
2, iş bu abonelik sözleşm.si ile "yaplaü geçici abonelik işlenliüo isıihadü, bu kapsonda ilgili beleliyedeh ıalep edi1,1üesi halintle geçjci abonellk

elektrik,leleJon. kanali.asyon. cloğol 8a: qibi olt !üpı hi:ıleılerinclen birihin lqa bikaçınün gölİiriildiiğülıün belgelen\ıesi halin.le, ilgili
yötleınelikler ıloğrultusundı] İenni genklerin yerile gelirlniş olmasü ve ilgisi\ce baş.rınıhğsı ü.eine mev.rıaııa ıanınılanan ail olLlüğü dbone

grubu dikkate ahnarak sö:leşne },enilenir" I).pozito ve sayaç B.deIle.i kaİşılığında faaIiyetine göre "Geçici Abonelik" i§lemi yıpılnrlş saylllr ve

herhangibir kazanllmış hak teşkil etmez,

3. Depozito bedelİeri kendi tarife grırbuna gö.e hosaplanır.

4. ldare ile abonetik mukavelesi imzalayan gerçek veya t{izel kiŞi, mttkaveted€ 8österjlen adresine idare larafllıdan yapllacak her 1ılrltl tebliğin
geçerli olduğlnu v€ kendisine yapIldlğınt kabul eder

5. imza]anan mukavele laraflardan herhangi birisinin fesih tatebinde bu]unmadığl sürece yiirt]!lükıe kaltr Abone. biittın borçıannı ddemck Ve yazülı

oIarak baş vurmak şartlyla nukavelenin feshini isteyebileceği gibi, suyunu geçici süreIiğine kapatlnayt talep edebilir.

6. Abone, tahakkuk eden su borcunu ödemediği takıirde, suyu kapahltr. Tasfiy€si mümkiıı oln]ayan atacaklann tahsili için kanuniyollara ntüracaat

edilir

7. Bu mı]kavelede yer almayan hüsusıaıdai 2560 sayıll lsKl Kuruluş Kanunü'nün 23. maddosi g€reği hazlltanan DlsKi tarifeıer yölrehleliği ilc hül

yönetmeliğin yapılrımlarl ve ceza cetveli hükünlleri uygulanlr

8, Sayaçta tespit edilen abone sarfiyaül, larifbsinde belirtiıe,ı fiyata göre ve döılemler haliürde lahakkuk eltirilip abonedcn tahsil ediıir sa!,acln
durması veya okunmasıııln münlkiİr olmamasl haİiırde. öncekidönemlere ajı salliyata klyasen tahak]iıık yapılır sayaclır doğfu ıiaylı yapmadlğl

abone tarafll]daı iddia edildiği takdird€, Tarifeler ve Abone Hiznletleri Yöıletnıeliği'nin 20 iırci İ]addesi' ne istinadcn. sayaç usUliiDe uyguıı

şekilde kontro]e tabi tuttlIıır. Ancak itiraz, s!ı paraslnln tahsiline €nge] d€ğildir. Yapllan koürtrolde , sayacın bozuk veya ça]ışnradığı an]ı§]l1rsa.

önceki dönemıere kıvas yapllarak lahakli k düzeltilip borç veya alacak dur!ntına gö.e ınahsup yapllır

9. sözleşme ister nzaen, ister re'sen yapllmlŞ olsun kanun, yönetnelik ve yönergeden kaynaklanan bulün bilgi ve belgeteli ibraz €ıme ve ırrakul
sOaede tamamlalna sorun]luluğu aboneye aittir
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lIı. GENEL HtIKÜMLER
l, Konutuna veya işyerine s! aln]ak isteyen gerçek kişiler, idareye nlüracaat ed€İek abonelik ntıkav€lesi inızaıamak mecburiyetııdedir. idare ilğ

abonelik mukavelesi imzalayan her aboııtden, Tarifeler Yö[etnreliği'nin 33. maddesine göre tespil edilen bedeller ile g0venc€ bedeli alınlr. Bu

b€deller peşin olarak veya abonenin lalebi halinde yürtir!ükteki DisKl Tarifelet Yönetmeliği'ne görc tespit yapllmak §Oreti ile tahsiı edilir
sayaca kadar olan bağ]anlltardaki aflza!ardan DlSKl, sayaç dahil sonraki artzata.dan abone mesul oıacaktll. Abone, ida'renif uy8ıın göreceği

yerde Ve standartta sayacınl koynayl, dlş tesirl€rden koaudavl ve sayaç okuma personelinin okunasıı]a hazlr vaziyelte bulundurnrayl kabul vc

ıaahhüı eder.
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GEçici ABoNEDiR

I.ABONE GRUPLARJ
....,l,..../zozı

|2,ı0.200 4 rınirıiN»nx öNCE YAPILMIŞ YAPILAR;
3l94 sayıh Kanunun Geçici ll'inci maddesi son cümlesİ ve DİsKİ Yönetİm Kurulu,nun ....../....../202r bıih,
"""" uyannca, ku|lanmı izni, İnşaat (yapı) ruhsat v§ şartlara bıkılmak§ızln "cecici ıılu ıilneııgı,,yıpllır.

2.26,07.2008 TARİHİNE KADAR YAPI (iNşAAT) RUHSATI ALINMIŞ VE BUNAGöRE yApILMIş oLuB KuLLANMA ıiNı ,innıııınvnN -vJ iıN-ıııveN
YAPILAR;

3194 sayılı Kanunun Geçici 1l'inci maddesi ve DİsKi Yön€tim Kurulu'nun ..,t.../202l ıarih,........ uyarınca,
kullanma izni bulünmasa da, "inşaat (yapı) ruhsatl" olan yapliara.6ecici MESKEN Aboneliği'' yapılıı:
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3. 31.12.2017 "İAnİHİN»n ÖNcr vapıınrlŞ YAPILAR;
3194 sayılı Kanunün Geçİc! l6'ıncı ınaddesi ve DİsKi Yönetin Kurulu'nuı ...l,,./202l larih
"Yapı Kayıt Belgesi'ı alan yapılara ''Gecici MESKEN Abonelği'' yıpıhr.

,.-_.- uyartnca,

Et
4. YUKARIDA BELİRTİLEN 1,2 vE 3,ÜNcÜ MADDEDE §AYILANLARIN DIŞINDA,
TAPU KAI,DIND,AAR§A, TARLA, BAĞ, E.AI{ÇE Vs, VASFIND.AKİ YnRırn; '

ııisKi Acnel ]\4ücürİüğü Tarifele r YiiIlelnr(li.-: j]ii] a lı]lJ ııaddesinin $ fıkrasi ıe DİSİ(İ _r,önctılıKurulu'nıın ...,/....,/2ü21 tarih,,......sa\,!}ı kaıaı ı uı,arınca, Tapıı kaydında ..ar§*, tarıa, bağ, bahçe ı,s..'
'\'asftndaki 1'erlere İIişİ<in taİ]usİJnun sti],]i]]İı.ti lıl,ii, dı ,,i]AI{}dı §AHÇE VE C}R.t-A li Ktll_LA\l\.l
ALANi-AitX" 1ariitsi üzerinden geçici ctaıa ). i ı, ı l- i, ı, ı.}li i yapı!ın

İŞ bıİ SözleŞnıe 2560 saviİl İSKi Ka ıi ııi, ıl, |) i ! ]. l (, r ı1.1 N4üd il r!üğü ,I,srifeler Yönetnıeliği, Disk j ]

Yönetiin Kurııİıı'nun ."./".."/282l tarih,.....,..sar,ı|ı l(ararı ve diğer ilgili vasai rnel,zuat ,y*.,n"* j

d üzen ienın iştir.
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