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AMAÇ VE KAPSAM :
Madde 1- GASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 5 ve 6. maddleri gereği, GASKİ’nin görev ve yetki
alanı içerisinde yeraltı sularının sanayi inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce
satışı, taşınması, tüketilmesi ve bunların denetlenmesi bu yönetmeliğe uyularak yapılır.
İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU :
Madde 2- Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden yeraltısuyu elde eden ve 1 nci maddedeki
amaca uygun olarak satan ve taşıyanlar, GASKİ’ye başvurarak EK1 ve EK2 de örneği bulunan;
- Sanayi Suyu satış izin Belgesi
- Sanayi Suyu Taşıma izin Belgesi, almak zorundadır.
- Sanayi Suyu Satış ve Taşıma izin belgelerinin geçerlik süresi verildiği tarihten itibaren 1 yıldır.
Süresi sonunda yenilenmiyen belgeler geçerli değildir.
BELGE ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ :
Madde 3- Belge almak isteyenler GASKİ’ye dilekçe ile başvururlar. Yapılan inceleme sonunda
tesis, su kalitesi ve araçlar bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olan kişilere istedikleri
Belge/Belgeler verilir.Satış ve taşıma izin belgelerini birlikte almak isteyenler tek dilekçe ile
başvurabilirler.
Madde 4- Satış izin Belgesi için başvuruda bulunanlar dilekçelerine kuyu ve kaptajın bulunduğu
yerin tapu veya kira kontratının fotokopisi ile belge şahıs adına alınacaksa 2 adet fotoğraf, Taşıma
İzin Belgesi için başvuruda bulunanlar aracın Trafik Ruhsatı’nın fotokopisini ekleyeceklerdir.
SU SATACAK VE TAŞIYACAK OLANLARIN UYACAĞI ESASLAR :
Madde 5- Su satıcıları çevre sağlığı ve GASKİ bakımından aşağıda belirlenen esaslara uyarlar.
5.1 Sanayi suyu satış izin belgesi almaya zorunludur.
5.2 Satılan su GASKİ’ce yapılan bakteriolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına göre kullanma suyu
niteliğinde olacaktır.
5.3 Su alınan yer-Kuyu, kaptaj, havuz vb. zeminlerden en az 50 cm. yükseklikte duvar veya beton
ile korunmaya alınacak, ayrıca kenardan 150 cm. uzaklığa kadar zemin beton ile kapanacaktır.
5.4 Su alınan yerin 15 m yakınına kadar fosseptik bulunmayacaktır.
5.5 Su GASKİ’ce belirlenen ölçüde alınacaktır. Klorlanmayan su tüketime verilmeyecektir.
5.6 Su dolum yeri ve tanker manevra sahası beton ile kaplı olacaktır.Dolum esnasında taşan su
drenajla fosseptiğe veya kanala verilecektir.
5.7 Faturalara aşağıdaki ibareler yazılacaktır.
a) İçilmez
b) Mutfak ve banyolarda kullanılmaz.
c) Makine soğutma, fabrika, boyahaneler, imalathaneler, inşaatlarda kullanılır.
5.8 GASKİ’nin yetkili elemanlarının denetimine yardımcı olacak ve kolaylık gösterecektir.
5.9 Taşıma İzin Belgesi bulunmayan araçlara dolum yapılmayacaktır.
5.10 Tesisatını GASKİ’nin istediği şekilde düzenleyecektir.
5.11 Su sattığı firmaların listesini miktar ve tarih olarak istendiğinde GASKİ’ye bildirecektir.
Madde 6- Sanayi suyu taşıyıcıları aşağıda yazılı esaslara uyarlar :
6.1 Su taşıyan aracın hazne bölümü beyaz renkli olacak, üzerinde, “Su Dikkat İçilmez – İzin
Bel.No” ibareleri yazılı olacaktır. Bu ibarelerin renk, harf büyüklüğü ve yazılacağı yerler Ek.3’deki
tabloda belirtilmiştir. Satıcı, aracın üzerine kendi isim ve adresini de yazabilir.
6.2 Faturalara aşağıdaki ibareler yazılacaktır.
a) İçilmez
b) Mutfak ve banyolarda kullanılmaz
c) Makine Soğutma, fabrikalar, boyahaneler, imalathaneler, inşaatlarda kullanılır.
6.3 Klorlanmamış su tüketimine verilmeyecektir.
6.4 Araçlara dolum, üzerine sayaç takılı tesisattan yapılacaktır.Araçta ayrıca motopomp varsa
dolum işlemi için kullanılmayacaktır. Bunun için motopompun emiş ağzı yalnız hazne bölümüne

bağlı olacaktır.
6.5 Hazne büyüklüğü 5 m3 den küçük olan araçlar için Taşıma İzin Belgesi alma zorunluluğu
yoktur.
TÜKETİCİNİN UYACAĞI ESASLAR :
Madde 7- Yeraltı sularında elde edilen sanayi suları Madde 1’deki amaçlara uygun olarak tüketilir.
Tüketiciler aşağıdaki esaslara uyarlar:
7.1 Personelin İçmesine izin verilmeyecek,
7.2 Mutfak ve banyoda kullanılmayacak,
7.3 İşyerindeki çalışanların görebileceği yere “BU SU İÇİLMEZ” ibaresini yazacaklardır.
DENETİM İŞLERİ :
Madde 8- Denetim işleri GASKİ’nin yetkili elemanlarınca yapılır. Büyük Şehir Belediyesi,
Gaziantep İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü ve İstanbul Trafik müdürlüğü emelanları da
kendilerini ilgilendiren konularda gerekli denetimler yapabilirler.
Madde 9- GASKİ’nin yapacağı denetimlerde;
9.1 5-6-7’nci maddelerdeki esaslara uyulup uyulmadığı kontrol edilir.
9.2 Kuyu ve kaptajlardan belirli aralıklarla bakteriolojik ve kimyasal su numunesi alınarak analiz
edilir.Su analizleri neticesi kullanılması mahzurlu görülen suların kuyu ve kaptajları kapatılarak
mühürlenir. Mühür fek edenlerin tespiti halinde durum Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.
9.3 Yapılan denetimlerde tespit edilen eksik ve kusurların tamamlanıp giderilmesi için belge
sahibine 30 gün süre verilir. Bu sürenin sonunda aynı kusur ve eksiklerin devamı durumunda izin
belgesi bedeli kadar ceza tahakkuk ettirilir.
9.4 Madde 5’de istenen şartları yerine getirmeyenlerden;
a- Sanayi suyu satış izin belgesi olmayanların tespiti halinde: Su satış yerindeki boru veya boruların
çaplarına göre hesaplanan debi üzerinden 60 gün süre ile ve günde 3 saat çalıştığı kabul edilerek
tespit olunacak su miktarı kadar kaçak KSUB bedeli cezası tahakkuk ettirilir ve sanayi suyu satış
belgesi alması hususunda kendisine tebligat çıkarılır.Tebligata rağmen izin belgesi için İdareye
müracaatta bulunulmaz ise bu kere yapılacak tespitte 60 gün süre ile ve günde 6 saat çalıştığı kabul
edilerek tespit olunacak su miktarı kadar kaçak KSUB bedeli cezası tahakkuk ettirilir. Bu durumda
olup İdareye izin belgesi için müracaat edenlerden izin belge bedeli ile birlikte yukarda belirtilen
ceza tahsil edilir.
b- Sanayi suyu satış izin belgesi süresi dolduğu halde yenilemeyerek sanayi suyu satışını devam
edenlerden : Süre bitiminden itibaren 30 gün içinde işlemini tamamlamayanlar için yukardaki (a)
maddesine göre işlem yapılır.
c- Bu bedellerin ödenmemesi halinde kesilen ceza, Özel Hukuk Hükümlerine göre takip ve tahsil
edilir.Ayrıca kuyu ve kaptajlar mühürlenerek faaliyetten men edilirler. Mühür fek edenler hakkında
Madde 9.2 uygulanır.
9.5. Madde 6’da istenen şartları yerine getirmeyenlerden:
a- İzinsiz sanayi suyu taşıyanların (tankerlerin) tespiti halinde: Trafikten adresleri bulunur. Bu
adreslere sanayi suyu taşıma izin belgesi bedelinin (bir) yıllık karşılığı olan bedel ceza olarak tahsil
edilmek üzere tebliğ edilir. Bu tebligde bir ay içinde İdareye müracaat ederek izin belgesi almadığı
takdirde trafik taşıma ruhsatının iptali hususunda işlem yapılacağı ihtaren bildirilir. Bir ay içinde
müracaat ederek sanayi suyu taşıma izin belgesi almayanlar hakkında trafikten men için Trafik
Müdürlüğü’ne yazı yazılır ve ceza bedeli %100 arttırılarak tahakkuk ettirilir. Bu durumda olup,
İdareye taşıma izin belgesi için müracaat edenlerden izin belge bedeli olarak sadece yukarıda
belirtilen ceza tahsil edilir, başka bedel alınmaz. Bir yıllık izin belgesi verilir.
b- Sanayi suyu taşıma izin belgesini yenilemeyenler için de yukardaki (a) Maddesindeki işlemler
yapılır.
c- Bu bedellerin ödenmemesi halinde kesilen ceza, Özel Hukuk Hükümlerine göre takip ve tahsil
edilir.Ayrıca kuyu ve kaptajlar mühürlenerek faaliyetten men edilirler. Mühür fek edenler hakkında
Madde 9.2 uygulanır.
9.6 Sanayi suyu satışı yapan kuyuların gereken hallerde kapama işlemleri Abone İşleri Daire
Başkanlığı denetiminde Emniyet gücü, Zabıta ekibi, Elektrik Mkine ve Malzeme İkmal Daire
Başkanlığı ile ilgili Şube Müdürlüğü elemanlarından teşekkül eden ekipler tarafından yapılır.

SU VERME ZORUNLULUĞU :
Madde 10- Su satanlar itfaiye teştilatına ücretsiz su vermek mecburiyetindedir. Bunun dışında
GASKİ, Belediyelere, Emniyet teşkilatına ve diğer kamu kuruluşlarına belirli bir miktar için aynı
şekilde su verilmesini isteyebilir. Faal olmayan GASKİ kuyularına yakın olan kuyulardan su satışı
yapanlara müracaatları halinde geçici izin belgesi verilir. İbadethane ve hayır kurumlarına kuyu ve
tankerler için istenilen satış ve taşıma izin belgesi bedelsiz olarak verilebilir.
YÜRÜRLÜK :
Madde 11- Bu yönetmelik Genel Kurul’ca kabul edilip yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer.
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI :
Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
yürütür. Genel Müdürlük bu yönetmeliğin yürütülmesine ilişkin Yönerge hazırlayıp uygulayabilir.
GEÇİCİ MADDE 1- GASKİ’nin görev ve yetki alanı içerisinde su satan ve taşıyanların bu
Yönetmeliğe uyarak izin Belgesi almak için GASKİ’ye başvurmaları gerektiği yazı veya ilanla
bildirilir. Daha önce İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden Sanayi Suyu Satış İzin Belgesi
almış bulunanlardan bu belgelerinin geçerlilik süreleri dolmamış olanlar da bu Yönetmelik
hükümlerine tabi olup, GASKİ’ye müracaat edip belgelerini yenileyeceklerdir.
EK :1
T.C.
GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih :
Numarası :
SANAYİ SUYU SATIŞ İZİN BELGESİ
Satıcının Adı Soyadı :
Suyun bulunduğu yerin Adresi :
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarifeler Yönetmeliği’nin 5 ve 6. maddeleri gereği, yukarıda
kimliği belirtilen şahsın, işlettiği yeraltısuyunu sanayi Suyu olarak ilişikte yazılı esaslara uyma
koşulu ile satmasına izin verilmiştir.
GENEL MÜDÜR
SANAYİ SUYU SATICILARI AŞAĞIDAKİ YAZILI ESASLARA UYARLAR :
1- GASKİ’den sanayi suyu satış izin belgesi almaya zorunludur,
2- Satılan su GASKİ tarafından yapılan bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına göre
kullanma suyu niteliğinde olacaktır.
3- Su alınan yer-kuyu, kabtaj, havuz vb. zeminden en az 50 cm. yükseklikte duvar veya beton ile
korunmaya alınacak, ayrıca kenardan 150 cm. uzaklığa kadar zemin beton ile kaplanacaktır.
4- Su alının yerin 15 m. yakınına kadar fosseptik bulunmayacaktır.
5- Su GASKİ tarafından belirlenen ölçüde klorlanacaktır. Klorlanmayan su tüketime
verilmeyecektir.
6- Su dolum yeri ve tanker manevra sahası beton ile kaplı olacaktır. Dolum esnasında taşan su
drenajla fosseptiğe veya kanala verilecektir.
7- Faturalara aşağıdaki ibareler yazılacaktır.
- İçilmez
- Mutfak ve Banyolarda kullanılmaz,
- Makine soğutma, fabrikalar, boyahaneler, imalathaneler, inşaatlarda kullanılır.
8- GASKİ’nin yetkili elemanlarının denetimine yardımcı olacak ve kolaylık gösterilecektir.
9- Taşıma İzin Belgesi bulunmayan araçlara dolum yapılmayacaktır.
10-Tesisatını GASKİ’nin isteği şeklinde düzenleyecektir.
11-Bir yıl içerisinde kime, ne kadar su verildiği tasdik edilmiş bir liste ile GASKİ’ye ibraz
edilecektir.

EK : 2
T.C.
GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih :
Numara :
SANAYİ SUYU TAŞIMA İZİN BELGESİ
Plaka No :
Trafik Ruhsatı No :
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarifeler Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereği,
yukarıda plaka ve trafik ruhsat numarası yazılı araç ile sanayi Suyu Taşınmasına aşağıda yazılı
esaslara uyma koşulu ile izin verilmiştir.
GENEL MÜDÜR
SANAYİ SUYU TAŞIYICILARI AŞAĞIDAKİ YAZILI ESASLARA UYARLAR :
1- Su taşıyan aracın hazne bölümü beyaz renkli olacak, üzerinde “- Dikkat Su İçilmez – İzin
Bel.No.” yazılacaktır.
2- Faturalara aşağıdaki ibareler yazılacaktır.
a) İçilmez,
b) Mutfak ve banyolarda kullanılmaz
c) Makine soğutma, fabrikalar, boyahaneler, imalathaneler, inşaatlarda kullanılır.
3- Klorlanmış su tüketimine verilmeyecektir.
4- Hazne büyüklüğü 5 m3ten küçük olan araçlar için taşıma izin belgesi alma zorunluluğu yoktur.
5- Bir yıl içerisinde kime, ne kadar su verildiği tasdik edilmiş bir liste ile GASKİ’ye ibraz
edilecektir.
EK :3
SU TAŞIYAN ARAÇLARIN
HAZNE BÖLÜMÜNE YAZILACAK YAZILARIN
ÖLÇÜ VE RENKLERİ :
YAZI HARF BÜYÜKLÜĞÜ RENK YAZILACAK YER
En az 30 cm. Siyah Yan taraflara ve arkaya "Dikkat Su İçilmez", En az 20 cm Kırmızı Yan
taraflara ve arkaya İzin Bel.No 10 cm Siyah Yan taraflara ve arkaya yazılacaktır.

