BELEDİYELER YASASI
(51/1995,33/2001,2/2003,9/2006 ve 40/2007 Sayılı Yasalar)
95’inci ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
İskele Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın 95’inci ve
133’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık tarafından yapılan
denitim ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim R.G.
31/7/1994
EK III
A.E. 738 ve
26/12/1997
EK III
A.E. 973
26/6/1999
EK III
A.E. 387
17.10.2001
EK III
A.E. 632
28/7/2005
EK III
A.E. 393

1. Bu Tüzük, 2007 İskele Belediyesi “İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü” olarak
isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Değiştirilmiş halindeki, 1996
İskele Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü ile birlikte okunur.

2. Esas Tüzük, 6’ıncı maddesinin (1)’inci , (2)’inci fıkraları kaldırılmak ve onların

yerlerine aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’inci fıkralar konmak sureti ile değiştirilir.
Esas Tüzüğün
6’ıncı maddesinin
(1) ve (2)
fıkrasının
değiştirilmesi.

İçme
Suyu
Bağlaması

6. (1) Belediyenin, içme suyu bölgesindeki şebekesi olmayan bir
bölgeye içme suyu verilmesine ilişkin Belediyeye başvurmaları
halinde, bina sahibi ve/veya zilyetleri ve aradaki herhangi bir arazi,
bina ve/veya arsa sahibi ve/veya zilyetleri, doğacak tüm masrafları
karşılamakla yükümlüdür. İçme suyu bölgesinde yeni yerleşim
bölgeleri oluşturacak olan arsa parselasyonlarından, arsa sahipleri
ve/veya müteahhitleri gerekli su şebekesinin tümüyle kurulmasından
sorumludur. Veya bu konuda belediyenin yapacağı masrafları tümüyle
karşılamak zorundadır. Bu amaçlar için herhangi bir şekilde tüketiciler
tarafından kullanılacak su boruları,kalite,sağlık ve basınca dayanıklılık
konularında Avrupa Birliği (CE) ve/veya TSE standartları ve/veya
ileride ülkemizde ihdas edilecek olan “ İçme ve Kullanma Suyu Su
Boruları Standartları” na uygun olmalıdır.
Herhangi bir şekilde zedelenmiş veya çürümüş borular kullanılamaz.
6. (2) Belediye tarafından, içme suyu bağlanmasını isteyen her şahıs,
her sayaç için 50.00 YTL. bağlantı ücretine ek olarak Belediyece
yapılacak diğer masrafları da ödemekle ve belediyece gerekli görülen
her türlü işlemi yerine getirmekle yükümlüdür.

Esas Tüzüğün 7’inci
maddesine yeni
3’üncü fıkranın
ilave edilmesi.

3. Esas Tüzük, 7’inci maddesine aşağıdaki yeni 3’üncü fıkra ilave edilmek
suretiyle değiştirilir.
7. (3) Gerekli koruma önlemleri alınmasına rağmen su sayacının doğal nedenlerle
bozulması durumunda sayaç Belediye tarafından ücret alınmadan değiştirilebilir.
Belediye gerekli koruma önlemleri alınmadığı için kırılan sayaçları uygun zamanda
değiştirip ücretini tüketicilerin faturalarına ekler.
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Esas Tüzüğün
8’inci
maddesinin
değiştirilmesi

-

4. Esas Tüzük, 8’inci madesi kaldırılmak ve onun yerine aşağıdaki yeni 8’inci
madde konmak suretiyle değiştirilir.

Bozulan Su
Saatlerinin
Kontrol ve Tamiri
Esas Tüzüğün
14’üncü
maddesinin
değiştirilmesi
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8. Bir tüketici binasına giden suyu ölçen saatin doğruluğundan
şüphe ettiği takdirde, Belediye’ye 10.00 YTL. yatırarak Belediye’den
onu kontrol etmesini talep edebilir.

5. Esas Tüzük, 14’üncü maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkraları kaldırılmak ve onların
yerlerine aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’inci fıkralar konmak sureti ile değiştirilir.

“Su Ücretleri ve
Sayaç kiraları”

14. (1) Aşağıda gösterilen ücretler tüketici tarafından İskele Belediye
Başkanlığı’nın tayin edeceği zamanlarda ödenir.
(A)

Konut,ikametgah,müstakil ev, ayrı sayaçları olan apartman
daireleri ile (D) ve (E) ücret sınıfına girmeyen başka herhangi bir
bina sahipleri,kiracılar ve/veya bu gibi yerleri tasarrufunda
bulunduranlar sayaçtan geçen;

1-20 arası her metre küp su için;
21-30 arası her metre küp su için;
31-40 arası her metre küp su için;
41-50 arası her metre küp su için;
51-metre küpten sonraki her metre küp su için;

(B)

Büro,yazıhane,dükkan,bakkaliye,manavlık yapan işyerleri için, bir
aylık bir devrede, kullansın veya kullanmasın, sayaçtan geçen;

1 - 10 metre küp su için;
11 metre küp su ve üzeri her metre küp su için;
(C)

1.50 YTL.
2.00 YTL.
2.50 YTL.
3.50 YTL.
5.00 YTL.

2.00 YTL.
3.00 YTL.

Yatıevleri,pansiyon,hastahaneler,yataklı klinikler,gazino, pavyon
,diskotek,lokanta,çamaşırhane,kuru temizleme evleri için bir aylık
bir devrede kullansın veya kullanmasın sayaçtan geçen;

İlk 25 metre küp su için;
26-50 arası her metre küp su için
51 metre küpden sonraki her metre küp su için;
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2.00 YTL.
2.50 YTL.
3.00 YTL.

-

(D)
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Silahlı Kuvvetler,Devlet Daireleri ve Okullar için bir aylık bir dönemde kullansın veya
kullanmasın sayaçtan geçen;

İlk 25 metre küp su için ;
26-50 arası metre küp su için;
51 metre küpden sonraki her metre küp su için;
(E)

1.50 YTL.
2.00 YTL.
2.50 YTL.

Fabrika,imalathane,otel,motel,kamping,plaj,mocamp, bungalows ve benzeri turistik
amaçlı yerler ile oto yıkama yerleri, kullansın veya kullanmasın bir aylık bir
dönemde sayaçtan geçen;

İlk 50 metre küp su için ;
51 metre küp 101 metre küp arası her metre küp su için;
101 metre küpden sonraki her metre küp su için;
(F)

3.00 YTL.
4.00 YTL.
5.00 YTL.

İnşaat amacıyla su talep eden tüketiciye, inşaat ruhsatını almasından sonra inşaat
sahasına geçici su bağlanarak su verilir.
a) Bu amaçla verilen bir aylık bir dönemde ;
her metre küp su için; ......................... ............................................... 4.00 YTL.
b) Bir tüketici herhangi bir nedenle,içmesuyunu inşaat amaçları için kullanırsa
sayaçtan geçen su miktarı inşaat amacıyla su kapsamında değerlendirilir ve
ücreti (a) bendine göre tahsil edilir.

Organize Ağıllar bölgesi için, kullansın veya kullanmasın, bir aylık bir dönemde
sayaçtan geçen,
0-25 metre küp arası her metre küp su için;
0.50 YKR.
26-50 m3 arası her metre küp su için;
1.00 YTL.
51-100 m3 arası her metre küp su için;
1.50 YTL.
101-150 m3 arası her metre küp su için;
2.00 YTL.
151-200 m3 arası her metre küp su için;
2.50 YTL.
201 m3’den sonraki her metre küp su için;
3.00 YTL.
(G)

(2) Sayaç Kirası :
Yukarıda belirlenen su ücretlerinde bir aylık devreler için aşağıda maktu sayaç kiraları
ayrıca eklenerek tahsil edilir.
SAYAÇ KİRALARI :
2” lik su sayaç kirası; ...................................................................
½” lik su sayaç kirası; ..................................................................
¾”lik su sayaç kirası; ...................................................................
1”lik su sayaç kirası; ....................................................................
1’ ¼”lik su sayaç kirası; ...............................................................
1’ ½”lik su sayaç kirası; ...............................................................
2’ ½”lik su sayaç kirası; ...............................................................
3”lik su sayaç kirası; ....................................................................

1.00 YTL.
0.50 YKR.
0.50 YKR.
0.50 YKR.
0.60 YKR
0.60 YKR.
1.00 YTL.
2.00 YTL.

Tüketicilerden, şehir içme suyundan yararlanmak için Belediye Veznesine
½”lik sayaç için ........................................................................... 15.00 YTL.
1”lik sayaç için ............................................................................ 20.00 YTL.
İnşaat maksatları ile takılanlar için çapı 1”ten büyük olan
sayaçlar için bir defaya mahsus olmak üzere, .......................... 30.00 YTL.
depozit alınır.
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Esas Tüzüğün
15’inci
maddesinin
değiştirilmesi.
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6. Esas Tüzük ,15’inci maddesi kaldırılmak ve onun yerine aşağıdaki yeni 15’inci
madde konmak suretiyle değiştirilir.
Ödeme Süresi
48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
54/1999

15. Hesaplar tüketiciye sunulduğu tarihten itibaren 30 gün
içerisinde ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Ödenmediği takdirde
değiştirilmiş halindeki Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası
esesları uygulanır. Belediye’nin bakiye borcundan dolayı ihbar
yapılmaksızın su bağlantısını şebekeden kesme hakkı saklıdır.
Su kesildikten sonra tüketicinin tekrar suyu bağlatmak istemesi
halinde geçmiş tüm borçları ile 20.00 YTL’lik bir ücret ödemesi
koşuluyla belediye suyu bağlar.
Borcundan dolayı bağlantısı kesilen tüketici su bağlantısının
kesildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde borcunu ödeyip su
bağlatmadığı takdirde kaydı silinebilir. Bu tüketiciler tekrar su
bağlatmak istedikleri takdirde 6.’ıncı madde hükümlerince
belirlenecek masrafları ve bağlantı ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yürürlüğe Giriş

7. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlıyarak yürürlüğe girer.

