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:Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Abone Tarifeler
Yönetmeliğinin değişikliği talebinin kabulü

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünnn 28.04.2022 tarihli yazısı ile 2022152 sayı|ı

Yönetim Kurulu kararı okundu; gereği görüşüldü.

DİSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği değişikliğinin Belediyemiz meclisince onaylanması

edilmektedir.

talep

52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun l5. maddesi,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun24. maddesi ve
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 2l. maddesi hükümlerince talep, üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 4512ve 3l. Maddesi gereğince oluşturulan meclisçe konu üzerinde yapılan
görüşmede; Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Tarifeler Yönetmeliği değişikliği için;
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin l3. maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin l4.
maddesine istinaden; yapılan oylamada meclis üyelerinin oy birtiği ile kabulüne karar verildi.

EK: DİSKİ Abone Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği
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Diyarbalor Büyüfuehir Belediyesi Meclisi'nin 13.05.2020 tarih, l18 sayılı kararı
ile
kabul edilen Diyarbakır su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler
yönetmeliği'nde Mayrs Genel I(urutuna
sunulmak Üzere yaprlan Değişiklikler

DiYarbakır BüYükŞehir Belediyesi Meclisi'nin 13.05.2020 tarih, 118 sayılr karan ile kabul
edilen Diyaıbakır su ve kanalizasyon idaresi Genet Müdürlüğü Tarifeler yönetmeliği'nin;

Abone Tanıml ve Türleri başlıklı S'nci maddesinin (2)'inci fıkrası aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.

(2) Yukarıda açıklanan abonelerin fosseptik çekimi talepleri -atıksuyun mevcut sisteme deşarjı
amacıYla al, ıca vidanjör hizmeti ve nakliyesi gerektiğinden dolayı- Genel Kurulun Ücretler
Tarifesindeki belirtilen bedelin yatınlması halinde karşılanır.

Kanal Bağlantısr olmayan Aboneler başhklı 24'üncü maddesinin (3)' üncü fikra a) ve tı)
bentlerinin ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu tip abonelerin fosseptik çekimi talepleri -atıksuüun mevcut sisteme deşarjı amacıyla
ayrıca vidanjör hizmeti ve nakliyesi gerektiğinden dolayı- Genel Kurulun Ücretler Tarifesindeki
belirtilen bedelin yatınlması halinde karşılanır.

Kanal Bağlantısı Olmayan Aboneler başlıklı 24'üncü maddesinin (3)' üncü fıkra d)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Kanalizasyon bağlantısı olmayan ve DİSKİ' nin görev alanında bulunan kırsal yerleşim
iinitelerden; evsel nitelikli kullanılmış sulan uzaklaştırma bedeli alınıyorsa, fosseptikteki atıksuyun

»İSrİ'

ye ait sisteme deşarjı amacıyla vidanjör çekimi ve nakliyesi hizmetleri için alınacak ücret

Genel Kuru[ tarafından belirlenir.

rt
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KullanılmıŞ Sulann Uzaklaşhnlması Tarifesi başlıklı 32'inci maddesinin e) ve f)
bendinin 2'inci paragrafr aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Evsel atıksudan farklı nitelikte atıksu üreten ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı olan aboneler

için

protokol düzenlenir. Protokol bedeli Genel Kurulca belirlenmiş olup takip eden yıl için yıllık TÜFE
artış oranr uygulanır.

f) bendi

2'inciparugraf

Bu tip abonelerin fosseptik çekimi talepleri -atıksuyun mevcut sisteme deşarjı amacıyla
aynca vidanjör hizmeti ve nakliyesi gerektiğinden dolayı- Genel Kurulun Ücretler Tarifesindeki
belirtilen bedelin yatırılması halinde karşılanır.

Tarifeler Yönetmeliği 42'inci maddesinin "İlk Abonelik Kanal Katılım Bedeli ve
Atıksu Çukuru Proje Onay Ücretleri" başlığı "Kanal Bağlantı/Atıksu Çukuru Projesi Onay
Ücretleri" olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin (2) inci fikrası vee) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, g) bendi eklenmiştir.

(2) Proje Onay Ücretleri -POÜ-: Yapının temel ruhsatına esas

şebeke vaziyet planı,

iki

iki adet mimari, iki

adet yağmursuyu şebekesi vaziyet planı,

vaziyet planı ve bağlantılarını gösteren

pğeler veya iki

iki

adet kanalizasyon

adet içme suyu şebekesi

adet atıksu fosseptik -fosseptik, çökertme,

yağ tutucu- çukuru projeleri onay ücretleri aşağıdaki şekilde hesaplanır ve verilecek belgenin adı
Kanal Bağlantı/Atıksu Çukuru için «Proje Onay Ücretleri" olarak düzenlenir.

e)

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun

l6. Maddesinde belirtilen yerler ve OİSl<İ

hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler; Camii, Mescit, Kuran kursu, Cem evi, Kilise,
Havra, Sinagog'dan kanal bağlantı proje onay bedeli talep edilemez. Müştemilat niteliginde olan
lojman, işyeri ve benzeri yerler bu kapsamın dışındadır.

frJ-
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g)Parselde inşa edilecek yeni yapılann atıksulannın bağlanacağı taşıyıcı
şebeke yoksa, yapı sahibi

atıksulan fosseptik yerine DİSKİ'ye ait en yakın kanal sistemine ulaştırmak için yeni hat inşasını
talep ettiği taktirde, isteklinin yapılacak hizmete katkı koyarak DİSKİ tarafindan gerekli izinler ve

prosedürlerin öni.indeki engellerin -imar yolu açık değilse

ilgili Belediyesine

açtırmak, yatırım

bütçesine teklif etmek vb.- aşılması durumunda çalışma başlatılabilir ve hattın inşası yatınm
programma alınabilir. Yatınm progrıımı beklenmeden de şebeke döşenecek yerde yararlanacak yapı

sahibi ve sahiplerinin nzaları dahilinde idarenin de katkısı ile bir protokole bağlanarak kanal
şebekesi inşa edilebilir. Bu maddedeki işlemlerde aşağıdaki formül uygulanabilir.

Y.H.T = LXBBXC
Y.H.T.

:

Yeni Hat Tutan -TL-

L

:

B.B

:

Borunun geçeceği yolda yuz a|an parsel cephesinin uzunluğu -Metre- veya ana
şebekeye olan uzaklık -Metre200 mm boru bedeli -TLA{t-.Her yıl belirlenecektir. 0-2 mt,

il genel zemin klası

alınacaktır.

C

:

0.5 sabit katsayı

?$

,t
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Tarifeler Yönetmeliği'nin EK-2Hizmet Bedelleri cetvelindeki2.1r2.|.lr2.|.2r2.1.3,2.2,
2.7 mıddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2,8 maddeleri
eklenmiştir. 2.4 maddesi iptal edilmiştir.

EK-z

?.. HiuMET bpbİııEnİ
2.1 Vidanjör / Tanker Ücretleri (sefer)

(o6t8

KDv l{ariç)

(ABONELİ)

2.1.1 Vidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Meskenjşveri,Şarıtive, Ol<ul aboneleri; < 20 km olan

yerler)

60

TL

90

TL

300

TL

2.1.2Yidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Mesken, İşyeri,Şantiye, Okul aboneleri;> 20 km olan

yerler)

2.1.3 Vidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Sanayi, Resmi Daire aboneleri)
2.1.4 Vidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Cami, Kur'an Kursu, Cemevi,
aboneleri)
2.2 Vidanjör / Tanker

riliİe,

lvleOrese,

razÇ

evi

ücnprsiz

(sefer)

2.2.| v idanjör Çekim ve Nakliye ücreti
yerler)

1lvlesle@

aboneleri;

< 20

km olan

l20TL

2.2.2Yidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Mesken, İşyeri, Şantiye, Okul aboneleri;>20 km olan
yerler)

200

2.2.3 Yidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Sanayi, Resmi Daire) Tarifeler Yönetmeliğinin 39
maddesine göre hesaplanır.

2.2.4Yidanjör Çekim ve Nakliye Ücreti (Cami, Kur'an Kursu, Cemevi, Kilise, Medrese, Taziye evi
aboneleri)

TL

------ TL

ücnnrsiz

NOT: Tarifeler Yönetmeliği 6. Madde (k) fıkrasndaki hükümler 2.1 ve 2.2 hizmetleri için uygulanır
50

TL

2.5 Kanalizasyon keşif ücreti

200

TL

2.6 Teknik eleman denetim ve nezaret ücreti

300

TL

2.7 İşletmelerden alınacak atık su protokol ücreti

500

TL

2.8 İşletmelere GSMR görüşü verilmesi

500 TL

2.3 Motopomp (Saat)

d

,[

t

4/7

Tarifeler Yönetmeliği'nin EK-44-YaptırımBedelleri cetvelindeki 4.5.10 ve

4.5.13

maddelerine tekabül eden lasım aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

4.5.10

AAT işletim verimini etkileyecek sıvı veya katı maddeleri kanalizasyon şebekesine deşarj

etmek

4.000

a) Yağ tutucu taktırmayan işletmeler

4.000

b) Çöktilrme çukuru yapmayan işletmeler

4.000

c) Kanalizasyon şebekesine atılması yasak olan diğer sıvı ve katı maddeler, lifler vs.

2.000

d) Yağ tutucu ve çökiürme çukuru olan işletmelerin

4.5.13 (Değişik

TL
TL
TL
TL

DİSrİ talimatlarına aykrrı davranması

G.K.l5/1ll202l-|0) Kendi ürettiği kanalizasyon suyunu açığa deşarj etmek.

a) Müstakil evler için

TL
250TL
750 TL
5.000 TL
500

b) Site, Daire vs. toplu alanlar için daire başı
c) İşyerleri
d) Sanayi, KÖP vasfinda atıksu iireten işletmeler

fr

ü
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Tarifeler Yönetmeliği'nin EK-3 Depozito Bedetteri cetvelindeki 3.1, 3.2,

3.3

maddelerine tekabül eden lıusım aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

EK-3
3-

3.1

Konut(mesken),Şehit-Gazi-Engelli,

DEPoZİro gEopLLERİ

Konut İnşaat, Kamu yıırarına faaliyet gösteren, Köy

abonelerinden, mevcut tarifesinin en üst kademesindeki fiyat 40 m3 ile çarpılarak depozito bedeli tahsil

40 m3

3.2 Anahtarcı, aksesuarcı, Akvaryumcu, Asansör bakım ve onanm, Askeri ve av malzemesi satış
mağazası, Ayakkabı tamircisi

ve satış mağazası, Baharatçı, Bakkal, Bisikletçi, Büfe, Camcı, Demir

doğramacı, Döviz biirosu, Elektrikçi, Emlakçı, Fotoğrafçı, Gazete basın dağıtım irtibat merkezi, Gıda
toptancısı, Gözliikçü, Halı mağazası, Hrrdavatçı, İklim ve soğutma tamir yeri, ilaç ve itriyat deposu, İnşaat
malzemesi satış yeri, Kutasiyeci kitapçı, Kitap okuma salonu, Konfeksiyon mağazası, Kömiir satış yeri,

Kuru yemişçi, Kuyumcu, LPG dağıtım yeri, Manifaturacı, Marangoz atölyesi, matbaa, mobilya satış
mağazası, müzik market, Türk Telekom tahsilat şubesi, parftimerici, doğalgaz malzeme satış yeri, resim

heykel atölyesi, saat satış ve onarım yeri, sergi salonu, sıhhi tesisatçı, sigorta acentesi, Sobacı, spor
malzemesi satış yeri, şans oyunları bayii, şekerci, yerel dergi ve gazeteler, taziye evleri, telefon abone
merkezi ve bayisi, temizlik ürünleri satış, terzihane, tuhafiyeci, tv ve radyo tamircisi, zücaciyeci, işyeri
deposu, okul kantini inşaat boyacıs1

PVC doğama,

sanat galerisi, siyasi partiler, ucuzluk pazarı, tekstil

atölyesi, gelinlik sarayı, mefruşat, fatura bank, kozmetikçi, hediyelik eşya pazafl, vakıf ve dernekler,
sendikalar, mesleki odalar, seyyar konteynrr, elektronik tamircisi, dekorasyon, tabelacı, zirai ilaç bayi,

60 m3

sulama makineleri imal satış yeri, reklam ve tabelacı, bilet satış noktasr, oto cam, bakırcı, çanta imalatı,
demekler, şoftirler cemiyeti, imalatçı, plastikçi bobinaj, çeyizci, mutfak mobilyaları satış mağazası, orrnan

iirünleri satış yeri mobilya imalatı, silah tamircisi, ozalitçi, oto döşeme, depo, mobilya döşeme, turizm
şirketi, haritacı, altın arama teknolojisi, Avukatlık Biirosu, Beyaz eşya mağazasıve servis, Bilgisayar Kursu,

Çay Ocağı, Çiçekçi, Çiğköfteci, Dil kursu, Diş Muayene ve protez, Doktor Muayenesi, Eczane, El BecerJ
Kursu, Ganyan Bayii, Haber Ajansları, Hava yolu Acentesi, Hazır su ve Cola dağıtım bayii, İnternet kafe,
Kargo gönderme merkezi, Konfeksiyon bayii, Bayan Kuaft)rü, Erkek Kuafdrii, Kum ocağı, Kuru Temizleme,
Muhasebe ve

Mali Müşavir, Manav, Medikal, Oto lastik bayii ve tamircisi, Oto Tamirci, Özel Güvenlik

Şirketi, Pasta İmalathanesi, Resim kursu, Sağlık Kabini, Sayaç tamir istasyonu, Spor Kulüpleri, Soğuk Hava
Deposu, Şarküteri, Şeker ve Helva İmalatı, Şoftir okulu, Tekel Bayii, Yufkacı, Market, Halr Kursu, noter,
Komisyoncu, Rehabilitasyon, Nakliyat, Öğrenci Servis Taşımacıhğı, Bürolar, Veteriner Polikliniği, Taksi

Durakları, Yerel

TV ve

Radyolar, Beyaz Evler, Mermer Atölyesi, Köfteci ve Tostçu,

ft,

Aile Hekimliği

l"
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3.3 Balıkçı, Bilardo salonu, Birahane, kafe, Fırın, Fizik ve rehabilitasyon merkezi, Fuar Abonesi (Silreli),
İlçe Minibus Terminali, Kahvaltı Salonu, Kahvehane,

Karo ve Mozaik Fabrikası, Kasap, Lokanta, LPG dolum tesisi, Pasaj, Oto Galerici, Eğlence Merkezi,
Pastane ve Tatlı Salonu, Pelırirci, Sakatatçı, Silah atış poligonu, Spor Salonu, Süper Market, Ticaret borsası

210 m3

ve Tesisleri, Un Fabrikası, Boş Dükkan, Şehirler Otobüs Terminali işletmesi, Boru Fabrikası, Tavuk Çiftliği,

Diya|iz Dal Merkezleri, Sinema, Dermek lokalleri, Dericiler, Oto Kiralama, Bar, tatlı imalatçısı, Simit ve
Simit İmalathanesi, Güzellik salonu, Börek Salonu, Dönerci,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ GENEL KURULU'nun 16.05.2022 tarih ve 02
nolu kararı ile "Abone Tarifeler Yönetmeliği" oy birliği ile kabul edilmiştir.
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