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Diskı ıbone işleıi Daire Başkanlığına bağlı Abone kabul Şefliği'nde mesken ve büçe
aboneleri verilme srirecinde yapılacak olan sözleşmede kullanılmak üzere .Su ve Atık Su Aboneliği
Sözleşmesi'ne ihtiyaç duyulınaktadır.
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MADDE-I. sözınşnınNiu TARAFLARI:
Bu sözleşme, bir tarafta oİyansA,rrn SU \,.E KANALiza.syoN İnınrsi GENEL ıvıÜnün;,ÜĞü-»İsri

(bundan sonra "İ»anE" olarak arulacaktır) ile diğer

tarafta... .... ... . . .

arulacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir
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MADDE_3. TANIMLAR
Gümrük ve Ticaret Bakarılığınca 24 ocak 2015 Tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Abonelik
Sözleşmeleri Yönetmeliğinde tarumları yapllan terimler geçerlidir.

MADDE-4. SÖZLEŞMENiN KoNUSU :

Bu sözleŞme DiSKl Genel Müdürlüğü ile yukarıda adı, soyadı ve açık adresi yazılı aboneye; içmesuyu sanşı ve
atık su hizmetlerinin temini, bedelinin tahsili usulü ile tarafların uyacakları diğer hususları kapsamaktadır.
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MADDE-,' HiZMETİN BAŞLAMA TARIHI: 
emine bağlann işlemi

Abonelik sözleşmesinin imzasıru müteakip 15 gün içerisinde içmesuyu ve kanalizasyon sistı

yapılır.

MADDE-6. TL,MİNAl, BEDELi

Her aboneden abonelik sözleşmesi yapılması sırasmda teminat alıIııT. DiSKİ Genel Kurulunca belirlenen teminat

bedeli aşağıda belirtildiği gibi hesaplanmaktadır,

Konut aboneleri: 1 ayda 15 m3X6 ay : 90 m3 X tarifesindeki su ve afiksu bedeli'dir,

işyeri aboneleri: 1 ayda kendi abone grubunda belirlenen su tiiketim miktarı(m3)X6ayX tarifesindeki su ve atıksu

bedelidir,

inşaat aboneleri: inşaat ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanınrn her 1 m2,si için 0,5 m3 olmak üzere tabi olduğu

tarifesindeki su ve atıksu bedelidir.

Sanayi aboneleri: Sanayinin büyüklüğü, çallşan personel sayısl ve üretimde su}un rolü dikkate alınarak hesaplanır,

Hesaplanandeğer90günlüksüıeüzerindentabiolduğutarifesindekisuVeatıksubedelidir.

Aynı sayaçtan su kullanan grup abonelerinde (grubu oluşturan birimlerin ayru gruptan olması kaydıyla) her biri,.*

için ayn ayn hesaplanır.

Karışık grup abonelerde teminat konut, işyeli aboneleri için (4.1) ve (4.2) maddelerde belirttiği biçimde her biri için

ayrı ayn hesaplarur.

Resmi kuramlardan teminat bedeli ahnmaz.

Atıksu grubuna giren abonelerin teminat miktarı, tiirüne göre (4.1) veya (4.2) maddelerinde belirtilen tiiketim

miktarııun kendi türündeki s[ı ve atıksu bedelinin %50'si olarak uygulanıı. 6.9.Eğer yeni abone sözleŞmesi

eskisinden farklı bir abonelik İpi içeriyorsa ve arada teminat bedeli farkı oluşuyorsa teminat bedeli, iade veya alımı

yoluna gidiliı,, , 
],i

-Ieminatın hesaplanmaunda e$hs ahnacak birim fiyat abone sözleşmesinin imzalandığı aydaki tarifedir,

Ieminat olarak kabul edilece|t değerler;

a) Tedavüldeki TÜrk Palası

Bankalar ve özel finats kurumlan tarafından verilen teminat mekhrplanb)

c)

geler.

MADDE-7. TAHAKKUK EŞASLARI

Faturalandırma dönemleri bir aydır. ıncak DİSKİ Yönetim Kurulu faoıalandırma dönemini iki aya kadar Ç*ar-

maya yetkilidiI.

Abonenin su ve atıksu ttiketim miktarı, sayaç endeksinin iki okuma dönemi arasındaki farkı esas alınarak hesaPlanır.

Su sayaçları DiSKi Genel Müdürlüğü'nün bu işle görevli elemaıılarınca okunur ve aboneye bildirilir. SayaÇlarln

kaydettiği miktar abone tarafından ttiketilmiş sayıhr.

Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması veya sayaç yeri kilitti ya da sayacın görülmesİne olanak Yoksa

abone sayacıru okuyarak 3 gün içinde DİSKİ'ye bildirmesi gerekir.

Sayacın üzerindeki tüketim miktan belirlenemezse, önceki tiiketimlere göre mahsuben tahakkuk yapılarak, sayacın

okunmasında kesin hesaba dönüştiirülür.

r

Hazine Müsteşarhğınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzerılenen bel_



sayacı durinuş veya işlememiş aboneler ile abonenin su sayacının tiiketimi doğru kayıt edip etınediğinin kontrol

edilmesini istemesi halinde, varsa abonenin bir önceki yılın ayru dönemlerine ait tiiketimi, aksi halde sayacln doğıu

tiiketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tiiketim ortalaması esas alınarak tahakkuk yapılır, Bu yöntemle

tiiketimin tespit edilememesi halinde, yeni takrlan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınıp doğru

tiiketimin yapılmadığı dönemlere tahakkuk ettirilir.

MADDE-8. TAHSiLAT, KESME AÇMA VE HiZMETİN DURDURULMASI

Aboneler tahakk-uk eden ihbamame bedellerini, ihbarnamede belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemek zorun-

dadırlar.

7201 sayılı yasarun 21. maddesine göre abonenin adresine yapıları bildirimler, aboneye yapılmış sayılrr,

Borçlarınr süresi içerisinde ödemeyen abonelerin borçları yasal yollardan tahsil edilir. BorÇlarını siiresi iÇerisinde

ödemeyen abonelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarırun Tahsil Usulü Hak]onda Kanunun 51, maddesinde belirtilen

oranlara göre gecikme zammı alınır.

ihbarname üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar fatura bedelini ödemeyen abonelerin suları 10 gün içerisinde

t,lpatılır. Ayrrca aboneye verilen hizmet sunumu da durdurulur. yeraltı suyu kullanarak kullaıılmlş sularl

Vaklaştırma bedelini ödemeyen abonenin de su kaynağı iptal edilerek mühürlenir.

Altı dönem su faturasınr ödemeyen abonenin hesabı tasfiye edilerek sözleşmesi iPtal edilir ve saYacl kaldırılır,

Alacaklar için yasal yollara başvuruluı.

Borcundan dolayı suyu kesilen abonenin borcunu ödemesi halinde 1 gün içerisinde suYu aÇılır ve hizmet sunumu

tekrar başlatılır.

Borcundan dolayı veya kanun ve yönetrneliklere aykırı davranış nedeniyle suyu kesilen Ya da saYacl söktilen

aboneden su kapama ve açma hizmeti bedeli alınır. Su kapama ve açma hizmeti bedeli; 2 işçi/saat, i/2 memurisaat

ücreti ve 1 araçlsaat ücretine eh az 7o|0 kar ilave edilmesiyle bulunur. Bu ücıetleıe ayrıca KDV ilave edilir.

Su kapama açma ücretiıi belirlerne ve değişiklik yapma yetkisi DİSrİ Genel Kurulu'ndaür.

Hizmet sunumunun durdurulmalina esas olacak borcun miktarı ve kıstaslarııı belirlemeye DİSKİ Genel Müdürü

yetkilidiı

__bone, adresini terk etmesi durumunda sözleşmesini iptal etmemesi veya geçici olarak duıdurmaması halinde

doğabilecek tüm yühimlülükler(en sorumludur.

Taşınmaz maliki veya intifa hak}ı sahibi, kiracısının DİSKİ 'ye abone olmasını sağlamakia yükiimlüdür. Aksi halde

taşıırmaz sahibi veya intifa hakkı süibi, kullanılan her tiirlü su, atık su vb. borçlardan fiili kullamcı ile birlikte

müşıereken ve müteselsilen sorumludur.

MADDE-g. SU SAYAÇI-ARI

Yeni abone olan yerlere takılacak sayaçların standaftlan için DİSKİ 'nin onayı alırur.

İlk abonelikte sayaç bedeli abonbye aittir.

Sayaçlann konulacağı yer okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı korunakh olmalıdır. DISKI abone-

den güvenli ve okumaya elverişli olmayan sayaçlarııı yerlerinin değiştirilmesini isteyebilir.

nİSKİ'Oen izin alınmadan sayaç yeri değiştirilemez.

Abone işlemleri tamamlanarak abone sözleşmesi yapıldıktan sonra sayaçlar bağlanarak abonelere su verilir.

Yap acak işlemlerin bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir.

Su tesisatına yeni bir sayaç takılması veya herhangi bir nedenle söktilmesi durumunda, sökillen ve takılan

Abone İmzası



sayacrn malkası, numarası, çapı, kaydettiği su miktarl işlem sırasında saptarur ve aboneye rapor olarak bırakılır,

Abone, yapılan işleme bildirim tarihinden sorıraki 10 gün içinde itiraz edebilfu. Aksi halde düzerılenen bilgileri kabul

etrniş sayılır.

oiSKİ, su sayaçlarının diketimi doğru kaydedip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanılıP kullanılmadığmr

saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde

eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidiı.

Eski sayacın, muayenesi sonucunda arrzalı veya hatalı çıkması halinde, takılan sayacınbedeli ile sökme takma bedeli,

aboneden tahsil edilir.

sayaç muayene bedeli Bakanlıkça belirlenene larifeye göre abonelerden tahsil edilir.

Sayaçlar, ilgili Bakanlık tarafindan kabul edilen projelere göİe kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarrnda

kontrol edilir. Kontrol sonucunda, sayacrn kaydettiği tiiketim ile tiiketilen su arasında nizami yanlıŞ PaYından fazla

fark var ise, düzerı]enen betgeye göre gerekti düzeltmeler yapılır.

Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse

hazır bulunabilir. Koıtrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem göı,ür.

Doğru kayıt yapmadığl iddiasıyla şikAyet eden abonenin su Sayacl muayene edilir. Muayene sonucu sayacln doğru'-

ç*tlğ1 tespit edilirse, Bakaniıkça beliılenen tarifesine göre sayaç sökiip-takma bedelİ aboneden tahsil edilir.

MADDE-10. SU FATURAsi BİLEŞENLERi

Su faturaları, iSKİ ]fununu, DİSKİ Tarifeler Yönetmeliği, Belediye Gelirleri Kanunu ve KDV Kanunu esas alınarak

düzenlenmektedir. Su faturaları üzerinden su ve atıksu bedeli dışında yasal mevzuat gereği aşağıdaki ücretlerde de

tahsil edilmektedir.

Aylık Bakım iicreti: DİSKİ Tarilelbr Yönetmeliğinin 38. maddesi gereği her tiirlü bakım işleri için abonelerden aylık

olmak üzere, aboneniı tabi oldugjisu satış ve kullarulmış suların uzaklaştırılması tarifesi karşıtığı 1 m3 bakım ücreti

alrnır. ,;

Su ve kanal harcamalarına kaııl_ııd payı: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87, 88, 89. maddeleri gereği su

ve kanal harcama]aıına katılma pİylarına karşılık olmzk üzere su fafuralarının tamamlndan atık su için 7o 2, \çme

suyu için Vo 2 içret tahsil edilİr. Bu oranlan eksiltmeye veya aIttırınaya DİSüd Yönetim Kurulu yetkilidir. *
Katma Değer Vergisi: KDV kanutıuna göre göre su ve atıksu bedeli üzerinden %B, hizmet ifalarmda ise % 18 olarak

tahsil edilir. 
ll

Çevre Tenıizlik Vergisi: Sadece kbırut abonelerinden 2464 sayılı Betediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü

maddesindeki esaslara göre su tuketim miktan esas alınmak suretiyle metrekiip başına büyükşehirlerde 15 kuruş

olarak ve her yıl yeniden rleğerlenİe oranında artınlarak tahsil edilnıektedir

Yukandaki oranlarda değişiklik olınası halinde OİS«İ yazılı ve görsel aıaçlarla bunu abonelerine bildirir.

MADDE-i1. Ö»Enıt BİLDiRİMi

DİSKİ, her bir tiiketim dönemi sonrında tiiketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeııe bildirimi düzenlemek

zorundadır.

Fatura ve benzeri her tüılü belge, istenen bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.

DİSKİ, Odeme bildiriminin ayrıntılarıru kendi internet sayfasında gösterecek veya kahcı veri saklayıcısı ile aboneye

ücretsiz olarak göndermekle yüktimlüdür.

MADDE- 12. ÖoBııB siıniRiMiNİN GÖNDERİMİ



DiSKi odeme bildirinıini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce aboneye gönderir, Abonenin tercih etmesi

halinde. ödeme bildirimi elektronik ortamda da gönderilebilir,

Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tanıamı DİSKİ'ye ainir,

MADDE-l3. Önpve nİı-»iniıaİua irinez

Aboneler. ödeme bildirin-ıinde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir

yll içerisinde iliraz edebiliı, itiraz, oiSri taıafından başvurunun yapüldığı tarihten itibaren en geÇ otuz gün iÇerisinde

incelenerek sonuçlanrlırılır ve inceleme sonuçIan aboneye yazılı olarak veya kahcı veri saklayıcısı ile bildirilir,

İnceleme sonucuna göre iıirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilenbedel,

kullarım dönemindeki birim fiyat dikkate almarak gecikme zammı ile birlikte abonenin tercih etmesi halinde bir

sonraki tüketim dönemine aiı bedelden mahsup edilir veya abonel,e beş. gün iÇinde iade edilir,

MADDE- l1, SÖZLFŞMENiN ı-LSHü

Abone, abonelik sözleşnıesini lrerhangi bir gerekçe gösrermeksizin Ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fes-

hetme hakkına sahiptir.
:oısxi, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve raleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere

gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak aÇık tutnakla

yükiimlüdür.

MADDE-l5, FESiH BiLDiRiMi

Fesih bildiriırıinin kAğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile DİSKİ'ye yöneltilmiş olması Yeıerlidir,

DiSKi. abonelik sözleşııresinin feshi için sözleşmeniıı tesis edilnresini sağlayan yöntemden daha ağtr koŞullar iÇeren

veya ahıınenin sözleşnrel,i tesheımesini zor]aşııran bır yönteni belirleyemez.

MADDE-l6. FESjH TALEBiNiN Yp,RiNı GETiRiLMEsi SÜRESi

DiSKi. aboneniıı t'esih ıalebini, bildirimin kendisine ulaşıığı tarihten iıibaren en geç yedi gün içerisinde Yerine

getirınekle yükünılüdür.

Abonenin fesih talebiniıı yerine geıiriIme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftahk süreli yayınlarda bir a1';

aylık süreli yal,ınlarda ise üç ay<iıı,. f]aha uzun süreIiyayınlarda ise. bildirimden sonraki ilk yayım müteakiben fesih

bildirimi hükünı ifade eder,

MADI]E l7 FESi]I S()Nt]Çl-AR]

DiSKi. abonelik sozIeşnıesiıin l'eshedildiği bilgisıni yazıJı oIarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile lükeliciye

bildirn,ıekic yiikünılıidiiı .

Aboneliğin belirltııeıı süreler içiııtit, l'eshedilınediğı durunılarda. bu sürelerin bitiııinden iıibaren nraI veya hİzırıetten

yararlanılnıış olsa dahi, aboneden herlrangi biı,bedel talep edilemez.

I)iSKj. fesih bi]<liı-iıninin hükiinı ilade etıresi])den itibaren on beş gtin içinde güvencc. depozito veya temiııat adl

aItında alnıan iicretleriı güırcel tutarlarını kesinti 1,apıııaksızın iade etnıekIe yükümlüdür,

DİSKi. tasih hiltiirinıinin hükiiıll ilade ettiği tarihe kadar olaır döneıı için niketime konı.ı bede]e ilişkin iideıne

bildirinıiıi. t'esih biIdiriminiıı lıükiinı if'ade etıııesinden jtibareıı on gün içinde tüketicıye göndermek zorundadır.

DİSKİ. üçtincil ve diir<iüncü fikra]arda belirıilen vükiimIülükleri yerine getiıirken tüketiciye ilave bir maliyet

yükleıneden nıahsuplaşnıa ı,öııteınini de kullanahi]iı,

MAI)DE, lli. DıĞER lüijK ijNüLı.R

,qnone. llİSKİ Gencl Kurulıınun beiiılediği ıarifel,e gi)re sıı ve alıksıı l-ıedelini ötleııel,i kabul eder.



Abone suyun geçici bir süre ile kapanlmasını isteyebilir. Suyun geçici bir süre kapatılmasını isteyen abrjne açnia ve

diğer hizmetlerin bedelini ödemek mecburiyeıindedir,

Sözleşmenin süresi abonenin f'esih istediği tarihe kadar geçerlidir. Abone; abonelikten doğan haklarını hangi nedeııle

olursa olsun bir başkasına devredemez. Veraset yoluyla intikal etmiş olsa dahi varislerin kendi adına abone alması
mecburidiı. Abonenin ölümü halinde bu sözleşmeden doğan borçlan, varisler ödemekle yükümlüdür,

Sayaçun sonraki, iç tesisat ve su kaçağından abone sorumludur.

DİSKİ, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış olduklan sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği iIe tüketicinin
abone olduğu tarifeye ilişkin aylıntıları, talep elmesi halinde tiiketiciye yazılı olarak veya kahcı veri saklayıcısı ile
ücret almaksızın verecek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunacaktır,

DISKI, bir plan çerçevesinde bakım, kontro|. onanm ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durdurması
halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş ıarihini eır az kırk sekiz saat öncesinden basın yaym ve benzeri yollarla
aboneye biIdirecektir.

Imzalanan bu sözleşme dışında kalan diğer hususlarda 2560 sayıüı İSKİ Kanunu, 6502 sayılı Tükeıicinin Korunması
Hakkında Kanunun, 720l sayılı Tebligat Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarnın Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6098 sayılı Borçlar Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 24 Ocak 20l5 Tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazt_._

YaYımlanan Abone]ik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile OİSrİ Tarifeler Yönetmenjiği mevzuatı hükiim]eri uygulanır.

MADDE_19. YASAK FIIL VE DAVRANISI-AR

Abone iŞ bu sözleşmede belirlilen yüktimlülüklere uymak, yasak fiil ve davranışlardan da kaçınmak zorundadır. Aksi
durumda hakknıda DİSKİ Tarifeleı Yöneımenliğinde belirıilen cezai ve ma]i vaptırımlar uyguIanacağı gibi. ayrıca
hiÇbir ihtara hüküm almaya gerek kalnıaksızın abone sözleşmesini tek taraflı feshederek abonenin hesabım genel
hükümlere göre tasfi yeye yetkilidir.

MADDE_20. I}{TILAFl-ARIN HALI-i

Bu sözleŞmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar halinde ilgisine göre Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti ile
DiYARBAK]R Mahkemelcri vc icra Daireleri yeıl.,ilidiı.,

MADDE-2l, iMZA

ldare ve Abone mrafından laın olarak okunup anlaşıl<lıktan sonra
(..,...,.er; ııüshası taraflarca (idare ve abone ) alıkoııulnruştur.

MADDE 22. YLüRÜRL{]l-[JK

i20,... tarihinde iıı-ız_a altına alınarak

Bu sözleŞme 22 ıladdeden ibareı ııIup, ıaraflarııı iıızaladığı tarihte i,ürürlüğe girer ve ipul ediliııcel,e kadar geçerli
tıluı,

ABoNE

oKLIDUM inçzaıııınt
lDARE YETKILISI

ADI SOYADr : .......,, .,

llNraF,ll :...,......._


