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Tarife Ücreti 2022

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
0-30 m3 Su Ücreti m3 3,25 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
31-70 m3 Su Ücreti m3 13,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
71 – 9999 m3 Su Ücreti m3 20,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Hobi Bahçesi 0-30 m3 Su Ücreti m3 11,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Hobi Bahçesi 31-9999 m3 Su Ücreti m3 16,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
İnşaat Sularında Ton Başına Ton 17,50 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Tankerler ile verilen su bedeli ton başına Ton 22,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Balıkçı ve yatlara verilen su ton başına Ton 22,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Ticarethaneler m3 9,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Balıkçılar kooperatifine verilen su ücreti ton başına Ton 10,00 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md
Ticarethanelerde atık su bedeli 1/2 m3 4,50 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md

41-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su 

tarifesi olarak 0-50 m3 arası su tarifesinin geçerli 

olmasına

m3 1,62 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md

0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul 

Pansiyonlarına  ve Hastanelere)
m3 3,25 TL

Ücret
5393 s.k. 15. md.                 

2464 s.k. 97.md

Kanalizasyona bağlı olan, artezyen suyu kullanıp, 

aboneliği olan konutlarda yıllık hane başına ödenen ücret
Adet 200,00 TL

Ücret 2464 s.k. 97.md
Vergi borcunu süresinde ödemeyen mükelleflerin 

icra/haciz dosya işlem ücreti
Adet 65,00 TL
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Ücret 2464 s.k. 52. md. Yeşil alan işgal ücreti günlük m2 0,70 TL

AÇIKLAMA: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi 

ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi '' Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış 

yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir... 2. bendi: 

Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali'' işgal harcına tabidir denildiğinden 

kamuya terkin alan (umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb.) üzerindeki kapalı veya açık alanlardan herhangi bir maksat için metrekare cinsinden 

günlük işgali.

MALİ HİZMETLER (EMLAK,SU,TAHAKKUK,TAHSİLAT) BİRİMİNE AİT 2022 YILI GELİR TARİFE CETVELİ

AÇIKLAMA: 1- 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu kurum ve kurulışlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanun'da değişiklik 

yapılması hakkında kanun'da 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunla düzenlenen ek fıkra uyarınca; 1005 sayılı kanun ve 3292 sayılı kanun 

kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı kanunun 56'cı ve 64'üncü maddelerine ve 5510 sayılı kanunun 47'nci 

maddesine göre harp veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren 

kanunlara göre aylık bağlananların harp veya vazife malulü sayılanlardan ikametgahlarında kullandıkları su ve atıksu bedellerine %50 oranında 

indirim uygulanır.

AÇIKLAMA: 2-Yeni aboneliklerde katılım bedeli iskan aşamasında tahsil edilecektir. Şantiye aşamasında abonelik işlemlerinde bireysel olarak 

katılım ücreti tahsil edilebilir.


