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ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

KAÇAK SU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

KAÇAK VEYA USULSÜZ SU KULLANIMI  

İDARİ, CEZAİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönerge, kaçak veya usulsüz su kullanımı ile yönergede belirtilen diğer 

fiilleri işleyerek İdareyi zarara uğratanlar hakkında uygulanacak cezai ye hukuki yaptırımları 

belirlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge, kaçak veya usulsüz su kullanımları ile ilgili yapılacak 

işlemler, kaçak veya usulsüz su kullananlar hakkında düzenlenecek tespit tutanaklarının 

tanzimi ve bu tutanaklarla ilgili düzeltme taleplerine dair usul ve esasları düzenler. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge, DESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 

uncu  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;  

a) Başkan  : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Başkanlık  : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) DESKİ  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

d) İdare  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

e) Genel Müdür : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

f) Genel Müdürlük : Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını, 

g) Daire Başkanı : Abone İşleri Dairesi Başkanını, 

h) Daire Başkanlığı : Abone İşleri Dairesi Başkanlığını, 

ı)  Genel Kurul : DESKİ Genel Kurulunu, 

i) Müdürlük  : Kaçak Su Şube Müdürlüğünü, 

j) Komisyon  : Kaçak veya usulsüz Su Kullanım Tespit Komisyonunu, 

                 ifade eder. 
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Kaçak veya Usulsüz Su Kullanım Tespit Komisyonu 

Madde 5- (1) Kaçak veya Usulsüz Su Kullanım Tespit Komisyonu Genel Müdürlük 

Makamının onayı ile kurulur. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. 

Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın 

bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

(2) Kaçak veya usulsüz Su Kullanım Tespit Komisyonu,  kaçak veya usulsüz 

kullanımı miktar ve tutar tespit çalışmaları ile Tarifeler Yönetmeliği’nin 60. ve 61. Maddeleri 

ile ilgili komisyona verilen görevleri yürütür. 

(3) Kaçak veya usulsüz Su Kullanım Tespit Komisyonu 6 kişiden oluşur. 

 

Kaçak veya usulsüz su kullanımı süresinin belirlenmesi; 

Madde 6- (1) Kaçak veya usulsüz su kullanımı süresi şu şekilde belirlenir; 

(1.1) Kaçak bağlantı tespit edilen sahada yapılan kontrolde; 

(1.1.1) Kullanım amacına,  

(1.1.2) Bağlantının şekline ve  

(1.1.3) Süresine göre değerlendirme yapılarak kullanım süresi ve kullanım miktarı 

aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır. 

(1.2) Kullanım Süresi: Kullanım süresi bağlantı şekline göre iki farklı şekilde 

belirlenir. 

(1.2.1) Görevli personelin rutin düzenli ziyaretlerinde görülemeyecek alanlarda 

yapılan bağlantı şekilleri olarak tarif edebileceğimiz, sayaçtan önce şube yoluna veya 

şebekeye T bağlantı yaparak ya da benzer yöntemlerle kaçak su kullananlar için idare 

tarafından belgelemek şartıyla kaçak kullanım başlangıç tarihi tespit edilebiliyorsa bu tarih 

esas alınmak üzere kaçak veya usulsüz su kullanımı olduğu kabul edilir. 

(1.2.2) Görevli personelin rutin düzenli ziyaretlerinde görülemeyecek alanlarda 

yapılan bağlantı şekilleri olarak tarif edilebilecek, sayaçsız veya sayacı işletmeyecek -

herhangi-bir-tertibatla (Sayaç yerine boru bağlamak, sayacı ters çevirmek, sayaca müdahale, 

sayaç girişinden veya sayaç giriş vanasından su kullanmak) kaçak su kullananlar için kaçak 

veya usulsüz su kullanım başlangıç tarihi tespit edilebiliyorsa bu tarih esas olmak üzere 

belirlenen dönem sayısında kaçak veya usulsüz su kullanıldığı kabul edilir. 

 

Kaçak veya usulsüz su kullanım tespit kriterleri  

Madde 7- (1) Kaçak veya usulsüz su kullanım tespit kriterleri şunlardır; 

(1.1) Bir kişinin bir günlük su ihtiyacı 100 litredir. 
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(1.2) Suyun hayvancılıkta kullanılması (1 ayda 30 gün sulanır) 

(1.2.1) Küçükbaş hayvanın günlük su ihtiyacı 15 litre, 

(1.2.2) Büyükbaş hayvanın günlük su ihtiyacı 50 litre, 

(1.2.3) Buzağı hayvanın günlük su ihtiyacı 20 litre, 

(1.3) Suyun sulama amaçlı kullanılması ( 1m² alan 1 (bir) ayda 4 defa sulanır) 

 (1.3.1) Damlama sulama 20 litre, 

 (1.3.2) Fıskiye sulama 20 litre, 

 (1.3.3) Salma sulama 30 litre, 

 (1.3.4) 1 (bir) ağaç sulama 30 litre, 

 (1.3.5) Yağmurlama sulama 20 litre 

(2) Meskenlerde günde 1 kişinin 100 litre su kullandığı kabul edilir. Ortak alan için 20  

m³,  yeşil alan için 20 m³ kaçak su tahakkuku yapılır.) 

(3) Mesken dışı kullanımlarda her bir meslek grubu için ayrı ayrı değerlendirilmek 

üzere emsal yerlerin sarfiyatlarına göre kullanım süresi ile kıstas yapılmak üzere kaçak su 

tahakkuku yapılır. İşlemleri hızlandırmak için ticari faaliyetlerine ve kullanım durumlarına 

göre oluşturulan 4 farklı grup için her bir dönemde uygulanmak üzere aşağıdaki emsal 

metreküplere göre tahakkuk yapılacaktır. 

(4) Hizmet işletmeleri (otel, pansiyon vb.) veya kurumların (okul, yurt, dershane vb.) 

kişi veya yatak kapasitelerine göre; 30 kişi/yatak kapasiteli ve daha az olanlar için 75 m³ 30-

70 kişi/yatak kapasiteli olanlar için 120 m³ 70-150 kişi/ yatak kapasiteli olanlar için 200 m³ 

150’den fazla kişi/yatak kapasiteli olanlar için 500 m³ 

(5) Büyük ve orta ölçekli üretim tesisleri ve hizmet işletmeleri için 100 m³ 

(6) Küçük ölçekli üretim tesisleri ve hizmet işletmeleri için 30 m³ (SGK kayıtlı çalışan 

sayısı ile 1 kişinin tüketimi üzerinden hesaplanır. 1 kişi 100 litre  tam gün (24 saat) yarım gün 

50 litre olarak alınır) 

(7) Küçük esnaf işletmeleri ve bürolar için 15 m³ 

(8) İnşaatlarda kullanılan suyun hesap edilmesi 

(8.1) İnşaat halindeki binalarda, yapının tamamlanmasına kadar inşaat tarifesi 

uygulanır.  

(8.1.1) İnşaatı biten yapılarda, inşaat hesabı, sayaç muayene raporuna göre kesilir.  

(8.2) İnşaatı biten yapılarda, sayaç çalışıyor ve dışarıdan da bir müdahale yapılmamış 

ise, sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde 

sayacın çalışmadığının, tüketimi düzenli kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde 

bulunulduğunun tespit edildiği hallerde, en yakın dönem tüketimi veya yeni takılan sayacın 
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tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına 

göre, 1 m2 inşaat alanında 0.3 m3 su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk 

yapılır. 

(8.3) Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton ve taşıma suyu kullanıldığının, 

yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır. 

(8.4) Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılması sonucu yerine, yeni 

inşaat yaptıranlar, DESKİ ile yeniden abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, 

suları kesilir. Abonelik şartlarının yerine getirilmesini müteakip suyu açılır. 

(8.5) İlk abone olduğu tarihten sonra, DESKİ'ye bilgi vermeden veya bildirilen yapı 

ruhsatı dışında, bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapan abonelerin suyu kesilerek, 

yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. 

(8.6) Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaatı bittikten sonra DESKİ’ye abone olmak 

için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini 

ispat etmek zorundadırlar. Aksi halde, bu maddenin 2.fıkrasında belirtilen esaslara göre kıyas 

usulüyle tahakkuk yapılır. 

(8.7) Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda 

belirtilen hususlar da dikkate alınır.  

(8.7.1) İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, resmi 

faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu 

miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için tahakkuk 

edecek su miktarından düşülür. 

 

İdari yaptırım konuları 

Madde 8- (1) Aşağıda belirtilen eylemler kaçak su kullanımını ifade eder;  

(1.1) Abone olmaksızın DESKİ’ye ait su dağıtım hattı, su abone veya şube yolu 

hattından, kuyu veya kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin 

etmek ve kullanmak,  

(1.2) Sayaç yerine düz boru takmak,  

(1.3) Abone olmasına rağmen DESKİ’den izin almaksızın sayacı sökerek tüketim 

endeksini bozmak,  

(1.4) Sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat kurarak su 

temin etmek ve kullanmak,  
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(1.5) Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile DESKİ’nin görev alanı 

içerisinde kalan yeraltı veya yerüstü kaynaklarından izinsiz ve ruhsatsız olarak su temin 

ederek atıksu üretmek,  

(2) Aşağıda belirtilen eylemler usulsüz su kullanımını ifade eder; 

(2.1) Abonesiz kayıtsız sayaçlı su kullanmak, 

(2.2) Abonesiz kayıtsız sayaçlı su kullandırmak, 

(2.3) Aboneli kayıtsız sayaçlı su kullanmak, 

(2.4) Aboneli kayıtsız sayaçlı su kullandırmak, 

(2.5) Sayacı söküp ters bağlayarak su kullanmak, 

(2.6) Sayacı İdareden habersiz başka bir sayaç ile değiştirerek su kullanmak, 

(2.7) DESKİ tarafından kesilen suyu açarak, sayaçtan geçirerek su kullanmak, 

(2.8) DESKİ’den izin almaksızın abone yolunun yerini değiştirerek sayaçlı su 

kullanmak, 

(2.9) DESKİ’den izin almaksızın abone türünü değiştirerek su kullanmak, 

(2.10) Sayacın mührünü kopartarak su kullanmak, 

(2.11) Abonelik sözleşmesine aykırı olarak suyu kullanmak, kullandırmak veya 

satmak suretiyle su kullandırmak, 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eylemler; işlenmesi yasak olan fiillerden olup, 

aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu eylemleri işleyenler hakkında yasal 

soruşturma yapılmakla birlikte, tespit edilen kaçak su ve atıksu tüketim miktarı, cezalı olarak 

tahsil edilir ve kaçak bağlantı iptal edilir. 

(4) Su şebeke hattı, su abone veya şube yolu hattından, şehir şebeke suyu haricinde, 

DESKİ’nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı ve yerüstü kaynaklarından izin almaksızın, 

daimi bağlantı yaparak kaçak su temin edenlerden, birinci fıkraya göre cezalı olarak tahsil 

edilecek olan su ve atıksu kullanımının dışında ayrıca, her yıl, Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecek miktar üzerinden, maktu para cezası alınır.  

 

Kaçak veya usulsüz su kullanımı tahakkuk esasları 

Madde 9- (1)Kaçak veya usulsüz su kullanımlarına ilişkin tahakkukun esasları 

şunlardır;  

(1.1) Kaçak su kullanımı: İçme suyu dağıtım şebeke hattından kullanılan su miktarı 

ölçülemeyecek şekilde bağlantı yaparak su kullanmak suç olup, bu tür fiili iş1eyen gerçek ve 

tüzel kişi1er hakkında kaçak su kullanım tutanağı tanzim edilerek şebekeden bağlantıları 

DESKİ tarafından iptal edilir. 
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(1.2) Kaçak su kullanım tutanağının tanzimi: İçme suyu şebekesinden kaçak su 

kullanımı; en az iki idare çalışanı tarafından mahallinde yapılacak araştırma sonucu bir 

tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su kullanımında bulunan gerçek kişi ise adı 

soyadı, baba adı, doğum tarihinin, tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin unvanının tespiti ile 

kullanımın ve bağlantının şek1i, varsa sayaçla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak yazılır. Kaçak su 

kullanım tutanağı 3 suret olarak tanzim edilir. İlgilisinin bulunmaması veya imzalamaktan 

imtina etmesi halinde, konuta, işyerine veya yöneticisine bırakılan tutanak, bildirim yerine 

geçerlidir. İlgiliye yapılmış bildirim sayılır. 

 

Abonesiz su kullanım miktarının tespiti ve hesaplaması 

Madde 10- (1) Abone talebinde bulunarak abonesiz su kullanımı; 

(1.1) Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı 

tüketimde bulunanlar, 30 tona kadar olan kısımda sayacın gösterdiği endeks bulunduğu tarife 

türünden hesaplanır. 

           (1.2) Abone talebinde bulunmuş fakat abonelik işlemlerini tamamlamadan sayaçlı 

tüketimde bulunanlar, 30 ton üzerinde tüketim tespit edilir ise sayaç üzerindeki ilk endeks 

0m³ (sıfır) kabul edilerek sayaçta okunan endeksin tamamı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate 

alınarak; meskenlerde bulunduğu en üst kademeden, diğer abone türlerinde ise bulunduğu 

abone türünün en üst kademesinin % 25 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç İdare tarafından 

emanete alınır.  

(2) Abone talebinde bulunmadan abonesiz su kullanımı; 

(2.1) Abone talebinde bulunmadan (abonesiz) tüketimi doğru olarak kayıt eden su 

sayacını tesisata takarak su kullananların sayacı tesisattan sökülür. Sayaç üzerindeki endeks 

10 ton üzerinde ise tonajların tamamı bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak (meskenlerde 

bulunduğu en üst kademenin % 25 fazlası kadar, diğer abone türlerinde ise abone türünün en 

üst kademesinin % 50 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç İdare tarafından emanete alınır.  

 

Kaçak su kullanım miktarının tespiti ve hesaplaması 

Madde 11- (1) Abone olmadan şebekeden sayaçsız düz boru takarak su kullananlar 

için ölçümleme veya kurulan komisyonca tahakkuk ettirilen su sarfiyatı için bulunduğu ilçe 

tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin % 100 fazlası kadar 

cezalı uygulanır. 

(2) Abonesi olduğu halde aboneli sayaçtan geçmeden şebekeden düz boru ile bağlantı 

yaparak su kullananlar için, ölçümleme veya kurulan komisyonca tahakkuk ettirilen su 
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sarfiyatı için bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst 

kademesinin % 100 fazlası kadar cezalı uygulanır. 

      (3) Borçtan dolayı tesisatta sayacın bir tarafı ayrılarak suyu kesilen ve mühürlenen 

abonenin, mührü bozup su sayacını tekrar tesisata bağlayarak su kullandığının tespit edilmesi 

durumunda, sayaç üzerinde ilk su kesimindeki endeks ile son tespit edilen endeks arasındaki 

fark, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak meskenler için meskenlerdeki en üst 

kademesinin %25 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç sökülüp tesisata kör tapa takılarak 

mühürlenir ve sayaç İdare tarafından emanete alınır. 

 (4) Borçtan dolayı tesisatta sayacın bir tarafı ayrılarak suyu kesilen ve mühürlenen 

abonenin, mührü bozup su sayacını tekrar tesisata bağlayarak su kullandığının tespit edilmesi 

durumunda, sayaç üzerinde ilk su kesimindeki endeks ile son tespit edilen endeks arasındaki 

fark, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak mesken dışındaki diğer abone türlerinde abone 

türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç sökülüp tesisata kör 

tapa takılarak mühürlenir ve sayaç İdare tarafından emanete alınır. 

    (5) Borçtan dolayı su sayacı sökülerek mühürleme yapılan abonenin; mührü bozup, 

tesisata düz boru takarak su kullandığı tespit edilirse, abonenin bulunduğu yıl içindeki en 

yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki 

en yüksek tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi hesaplanarak sayacın emanete 

alındığı tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün sayısı bulunduktan sonra tespit 

edilen tüketim miktarı ile çarpılarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu 

tarife türünün en üst kademesinin  %100 fazlası cezalı uygulanır. 

           (6) Borçtan dolayı su sayacı tesisatta tek taraflı sökülerek veya su sayacı İdare 

tarafından emanete alınarak mühürleme yapılan abonelerden, mührü bozarak tesisata izinsiz 

su sayacı takarak su kullandığı tespit edilenlerin sayaç üzerindeki endeksin tamamı; abonenin 

bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak meskenler için meskenlerdeki en üst kademesinin % 

25 fazlası (mesken dışındaki) diğer abone türlerinde abone türünün en üst kademesinin % 50 

fazlası kadar cezalı uygulanır. Sayaç tekrar sökülüp tesisatta kör tapa takılarak mühürlenir ve 

izinsiz sayaç İdare tarafından emanete alınır. 

         (7) Sayaçların çalışmasının kasıtlı olarak engellenmesi; Aboneli sayacını ters 

çevirerek su kullandığı tespit edilen abonelerin ölçümlemesi, en son tahakkuk edilen endeks 

ile ters çevrilerek tespit edilen endeks arasındaki fark hesaplanarak, bulunduğu ilçe tarifesi 

dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en yükseğinin % 100 fazlası kadar cezalı 

uygulanır. 
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(8) Aboneli sayacını söküp sayaç yerine düz boru takanların, aboneli sayacını kasıtlı 

olarak bozanların, sayaç üzerindeki mührü söken veya mühürsüz sayaç takanların, arızalı 

sayacı İdareden izin almaksızın tamir ettirerek su kullananların vb. durumların tespiti halinde; 

abonenin bulunduğu yıl içindeki en yüksek tüketimin (bulunduğu yıl içindeki tüketimi 

bulunmayanlar en son bulunduğu yıldaki tüketim dikkate alınacak) bir günlük tüketimi 

hesaplanarak sayaç emanete alındığı tarihten, son kullandığı tarihe kadar tespit edilen gün 

sayısı bulunduktan sonra bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün 

en üst kademesinin  % 100 fazlası cezalı uygulanır. 

       (9) Aboneli sayacını izinsiz sökerek, yerine izinsiz sayaç takanlar tespit edilirse taktığı 

sayaç üzerindeki endeks abonenin bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife 

türünün en üst kademesinin % 100 fazlası kadar cezalı uygulanır. 

 (10) Sözleşmesi iptal edilerek, depozitosu iade edilen ve su kullanmaya devam eden 

abonenin tespiti halinde, depozito ve açma ücreti ile birlikte abone kesildikten sonra sayaç 

üzerinde kullandığı tüketim bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife 

türünün meskenler için meskenlerdeki en üst kademesinin %25 fazlası (mesken dışındaki) 

diğer abone türlerinde ise abone türünün en üst kademesinin %50 fazlası kadar cezalı 

uygulanır. 

(11) Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın, 

su temin edilerek kullanılan ve atıksu üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, 

sayaç varsa sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor ise veya sayaç yok ise 

ölçümleme veya kurulan komisyonca tespit edilen atıksu miktarı bulunduğu ilçe tarifesi 

dikkate alınarak bağlı olduğu atıksu tarife türünün en üst kademesinin (% 100 fazlası kadar 

cezalı) tarife uygulanır.  

 

Usulsüz su kullanımı 

Madde 12- (1) Abonenin abone olunan yer haricinde farklı bir yere su vermesi yasak 

olup, aboneden farklı bir yere (meskenden inşaata, meskenden işyerine, bahçeden meskene, 

inşaata, ticariye vb.) su verilmesinin tespiti halinde, su verilen yere giden tesisat iptal edilip 

verilen su tüketimi hesaplanarak; usulsüz su kullanım bedeli, bulunduğu ilçe tarifesi dikkate 

alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %50 fazlasıyla cezalı tahsil edilir.  

(2) Aynı aboneden ikinci defa su verildiğinin tespiti halinde İdaremizce abone iptal 

edilir. Verilen su tüketim miktarı hesaplanarak bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı 

olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 fazlasıyla cezalı tahsil edilir. Bahçe 
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abonelerinde amaç dışı kullanım halinde idare aboneliği iptal eder ve yeni bahçe aboneliği 

verilmez. (Mülk sahibinin değişmesi hali hariç)  

 

Mühür koparmak 

Madde 13- (1) Her ne şekilde olursa olsun,  su sayacı üzerindeki mührü veya İdare 

tarafından tesisata takılan mührü sökenler hakkında veya mühürsüz takılan sayaçlar için 

yeniden mühürleme ücreti olarak cari yıla ait ücret tarife listesinde belirtilen mühür bozma 

bedeli tahakkuk edilir. 

 

Ölçümü Engellemek 

Madde 14- (1) Su sayacın çalışmasını engelleyen, hangi sebeple olursa olsun İdareye 

haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan, idare sayacının yerine 

başka sayaç bağlayan abone (ilgilisi) için cezai hükümler uygulanır. 

 

Abone türünü değiştirmek 

Madde 15- (1) Abone türünü değiştiren kişi veya kuruluşlar, İdareye haber vermekle 

yükümlüdür. 

        (2) Abonenin bulunduğu gayrimenkulde abone olunan tarife türünün dışında farklı bir 

amaç için kullanımının tespiti durumunda abone türü değişikliği için bir ay süre verilir.            

Kullanılan su kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren tespit tarihleri arasında kullanım 

amacının tarife türüne göre tespit tarihindeki ücret tarifesi baz alınıp, fark hesaplanarak 

tahakkuk ve tahsil edilir. 

         (3) Bir ay içerisinde abone türü değişikliği yapmayan abonelerin suyu kesilerek 

abonelikleri iptal edilir. Ayrıca tebliğ tarihindeki endeks ile son endeks arasındaki fark, 

bulunduğu ilçe tarifesi dikkate alınarak bağlı olduğu tarife türünün en üst kademesinin %100 

fazlasıyla cezalı tahsil edilir. 

 (4) Kaçak su kullanım bedeli hesaplamalarında birim metreküp bedeli=(ilgili maddede 

belirtilen yüzdelik üzerinden çarpılarak bulunacak tutar) + (atıksu bedeli) + (KDV) + (ÇTV) 

olarak hesaplanır. (Kullanım tarifesinde ÇTV olmayanlarda ÇTV hesaba katılmaz.) 

 

Su sayacına müdahale edilmesi 

Madde 16-  (1) Sayacı kıran, kullanılamayacak hale getiren, dona karşı tedbir 

almayan, onarılamayacak şekilde bozan ve kaybeden aboneden (ilgilisinden) sayaçlı olarak 

tükettiği tespit edilen en son sarfiyat üzerinden hesaplanan bedele sayaç bedeli, sökme-takma 

bedeli ve kapama-açma bedeli ilave edilerek ceza tahakkuk ettirilir. 
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(2) Tahrip edilen su sayacının maliyeti, tahakkuk edecek ceza ile birlikte ilgiliden 

tahsil edilir. 

(3) Sözleşme, yönetmelik ve yasalara aykırı fiilinden dolayı suyu kesilen aboneler  

hakkında, idare görevlilerince bir tutanak tanzim edilir. 

(4) Aykırı fiilin tespiti, idare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve  

soruşturma sonucunda belirlenir. 

(5) Bu tutanakta, aykırı fiilin şekli, varsa sayaç hakkında ve tespit edilen süre ile ilgili  

bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Bilenlerin, yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye 

çalışılır. İnandırıcı delil ve belgeler değerlendirilerek, itiraz süresinin 10 gün olduğu belirtilir. 

(6) Tutanak üç suret olarak hazırlanır. İlgilinin imzası alınarak bir sureti ilgiliye  

bırakılır.  

(7) İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde, mahalle muhtarına  

teslim edilen bildirim, tebligat yerine geçer. 

 

Tahsilatın gerçekleşmesi ve cezai hükümler:  

Madde 17- (1)Kaçak su kullanım tutanağı tanzim edilenlerden hemen ödemede 

bulunmak isteyenlere tahakkuk ve tahsilat işlemleri aynı anda yapılır. 

(2) Kaçak su tutarı hesaplanmış ancak ödemede bulunmayanlara 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun maddelerine göre işlem1er yapılır. 

(3) Hakkında kaçak su tutanağı tanzim edilenler için Cumhuriyet Savcılığı’na ‘su 

hırsızlığı’ suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulur.( Y.K 06.03.2013-153 ) 

 

Kaçak veya usulsüz su kullanımını tespit etmek için düzenlenen tutanaklar 

Madde 18- (1) Kaçak veya usulsüz su kullanımı tespitlerinde düzenlenecek 

tutanaklardır. 

(1.1) Tutanakları tanzim eden görevliler, idaremiz kadrolu personeli ve su tesisatı 

konusunda tecrübeli, Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat konusunda eğitim almış ve 

uzmanlaşmış kişiler olmalıdır. 

(1.2) Tutanaklarda tarih, ad, soyadı, kiracı veya maliki olup olmadığı, abone olup 

olmadığı, su kullanıcısı tüzel kişi ise, tüzel kişinin ismi ve yetkililerin isimleri, kullanım şekli 

(mesken, inşaat, ticari vb.) su kullanıcısı zilyet ise zilyetliği hangi tarihten itibaren başladığı 

mutlaka yazılacaktır. 
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(1.3) Tutanak düzenleyicilerin ad ve soyadları, görevleri, tutanağın tanzim tarihi, 

düzenleme saati yazılacaktır. Ad ve soyadları kısaltılmadan yazılacaktır. (Örnek; C. Özden 

veya Ahmet D. ) gibi kısaltmalar kullanılmayacaktır. 

(1.4) Tutanaklar en az 2 idare çalışanı tarafından mahallinde tanzim edilecektir. 

Araştırma ve soruşturma neticesinde tutanaklar tanzim edilir. Tanzim edilecek tutanaklarda 

fiili durum (fiilen su kullanıp kullanmadığı) açıkça yazılır. 

(1.5) Tespit esnasında kaçak veya usulsüz su kullanımının hangi tarihten başladığı ve 

süresi, bağlantının nasıl yapıldığı, ölçülen su miktarı, kaçak veya usulsüz su kullanımının 

süresi, sayaçlı kullanım ise sayacı müdahale olup olmadığı ve başka bilgiler ayrıntılı olarak 

kaydedilir. 

(1.6) İhbar ve şikayet üzerine tespit mahalline gelinmiş ise bilenlerin yazılı ve imzalı 

beyanları temin edilmeye çalışılır, ihbar ve şikayetin doğru olup olmadığı araştırılır. 

(1.7)  Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. Tutanak düzenlenirken ilgilisi doğru olarak 

tespit edilir, ilgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilisinin bulunmaması 

veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerine bu durum yazılarak kullanımın yapıldığı 

bağımsız bölüm veya işyerine veya yöneticisine bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan 

tutanaklar bildirim yerine geçer. 

(1.8) Tutanakta olayla ilgili detaylı bilgi su kullanımının şekli izah edilmelidir. Sadece 

(X) işaretiyle işaretlenmesi yeterli değildir. Ayrıntılı olarak sayaca müdahale olup olmadığı, 

suçun nasıl işlendiği ve olaydaki diğer iz ve emareler ile fiziki ortam hakkında bilgiler 

yazılmalıdır. 

(1.9) Tutanağı düzenleyenler mutlaka olay mahalline birlikte giderek tutanak 

tutmalıdır. Tek kişinin tuttuğu tutanaklar kurumda tamamlanmayacaktır. 

(1.10) Tutanak  düzenleyicileri tanzim ettikleri tutanaklara konu olan olayla ilgili 

detaylı rapor hazırlarlar. Konunun Yargıya intikali halinde “olayı hatırlamıyorum” 

mazeretinde bulunamazlar.  

(1.11) Kaçak su kullanımı tespit edildiğinde mümkünse mevcut durumun fotoğrafı 

çekilmelidir. 

(1.12) Tutanaklar net bilgiler ihtiva edecek şekilde çelişkiden uzak ve tutarlı olmalıdır. 

(1.13) Kurum çalışanları tarafından sayaç takma, çıkarma vb. bütün eylem ve işlemler 

mutlaka bir iş emriyle yapılacaktır. Bu şekilde idare ekiplerinden birinin yaptığı herhangi bir 

eylem veya iş tutanak altına alınmadığı taktirde sanki abone tarafından yapılmış gibi işlem 

yapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple her türlü müdahalenin iş emriyle yapılması 

mecburidir. 
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(1.14) Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespit edilmesi halinde kanuni işlemler 

yapılmadan önce adına tutanak tanzim edilenin eylemin faali olup olmadığı tespit edilmelidir. 

(1.15) Sayaç harici su kullanımına müsait düzenek veya mekanizma tespit edildiğinde 

fiili durum ortadan kaldırılır veya kör tıpa vurulur, mekanizmanın derhal ortadan kaldırılması 

mümkün olmazsa 1 haftalık süre verilir ve düzenek ortadan kaldırttırılır. Yapılan işlemlerin 

tamamı tutanak altına alınır.   

(1.16) Tespit esnasında su kullanan zilliyet veya malikin kullanımına başladığı 

tarihin tespiti için araştırma ve inceleme yapılır. Zilliyetliğin yerd olması (yeni kiralama vs.), 

mülkiyetin yeni devralınmış olması (satınalma vs.) ve bunun iskan, kontrat vs. gibi belgelerle 

tevsik edilmesi halinde, Tarifeler Yönetmeliği gereği yapılması gereken işlemlerin yapılması 

için 10 günlük süre verilir, süresinde gereğini yerine getirmezse kanuni işlem yapılır.  

(1.17) Kırık olan sayaçlarda tutanağı imzalayanlar tarafından kırık olan saatin su 

kullanımını eksik gösterip göstermediği ve suyun sayaçtan geçip geçmediği, abone tarafından 

kırılıp kırılmadığı tespit edilmelidir. 

(5.18) Kaçak ve usulsüz su kullanımına elverişli aletlerin, vasıtaların ve bağlantıların 

tespit edilmesi halinde teçhizat, mekanizma ve bağlantıların kullanılamaz hale getirilebilmesi 

için gerekli tedbirler alınır. Alınan tedbirler tutanağa yazılır. 

(5.19) Tespit tutanağına abonelerin kaçak veya usulsüz su kullanıp kullanmadığı 

konusunda karşılaştırma imkânı verecek (kullanıcının nüfusu, su ihtiyacı, sayaçtan geçen su 

miktarı) her türlü detaylı bilgi toplanarak yazılacaktır. 

(5.20) Tespit tutanağı tutulan kullanıcıların kaçak veya usulsüz su kullandığı kesin 

olarak tespit edilemezse tutanağın tutulmasından itibaren 2 ay süre ile takip edilir. Kaçak veya 

usulsüz su kullandığı tespit edilirse Tarifeler Yönetmeliğinin 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu 

maddesine istinaden kanuni işlem yapılır. Tutanak, gereği için I. Hukuk Müşavirliğine intikal 

ettirilir. 

İtiraz ve düzeltme 

Madde 19- (1) İtiraz ve düzeltme işlemleri şu şekilde yapılır. 

(1.1) Hakkında tutanak düzenlenen ve suyu kullananlar 7 gün içerisinde kuruma 

dilekçe ile itirazda bulunabilirler.  

(1.2) İtiraz dilekçesine istinaden olay mahallinde 2. bir tespit yapılır. Araştırma 

neticesinde tutanağın doğruluğu tespit edilirse itiraz reddedilir ve şahsa yazılı olarak bildirilir.  

(1.3) Yapılan araştırma neticesinde tutanağın hatalı olduğu tespit edildiği taktirde 

itiraz kabul edilir ve tutanağın iptali ve düzeltmesi için Genel Müdürlük Makamına olur yazısı 

yazılır. 
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(1.4) Genel Müdürlük Makamı tarafından, hatalı tutanağın iptal edilmesi halinde, 

şayet tahakkuk yapılmış ise evrak tahakkuk servisine gönderilir ve Tarifeler Yönetmeliğine 

göre işlem yapılır. 

(1.5) İtiraz süresi olan 7 gün içerisinde itiraz edilmeyen tutanaklar hakkında, konu adli 

mercilere intikal ettirilmeden önce tutanağın hatalı olduğunu belgelendirmesi halinde itirazı 

kabul edilir ve yeniden değerlendirme yapılarak, tespite göre işlem tesis edilir. 

 

Kaçak veya usulsüz su kullanım ihbarlarının, şikâyetlerinin kaydı, işlem sırası ve 

süresi 

Madde 20- (1) Kaçak veya usulsüz su kullanımlarına ilişkin ihbar ve şikâyetlerin 

Kaçak Su Şube Müdürlüğüne bildirimleri bilgi işlem ortamında bulunan Kaçak veya usulsüz 

Su Kullanım Girişi adlı modülüne yapılır.  

(2) İhbar ve şikâyetlerin bilgi işlem ortamında kayıtları, kayıt yetkisi verilen Kaçak Su 

Şube Müdürlüğü çalışanları, Sayaç Okuma, Açma-Kapama, ALO DESKİ 185 hattı 

görevlileri, yetkili şirket çalışanları tarafından yapılır. 

(3) Kaçak veya usulsüz su kullanımlarına ilişkin ihbar ve şikayetler hakkında 

müdürlükçe öncelikle kayıt tarih sırasına göre işlem tesis edilir. Müdürlükçe aciliyeti 

değerlendirilen ihbar ve şikayetler için işlem sırasında öncelik verilebilir. 

(4) Kaçak veya usulsüz su kullanımlarına ilişkin ihbar ve şikayetler geliş tarihinden 

itibaren en geç 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

(5) Sisteme kaydedilmiş ihbar ve şikayetlerden, yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda kaçak veya usulsüz su kullanımı olmadığı anlaşılanlar için Müdürlük tarafından 

Daire Başkanında İşleme Konulmama onayı alınır. 

 

Tahakkuk atılması 

Madde 21- (1) Kaçak veya usulsüz su kullanımlarına ilişkin olarak hesaplanan 

tutarların tahakkuku Kaçak Su Şube Müdürlüğü yapılır. 

(2) Tahakkuk işleminden sonra alacağın takip ve tahsili için Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir. 

(3) Kaçak veya usulsüz su kullanımına ilişkin eylemler Türk Ceza Kanunu göre ayrıca 

suç oluşturuyor ise Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi için 1. Hukuk 

Müşavirliğine yazılır.  
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Kaçak veya usulsüz su kullanım şekilleri tablosu 

Madde 22- 

Gelir 

kodu 

Kaçak veya abonesiz su  

kullanım şekli 

Tarifenin cezalı  

uygulama oranı 

246 Abonesiz sayaçlı (Mesken abonelik talebi var) 0 

246 Abonesiz (Diğerleri abonelik talebi var) 0.25 

246 Abonesiz (Mesken abonelik talebi yok) 0.25 

246 Abonesiz (Diğerleri talebi yok) 0.50 

246 Düz boru (Mesken) 1 

246 Düz boru (Diğerleri) 1 

246 Borçtan kesik sayaçlı (Mesken) 0.25 

246 Borçtan kesik sayaçlı (Diğerleri) 0,50 

246 Borçtan kesik düz boru (Mesken) 1 

246 Borçtan kesik düz boru (Diğerleri) 1 

246 Ters sayaç (Mesken) 1 

246 Ters sayaç (Diğerleri) 1 

246 İzinsiz sayaç (Mesken) 1 

246 İzinsiz sayaç (Diğerleri) 1 

246 Depozito iadesi sayaç (Mesken) 0.25 

246 Depozito iadesi sayaç (Diğerleri) 0.50 

246 Depozito düz boru (Mesken) 1 

246 Depozito düz boru (Diğerleri) 1 

246 Amaç dışı kullanım 1. (Mesken) 0.50 

246 Amaç dışı kullanım 1. (Diğerleri) 0.50 

246 Amaç dışı kullanım 2. (Mesken) 1 

246 Amaç dışı kullanım 2. (Diğerleri) 1 

246 Borçtan kesik izinsiz sayaç (Mesken) 0,25 

246 Borçtan kesik izinsiz sayaç  (Diğerleri) 0,50 

246 Kaçak Yok 0 

 

 

Yürürlük 

Madde 23- Bu Yönerge Yönetim Kurulu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 24- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdürlük Makamı yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 13.03.2020 tarih ve 6474 sayılı Onay’ı ile 13.03.2020 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur.) 

 


