GÜVENCE BEDELLERİ
M3
A- Konutlarda daire başına 1 aylık (30 günlük)
.

10m3

B- Ticarethane ve işyerlerinde
1.Grup 1 aylık (30 günlük )

10m3

Bakkal, ağaç işleri, hırdavatçılar, kunduracılar, eczaneler, elektrik malzemesi satan
yerler, kasetçiler, bürolar, tuhafiyeler, kırtasiyeler, konfeksiyonlar, tamirciler,
muayenehaneler, 2. ve 3. sınıf berberler, kasaplar, çay ocakları, küçük köfteciler,
zücaciyeler, manavlar, radyo ve televizyon tamircileri, matbaalar, büfeler, fotoğrafçılar,
odun ardiyeleri, taksi durakları, mobilya mağazaları ve mobilya cilacıları, dekorasyoncu,
kuyumcular ve damacana su satış yerleri.
II.Grup 1 aylık (30 günlük)

25m3

Çiçekçiler, akvaryumcular, araba satış galerileri, poliklinikler, dernekler, partiler ve
lokaller, kahvehaneler, pasta haneler, unlu mamul satış yerleri, 1.sınıf berber ve kuaförler,
2. ve 3. sınıf kuru temizleyiciler, 2. ve 3. sınıf lokantalar, piknik, kebapçı, seyahat acentası
ve spor kulüpleri, marketler, kurs yerleri, internet kafe, atari salonları ve ganyan bayii.
III.Grup1 aylık (30 günlük)

50m3

Balıkçılar, çay bahçeleri, 1.sınıf lokantalar, restoranlar, güzellik salonları, 1.sınıf kuru
temizleyiciler, huzur evi, çocuk kreş ve yuvaları, özel eğitim merkezleri, yufkacı,
otoparklar, kafeterya, noterler ve bankalar.
IV.Grup 1 aylık (30 günlük )

100m3

Bar, gazino, eğlence yerleri, bilardo, bezik salonları, düğün ve toplantı salonları,
fırınlar, sinema ve tiyatro salonları, çamaşırhaneler, özel dershaneler, 2.sınıf oteller, küçük
İşhanları (25 işyerine kadar), tuvaletler, yurtlar, spor salonları ve sahaları, TV yayın
şirketleri, süpermarketler, pansiyonlar.
V.Grup 1 aylık (30 günlük)

250m3

Büyük İşhanları (25 işyerinden büyük), 1.sınıf oteller, hipermarketler ve gaz dolum
tesisleri.
VI.Grup 1 aylık (30 günlük)

500m3

Hamamlar, saunalar, turistik oteller, özel okullar, özel hastaneler
C- Sanayi
1. Grup 1 aylık (30 günlük)
500m3
ASKİ Atıksıların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine ekli listedeki;
benzin ve LPG istasyonları Araba yıkama yağlama servisleri, mezbahalar ve et İşleme
tesisleri süt ve süt ürünleri, konserve sanayi, yağ sanayi, tahıl ürünleri, şeker ve şeker
ürünleri, içki endüstrisi, maya sanayi, çiftlikler, yemek fabrikaları, soğuk hava depoları
demir çelik endüstrisi, tel kablo kaplama, elektrik ve elektronik aletleri endüstrisi, uçak
sanayi, atölyeler demir alaşımları endüstrisi, dökümhaneler, metal son işlemler,

alüminyum şekillendirme endüstrisi, emayeleme endüstrisi, pil ve akü endüstrisi, seri
makine imalatı, motorlu ve motorsuz taşıt tamirhaneleri, taşıt fabrikaları, inorganik
kimyasal maddeler, organik kimyasal maddeler, sabun ve deterjan endüstrisi , kozmetik
sanayi, tarım ilaçları, plastik işleme endüstrisi, ilaç endüstrisi, boya ve mürekkep üretimi,
yapıştırıcılar ve yalıtkan maddeler asbestli maddeler, kauçuk endüstrisi, tekstil endüstrisi,
toprak ürünleri ve alçı endüstrisi,cam endüstrisi, çimento endüstrisi , orman ürünleri
endüstrisi, ağaçtan elde edilen ürünler kağıt ürünleri ve kağıt üretimi, deri endüstrisi ve
tabakhaneleri, akaryakıt sanayi,,matbaalar bitki işletimi, tuz işletmesi, su ürünleri
kullanımı, termik santraller nükleer santraller,jeotermal santraller,asfalt üretimi,büyük ve
küçük organize sanayi siteleri,katı atık değerlendirme ve bertaraf etme, su yumuşatma
(demineralize) tesisleri ile
Hammadde üreten veya şekil nitelik nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı
mamul madde üreten ve endüstriyel nitelikte kullanılmış suyu bulunan yerler.

D-İnşaatlarda m2/10 x işyeri su tarifesi üzerinden su bedeli karşılığında alınması.

