kullanılmış (atık su) Su Abonesi olmak üzere 2 tür abone vardır.
(2) Her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın aynı
zamanda kullanılmış su abonesidir.
(3) Su abonesi olmaksızın su tüketenler de atık su üreteceklerinden, bu
gibilerle kullanılmış su abonesi sözleşmesi yapılır.
Abonelerin Gruplandırılması
KASKİ KÜLLİYATI
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Madde 6- (1) Suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre
aboneler, farklı tarifelere bağlı gruplara ayrılmıştır.
Konut Aboneleri: (1) Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme
ve temizlik amacıyla su kullanan ve kirleten abonelerdir.
(2) Resmi-özel okul ve üniversiteler, vakıf, dernek, belediyeler
ile bunların kurumlarına; muhtarlıklara; umuma açık park ve bahçeler, tüm
kamu konutları, site villa ve apartmanların ortak kullanımına giren ve ticari
amaçlı olmayan havuz, yönetim odası, otopark, güvenlik kulübelerine, bina
temizliği için kullanıma, yangın tesisatına ait abonelere; Aile ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bağlı çocuk bakım evi ve gençlik merkezlerine, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerine; resmi ve özel
öğrenci yurtlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüklere bağlı veya
bunların denetimindeki kurslar, yurtlar ve pansiyonlara mesken (konut)
tarifesi uygulanır. (KASKİ Genel Kurulunun 15/05/2015 Tarih ve 2015/9
sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
(3) Tarifeler dışında Genel Kurul Kararı olmadıkça indirimli veya
ücretsiz olarak hiçbir şahıs veya kuruluşa su verilemez
İşyeri Aboneleri: (1) Resmi Daireler, siyasi partiler, gelir
sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerlere,
ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, lokantalar, resmi ve özel hastaneler,
gazino, otel, hamam, şantiyeler ile diğer ticari hizmet üreten tüm yerler.
(KASKİ Genel Kurulunun 13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)
Sanayi Aboneleri : (1) Gelir sağlamak amacıyla şekil, nitelik,
nicelik değiştirerek mal üreten ve tanımı itibariyle (a) ve (b) fıkraları dışında
kalan yerlerdir.
Toplu Satış Aboneleri :(1) KASKİ’ nin hizmet sınırları dışında
kalan mülki birimlere, dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli
noktalardan yapılan satışlardır.
Öz Kaynaklı Su Aboneleri;(1) Yer altı veya yer üstü sularından
kendi su kaynaklarını kullanan abonelerdir. Kendi su kaynağı bulunan kamu
ve özel kişiler İdareye müracaat edip, “Öz kaynak suyu Açma Ruhsatı”
almak ve Öz kaynak Suyu Abonesi Sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Kuyu
açma işlemlerinin jeolojik olarak takibi ve su işlemleri İçme suyu Dairesi
Başkanlığı tarafından, Kanal İşlemleri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
ve abonelik işlemleri de Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
Uygulama Ek Form 1 ‘e göre tatbik ve takip edilir.
Kuyusu bulunup da kullanmayanlar, kuyularını iptal edip, mühürlenmesini
İdareden isteyecektir. Kuyu aboneleri konusunda uygulanacak diğer esasları
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belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Özel Sözleşmeli (protokol) Aboneler; (1) KASKİ’ nin hizmet
sınırları içinde veya dışında kalan özel ya da resmi kuruluş, toplu konut
alanları, esnaf siteleri, organize sanayi siteleri, serbest bölge v.b.yerlere
özel protokolle su verilen abonelerdir. Bu konuda Tarifeler Yönetmeliğine
göre belirlenen ücretler dikkate alınarak protokol yapmaya KASKİ Genel
Müdürlüğü yetkilidir.
Geçici Abone : (1) Yapı kullanma izin belgesi alınmadan fiilen
mesken durumuna geçmiş olan (ikamet edilen) yerlere yapı kullanma izin
belgesi alınıncaya kadar 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine
göre içme ve kullanma amacı ile geçici olarak su verilen abonelerdir.
(2) Bu fıkrada belirtilen abonelere verilen su; Bağlı bulunduğu
belediyenin talebi üzerine abonelik iptal edilir. Bu maddenin uygulanmış
olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz.
Hayır Çeşmesi Aboneleri: (1) Hayır sahiplerinin Büyük Şehir
Belediyesi mücavir alanı içerisinde umuma açık olmak üzere yaptıkları
çeşmelerdir. Hayır çeşmesi yaptırmak isteyen müracaatçı, bir defaya mahsus
olmak üzere müracaat tarihindeki konut su aboneliği tarifesi üzerinden 500
m3 ‘lük su bedelini depozito olarak KASKİ veznesine yatırmak üzere abone
olur ve her dönem su tüketim bedelini ödeyeceğini taahhüt eder. Dönemsel
olarak ödemek istemeyen ise, bir defaya mahsus olmak üzere 10.000 m3
konut su fiyatı tüketim bedelini KASKİ veznesine yatırmak suretiyle abone
olur.
(2) İmar değişikliği veya çeşmenin amacı dışında kullanılması
veya kontrolsüz kalması gibi durumlarda KASKİ müdahale ederek çeşmeyi
kapatabilir.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevcut olan hayır çeşmeleri de
bu yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır. Yapılacak olan hayır çeşmelerinin
tip veya modeli KASKİ tarafından belirlenecektir. Yönetmelik hükümlerine
uymayan çeşmeler kapatılacaktır.
(3) Bu konudaki düzenlemeler Abone İşleri Daire Başkanlığı’nca
Yürütülecektir.
Madde 7- (1) Su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan
bağımsız birim, aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dahil ve aynı
sayaçtan su alan, farklı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim
olmak üzere ayrı özellikler arz ederler. Birinci “Abone” ikincisi “Grup
Abone”, üçüncü ise “ Karışık Grup Abone” olarak adlandırılır. Sanayi ve
işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde sanayi tarifesi,
mesken ve işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde ise işyeri
tarifesi uygulanır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tarifelerin Yapılışı
I) Su Satış Tarifesi
Tarifenin Esasları
Madde 8- (1) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması
tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi yönetim
ve işletme giderleri ile, amortismanlar, aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah
ve tevsi masrafları ile belli bir kar oranıdır. (KASKİ Genel Kurulunun
13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Bu giderler
aşağıda açıklanmıştır.
Yönetim Ve İşletme Giderleri
a)Enerji Ve Malzeme Giderleri: (1) Üretim, ısıtma ve aydınlatma
için kullanılan elektrik çeşitleri akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji
masrafları ile alüminyum sülfat, mayiklof ve benzeri işletme malzemesi
harcamalarından oluşur.
b)Personel Giderleri: (1) Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan işçiler, sözleşmeli personel ve
denetçiler aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan
her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev
yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.
c)Çeşitli Masraflar: (1) Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve
harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her
türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden
meydana gelir.
Amortismanlar
(1) Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin
sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve
yetkili makamlarca belirlenen tutardır.
(2) Yatırım kredilerin yıllık ana para ve faiz miktarı amortismanlarla
karşılanmadığı taktirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.
(3) Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım
giderleri de hesaba katılır.
(4) Buraya kadar söz konusu edilen giderlere, belli bir kar oranı esas
alınarak bir kâr ilave edilir. (KASKİ Genel Kurulunun 13/05/2013 tarih ve
2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Tarife Tespiti
Madde 9- (1) Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör, üretilen
KASKİ KÜLLİYATI
172

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı var sayılan ölçülebilir su satış
miktarıdır.
Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı
sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları
gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.
Konut Ve İşyeri Abonesi Su Satış Tarifesi
Madde 10- (1) Konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su
satış gelirlerinin 8’inci maddede belirtilen yönetim ile işletme giderlerini
ve bu maddeyle % 10’dan aşağı olmayacak şekilde belirlenecek kârı
sağlayabilecek seviyede olması esastır. (KASKİ Genel Kurulunun 13/05/2013
tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
(2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına su (atıksu dahil) tarife bedelleri,
özel işyerlerine uygulanan tarife bedellerini aşamaz. İnşa halindeki binalara
yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alana kadar işyeri tarifesi
uygulanır.
Toplu Su Satış Tarifesi
Madde 11- (1) Toplu su satışı yapılan mülk birimin yönetim ve
işletme giderleriyle su şebekesi tesislerinin bakım, onarım ve yenileme
giderlerinin bir bölümü su satış giderlerinden karşılayacağı ve komşu
birimlerle su fiyatları arasında büyük farklılıklar olmamasının daha doğru
olacağından hareketle buralara yapılan su satışı birim fiyatı konut abonesi
fiyatından % 25 daha eksik tespit edilir.
(2)Resmi daire, mesken ve işyeri abonelerinde; bir döneme
ait su tüketim miktarı, son bir yılın, bir yıldan az süreli abonelerde ise tüm
dönemlerin en yüksek tüketiminden fazla olması, şantiye abonelerinde
ise; iki katından fazla olması durumunda; son bir yılın, bir yıldan az süreli
abonelerde ise tüm dönemlerin ortalaması o dönem için tüketim miktarı
üzerinden faturalama yapmaya Yönetim Kurulunun oluşturacağı Komisyon
yetkili olacaktır.
Kaynak Suyu Satış Tarifesi
Madde 12- (2) İdare, sahibi bulunduğu kaynak sularını satış
yerlerinde isteklilere satabilir. Yapılacak satışlarda suyun kalitesine ve piyasa
koşullarına uygun satış fiyatını Yönetim Kurulu belirlemeye ve uygulamaya
yetkilidir.
Özel Sözleşme
Madde 13- (1) Normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular
için abonelerle, Yönetim Kurulu tüketim sınırlaması olmaksızın kaynaktan,
tarife dışı satış kararı almaya da yetkilidir.
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II) Hizmetler Ve Teminat Tarifesi
Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi
Madde 14-(1) Her su abonesi, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden,
bunların uzaklaştırılması için “Atıksu Bedeli” ödemekle yükümlüdür.
(2)Tüketilen her m3 su üzerinden alınan “Atıksu Bedeli”
8’inci maddede sayılı yönetim ve işletme giderlerinin (kâr oranı dahil)
kanalizasyonla ilgili miktarının 9. Maddede nasıl hesaplanacağı belirtilen
tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Ancak, toplu su satışı bu
miktara dahil edilemez.
(3)İş yeri ve sanayi kullanılmış su abonelerinden, alınacak olan
“Atık Su Bedeli’’, konutlara göre daha yüksek seviyede saptanabilir.
Sanayi ve işyerlerinden, KASKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine
Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen limit değerleri üzerindeki atık suları,
kanalizasyon tesislerine ve çevreye daha zararlı olduklarından, 3. fıkra
hükmünce saptanan atıksu ücreti ile birlikte Kirlilik Önleme Payı (KÖP)
da alınır. Sanayi ve işyerlerinin, kullanılmış sularını KASKİ’ nin uygun
gördüğü arıtma tesislerinden geçirip limit değerleri sağlaması durumunda
ise sadece 3. fıkra hükmünce saptanan atıksu bedeli alınır. KÖP bedeli
tahakkuk ettirilmez.
(3) ‘’Çürüme ve yıpranma ve dondan dolayı sayaçta ve sayaçtan
sonra şebekede meydana gelen su kaçağının boşa aktığı görevli elemanca
yerinde tespit edilip, rapor düzenlenmesi halinde Tahakkuk eden bedelin
%33’ü düşülür.’’
Su Abonesi Olmayan Atıksu Abonesi
Madde 15-(1) Su abonesi olmayan, fakat kanalizasyondan
yararlanan konut, işyeri ve sanayi işletmeleri de su tüketip kirleteceklerinden
zorunlu olarak atıksu abonesi olurlar ve “Atık Su Bedeli” öderler. Atıksu
bedeli; her yıl KASKİ Genel Kurulu’nca tespit edilen bedeldir. İşyeri ve
sanayi tesislerinin kullanılmış sularının KASKİ’ nin uygun gördüğü arıtma
tesislerinden geçirip, Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliğinde
belirtilen limit değerleri sağlaması durumunda evsel atıksu (mesken)
tarifesinden tahakkuk ettirilir.
(2) Abonesiz veya usulsüz Atıksu kullananların tespiti halinde 34.
madde hükümleri uygulanır.
Kanal Bağlantısı Olmayan Aboneler
Madde 16-(1) Su abonesi olup da kanalizasyon şebekesine
bağlantısı olmayan kullanılmış sularını onaylanmış projelerine göre yapılmış
atıksu çukurlarına boşaltan atıksu abonelerinden kullandıkları su (m3) kadar
“Atıksu Bedeli” alınır.
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Vidanjör Tarifesi
Madde 17-(1) Vidanjörün bir seferlik çekim hizmet ücreti Genel
Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır. Vidanjör satın
alma bedelinin amortisman saat emsali (0.000171) ile çarpılmak sureti
ile bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt gideri, şoför, şoför
yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari ücreti eklenerek bulunacak
miktara belirlenecek bir kar oranı esas alınarak bir kâr ilave edilip vidanjörün
bir saatlik çekim bedeli saptanır. Bir saat içinde 2 seferlik çekim yapacağı
kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir.
(KASKİ Genel Kurulunun 13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)
Kanal Temizleme Aracı Tarifesi
Madde 18- (1) Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan
kullanılmış su abonelerinin kanalı “Kanal Temizleme Aracı’’ ile açılır. Kanal
temizleme aracının saatlik hizmet ücreti 17’nci maddedeki usulle hesaplanır.
Hendek Açma (ekskavatör) Tarifesi
Madde 19- (1) Kanal bağlantıları yapmak veya kanal şebekesini
uzatmak durumunda olanlara, İdarenin işleri olanak veriyorsa, hendek açma
makinesi (ekskavatör) kiralanabilir.
(2) Kanal açma makinesinin bir saatlik ücreti Genel Fiyat Analizleri
kitabının ilgili (03.501) poz numarasındaki fiyat analiziyle bulunacak ücrete
bir kar oranı esas alınarak ilave yapılmak suretiyle hesaplanır. (KASKİ Genel
Kurulunun 13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Kanal Bağlantı Ve Sıhhi Tesisat Proje Onayları
Madde 20-(1) İmar durumu alınmış mimari projelerinin kanal
bağlantı ve atıksu çukur projeleri inceleme ücreti, 3 mühendis/saat, 1 daktilo/
saat, 1 memur/saat ücreti toplamıdır.
Bu ücret;
a) Konutlarda ; Daire Sayısı x İnceleme Ücreti
2
b) İşyerlerinde ; Toplam İnşaat Alanı m2 x İnceleme Ücreti
		
100
c) Otel ve motellerde ; Oda Sayısı x İnceleme Ücreti
5
d) Organize Sanayi Ve Diğer Bölgelerdeki Depolar Hangarlar,
Fabrikalar;
a) 1000 m2’ ye kadar (1.000m2 dahil) yukarıdaki işyeri tarifesi
uygulanır.
b) 1000 m2’ dan yukarısı için:
(1000m2xinceleme ücreti)/100+((toplam inşaat alanı-1000m2) x
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(proje inceleme ücreti/3)) / 100 olarak alındıktan sonra onaylanır.
(2)Proje inceleme ücreti, en az; konutlarda iki daire, işyerlerinde 100
m2, otel ve motellerde 5 oda için hesaplanan ücrettir.
Kanalizasyon Katılım Payı Tahakkuk Esasları
Madde 21-(1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde,
kanalizasyon şebekesi bulunan bölgelerde atıksu üreten her türlü yapı için
Kanalizasyon Katılım Payı alınır.
(2) Her bir yapı için mimari proje istenir. Mimari projeden bağımsız
birim sayısı tespit edilir. Bağımsız birim sayısı meskenler için 150 m2’ye
kadar 300 mm’ lik, 150 m2’den büyük yerler için 400 mm’ lik kanal bedeli
ile çarpılarak bulunan değere, her bağımsız birim için bakım-onarım bedeli
ilave edilerek kanalizasyon katılım payı tahakkuku yapılır.
(3) Mesken dışındaki bütün yapılar için bağımsız birim sayısı ve
bakım-onarım bedeli Atık Suların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği’nin
10. Maddesi ı bendi hükümlerine göre belirlenir. Bu madde hükmüne göre
belirlenen bakım-onarım bedeli 400 mm’ lik kanal bedeli ile bağımsız birim
sayısının çarpılması sonucu bulunan değere ilave edilerek kanalizasyon
katılım payı tahakkuku yapılır.
(4) İmarsız yapıların her bir bağımsız birimi 0-150 m2 arası kabul
edilir.
(5) Yapı Kullanma İzin Belgesi almak, tadilat veya kat ilavesi
yaptırmak ve su abonesi olmak için müracaat edenlerden, o parsel üzerinde
bulunan binanın tamamının Kanalizasyon Katılım Payının ve bağlantı kanalı
ücretinin yatmış olması şartı aranır. Eski binalarda mimari proje temin
edilemiyorsa; KASKİ elemanlarının yerinde yapacakları ölçüme
göre bağımsız birim sayısı tespit edilir.
(6) Parselin bulunduğu bölgede kanalizasyon şebekesi yoksa, atıksu
çukuru projesi Madde 20’ deki usule göre onaylanır. Bölgeye kanalizasyon
şebekesi geldiğinde o yılın Kanalizasyon Katılım Payına göre ücret tahsil
edilip bina kanalizasyon şebekesine bağlanır.
Proje Onay Tarifesi
Madde 22 –(1) a)Özel ve tüzel kişilerle yaptırılacak kanalların ve
su hatlarının kendilerince hazırlatılmış projesi km. başına 8 mühendis/saat,
1 daktilo/saat, ¼ Memur/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır.
b)Özel arıtma pompa ve deşarj tesisi; projeleri her altı litre/saniye
için 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat ve ¼ Memur/saat ücret tutarı
karşılığı onaylanır.
c)Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların
röleve projeleri her km.de 2 inşaat, 1 Harita Mühendisi, 1 Tekniker, 3 Şenörün
yerinde yapacağı çalışma için 18 Mühendis/saat, 6 Tekniker/saat, 18 Şenör/
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saat, 1 Daktilo/saat ve ¼ Memur/saat ücret tutarı karşılığında onaylanır.
Madde 23 – (1) Su hatlarını ve İmar Kanunu’nun 23. Maddesindeki koşullar
nedeniyle kanalını yapmayı üstlenenler, projelerini idaremize yaptırmak istedikleri
takdirde;
a) Su şebeke veya kanalın kilometre/tulü başına;
16 Mühendis/saat
4 Harita Mühendisi/saat
4 Alet Operatörü/saat
12 Şenör/saat
6 Ressam/Saat
½ Memur/saat
ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak, bu miktar 1 km. lik proje
düzenleme bedelinin % 30’ undan az olamaz.
b) Bir veya iki katlı, çok gözlü çürütme tesisleri ile tasfiye tesisi projeleri
düzenlenmesi için Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile hesaplanacak tesis maliyeti
keşfinin % 8’i kadar ücret alınır. Her iki durumda da statik hesaplar fiyata dahil değildir.
(2)Projeler iş sahiplerine 2 ozalit kopya olarak verilir. Fazla her ozalit için ortalama
rayiç fiyat kadar bedel alınır.
Sayaç Bakım Ve Onarım Ücreti
Madde 24-(1) Su sayaçlarından “Sayaç Bakım ve Onarım Ücreti” alınır. Bu
ücret sayaç satın alma bedellerinin yıllık amortismanı, periyodik sayaç değişimleri için
yapılan harcamalar ile sayaç bakım ve onarım giderlerini kapsayacak şekilde tespit edilir.
Sayaç Muayene Ücreti
Madde 25- (1) Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü’ne şikayet üzerine bildirilen abonenin sayacı muayene edilir.
Alınacak rapora göre işlem yapılır. Muayene sonunda abonenin sayacının doğru çalıştığı
tespit edilirse, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen tarifesine göre sayaç söküptakma bedeli aboneden tahsil edilir.
Su Teminatı
Madde 26- (1) Sözleşme imzalayan her aboneden “teminat” alınır. Teminat
bedelleri abone türlerine göre her yıl için KASKİ Genel Kurulu’nca belirlenir. Kamu
kurumları bu hükmün dışındadır.
Atıksu Teminatı
Madde 27- (1) Atıksu sözleşmesi imzalayan her atıksu abonesinden atıksu
teminatı alınır. Atıksu teminat bedelleri her yıl KASKİ Genel Kurulu’nca belirlenir. Kamu
kurumları bu hükmün dışındadır.
İnşaat Temel Suyunun Deşarjı

Madde 28- (Genel Kurulun 16/05/2014 tarih ve 9 nolu kararı ile
yönetmeliğe eklenmiştir.) (1) İnşaat çalışmaları sırasında temelde oluşan suların inşaat
sahibinin talep etmesi durumunda kanal şebekesine deşarj etmesine idarece ücreti mukabilinde
izin verilebilir.
İnşaat Temel Suyunun Ücretlendirilmesi
Madde 29- (Genel Kurulun 16/05/2014 tarih ve 9 nolu kararı ile
yönetmeliğe eklenmiştir.) (1) İnşaatlardan çıkartılan temel suyunun kanalizasyon
şebekesine deşarj edilmesine izin verilenler, atıksu bedeli olarak; m³ başına, atıksu mesken
tarifesinden ücretlendirilir.
(2) Temel suyunu idareden izin almadan kaçak olarak kanalizasyon şebekesine
deşarj edenlerin tespiti halinde 34 üncü ve 35 inci madde hükümleri kıyasla uygulanır.
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Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri Ve
Endüstri
Kuruluşlarının Uyacağı Esaslar
Madde 30- (1) KASKİ’ nin kuruluş kanununa istinaden;
kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle içme suyu
havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan
“Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ile “Yüzeysel
Su Kanallarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinin uygulanması ve etkinliğinin
artırılmasına esas yönetmelik olarak;
a) KASKİ’ nin yetki ve sorumluluk sahasında mevcut, yeni ve/veya
ilave inşa edilecek olan her türlü endüstri kuruluşu ve işyerlerinde KASKİ
tarafından inşaat ruhsatı, temel ve temel üstü, iskana ait görüş verilmesi
sırasında yapılan teknik incelemeler sonucunda havza ve kanal durumu
bakımından özel atık su arıtma tesisi yapması gerektiği tespit edilen yapıların
mükelleflerinden Atık Su Artıma Tesisi Proje Onay Ücreti alınır.
b) Endüstri kuruluşları arıtma tesisi projelerinin onay işlemi ve
proje onay ücret hesabı Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj
Yönetmeliği’nde tarif edildiği şekilde uygulanır.
c) Mevcut ve yeni kurulacak olan her türlü endüstri kuruluşları
KASKİ’ nin talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir.
Kuruluş sorumlusu tarafından verilen bilgi ve evrakların tetkiki sonucunda
KASKİ tarafından arıtma düzeyi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi
halinde mükellefin her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere
KASKİ tarafından verilen süre içinde teknik raporu detay proje düzeyinde
hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak taahhüt edilmiş
bir iş programını KASKİ’ ye verir.
ç) Tesise işletme ruhsatı verilmeden arıtma tesisinin detay
projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun çalışmaları
sırasında KASKİ teknik elemanlarınca periyodik olarak alınacak atıksu
numunelerinin analizi sonuçlarının arıtma tesisinin proje ekindeki teknik
raporda belirtilen parametre değerini tutturması gerekir. Aksi halde arıtma
tesisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılıp istenilen sonuçlar alınıncaya
kadar o kuruluşa Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilmez.
d) Endüstri kuruluşlarının arıtma tesisini, İdareye verdiği iş
programına göre, müddeti içinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmemesi
halinde Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ndeki
cezai müeyyideler uygulanır.
e) Mevcut endüstri kuruluşları için (c) ve (d) maddeleri geçerli
olmakla beraber, bu firmalardan arıtma tesisi inşaatının verilen iş programına
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göre bitirileceği tarihe kadar kanal giderlerine iştirak payı alınmaz.
f) KASKİ’ nin yetki ve sorumluluk sahasında mevcut olan her
türlü endüstri kuruluşları ve işyerlerinde gayri sıhhi müessese ruhsatına ait
KASKİ tarafından görüş verilmesi aşamasında ilgili yönetmelik ve yönerge
gereği müracaat eden gerçek ve tüzel kişilere; evsel nitelikte atık suları
var ise; gayri sıhhi müessese ruhsatına ait Kaski görüşü bedeli karşılığında
verilir. GSM ruhsatı görüş verme bedelinin hesabı Atık suların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde açıklanmıştır.
g) Gayri sıhhi müessese ruhsatı almak için KASKİ’ ye müracaat
eden gerçek ve tüzel kişilerden; endüstriyel nitelikte atık suyu olup da
ilgili limitler üstünde atıksu deşarj edenler “Atık Suların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dahilinde arıtma
tesisi kurmakla yükümlüdürler. Kurulacak olan arıtma tesislerinin onayı
konusunda uygulanacak işlemler yönergelerde belirtilir.
ğ) Arıtma tesisi yapacak olan endüstri kuruluşları; arıtma tesisi
kurup, ilgili limitleri sağlayıncaya kadar “Atık Suların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dahilinde KASKİ’ ye
“Kirlilik Önlem Payı” ödemekle yükümlüdürler.
h) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilmesi safhasında,
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi bedeli alınır. Bu bedel atıksu
deşarj yönergesinde tanımlanan şekliyle uygulanır.
ı) Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilmesi safhasında
ve belge verildikten sonra atıksu yönergesinde tarif edilen periyotlarda
alınan kontrol numunelerine ve ayrıca çevre analizleri laboratuarına gelen
özel numunelere ait numune alma ve analiz ücretleri her yıl kasım ayında
yapılan Genel Kurul’ da belirlenir.
(2) Bu Yönetmeliğin içinde yer alan kanalizasyon şebekesi, Arıtma
Tesisi, akarsu deşarjı v.b. ile ilgili işletme giderlerine KASKİ’ ce belirlenecek
bir oran dahilinde iştirak etmeye mecburdurlar.
Teminat Cinsleri
Madde 31-(1) Kanalizasyon Katılım Payı ve kanal yapım teminatı
olarak;
1)Para ve devlet tahvilleri,
2)Limit dahili süresiz kesin banka teminat mektubu1. veya
2.derecede ipotek kabul edilir. Ancak, iskan müsaadesinden evvel 1. veya 2.
derecede ipotek, 1 ve 2. maddelerden para, devlet tahvili ve banka teminat
mektubuyla değiştirilebilir.
III) Yaptırımlar Tarifesi
Tahsilatın Hızlandırılması
Madde 32- (1) Tahsilatı hızlandırma ve abonelerin borçlarını
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süreleri içinde ödemelerini temin için ihbarnamenin son ödeme tarihinden
itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde tahsili hususunda bu yönetmelik
hükümleri ve genel hükümler suretiyle tahsilat yapılır.
Su Kapama Ve Açma Ücreti
Madde 33- (1) Borcun ödenmemesi halinde veya Yönetmeliğe aykırı
davranış nedeni ile veya abonenin kendi isteği ile geçici kapama yaptırılması
halinde; her açma veya kapama işlemi ücretlendirilir. (KASKİ Genel
Kurulunun 13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Kapama ve açma ücretleri her yıl KASKİ Genel Kurulu’nca belirlenir.
Kaçak Su
Madde 34- (1) Kaçak Su Fiilleri; Abone olmadan su kullanmak,
abone olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yaparak su kullanmak, abone
olduğu halde kasten sayacı çalıştırmadan su kullanmak, sayaçta ve şebekede
tahribat yaparak su kullanmak, İdarenin iznini almadan sayacın ve şebekenin
yerini değiştirerek su kullanmak, geçici kapalı olduğu halde su kullanmak,
usulsüz su vermek v.b. hususlardır.
(2) Yapı ruhsatı alan inşaat sahipleri inşaat suyu abonesi olmak
zorundadırlar. Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaat bitimini müteakip
abonelik için başvurduklarında, inşaata suyu nereden temin ettiklerini
belgelemek zorundadırlar.
(3) Kaçak su olayı en az iki KASKİ personeli veya hizmet alımı
yolu ile istihdam edilen personel tarafından mahallinde yapılacak araştırma
ve soruşturma sonucu bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su
kullanımının ve bağlantının şekli, ölçümlenen su m3 miktarı, kaçak su
kullanımının ve bağlantının şekli, kaçak su kullanımının süresi ve ayrıntılı
bilgi kaydedilir. Kaçak su bilgi kaynağının, yazılı ve imzalı beyanları temin
edilmeye çalışılır. Tatmin edici delil ve belgeler değerlendirilir. (KASKİ Genel
Kurulunun 13/05/2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
(4)Tutanak üç nüsha hazırlanarak imzalanır. İlgilinin de imzası alınarak
bir sureti ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması, imzadan imtina etmesi
veya tutanağı almaktan çekinmesi hallerinde tutanağın bir sureti ilgilinin
kapısına yapıştırılır. Keyfiyet en yakın komşusuna veya bina yöneticisi veya
muhtara bildirilir ve bildirim yapılan şahsın adı soyadı KASKİ’ de kalacak
tutanak suretine yazılır.
Ölçümü Engellemek
Madde 35- (1) Kaçak su kullananlara tahakkuk ettirilecek
“Cezalı Tarife” her yıl KASKİ Genel Kurulu’nca belirlenir. Genel Kurulca
belirlenen cezalı tarifeye istinaden tahakkuk eden meblağ ilgili tarafından
ödenmediği taktirde icra işlemleri yapılır.
Usulsüz Su Vermek
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Madde 36- (1) Daimi veya geçici bağlantı yaparak başkasına su
verilemez. Bağlantı, çalışan bir sayaçtan sonra yapılmış ise son 3 dönemin
ücret toplamının % 50 ‘si ceza olarak tahsil edilir. Bağlantı sayaçtan önce,
yani şube yolunda yapılmış ise 33. ve 34. madde hükümleri uygulanır.
Herhalde de usulsüz bağlantı kaldırılır.
Mühür Koparmak
Madde 37- (1) Kapatılan suya ait bağ, aparat veya mührün
kopartılması yasaktır. Bu fiilleri işleyen abonelerden KASKİ Genel
Kurulu’nca her yıl belirlenecek (bağ-aparat-mühür) koparma ücreti alınır.
Madde 38-(1) Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak
yasaktır. Yapıldığı takdirde sayaç değiştirilir ve 37’inci maddedeki şekilde
hesap edilerek ücret alınır ve yeni sayaç takılana kadar su kapatılır.
(2) Mühür veya bağı kopartılan sayaç bu nedenle bozulmuş,
çalışmıyor ve doğru kayıt yapmıyorsa, 35’nci maddede belirtildiği şekilde
su tükettiği varsayılarak dönem tahakkuku yapılır.
Yetkisiz Müdahale
Madde 39- (1) Sayacın ve şebekenin yerini değiştirmek, sayaçta
veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır.
Yapanlara zarar tazmin ettirilir ve 5 gün süre ile suları kapatılır.
Abone Türünü Değiştirmek
Madde 40- (1) İşyeri aboneliğine dönüşen konut aboneleri
İdareye bilgi vermek zorundadırlar. Haber vermeyenlerden işyerine
dönüştürüldükleri tarihten itibaren tükettikleri suyun tarife farkı 2 katı alınır.
Kaçak Kanal Bağlantısı
Madde 41-(1) Kanalizasyon Katılım Payı yatırmayan parsellerin
kanalizasyon bağlantısı yapılmaz.
(2) Kullanılmış sularını projesiz ve ruhsatsız bir şekilde atıksu veya
karışık sistem kanal şebekesine akıtanların bağlantısı kaldırılır, usulüne
uygun bağlantı yapılır, kanal şebekesinde hasar var ise onarılır, bütün
giderler % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.
(3) Kullanılmış sularını kaçak bağlantı ile karışık sistem kanallara
akıtanlar hakkında da (1) fıkra hükmü uygulanır.
(4) Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan
yahut görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atık sularını buralara
akıtanların bağlantıları kaldırılır, yaptıkları hasar giderilir ve bütün gider %
50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.
(5) (3.) fıkra eyleminin tekrarında para iki kat, üçüncüsünde ise 3
kat alınır ve aynı zamanda atıksu çukuru veya arıtma tesisi yapıncaya kadar
suları kesilir. Su abonesi değil iseler, normal duruma girinceye kadar atıksu
bedeli tarifenin üç katı olarak tahakkuk ettirilir.
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Yağmur Sularının Kanala Aktarılması
Madde 42- (1) Yağmur sularını bağlantı yaparak atıksu kanalına izinsiz
akıtanların bağlantısı iptal edilir ve giderler %25 fazlasıyla kendisinden alınır. Tekrarında
bağlantı varsa iptal edilip gideri %50 fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda %50 fazlasıyla
birlikte bir hafta süreyle de su kesilir.
Çevreye Zarar Vermek
Madde 43- (1) Atıksu çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak
kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan doğal mecralara veya
açığa akıtanların suyu, abone iseler atıksu çukuru yaptırana kadar kesilir. Su Abonesi
değilseler haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar
atıksu bedeli tarifesinde belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
Çevreyi kirletecek şekilde atıksu atanların suları kesilir.
Çukurların Çevreye Boşaltılması
Madde 44- (1) Atıksu çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların
veya taşmasına sebebiyet verenlerin çukurları, idareden vidanjör isteğinde bulunmamış
iseler, atıksu çukuru vidanjör bedeli her defasında %100 zamlı olarak alınır.
Projelere Uyulmaması
Madde 45- (1) Projesine uygun olarak yapılmayan atıksu çukurları veya
bağlantı kanallarını yapanlar hakkında idari işlem yapılarak projesine uygun hale
getirilmesi sağlanır.
(2)Bu konuda ilgilisine belirli bir süre verilir. Verilen süre içerisinde işin
yapılmaması halinde iş idare tarafından yapılır. Giderler %50 fazlasıyla ilgilisinden
tahsil edilir.
Tesislere Zarar
Madde 46- (1) Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek
çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere dair olan
hükümler doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılmakla birlikte zararın giderilmesi
için yapılan harcamalar %50 fazlasıyla tahsili cihetine gidilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahsilatla İlgili Esaslar

yetkilidir.

Tahakkuk ve Tahsil
Madde 47- (1) Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu

(2) (Genel Kurulun 16/05/2014 tarih ve 9 nolu kararı) Yönetim Kurulu gerekli
gördüğü durumlarda kurum alacaklarının icra marifetiyle tahsili için kurum dışından serbest
Avukatlarla sözleşme imzalama hususunda Genel Müdüre yetki verebilir.
(3) (Genel Kurulun 16/05/2014 tarih ve 9 nolu kararı) Sözleşmeli Avukatlarca
takip edilen icra işlemleri ve davalarından elde edilen ve sözleşmede belirtilen miktarda bütçe
emanetine alınan vekâlet ücretleri icra servisi personeli ve bağlı olduğu birim amirlerine, eşit
olarak dağıtılır.

Suyun Kapanması Ve Sözleşmenin Feshi

KASKİ KÜLLİYATI
182

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Madde 48- (1) Son ödeme tarihinden itibaren 15 ( On beş gün ) içinde
borcunu ödemeyen abonenin suyu idare tarafından kesilir. Su kapatılmasına
rağmen, borç ödenmezse kapatma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde
sayacı kaldırılır, 1 yıl içerisinde sözleşmesi iptal edilerek hesabı tasfiye edilir.
Tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için yasal işlem yapılır.
Yatırım Uygulamasında Gecikme
Madde 49- (1) Su kapatılması, sayaç kaldırılması, sözleşme
iptali ve hesap tasfiyesi konularında haklı nedeni olmaksızın ihmali görülen
ve gecikmeye neden olan görevliler hakkında gerekli idari işlem yapılır.
Alacaklara Taksit Yapılması
Madde 50- (1) Kendisine birden fazla ihbarname verildiği halde
borcunu ödemeyen veya ödeyemeyen abonelerin biriken borçları idarenin
takdiri ile taksitlendirilerek tahsil edilebilir.
(2)Bu tür tasitlendirme her türlü abone için söz konusu olup
abonenin isteği üzerine yapılır. Tasitlendirme gecikme zammı ile birlikte
dört eşit taksitle tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Teminat
Madde 51- (1) Teminatlar için, yatıranlar lehine faiz tahakkuk
ettirilmez. Teminat iade edilirken iade dönemi için Genel Kurul’ ca belirlenen
bedel esas alınır.
Rakamların Düzeltilmesi
Madde 52- (1) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura
bedellerindeki küsuratlar (su satış tarifesi hariç) tama iblağ edilir.
Tarifelerin Onayı İlanı
Madde 53- (1) Yönetim Kurulu’nca tespit edilen tarifeler, her
yıl bütçeyle birlikte Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler en
geç onay tarihini izleyen 20 gün içinde ilan edilerek 1 Ocak’tan itibaren
uygulamaya başlanır. Tarife değişikliğini gerektiren fevkalade durumlarda
Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul’ ca alınacak
kararlarda ayrıca yürürlük tarihi de belirlenir.
Kademeli Uygulama
Madde 54- (1) İdare, su tasarrufunu teşvik, az su kullanana
sosyal yardım sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla kademeli tarife
uygulaması yapılabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve
tarifeleri tespite Genel Kurul yetkilidir.
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İbadethanelere Su Verilmesi
Madde 55- KASKİ hizmet sınırları içinde bulunan ibadethanelerin
ve umuma açık kar amacı gütmeyen ve bakımı belediyelerce yapılan
tuvaletlerin su ihtiyacını ücretsiz olarak temin eder.
Yürürlük
Madde 56-(1) İşbu Yönetmelik, KASKİ Genel Kurulunca kabul
ve usulünce ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Daha önceki yönetmelik
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 57- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Genel Müdür
tarafından yürütülür.
KASKİ ÖZKAYNAK SUYU KULLANMA BELGESİ İSTEME
FORMU
1)Müracaat Sahibinin
ADI SOYADI
İŞİ
İkametgah
2)Arıza Sahibinin
ADI SOYADI
SU KAYNAĞI YERİ VE CİNSİ
İLİ – İLÇESİ
MAHALLESİ
3)Su Kaynağının
KASKİ No
PAFTA No
Sabit Üç Noktaya Uzaklığı
Sabit Üç Nokta Koordinatları
1.Noktanın Yeri
Uzaklığı
2.Noktanın Yeri
Uzaklığı
3.Noktanın Yeri
Uzaklığı
Derinliği
Metresi
Çapı
Teçhiz Borusu Çapı
Teçhiz Borusu Uzunluğu
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4)Kuyu Verimi
Pompajla
Artezyen
Statik Seviye
Dinamik Seviye
Çekilecek Su Miktarı
Kullanma Maksatı
5)Kuyudaki
Pompa Cinsi
Vana Cinsi
Orifis Çapı
Emme Borusu Çapı
Motor Gücü
Yukarıdaki yeri ve evsafı açıklanan su kaynağında bulduğum suyu kullanma /
sulama maksadıyla kullanmak istiyorum. Bu hususta 167 sayılı yer altı suları
hakkındaki Kanunun 10.Maddesi ve 2560 sayılı yasa gereğince, tarafıma bir
yer altı suyu kullanma belgesi verilmesini arz ederim.
İmza
....../....../......
Su kalitesinin kullanma maksadına uygun olduğunu belgeleyen KASKİ
tasdikli suyun kimyevi tahlil raporu dilekçeye eklenecektir.
Kayseri Sarımsaklı Ovası Hidrojeolojik raporuna göre, kuyuların statik su
seviyeleri, +2,4 mt. İle –30 mt. arasındadır. Bundan dolayı kuyu derinliği
maksimum 30 mt. yi geçmeyecektir.
Statik seviye olarak, kuyudan herhangi bir sarfiyat yapılmadığında zeminden
itibaren kuyu içerisindeki suya olan mesafe yazılacaktır.
Su Kaynağından elde edilen su, kanalizasyonuna deşarj edilecek olursa,
ayrıca atıksu abonesi olmak zorundadır.
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