
YAYINLAR VE VERİLER BİRİMİ 
BİRİM FİYATI 

(TL)

Sulama Bazında Sulama Randımanı Değeri Yıl 20,3

Sulama Bazında Şebekeye Alınan Su Değeri Ay 6,8

Nehir ve Kanal HES Tesislerinde Enerji Üretiminde Kullanılan Su Değerleri Ay 4,7

HES Tesislerinde Üretilen Enerji Değerleri Ay 4,7

Baraj / Gölet Aktif Doluluk Oranları ( % ) Ay 4,7

Baraj İşletme Programları Tablo 768

Baraj / Gölet Giriş Akımları Ay 4,7

Baraj/Gölet Sarfiyatları ( içme suyuna, sulamaya, enerjiye verilen su miktarları, 

buharlaşma miktarları ve savaklanan su miktarları )
Ay 4,7

Baraj / Gölet Su Seviyeleri Ay 4,7

Baraj / Gölet Hacimleri Ay 4,7

Baraj ve Göletlere Ait Kot-Alan-Hacim Değerleri Tablo 387

Dolusavak / Dipsavak Deşarj Değerleri Tablo 387

4. Günlük değerler mevcut olması durumunda verilebilecek olup herbir değer 0,79 TL olarak değerlendirilecektir. 

AÇIKLAMA
15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' nin 124. maddesi ile DSİ' nin 

gelirleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5. Protokol yapılarak WEB servisi ile verilecek günlük veriler 1,59 TL, aylık veriler 9,29 TL olarak ücretlendirilecektir. 

İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERİ TEMİN BEDELLERİ (2022)

UYGULAMA ESASLARI

1. Fiyatlar her yıl yayınlanan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri indeksine göre çevrilerek yenilenecektir.

2. Fiyatlara KDV dahil değildir.

3. Birim fiyat (aylık, yıılık veya tablo) tek bir değeri ifade etmektedir.



MADDE 124 - (1) DSİ’nin gelirleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde edilen gelirler.

b) Görev alanına giren konularda verilen her türlü belge, veri, rapor, ihale şartnamesi ve dokümanın satışları ile analiz, denetim, 

danışmanlık, etüt, deney ve benzeri hizmetler karşılığı alınan gelirler.

c) Yatırım, iyileştirme ve yenileme ile işletme bakım-onarım masraflarının geri ödemesinden elde edilen gelirler.

ç) Taşınır mallar ve taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden veya irtifak hakkı kurulmasından veya devrinden ve 

işletilmelerinden elde edilen gelirler.

d) Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

e) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek enerji projelerinden sağlanan; fizibilite raporu kontrol ücreti, hidroelektrik kaynak katkı payı, 

havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol bedeli, hidrolojik veri, rapor inceleme, DSİ tarafından hazırlanan projeler için alınan 

hizmet bedeli karşılığı gelirler.

f) Su tüketimi olmayan tahsisler hariç olmak üzere, tahsis edilen sulardan alınacak bedeller ile balıkçılık üretimine yapılan su 

tahsislerinden elde edilen gelirler.

g) Talep üzerine yeraltı ve yerüstü sularıyla ilgili yapılan münferit işler karşılığı gelirler.                                                                                      ğ) 

DSİ üretim tesislerinde üretilen su ürünleri satışından elde edilen gelirler.                                                                                                                     

h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

ı) Ortaklıklardan ve tesislerin işletmelerinin devredildiği mahallî idareler ve teşekküller ile şirketlerden alınacak bedeller ve paylar.

i) Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

j) Genel Müdürlüğün gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

k) Diğer gelirler.


