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MADDE l - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2013 tarih ve 1532 sayılı kararı
ile kabul edilen, yürürlfüteki Tarifeler Ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının "f'bendinin (2) numaralı alt bendi;

"2)
a) 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi
durumunda; 12,|0.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi biri
veya binanın |2,|0.2004 tarihinden önce mevcut olduğunu gösteren belge ve kayıtların
bulunması veya ilgili belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imza|ı
sureti ve binanın UAVT sisteminde kaydının olması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
20ll maddesine istinaden sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını teminen geçici olarak
su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılır.
b) Henüz Yapı Kullanmaİzin Belgesi alınmamış yapılara iş bitirme belgesi tutanağı ibraz
edilmesi halinde Yapı Kullanmaİzin Belgesi alıncaya kadar ferdi şantiye konut/şantiye işyeri
geçici aboneliği yapılır.
c) |2.|0.2004 tarihi ile 26.07.2008 tarihleri arasındaki inşaat ruhsatlı olup Yapı Kullanma İzin
Belgesi bulunmayan binalara geçici abonelik yapılır.
09.05.2012 tarihve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10. ve 11. Maddesinin 3. Fıkrası
htiktlmleri ile bu Yönetmeliğin 8. Maddesinin (f) bendinin 6 no'lu alt bendi hükümleri geçici
abonelikler için saklıdır. Abonelikler kullanım türlerine göre kayıt edilirler. ",
aynı fikranın "g" bendinin (1) numaralı alt bendi;

" 1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen
dernekler ve vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların bina ve tesislerinde su tüketen velveya
atıksu tireten abonelerdir. ",
aynı fikranın "g" bendinin (3) numaralı alt bendi;
6( 3) Eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan ve öğrenci barındırma amacıyla
kullanılan yurt ve pansiyonlarda su tüketen velveya atıksu üreten abonelerdir. "
aynı fikranııl "k" bendinin (3) numaralı alt bendi;
o' 3) Engel orarıı Yo 40 ve üzerinde bulunanların ikamet ettikleri yerde yaş slrurl olmaksızın
kendi adlarına ya da kanuni temsilcileri ile tesis edilen abonelikler ",
Şeklinde değiştirilmiş, aynı fikranın'J" bendinin (2) numaralı alt bendi yiirürlükten kaldırılmış,
aynı fikranın "k" bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunan "atıksu üreten" ibaresinden
sonraki " abonelerdir " ibaresi "aboneler" ibaresi olarak değiştirilmiş, aynı fikranın "f'
bendinin (9) numaralı alt bendine;

" Ancak, bu abonelere uygulanacak tarifel er,3194 sayılı İmar Kanununa karşı sorumlulukların
Yerine getirilmesinin sağlanmasının teşviki amacıyla Genel Kurul karanyla arttırılarak
belirlenebilir. " ci.irnlesi,
aynı fikranın "k" bendine ;

" 6) 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hi ifeleri ile Bazı
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tarihli ve 200213654 sayılı kararname ile getirilen istisna doğrultusunda; Ankara il sınırları
içerisinde ailesi ile birlikte yaşamadığını belgeleyen, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörde gelir getirici bir işte çalışmayan, ytiksek okulda ( 4 yıllık lisans programında:
okuduğunu belgeleyen ve (normal eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla) bunu her yıl ibraz
eden ve yalnızca öğrencilerin ikamet ettiği aboneliklerdir.
Özel tarifeli bu abonelere uygulanacak tarifeler, kanunlarda gösterilen indirim oranları
dahilinde Genel Kurul tarafindan belirlenir." şeklinde (6) numaralı alt bent ve aynl fikraya
aşağıdaki bendler eklenmiştir.

( n) Mandıra abonesi: Etinden, sütünden ve yumurtasından yararlanılan inek, koyun, keçi,
tavuk v.b hayvanların barındırıldığı ilgili mevzuatı uyarınca işletilen yerlere ait
aboneliklerdir.o',

" o) Kırsal Konut ve Kırsal İşyeri Abonesi: 5216 sayılr kanunun Ek 3 üncü maddesi
doğrultusunda belirlenen kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfina sahip yerlerde bulunan
aboneliklerdir. " ,

" ö ) Sosyal Yardım Konut Abonesi: 5216 say/ıı Büy{lkşehir Belediyesi Kanunu kapsamında
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardımlarla desteklendiği belgelenen
abonelerin ikamet ettikleri yerlerdeki konut aboneleridir.",

" p ) Bedelsiz su kullanan abonelikler:
1) İbadethaneler
2) İtfaiyeye ait yangın hidrantları
3) İdareye ait yapı ve tesisler "

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fikrasının sonuna " İdare bu
abonelerin bağımsız abonelere dönüştürülmesi sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaya ve
uygulamaya yetkilidir." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fikrası;

" (3) Kanalizasyon şebekesinden faydalanan, endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan, öze| arıtma
gerektiren tesis ve işletmelerden gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir
almadıklarının tespiti neticesinde, kirlilik yüküne göre ayrıca Atıksuların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen kirlilik önlem payı (KÖP) alınır. Tahakkuka
bağlanan l<ÖP bedelleri ödeme süresi 1 ay olup, bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi
veya kuruluşlara Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesinde
belirtilen yizde oranı nispetinde gecikme zammı ile birlikte tahakkuk ettirilir.
Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki sanayi tesislerinden kaynaklı evsel velveya
endüstriyel atıksuyun nihai bertarafi ve uzaklaştırılması için Atıksu Arıtma Bedeli (AAB)
alınır. Bu tesisler ile İdare arasında buna ilişkin düzenlemeleri içeren bir protokol yapılır.
Alınacak evsel velveya endüstriyel atıksu bedeli ise Genel Kurul tarafindan belirlenir. " ve aynı

§,;[::Ş

maddenin altıncı fikrası;
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" (6) 03.05.1985 tarih|i3194 sayılı Kanunun 23'ncü maddesi ile20,11.1981 tarihli 2560 sayılı
Kanunun l7'nci maddesi hükümleri uyannca İdarenin atıksu altyapısı bulunmayan yerlerde,
aboneye ait atık su çukurunun (fosseptik) bulunması veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
alınmış Alıcı Ortam Deşarj İzin Belgesine uygun şekilde ilgilisi tarafından kurulup işletilen,
atıksu altyapı sistemindeki atıksularının arıtılarakya|nızcayeşil alan sulamasında kullandığının
İdarece tespit edilmesi ve ilgilisi tarafindan bu hususta idareye taahhütte bulunulması halinde
bu abonelerden Atıksu Bedeli alınmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan düzenlenmiş
Alıcı Ortam Deşarj İzin Belgesinde değişiklik yapıldığı takdirde abone değişikliğe ilişkin
idareye bildirim yapmak zorundadır. " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığına " vidanjör hizmet bedeli"
ibaresinden sonra gelmek üzere "sanayi tesislerinden alınacak evsel atıksu bertaraf bedeli, su
ve kanal imalat yetki belgesi " ibaresi ve aynl maddenin ikinci fikrasına aşağıdaki paragraflar

" Hesaplanan bu bedel ya|nızca taşıma bedeline ilişkindir. Taşınan bu suyun arıtılarak altyapı
tesislerine verilmesi gerektiğinin tespiti halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat
Analizleri kitabındaki verilere göre hesaplanan arıtma bedeli aynca ilave edilerek tahsilatı
yapılır.

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki sanayi tesislerinden kaynaklı evsel
ve/veya endüstriyel atıksu arıtma bedeli, bu yönetmeliğin 13'üncü Maddesinin 3 üncü fikrasına
getirilen düzenleme çerçevesinde bu yerlerle yapılacak protokol hükümlerine göre AAB : V x
a x I x S formülü ile hesap edilir.

AAB
V
a

I

S

Atıksu Arıtma Bedeli

Vidanjör Hacmi

Atıksu Birim Fiyatı (Vidanjör Döktlm Bedeline Esas m3 başına)

Sektör Kirlilik Katsayısı

Sefer Sayısı

Bu tür yerlerde; protokol imzalandıktan sonra İdarece yapılacak kontroller sonucunda,
protokole aykırılığın tespiti halinde, atıksu taşıma ve arrtma bedeline ek olarak Atıksuların
Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında en üst sektör kirlilik katsayısı
üzerinden l<ÖP bedeli tahakkuk ettirilir. Atıksu altyapı tesislerine kabulü uygun olmayan atıksu
velveya atıkların lisanslı tesislerde bertarafi zorunludur. Bu durumda yapılması öngörülen
ana|izbedeli, lisanslı taşıma ve bertaraf giderleri atıksu kaynağı tarafindan karşılanacaktır. Yine
bu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırım hükümleri saklıdır.

Vidanjör atıksu döküm bedeli: Taşıma vasıtasıyla altyapı tesislerine verilecek evsel ve
endüstriyel atıksular için atıksu birim fiyatını ayrı ayrı belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. " ile
aynı maddeye (4) numaralı fikradan soffa gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı fikra eklenmiş,

" (5) İdare dışında su ve atıksu abone şube bağlantısı ve ada içi su ve atıksu şebeke imalatı
yapmak amacıyla faaliyette bulunan firmalar İdareden, Su ve Kanal İmalat Yetki Belgesi almak
zorundadır. Su ve Kanal İmalat Yetki Belgesi düzenlenmesine ilişkin yeterlilik kriterleri ile
uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulu, ücretler ise Genel Kurul kararı ile belirlenir. ",
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aynl maddede bulunan (5) numaralı fıkra (6) numaralı fikra ve (6) numaralı fikra (7) numaralı
fikra olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan " İnceleme"
ibaresi "Teknik Uygunluk Raporu İnceleme" ve beşinci fikrasında bulunan
"Proj e/Onay" ibaresi "Proj e/Teknik Uygunluk Raporu Onay" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinin dördüncü fikrasına birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki metin eklenmiş,
" Bu bakım ve onarrmrn yerine getirilmesinin engellenmesi halinde İdarece su hizmeti kesilir,
ar;anın giderilmesi esnasında zorunlu sebeplerden dolayı tahrip olan zemin kaplaması vb.
durumlarda eski hale getirilmesi masraflarından İdare sorumlu tutulamaz." ve aynı maddenin
altıncı fikrası;
" (6) Şube yolu bakım ücretini mekanik sayaç ve ön ödemeli/kartlı su sayacı için ayfl ayr|
belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Şu kadar ki şube yolu bakım ücretinin aylık bakım
ücreti olarak faturalara yansıtılarak alınması halinde mekanik sayaç kullanan abonelerde
tüketim bulunmayan dönemler için şube yolu bakım ücreti tahakkuk ettirilmez. Ön
ödemelilkartlı su sayaçlarında ise; abonenin tüketim olmadığını beyan ettiği dönemler için
elektrik tfüetimine ilişkin tahakkuk döki.irnü istenir. İdarece yapılacak inceleme sonunda
abonenin beyanının doğru olduğu tespit edilirse bu dönemler için tahakkuk yapılmış ise şube
yolu bakım ücreti yürürlükteki tarifeye göre kredi veya kredi karşılığı nakit olarak iade edilir."
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fikrasının birinci cümlesinden
soffa gelmek üzere

" Düzenlenen bu bağlantı kalite kontrol ruhsatı, ilgilinin İdareye, KÖP bedeli, numune alma ve
ana|iz bedeli, bağlantı kalite kontrol ruhsat bedeli ile bağlantı durum belgesi bedeli borçları
ödendikten sonra verilir." cümlesi, ikinci fikrasının birinci cümlesinde bulunan "ana|izleti"
ibaresinden sonra gelmek üzere "bedeli mukabilinde" ibaresi ve aynı fikranın birinci
cümlesinden sonra gelmek izere " Numune alma tutanağı ile ilgili kişi ve kuruluşa tahakkuk
ettirilen analiz ücretlerinin ödeme süresi numune alma veya getirilme tarihinden itibaren 1 ay
olup bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi veya kuruluşlara 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında kanunun 5l nci maddesinde belirtilen vüzde oranı
nispetinde gecikme zamml ile birlikte tahakkuk ettirilir." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 25 nci maddesinin birinci fıkrası
" (1) İdare ile sözleşme imza|ayan her aboneden, abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya
sözleŞmenin feshi halinde ödenmemiş su ve/veya atıksu tüketim bedeline karşılık olarak ve
borcuna mahsup edilmek izere; park bahçe aboneliklerinden 6 tahakkuk dönemi, konut
aboneliklerinden 3 tahakkuk dönemi, Tablo-l de gösterilen İşyerlerinden l.Grup için 3

tahakkuk dönemi, diğer tüm abonelikler için 2 tahakkuk dönemindeki su velveya atıksu bedelini
karŞılayacak kadar güvence bedeli alınır. Güvence miktarının hesabında kademeli tarife
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uygulanması halinde tarifesindeki en alt kademesi uygulanır. '' şeklinde,
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üçüncü fikrası " (3) Abone gruplarına göre güvence bedellerinin belirlenmesinde esas alınacak
aylık (30 günlük) tüketim miktarı, m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ek'li Tablo 1'de gösterilmiştir.
Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su
ve atıksu tarifesindeki birim fiyatın birinci fikradaki belirtilen tahakkuk dönemleri ve Tablo
1'deki miktarının m3'le çarpılması suretiyle hesaplanır. " şeklinde ve on üçüncü fıkrası
" (13) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayan kişiler adına yapılacak abonelerden tahsil
edilecek güvence bedellerinin miktarı ve bu yönetmeliğe Ek'li Tablo 1'de gösterilen güvence
bedellerine esas aylık (30 günlük) tüketim miktarları, abonelerin tüketim alışkanlıkları, nüfus,
kuraklık, mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler, tahakkuk ve tahsilat oranları ... vb.
hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca yeniden belirlenebilir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fikrasındaki " 3 katı " ibaresi " 2
katı(AtıkSuMiktarı+ 1KatCeza)"ve "4katı"ibaresi "3 katı(AtıkSuMiktarı+2Kat
Ceza) " şeklinde. aynı maddenin yedinci fikrasındaki " 3 katı fazlasıyla " ibaresi " 3 katı
(Normal Su Miktarı * 2 Kat Ceza) olarak " ve " 4 katı fazlasıyla " ibaresi " 4 katı (Normal Su
Miktarı t 3 Kat Ceza) olarak " seklinde. aynı maddenin dokuzuncu fikrasındaki " 3 katı
fazlasıyla " ibaresi " 3 katı CNormal SuMiktarı+2KatCeza) olarak". "4katıfazlasıyla
" ibaresi "4katı (Normal SuMiktarı *3 KatCeza) olarak "ve " 5 katı fazlasıyla" ibaresi " 5

katı O.Iormal Su Miktarı + 4 Kat Ceza) olarak " şeklinde. aynı maddenin onuncu fikrasındaki
" 6 katı fazlasıyla " ibaresi " 6 katı (Normal Su Miktarı + 5 Kat Ceza) olarak " ve " l2katı
fazlasıyla " ibaresi " 7 katı §ormal Su Miktarı + 6 Kat Ceza) olarak " şeklinde, aynı maddenin
on ikinci fikrasının "a" bendindeki " 3 katı " ibaresi " 3 katı §ormal Su Miktarı + 2KatCeza)"
şeklinde,"b"bendindeki"3katı"ibaresi"3katı(NormalSuMiktarı+2KatCeza)"şeklinde
ve aynı maddenİn on üçüncü fikrasındaki " 3 katı " ibaresi " 3 katı (Atık Su Miktarı + 2Kat
Ceza) " şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fikrasına " Her halükarda tahakkuka esas
süre 2 (iki) yılı geçemez." cümlesi ile aynı maddenin on üçüncü fikrasının sonuna " Mükerrer
kullanımlarda 4 katı (Normal Su Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Bu
fikra kapsamında yeşil alanlara ilişkin yapılacak hesaplamalarda Ek'li Tablo l'de belirtilen
aylık (30 günlük) tüketim miktarı (m3) dikkate a|ınmaz. " cümlesi ve aynı maddeye aşağıdaki
fikralar eklenmiştir.

" (15) Hayvancılık yapılan yerlerde kaçak su kullanımının tespiti halinde kaçaksu bedeli; 6'ncı
fikrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 5'inci fikradaki
kullanım süresi dikkate alınarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin belirlemiş olduğu
büyükbaş ve küçükbaş hayvanların her birinin günlük ortalama su tüketimini gösterir belgelere
göre 1 adetbüyükbaşhayvanın 1 gündeortalama 44Lt, l adetküçükbaşhayvanınise 1 günde

ortalama 5 Lt, su tüketeceğinden hareketle hesaplanan toplam su tüketim miktarı kendi abone
grubu tarifesinin 3 katı (Normal Su Miktarı + 2 Kat Ceza) olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 4 katı §ormal Su
Miktarı + 3 Kat Ceza) olarak tahakkuka bağlanarak tahsil edilir."
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'o (16) Kaçak su tutanağı düzenlendikten ve bu maddenin 4'üncü fikrası uyannca ödeme
bildirimine ilişkin tebligat yapıldıktan sonra tebligatta belirtilen ödeme süresi içerisinde tutanak
bedelini oluşturan normal su ve/veya atıksu bedeli ile birlikte peşin ödenmesi halinde ceza
bedelleri o/o 25 indirimli olarak tahsil edilir."

MADDE l0 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fikrasının "a" bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
" a) Abone tarafindan sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlanh yapılmak
suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde,

1) Usulsüz su veren abone ile su alan yer arasında tarife farkı mevcut ise; yüksek olan tarifeye
göre, usulsüz su veren abonenin son tahakkukuna esas tüketim miktarı,
2) Tarife farkı yok ise abonenin ait olduğu tarifeye göre, usulsüz su verenin son tahakkukuna
esas tüketim miktarı,
o/o 50 faz|asıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir. "

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fikrasında bulunan "vidanjör
hizmet bedeli" ibaresinden sonra gelen " 1 katı faz|asıy|a" ibaresi " 2katı fazlasıyla (Vidanjör
Hizmet Bedeli + 2KatCeza) " olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fikrasına ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere " Hesap kesme işlemleri esnasında; sayaç endeksinin yanlış beyan edilmesi
veya kaıtlı sayacın muayenesi sonucunda düzenlenen rapora göre, sayaç endeksinin hesap

kesme işleminin yapıldığı endeksten farklılık gösterdiğinin tespit edildiği hallerde, hesap kesme
işlemi yapılan abone, tahakkuk ettirilecek bu borçlardan da sorumludur. " cümlesi eklenmiş,
aynı maddenin on ikinci fikrasının birinci cümlesinde bulunan " Kat Mülkiyeti Kanununa göre

sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınmış kararla birlikte " ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
bulunan "İlk abonelikte " ibaresi "Abonelik sözleşmesi düzenlenmesi esnasında " şeklinde
değiştirilmiş, aynı maddenin onikinci fikrasının birinci cümlesindeki " veya piyasadan temin
edebilirler." ibaresi " temin ederler." şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin onüçüncü fıkrasında
bulunan " kartlı/mekanik sayaçla " ibaresinden sonra gelmek izere " veya abone değişikliği
esnasında aynı özellikteki sayaçla" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on dördüncü fikrası " (|4)
Abonelik sisteminde kayıtlı olan su sayaçları, adres değişikliği, sayaç değişikliği, sayaç türü
değişikliği veya tahliyeden dolayı başka bir aboneliğe taşınamaz, başka yerdeki bir abonelikte
de kullanılarnaz, Bu sayaçlar için bedel iadesi talebinde bulunulamaz. Abonelik sisteminde
kayıtlı olan sayacın kurumun bilgisi dışında izitısiz olarak sökülerek aboneliği olmayan başka
bir yerde kullanılması durumunda28 inci madde hilktlmleri uygulanır. "şeklinde değiştirilmiş,
aynı maddenin on beşinci fikrasının sonrrna " Şu kadar ki aboneden kaynaklanmayan, deprem,
afet, yangın, su baskınları vb. gibi mücbir sebepler nedeniyle sayaçların hasar görmesi
durumunda; bu hasarın mücbir sebeplerden meydana geldiğinin ilgili kurumlarca belgelenmesi
halinde, yapılan tamir ve sayaç değişimlerinde sayaç hasar bedeli veya sayaç bedeli alınıp
alınmayacağı Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir." cümlesi eklenmiş, aynı maddenin
onaltıncı fıkrasında bulunan " abonenin sayacl dışarıdan temin etmesi durumunda ise;
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sadece sayaç takma bedeli " ibaresi yi.irürlükten kaldırılmış ve kaldırılan ibaren sonra gelmek
ıjzere " ,35|6 sayılı kanun uyaıınca sayaç değişim işlemi yapılan abonelerdenyalınızca sayaç
sökme ve takma bedeli" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yirminci fikrasında" veya tahliye
edilmesi " ibaresinden sonra gelen " halleri" ibaresi " gibi iadeyi gerektiren hallerde " şeklinde
değiştirilmiş, aynı maddenin on ikinci fikrasrnın sonunda bulunan "Aboneler, piyasadan temin
ettikleri sayaçları Sayaç Sökme Takma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne getirip onaylatarak
tesisatlarına takılmak izere İdareye teslim etmek zorundadır." şeklindeki ikinci ciimlesi
yürürlükten kaldrılmıştır.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci ctimlesinde
bulunan " 28., " ibaresi yünirlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fikrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

"Ancak, konut aboneliğinin bulunduğu parselde aynı abonelikten su alan yeşil alanın varlığının
tespit edilmesi durumunda ve park bahçe aboneliklerinde bu yönetmeliğin 28 inci maddesinin
on üçüncü fikrasında açıklanan sulama suyu kullanılacağından hareketle hesaplanacak tüketim
miktarı için elektrik tüketim bilgisi dikkate a|ınmaz..

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı " Sayacın patlak ve zayi olması
" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.
" (2) Sayacın zayi olması ve bu durumun ilgili kurum tarafindan belgelenmesi halinde bu
yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmü uyannca işlem yapılır."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fikrasının "b" bendinin ikinci
cümlesinde bulunan " dönemden önceki iki dönemi de " ibaresi " dahil son altı dönemi
" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 42 inci maddesinin birinci fikrasının "d" bendinin birinci
cümlesinde bulunan " sayaca müdahale edilmesi " ibaresinden sonra gelen "nedeniyle" ibaresi
"durumunda" şeklinde değiştirilmiş, aynı fikranın sonuna " Bütün bu yöntemlerle dahi tüketim
endeksinin tespit edilememesi halinde o abone grubu için bu yönetmeliğe ekli Tablo l'de
beliıtilen aylık (30 gtlnlük) tüketim miktarı, m3 üzerinden tüketimi hesaplanarak 3 katı
tahakkuk ettirilerek tahsil edilir." cümlesi ve aynı fikranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

" e) Kartlı su sayaçlarmm muayenesi sonucunda "elektronik vanası kapalı olup muayene
yapılamadı" şeklinde rapor düzenlenmesi durumunda, alrnan ve kullanılan su miktarlarına (m3

cinsinden) göre işlem yapılır.'o

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine
" rapor düzenlenmesi " ibaresinden son_ra gelmek ;jzere " ya da sayacın zayi olması" ibaresi ve
aynı fikranın sonuna " Ortalamaya esas bir tüketimin tespit edilemediği hallerde bu maddenin
5 nci fikrasına göre işlem yapılır. "çümlesi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fikrasınğp.bJlunan
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" 3 katı alınarak " ibaresi " 2katı " olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fikrasının sonuna

" İnşaat aboneliği yapılmadan önce geçici aboneliğin bulunduğu yerlerde, bu abonelikte
kullanılan suyun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre insani tüketim amacıyla kullanılmış
olduğu hesaplanan tüketim miktarı düşüldükten soffa inşaatta kullanıldığı tespit edilen kısmı
da tüakkuk yapılırken ayrıca dikkate alınır. " cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu
fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (9) İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında
bitişik veya ayn blok halinde inşaat yapıldığı ve bu yapılarda mevcut abonelikten su

kullanıldığının beyan edildiği durumlarda; aboneliğin bulunduğu inşaat ile ilgili yapılan
ölçümleme sonucunda tüketilen suya ilişkin fark çıkması halinde su tüketimine ilişkin bu fark
diğer yapılara ait ölçi.imleme tahakkukundan düşülür. "

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 50 inci maddesinin birinci fikrasında bulunan " onay
tarihinden itibaren " ibaresi " en geç 60 (altmş) gün içinde " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 - Sayıştay'ın görüşü alınarak Genel Kurulca kabul edilen bu yönetmelik, yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 -Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
yürütür.

ürı
ı-,
İ\

,/
,ii'"rT.Ü

tr{tr"Sl
,.{}"* 

^")


