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T.c.
KIRKLARELi BELEDiYEsi

202| Yll-l sU VE ATIK sU ÜCRET TARiFEsi

20ıı YILINDA l.ıYGuLAl{M^(
üZERE BOığDİyE

MEclislncE !(ABUL EDİ.EN
ücıETGL)

IRA

SU ÜCRETLERil
],36 TLMeskenlerde kullanllan su
6,13rLn metrek1icareüaneler ve bankalarda kullanülan
6,96 TLn melreküaatlaıda kullanılan s
,,05 TLResmi dairelerde kullanl!an meüreküJ
5,05 TLvlete Ait olanlar)Vakıf, Yu( ve Yuvalarda kullanılan suyıın metrckü

6.?]] ],LVakıf,Yun ve Yuvatafda kullantlan suyun metreküpü(Dev lete Ait olanlar d§mda

kalanDi rleri)
3,]6 TLmetrekühanı Ve pasa larda bulunan un]u ıi luvalederde kulanılan su

ibadet yerlerinden alınacak su ilntctrakü
6,2lTLn melreküBü k Sana i Tesisl€ri Fabrikatar il
1,25 TLAbone başına şebeke bakım ücrcii a}daCRETiŞEBEKE BAKlM

MUAYENE ÜCRETiJ

ene ücrellllk defa verilecek abonelerden alınacak m
ücreıiin Su MuaTesisleriFabrikalarBü iik sana

.1 SU BAĞLAMA ÜCRETi
40,60 TLilk defa verilecek abonelerden a!ınacak ba
l 16.00 TLaına UcreliSui Tesislerj Fabrjkalar iB
8].00,tLSu proje onay ücreti (Daire başına)PROJE ONAY ÜCRETi

FATURATAMlR BEDELiNIN
o/o 50 FAZLASI

sayaç tamir ücrellerinden na]<liye. ambalaj, hafimaliye ve benzeri giderleri için

alınacak ücIet.
SAYAÇ TAMlRl ÜcRE Ti

Mül] RLEME ÜC
Bi. hati .onr., s"yuç .ühürleri kopan abonelerden durumu idareye

lakdirde a]ınacak nrühürlenl! ücrctl

biLdırdiklcn

l91,40 TLsayaç mühür]erj kopan abonelerden durumu idareye

alınacak mühürlenre aicrcti

bildirilmediği takdirde

40.60 I I-Abonenin müracaah ile sayaç yeri değiştimle ücretiŞTiRME ÜSAYAÇ YERiDEtl

Alınacak Depoziteler9 DI]POZ l L ÜCRI] ILERi
63,80 TLMeskenleıde Mal sahibinden
ll0,20 TLMeskenlerde kiracıdan

UCRETSızMal sahibinin vefatı halinde varisçil€rden birinin a}nı

belgelemesi şarıl,vla abone de

neskende ikame! ertiğini

iŞikliği },apllması
l21,80 TLTicarethanelerde Mal sahibindend
l97,20TLTicarethanede kiracıdan
87,00 TLarda daire başınaj

1

l 218,00 TLkadarin Brül inşaat alanl 500m2'işhanları
2 3?8,00 TLalanı 500m!denişhar an i in Brü1 inlr

556,80 TLfleri 20 daKonut kadar
661,20,1Le kadarKonut Koo eratifieri 40 da

1.096,20 TLeİalifleri 40 daİeninKonut K
.l

I 189,00 TLzlİoBü}ük tirak Bedelii Tesis]eri Fabrikalar i in Tesisata iI
BORÇLAR KANUNUNIrN

İLGlLl MADDELEN GEREöI
YASAL FAIZ ORANI

UYcULANIR

Tahakkuk eden su ücretlerinc aiı l'alurınln tebliğ larihinden itibaren son

tarihine kadar ödemeyen abonelerden at,nacak gecikme faizi (günlük olarak

uygulanır)

ödenleGEC!KME FAiZı üCRETi

SU iÇIN UYCULANACAK
iNDlRIM oRANIl!

Gaziler, şehit ve gazi. dul Ve _vetimlcri, özür]üler ,ü e 2022 sa

muhtaç, güçsüz ve kinrsesiz Tiirk valandaşlarına ayllk bağlanrnasl hakklnda kanun

kapsamındaki kişilerın su ücrcllnc yapılacak indırım oranl

ydı 65 yaşml doldurmuş

engelli çoİugu olan abonelerin belgelendirmeleri şamyla yapılacak indirim oranı

60 nr]Yeşil kaİtlı abonelere yıllık uygulanacak muafiyer mikarı

Yeni bağ evleri mevkiindeki abonelerin, bağc|ltk ve zirai

dair Ziraat odasından belge getirmesi şantyla §ıı ücrederine yapılacak indirim oranü
faaliyetle bulunduğuna

su ücret tarifesünde rer alan abone lürlerinh birim m3 fi }atlannınolarak alınacak

stu atrk ücrel oranll] ATIK SU ÜCRETi

1.08MeskenleI için(KDV Hariç)

1,08V ]larıç)wc.Pasaj içi ve Bahçe 1

,\(-IKLr}ıAGf,LlR TİRü

I

ücRETsiz

29,00TL

98,60 TL

6



1.68su*rı$*"ıııane * inşaaılar için(tiDV Hariç)

].56Kamu Kurumları için(KDV Hariç)

1,56
VakııYıın ve Yuvalarda kullaıılan surıın metreküpü(Devlete Aiü olaolai)(r*Dv

)

1,68Vakl1'.Yun ve Yuvalarda kullanılan suyın metreküpü(Diğerler j)(KDV Hariç)
I

?.00
Kendi suyünu ku!lanlp kanalizasyon arar]ananlarında.Mayls ve Kaslm

aylarında iki eşil taksitte olmak üzere Meskenlerde aylık KDV dahil ücreti
hizmetinden y

Kendi su},unu kulıanlp kanalizasyon hizrıetinden yaraf lananlarında.Mayıs ve Kaslm

aylannda iki eşıt taksitle olmak üzerc diğeİlerinde(işyeİlerinde)aylık KDV dahil

ücreli

2

iIR.\ \ı GELiR TcRÜ AÇIKLA1ıA

ıo2ı ıT Lt|iDA üYGUr,A]talA(
ijz[Rİ EİLEDİYE

ırEclisı\cE (ABUL EDiLE|i
i,'clıaT(TL)
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0I/]]/20] ] ta.ihli ve a90

ücRE,t, TARiFEsiNDE UYG ULANACAK DİĞER HUSUSLAR

Kara. Nolu B€lediy€ MecLs Karafinln 5 ncimaddesi gereği .Ön eli Kartl] Su sayact kuılanan tüm aboıelere su ve Allk suücreı tarifisinde belirlenen su un m] birim fiyallarına % ı5 oranında indilim''

--".)

Mehmet siyam KE
MECLİS BAŞ

Ğı.u nsu BO
TiP

6.1 2.2020
AIi GÖKÇEN

I(ATİPNI

l
takdirde tahakiuksu tahakkuklarına iljraz hakkı 7

2
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l'itl Kı 1l

B€ ]liü" I8.reğl uşl ül,Ygu ba}ilI b
lr 05!,ü]zde Be]ediye

l,v€mcdiği al!ı Kam 1l eğı.i k. b.ğl kaııl herhan8j ıicı)T|ğ| i] ll külllğ !k] BakanI gı bağl müdürluğünen
k ıarjfeleri,

k Iu!gu1
lü Ku] l LuL!ü Balanl !j Baka.lığa bağl1

L
,ş1 üğune

h] J I Do \l1Ka]na Sğı1 ]deka!,nak
l!L ] boyüşehlrükşchıb,]- tı lu.u] uşıan gula.aİU]ıl,

l ]l Kl) ]r dr
lc.i k I]o edildl k

Belediyedğn lzinsiz o]arak kAçak su kullanan abonelere gerçek
Başsavcıllğna suç dlyurusunda bulunulu.

bhakkuk haricinde üç kal direkl üİakkuk yapılırve abone hakkında Cumhuriyel

Su k ]lk ıahaİİut
]t{esk

1 lduklan
lcbi t latu.a] l]e h taksi ilendi t, ]llZİai k ıl

küı

8ede t i d ld jr]liİ
2 000 m2 ve üzeli o]an

I k lü ol k l,

olarak kabuledileni
son ödeme larih;nde öden

Kan]]su

takıllr
in

ıakı]abileceklir
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