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Kaçak Su Tarifeleri 

1 

a) Sayaçla Oynama (mühür koparma) 

b) Sayaçla Oynama (camı kırma, kelepçeyi sökme, sayacı ters çevirme,  

iğneyle sayacı durdurma, sayacı tahrip etme duru vb. durumlarda kaçak 

su tarifesi de ayrıca uygulanır) 

250 TL 

 

2 
Borcundan dolayı kesik olan yerin suyunun açılması ya da başka bir 

düzenekle su kullanımı 
250 TL 

3  Abone geçici fesihte olduğu halde izinsiz su kullanıma 500 TL 

4 Abonesiz / Sayaçsız / Bozuk sayaç su kullanma 
 

 
        a) Meskenler 250 TL  

 
        b) İşyerleri 

 

 
 1.Grup İşyerleri 

 2.Grup İşyerleri 

4.000 TL 

2.000 TL 

 c) Resmi Kurumlar  

  Resmi Daireler 30.000 TL 

  Bölge Hastanesi 60.000 TL 

  Resmi Hastaneler 60.000 TL 

  YYÜ Hastanesi ve Kampus 60.000 TL 

  Devlet Öğrenci Yurtları 60.000 TL 

  d) Sanayi İşletmeleri 20.000 TL 

  e) Ortak Kullanım Alanları 2.000 TL 

 

                f) Vakıf, dernek, sendikalar, partiler vb. sosyal hizmet 

kuruluşları 500 TL 

               g)  1)İnşaat 1. Grup ( Site, resmi kurum, sanayi işletmeleri, 

ortak alanlar, 1. grup işyerleri ve 5 kat ve üzeri binalar vb.)    

                  2) İnşaat 2.Grup ( 1-4 Katlı meskenler 2. grup işyerleri) 

             10.000 TL 

               1.000 TL 

5  İç hattından sayaç dışı harici hat çekme 1.000 TL 

6  İç hattından sayaç dışı depodan düzenekle su kullanma ( hortum vb.) 1.000 TL 

7  Güneş enerjisinin sayaçtan geçmemesi 1.000 TL 

8 
 İç hattından sayaç dışı daimi ya da geçici bağlantı yaparak başkasına 

su vermek 
1.000 TL 

9 

 Yeşil alan sulaması için kaçak hat çekme 

              a)0-500 m² 

              b)500-1000 m² 

              c)1000-2000 m² 

              d)2000 ve Üzeri m² 

 

   270 TL 

1.000 TL 

2.000 TL 

4.000 TL 

10 
 Yangın Hidrant hatlarına verilen şebeke suyunun amacı dışında 

kullanılması(Merdiven, Yeşil Alan, Ortak kullanım vb)   
2.000 TL 

11 
 İzinsiz şebekeye bağlantı yapma, şube yolu veya şebekede tahribat 

yapmak 
4.000 TL 

12  Kaçak kanal bağlantısı yapmak 5.000 TL 
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 Kaçak su kullanımı ortak kullanım alanları için (merdiven yıkama, yeşil alan sulaması, halı 

yıkama vb.) blok sayısı X 3 katı ceza olarak uygulanır. Ceza yönetici abonesine toplam olarak 

yüklenir. Yönetici yoksa müştereken ve müteselsilen uygulanır/tahsil edilir. 

 Çok katlı yapılarda (site vb.) cezalar her abone için ayrı ayrı hesaplanır ve toplam olarak 

tahakkuk edilip bina yöneticisine tebliği yapılır. 

 Yukarıdaki cezalar tekrarı halinde iki kat olarak uygulanır. 

 KDV hariçtir. 

 

o Kaçak su kullanan, meskenler. İşyerleri, özel hastaneler, vb. yerlerdeki abonesiz su 

kullanımlarında sayaç varsa ve çalışıyorsa üzerindeki endeksin yukarıda adı geçen yerlere ait su fiyat 

tarifelerinin % 25 fazlası hesaplanarak ceza tahakkuku ve tahsilatı yapılır. 

 

 

o Kayıt dışı sayaç takarak su kullananlar aboneli ise sayaç üzerindeki endeks tespiti yapılıp yalın 

olarak hesaplanır. Sayaç bilgileri abone bilgilerine işletilir. Abonesiz ise su fiyatı tarifelerin %25 

fazlası hesaplanarak ceza tahakkuku ve tahsilatı yapılır 

 

 

o Abonesiz sayaçlı kaçak su kullanımlarında iptal için müracaat edildiğinde, su kullanımı tespit 

edildiği takdirde en son tutanak tarihi dikkate alınarak her dönem için 20 m³ su bulunduğu fiyat 

tarifesinin % 25 fazlası tahakkuk ettirilir. 

 

 

o Abonesiz,  ticari amaçlı besi yapılan ahırlarda sayaçsız kaçak su kullananlardan büyükbaş 

hayvanlardan bir hayvanın 1 dönemde 2 m³ su tükettiği, küçükbaş hayvanlarda 1 dönemde hayvan 

sayısının % 20’ si kadar 2 m³ su tükettiği kabul edilerek 2. Grup işyeri tarifesinin %25 fazlası 

hesaplanarak tahakkuk yapılır. 

 

 

 

 


