KOSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ĠLAN OLUNUR
KOSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE:1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve
kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği”nde aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır.
1-“Abone türleri ve abone grupları” başlıklı 6 ncı maddesinin 1.fıkrasının (ğ) bendinin 3.
Alt bendini “Diğer Yapılara” başlıklı (a) alt bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“a) Yapı kullanma izin belgesinde gösterilenlerin dışında bağımsız bölüm oluşturulması
durumunda, izin belgesi dışında kalan bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması
veya büyükşehir belediyesi tarafından kapı numarası verilmesi halinde, kullanım türüne uygun
tarifeden, geçici olarak su verilen abonelerdir.”
2- “Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara iliĢkin hususlar” başlıklı 7 nci
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(2) 1005 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrası ile Ek l’ inci maddesi ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi
olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış
bulunanların ikamet ettikleri, müstakil sayaç takılı olan ve kendi adlarına tesis edilen aboneliklerde
kullandıkları su ve atıksu bedelleri ile bu abonelikler için alınması gereken su ve kanalizasyon
tesisleri harcamalarına katılma payları, su ve kanal abone hattı bedellerinde %75 oranında tenzilat
uygulanır.
(3) Bakanlar Kurulu'nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların
Tespitine İlişkin Karar" uyarınca, sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu
belgeleyen aboneler, 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamındaki kişiler ile 5774 sayılı Kanunun
8'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcuların ikamet
ettikleri, müstakil sayaç takılı olan ve kendi adlarına tesis edilen aboneliklerde kullandıkları su ve
atıksu bedellerinde %50 oranında tenzilat uygulanır.”
3- “Atıksu tarifeleri” başlıklı 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile dokuzuncu fıkrası
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(6) 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uyarınca, her abone,
kendi abone türü tarifesi üzerinden atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Bedelini ödemiş olduğu atık
sularını kendilerine ait arıtma tesisinde arıtan abonelerden; arıtılan bu suyu sulama döneminde
yalnızca yeşil alan sulamasında kullanacaklarını KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne taahhüt etmeleri ve bu
taahhütlerine uymaları halinde atık su bedeli alınmaz.
(9) Kullanılmış sularını, KOSKİ’nin uygun göreceği ve kendilerine ait arıtma tesislerinden
geçiren işyeri ve sanayi abonelerine uygulanacak atıksu tarifelerinde, Genel Kurulca belirlenecek
oranda indirim yapılabilir.”
4- “Vidanjör tarifesi” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
“(1) Kanalizasyon hizmeti götürülemeyen yerlerde, fosseptik çukurları dolan abonelerin
atıksuları, vidanjör aracı ile çekilerek uygun ortama deşarj edilir.

(2) KOSKİ dışında, içme ve kullanma suyu ile atıksu nakil amacıyla faaliyette bulunan
vidanjör ve benzeri araçların işlemleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile
Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
5- “Su ve Kanal Açma Aracı Ücreti” başlıklı 17 nci maddesi aşağıdaki gibi yeniden
düzenlenmiştir.
“MADDE 17- (1) Kanal şube yolları herhangi bir nedenle tıkanan atıksu abonelerinin hattı,
kanal temizleme aracı ile açılır. Bunun için abonelerden arıza başına alınacak kanal açma aracı ücreti,
Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) 30 gün içerisinde aynı arızanın tekrar etmesi halinde, yapılacak çalışmalardan ayrıca ücret
alınmaz.
(3) Müstakil ve tek katlı meskenlere ½ ücret tahakkuk ettirilir.
(4) Su şebeke yolları don nedeniyle tıkanmış ise, bu tür abonelerin hattı buhar açma makinesi
ile açılır. Bu işlemden dolayı, abonelerden 2 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücreti tutarına Genel Kurulca
kabul edilecek oranda kâr ilave edilerek hesaplanan ücret üzerinden bedel alınır.”
6- “Katılım payları” başlıklı 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası (a) bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
“a) Birden fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda, 500 m2 ve altında olan her bağımsız
bölüm 1 birim, 500 m2 üzerinde olan bağımsız bölümlerde ise, küsüratlar tama iblağ edilmek
kaydıyla, her 500 m2 1 birim olarak alınır.”
7- “Tesislere zarar vermek” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi
değiştirilmiş ve yeni bir fıkra eklenmiştir.
“(1). İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler
hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için
İdarece yapılan tüm harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve ilgilisinden tahsil edilir.
Zarar verme fiilinin, yetkisiz müdahale veya dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla
oluşması durumunda onarım bedeli % 50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.
(3) İdareye ait tesislere verilecek hasar sonucu üçüncü şahısların uğradığı tüm zarar, ziyan ve
tazminatlardan müdahalede bulunanlar sorumludur.”
8- “Su abone hattı” başlıklı 51 inci maddesi birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (b) bendi
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(1) Su abone hattı, şebeke hattından parsel sınırına kadar su taşıyan borulardır.
b) Su abone hattının tesisi, İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. İdarenin uygun gördüğü
hallerde abone tarafından da yaptırılabilir. Abone tarafından yapılan abone hattının mülkiyeti, işletme
ve bakım karşılığı KOSKİ’ye devredilmiş sayılır.”
9- “Su Ģube yolu” başlıklı 52 nci maddesi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 52- (1) Su şube yolu, parsel sınırından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar
su taşıyan borulardır.
a) Su şube yolunun tesisi, KOSKİ'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır.

b) Su şube yolunun mülkiyeti, işletme, bakımı ve onarımı faydalanan abonelere aittir.
c) Şube yolunda yapılacak tadilat ve ıslah, KOSKİ’den müsaade almak ve masrafları
kendilerine ait olmak şartıyla aboneler tarafından yaptırılır.
ç) Su şube yolunda meydana gelecek arıza ve hasarlardan, KOSKİ mesul tutulamaz.
d) Su şube yoluna, KOSKİ'den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar
ve zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Ancak, mal ve can
güvenliğini tehdit eden yangın, deprem, sel vb. hallerde, izin alınmadan, abone tarafından su
kesilerek, derhal KOSKİ'ye haber verilir.”
10- “Su iç tesisatı” başlıklı 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(2) Sayaçtan geçen su, abone tarafından tüketilmiş sayılır. Ancak, abonenin sayaçtan sonra
ve bina dışında kalan tesisatında su kaçağı olduğu tespit edilmiş ise, bu durumda, su kaçağının

olduğu dönem veya dönemler için, ortalama tüketiminin 3 (üç) katı su tüketildiği kabul edilerek
değerlendirme yapılır.
a) Su kaçağının bina içindeki tesisat veya musluklardan kaynaklandığının tespit edilmesi
halinde, sayacın kaydettiği tüketim miktarına göre tahakkuk yapılır.
b) Tüketimin olmadığı hallerde, herhangi bir tahakkuk yapılmaz.
c) Su kaçağının ve tüketiminin olup olmadığının belirlenmesi, İdare tarafından görevlendirilen
ve en az iki kişinin imzasını taşıyan bir tutanak ile tespit edilir.”
11- “Kanal abone hattı” başlıklı 55 inci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
“b) Kanal abone hattının tesisi, İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. İdarenin uygun
gördüğü hallerde abone tarafından da yaptırılabilir. Abone tarafından yaptırılan abone hattının
mülkiyeti işletme ve bakım karşılığı, KOSKİ'ye devredilmiş sayılır.”
12- “Kanal Ģube yolu” başlıklı 56 ncı maddesi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 56- (1)Kanal şube yolu, abonenin parsel sınırından, bina duvarına kadar olan
kısımda atıksu taşıyan borulardır.
a) Kanal şube yolu tesisinde borunun çapı ve diğer hususlar, abonenin atıksu miktarı dikkate
alınarak sıhhi tesisat projesinde belirtilir.
b) Kanal şube yolunun, parsel bacasına bağlantısı, KOSKİ'den müsaade almak şartıyla, abone
tarafından yaptırılır.
c) Kanal şube yolunun mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Şube yolu
arızalarının giderilmesi, her türlü tamir bakım ve ıslah masrafları kendilerine ait olmak üzere
aboneler tarafından yaptırılır. Ancak, abone şube yolu tıkanıklıkları abonenin müracaatı durumunda,
ücreti mukabilinde KOSKİ tarafından giderilir.
13- “Atıksu kanalı bağlantısı ve içme suyu Ģebekesi yapım Ģartları” başlıklı EK MADDE
3’e aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlarla ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemeye,
Yönetim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 2)- Tarifeler yönetmeliğine aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 2- (1) Bu yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 3. Fıkrası, 01.01.2016
tarihinden itibaren uygulanır.”
Yürürlük:
MADDE:3) (1) Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde
yayınlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 4) (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

