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 T.C. 

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURULU 
 
 
Tarih: 
24.08.2022 
 
 

MUSKİ SU VE ATIKSU SATIŞ TARİFESİ 
  PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24.08.2022 tarihinde saat 11.00 da MUSKİ Genel Müdürlüğü Ana 

Hizmet Binası Toplantı Salonunda (Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA) 

toplanmıştır. 11.08.2022 tarihli MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulu tarafından Komisyonumuza havale 

edilen MUSKİ Su ve Atıksu Satış Tarifesi değişiklik teklifi Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup,  

Su ve atıksu maliyetlerinin ek-1’de gösterildiği şekilde 2021 mali yılı verilerine dayanılarak;  2560 

sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile bu madde metninde geçen hükme istinaden yürürlükte olan MUSKİ 

Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu madde hükümleri ile 2018 yılı 

Sayıştay Denetim Raporunda belirtilen hususlar esas alınarak hesaplandığı, 

Ancak 2021 yılının ilk altı ayında gerçekleşen faaliyet giderleriyle, 2022 yılının aynı döneminde 

gerçekleşen faaliyet giderleri karşılaştırıldığında, 2022 yılında maliyetlerin bir önceki yıla göre %83,90 

oranında artmış olduğu ek-2 ve ek-3’ de sunulan mali raporlarda görülmüş olup,  mevzuat gereği 2021 yılı 

giderleri esas alınarak hesaplanan su ve atıksu maliyetleri piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda 

günümüz emsal maliyetlerinin altında kaldığı,  

2021 yılının ilk altı ayında gerçekleşen MUSKİ Genel Müdürlüğünün zorunlu gider kalemleri ile 

2022 yılının ilk altı ayında gerçekleşen zorunlu gider kalemleri ek-4’ de sunulan mali tablolar dikkate 

alınarak karşılaştırıldığında,  

2021 yılının ilk altı ayında elektrik alımları 37.591.496,31 TL gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı 

ayında ise,  92.716.447,13 TL tutar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %146,64 

oranında artış gösterdiği, 

Personel ve sosyal güvenlik prim ödemeleri toplamı 2021 yılının ilk altı ayında 34.290.145,10 TL 

gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise 46.882.636,29 TL tutar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %36,72 oranında artış gösterdiği, 

Akaryakıt ve yağ alımları 2021 yılının ilk altı ayında 6.182.712,56 TL gerçekleşirken, 2022 yılının 

ilk altı ayında ise 19.729.072,64 TL tutar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre % 219,10 

oranında artış gösterdiği, 

Kimyevi ürün alımları 2021 yılının ilk altı ayında 2.634.295,96 TL gerçekleşirken, 2022 yılının ilk 

altı ayında ise 10.094.772,56 TL tutar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre % 283,21 

oranında artış gösterdiği, 

Hizmet alımı giderleri 2021 yılının ilk altı ayında 48.573.572,35 TL gerçekleşirken, 2022 yılının ilk 

altı ayında ise 66.533.969,34 TL tutar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36,98 

oranında artış gösterdiği, 

Menkul mal, gayrimaddi hak alım bakım onarım giderleri ise;  2021 yılının ilk altı ayında 

4.215.357,54 TL gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında 14.159.921,86 TL tutar olarak gerçekleşerek 

bir önceki yılın aynı dönemine göre % 235,91 oranında artış gösterdiği tespit edilerek dünyada ve  

ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar  sonucu genel fiyatlar seviyesinde meydana gelen olağan dışı 

artıştan her bir bütçe kaleminin değişik oranlarda etkilendiği, 

Yine MUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı ekonomik 1 inci düzey gerçekleşen bütçe giderleri ile 

11.08.2022 tarihli MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul tarafından Komisyonumuza havale edilen ek ödenek 

toplamıyla birlikte 2022 yılında gerçekleşeceği tahmin edilen ekonomik 1 inci düzey gider bütçesi 

karşılaştırıldığında; personel ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin 2022 yıl sonunda bir önceki yıla göre 

yaklaşık %60, mal ve hizmet alım giderlerinin %159, faiz giderlerinin %112, cari transferlerin ise %77 

oranında artış gösterebileceği,   
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Bununla birlikte enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarının bu güne kadar Abone Hizmetleri ve 

Tarifeler Yönetmeliğinin 10’ uncu maddesinin (ç) bendi hükümleri doğrultusunda TÜFE artışından elde 

edilen gelirle ve finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde belirtilen kalemlerle karşılandığı,  

Ancak Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen 

dönemlerde ekonomideki belirsizliğin devam edecek olması;bir yandan enflasyon oranlarının yükselmesine 

ve doğru orantılı olarak İdarenin maliyetlerinin artmasına neden olurken,  diğer yandan döviz kurunda 

yükselişe neden olarak İdarenin Euro bazlı anapara ve faiz ödemelerinin artmasına da sebebiyet vereceği 

anlaşılmıştır.  

Yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda;  2022 yılı Su ve Atık su Satış Tarife Taslağının MUSKİ 

Genel Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 2 numaralı Kararıyla kabul edilen Abone Hizmetleri ve Tarifeler 

Yönetmeliğinin 10 ncu maddesinin (ç) bendi hükümleri doğrultusunda ücretlendirilmesine devam 

edilmesine,   

Ayrıca artan maliyetlerin ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe İlkeleri 

başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi “Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması 

esastır.” hükmü gereği İdarenin bütçe gelir gider denkliğinin sağlanabilmesi amacıyla, MUSKİ Yönetim 

Kurulu tarafından 29.07.2022 tarih ve 98 numaralı kararı ile kabul edilen MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve 

Atıksu Tarife değişiklik taslağı teklifinin Plan Bütçe Komisyonumuza ekte sunulan şekliyle, 01.09.2022 

tarihinden itibaren ilk okuma dönemi ile aboneler tarafından hangi dönemde tüketildiğine bakılmaksızın 

uygulanması,  katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz olunur.24.08.2022 

  

 

Ek: 2022 Yılı Su ve Atıksu Tarifesi Taslağı 

 

 
 

    



ABONE GRUPLARI KADEME BİRİM FİYATI ATIKSU

1 - 10 m³ 8,69 ₺

11 m³ ve Üzeri 17,61 ₺

1 - 10 m³ 2,17 ₺

11 m³ ve Üzeri 4,40 ₺

1 - 15 m³ 15,36 ₺

16 m³ ve Üzeri 24,34 ₺

1 - 10 m³ 7,68 ₺

11 m³ ve Üzeri 12,17 ₺

1 - 10 m³ 11,95 ₺

11 m³ ve Üzeri 21,23 ₺

1 - 10 m³ 4,93 ₺

11 m³ ve Üzeri 8,29 ₺

İNŞAAT KADEMESİZ 26,79 ₺ *

RESMİ KURUM VE BELEDİYELER KADEMESİZ 13,04 ₺

TÜM KAMU KURUMU YEŞİL ALAN VE MEZARLIKLARI KADEMESİZ 8,69 ₺

DİĞER SU ABONELİKLERİ KADEMESİZ 4,20 ₺ *

ATIKSU ABONELERİ KONUT *** * İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

ATIKSU ABONELERİ İŞYERİ *** * İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

ATIKSU ABONELERİ RESMİ KURUM *** * İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

9- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun l8 inci maddesi ile 5393 sayılı Kanunun l5 inci 

maddesinin (r) fıkrasına eklenen "Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler" hükmü gereğince  14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile 

abone kayıtlarının ilgililerince yapılması ve amacı dışında kullanılmaması koşuluyla mabetlerden içme ve kullanma su bedeli tahsil edilmemektedir. 

10- 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 88 inci maddesi ile  4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesine eklenen “1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 

64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren 

kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik 

enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır. ”Hükmünde belirtilenler ile 5774 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen amatör sporculara yürürlükteki su  tarifeleri üzerinden %50 indirim yapılarak içme ve kullanma su bedeli tahsil edilir.

11- 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin onbeşinci  fıkrası “ Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde 

belirlenir.” ve aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.” ve 7254 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 "Bu yerlerde içme ve 

kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir." şeklinde düzenlenmiş olup, İdaremizce köy, belde ve kırsal abonelerine ayrıca bir tarife 

belirlenmemektedir. Kanun maddesi gereği İdaremiz tarafından belirlenmiş olan konut tarifesi üzerinden yasal olarak indirim uygulanmaktadır. Madde metninde açıkça; yalnızca içme ve kullanma suları için alınacak 

ücretlere ilişkin indirim uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu Kanun maddesinde atıksu bedeline indirim yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle atıksu bedeli 6360 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 

maddesi ve 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi ile 5216 Sayılı Kanuna eklenen 3. Maddesinde belirtilen indirimler uygulamaksızın tüketilen su miktarının %50'si oranında hesaplanarak abonelere atıksu bedeli olarak yansıtılır.

8- İnşaat aboneliği bulunup, Yapı Kullanım İzni olmadığı halde fiilen oturulduğunun tespit edilmesi ve taşınmaza geçici abonelik tesis edilmemiş olması halinde inşaat/şantiye suyu tarifesine ek olarak bu tarifenin %50'si 

kadar Atıksu bedeli alınır.

1- MUSKİ Su ve Atıksu tarifelerine uygulanan TÜFE oranı, TÜİK tarafından açıklanan ayı takip eden aydan bir sonraki aya ait okuma döneminde su ve atıksu tarife ücretlerine yansıtılarak güncellenir.

2- Su ve Atıksu tarifeleri vergi, resim ve harçlardan hariç belirlenmiştir.

3- Klasik aboneler ile ön ödemeli sayaç kullanan abonelerin tarifeleri eşit uygulanır.

4- Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır.

5- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme ve kullanma sularına; 6745 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 29 uncu fıkra hükmü gereğince belirlenen tarife uygulanır.

6- Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde bulunan  içme ve kullanma sularına; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 inci maddesinin 15 inci ve 29 uncu fıkra hükmü ve 7254 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince indirimli olarak ücretlendirilir. Bu yerlerde bulunan tüm abonelere ilçe merkezlerindeki konut abonelerine uygulanan kademe aralığı uygulanır.

7- MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyan abonelere, ait 

oldukları abone grubuna göre geçici abonelik yapılır ve ücretlendirilir. 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin on beşinci fıkra hükmü ile Geçici 1. maddesinin yirmi sekizinci fıkrasından sonra gelen ek fıkra hükümleri 

doğrultusunda bu yerlerde bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik şartlarını taşıyanlara geçici abonelik yapılır ve ücretlendilirir. Ayrıca 7254 sayılı Kanunun 

10’uncu maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 hükümleri doğrultusunda bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan yerler ile (2) numaralı alt bendinde belirtilen geçici abonelik 

şartlarını taşıyanlara geçici abonelik tesis edilir ve ücretlendirilir.

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

13- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumkarı 

dahil) mükellefler Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.Bu tarifeden yararlanacak aboneler bağlı olduğu vergi 

dairesinden mükellefiyet durumunu gösterir onaylı son gelir beyannamesini her yıl nisan ayı sonuna kadar İdareye sunmakla yükümlüdür. 

14- 5216 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört 

İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile köy veya belde belediyesi iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülen yerlere anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uyarınca tanınan muafiyet ve indirimler uygulanmaz.Bu kanunda sayılmayan diğer abone grupları ilçe merkezlerinde 

uygulanan ait olduğu tarife üzerinden ücretlendirilir.

15-Atıksu abonelerinin ücret hesabında Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesinin dördüncü fıkrasını "Belirlenen 

metreküp temelindeki atıksu ücreti, metreküp su ücretinin % 50’sini aşamaz." hükmü gereği  su ücreti esas alınarak hesaplanır. 

MUSKİ SU ve ATIKSU SATIŞ TARİFESİ

KONUT ABONELERİ İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

KIRSAL KONUT ABONELERİ İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

İŞYERİ ABONELERİ İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

KIRSAL İŞYERİ ABONELERİ

KARMA TİP ABONELİKLER

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

İçme suyu bedelinin % 50'si oranında alınır.

12- Çevre Şehircilik Bakanlığının 12.01.2021 tarih ve E.45730004-010.03-66242 sayılı yazısı ekinde yer alan Sayıştay Başkanılığının görüşüne müteakip, 11.03.2021 tarih ve 2 no'lu  Genel Kurul Kararı ile kabul 

edilen‘‘MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 18.03.2021   tarihinde  www. muski.gov.tr  resmi internet sitesinde yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Anılan 

Yönetmeliğin   10 uncu maddesinin  (ç) bendi gereği su ve atıksu  ücretlerine   TÜİK tarafından her ay açıklanan  bir önceki ay TÜFE oranına göre artış uygulanır.

KIRSAL KARMA TİP ABONELİKLER


