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KoI UsU
l 1. Maddesine göre Yapı kullanma izin belgesini
tarifeden içme suyu kullandırılması hususrınun

3194 sayılı kanunun geçici
a|amayan yapı|ara geçici
sörüsülmesi.

TEKLİF: BELEDİYE MECLİSİNE
3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11, Maddesi ile 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı kanunun 25. Maddesi
gereğince;

"GEÇİCİ MADDE l1 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna
göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon,
kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçırun göti.lrüldüğünün belgelenmesi
halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin
yaylmı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzüJatta
tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate a|ınarak geçici olarak su velveya elektrik bağlanabilir. Bu
kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde
aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.
Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şafiı |2l|012004 tarihinden önce yapılmış
olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Bu maddenin yünirlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba
dönüşttirülür, " denilmektedir.

Buna göre; anılan kanunlara eklenen Geçici 1 1. Madde hükmiinden faydalanmak isteyen ve dilekçe
ile belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın talepleri incelendiğinde hali hazırda inşaat abonelerine
ait gelir tarifesi üzerinden belirlenen tarife grubıindaıı/ gruplarından aşağıda belirlenen şekliyle
ücretlendirilmektedirler. Bu şekli ile de tüketim miktarına göre ilgililere yüksek miktarda içme suyu ücreti
tahakkuk etmektedir.

2016 yılı için uygulanacak gelir tarifesi 01.10.2015 tarihinde belediye meclisince görüşülmüş, 121

karar nolu meclis kararında inşaat ve mesken aboneleri için ücret tarifesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

iNşaer ABoNELERİ içIN BELIRLENEN TARIFE ;
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19.) Nşaer ABoNE cpıin raRir,Esi

a.

Bütün inşaat abonelerinden
2 aylık 0-10 ton arası
kullansın kullanmasın kDv
hariç

|,44 |,44 |,44

b.

Bütün inşaat abonelerinden
2 aylık 1 1-50 ton arası her

ton için KDV hariç
3,57 ?57 3,57

Bütün inşaat abonelerinden

51-100 ton arası her ton için
KDV hariç

4,08 4,08 4,08

d.

Bütün inşaat abonelerinden
100 tondan sonrasl her ton

için KDV hariç
4,08 4,08 4,08
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Bütüffi

50 ton arası her bir ton için 
I

KDV hariç 
|

l00 ton arası KDV hariç 
|

@
l00 tondan daha sonra her 

l

ton için KDV hariç 
l

Bütün ev abonelerinden 
l

dönem sonu, yıl sonu 
l

itibariyle şebeke bakım 
l

ücreti KDV hariç 
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MECLIS KARARI

İlgililerin mağduriyetinin giderilebilmesi için, geçici 1 1. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani
26.07.2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni
verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, karıalizasyon ve doğa|gaz gibi alt yapı
hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde yukarıda 2016 yılı için
uygulanan inşaat ve mesken abone tarifesinde yer verilen KDV hariç TON/TL baremleri için belirlenen
miktarlar arasında konu ile ilgili olarak iskan (yapı kullanma izin belgesi) alıncaya kadar geçici abone
grubu adı altında bir tarife grubu oluşturulmasl ve ilgililerin belediyemize mitacaatlarına müteakip
kendilerinden bir taahhüt alınması ve yapl ruhsatlarını Belediyemiz Imar Müdürlüğünden onaylatılması
so(,asında gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.
29.Q8.20|6 / Levent ARI / Mali Hizmetler Müdür V. / Belediye Meclisine: 29.08.2016 l Halil Hilmi
rür[ıNcÜ / Belediye Başkanı

t

İ Xanl.R: Belediyemizden 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. Maddesi ile 09.07.2008 tarihli
5784 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince geçici 1l. Maddesi gereğince yasanın yayımlandığı tarih olan
26.07.2008 tarihine kadar iskan (yapı kullanma izin belgesi) alamamış veya verilmeyen yapılara iskan
(yapı kullanm a izin) belgesi alınıncaya kadar Geçici Abonelik İçme Sulu Tarife Grubu adı altında bir
tarife oluşturulması ile bu tarife grubundan yararlanmak isteyenlerden bir taahhüt alınması ile Belediyemiz
İmar Müdürlüğünce 26.07.2008 tarihinden önce alrnmış Yapı (inşaat) Ruhsatlarının onaylı fotokopileri ile
işlem tesis edilecek olup, içme suyu geçici abonelik tarife grubu adı ve uygulanacak toıı/tl baremleri
aşağıda belirtildiği şekli ile mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALININCAYA KADAR (3 l94lGEÇİCİ l 1. MADDE) GEÇiCi
ABONELİK TARIFE GRUBU ADI ALTINDA UYGULANACAK iÇİİİE SUYU TARİFESİ

a) Bütün Geçici (3194lgeçici 1 l. Madde) abonelerden 0-10 ton arası 2 ay|ık KDV lıariç 20,00-TL
b) Bütün Geçici (3I94lgeçici 1 1. Madde) abonelerden 1 1-50 ton arası her bir ton için KDV hariç 1,03-TL
c) Bütün Geçici (3194lgeçici l1. Madde) abonelerden 51-100 ton arası her birton için KDV hariç |,22-TL
d) Büttin Geçici (3|94lgeçici l 1. Madde) abonelerdeıı l00 tondan fazla her ton için KDV hariç 1 ,65-TL
e) Bütün Geçici (3194lgeçici 1 1 . Madde) abonelerden yılsonu itibariyle şebeke bakım ücreti KDV hariç l7,80-TL

GEÇİCİ İçvE SUYU ABONELİK TARİFES1 İÇtN İsrpNİı.ECEK BELGELER

1. İlgililerin bir dilekçeyle belediyemize mtiracaatı,
2. Belediyemizce ilgililer adına oluşturduğu taahhütname,
3, 26.07.2008 tarihinden önce alınmış Belediyemizİmar Müdürlüğünden onayh Yapı (inşaat) Ruhsatı

fbtokopisi.
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