
1-ABONE BİLGİLERİ

a- Genel Bilgiler :

Abonenin Adı/Ünvanı :

Gerçek Kişi Tüzel Kişi

Mülk Sahibi Kiracı Diğer

Tüzel kişi ise yetkilinin
adı soyadı :
Başvuru Kayıt No :
Abone No :
Dosya Sıra No :

Tesisin Durumu YENİ    MEVCUT

Kısım : Pafta : Ada : Parsel :

b) Kimlik Bilgileri  (Tüzel Kişilerde Yetkilinin)

T.C.Kimlik(Vatandaşlık) No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :

Müşteri Tüzel Kişi İse Tüzel Kişinin

Ticaret Sicil No :
Vergi Dairesi :
Vergi No :

c- Güvence Bedeli Bilgileri :

Güvence bedeline esas debi : m3
Güvence bedeli makbuz 
tarih ve numarası :
Güvence bedelini ödeme şekli : Nakit Banka kesin ve süresiz teminat mektubu

Nakit Güvence bedelleri  ������������������...  no’lu hesaba yatırılacaktır.

d- Sözleşme giderleri :

Damga vergisi bedeli 
makbuz tarih ve numarası :

Damga vergisi bedeli  ���������������������..  no’ lu hesaba yatırılacaktır.

e- Abonenin Adresi ve diğer 
iletişim bilgileri :

Tesis/Kullanım Yeri Adresi :

Tel No : GSM No :
Faks No : e-posta :

DİLOVASI  ORGANİZE  SANAYİ  BÖLGESİ  ATIKSU  ABONE  SÖZLEŞMESİ



BÖLGE  BİLGİLERİ :

KOCAELİ – GEBZE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

OSB Sicil No :
Adres : DOSB 1.Kısım Tuna Cd. No:4     41455       DİLOVASI  /    KOCAELİ
Tel No : 0 262 7549167 Faks No : 0 262 7546478
İnternet adresi :  www.dosb.com.tr e-posta :  info@dosb.com.tr

Abone tarafından teknik ve idari konularda başvurulacak birimler

Organize Sanayi Bölgesinin Çevre Yönetimi ve Muhasebe Birimi 

Tel No : 0 262 7549167 Faks No : 0 262 7546478
İnternet adresi : 0 262 7549167 e-posta :  cevre@dosb.com.tr

2- TARAFLAR

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

4- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

c) Abone temiz su sayaçları veya debimetre kontrolünün yapılabilmesi için DOSB yetkililerine her türlü kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür.

b) DOSB Atıksuların Kanalizayona Deşarjı Talimatnamesinde belirtilen hükümlere aykırı durumun tespiti halinde
Talimatnamenin ilgili maddesi uyarınca Kirlilik Önlem Bedeli (K.Ö.B)uygulanır.
c) Abone fatura bedelini fatura tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idareye öder. Faturanın bu tarihe kadar
ödenmemesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.Maddesinde belirtilen
oranlarda gecikme faizi uygulacağını Abone kabul ve beyan eder. Gecikme faizi hesabında İdarenin temerrüt ihtarında
bulunmasına gerek olmayıp, ilgili ayın 11. gününden fatura bedelinin banka hesabına geçtiği tarihe kadar gecikme faizi
hesaplanacaktır. Abone iş bu gecikme faizi oranına yönelik itiraz ve dava haklarından gayrı kabili rücu olarak feragat ettiğini 

kabul ve beyan eder.    

a) Abonenin, atıksu bedeli, sarfiyatı gösterebilecek nitelikteki temiz su sayacından veya debimetreden okunacak su

miktarının, idare tarafından belirlenecek atıksu arıtma birim maliyeti ile DOSB Atıksuların Kanalizayona Deşarjı

Talimatnamesinde belirlenmiş Tablo 2 - Tablo 3’ te belirtilen oranlar ve kirlilik katsayılarının da esas alındığı formüle göre,

her bir atıksu kaynağı için ayrı ayrı ve aylık olmak üzere hesaplanır.

d) Abone temiz su sayacı veya debimetrede meydana gelebilecek arızaların giderilebilmesi için gerekli masrafları
karşılamakla yükümlüdür.

a) Abone, “ DOSB Atıksuların Kanalizayona DeşarjıTalimatnamesi”ne uymakla yükümlüdür. Talimatname iş bu
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Abone'nin Talimatnameye aykırı edimleri nedeniyle DOSB'nin Talimatname'deki
yaptırımları uygulama hakkı bulunduğunu Abone kabul ve beyan eder.  

Bu sözleşmede taraf olan DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ sözleşme metninde DOSB

olarak,.......................................................................................................da(ABONE) olarak ve aynı parselde birden fazla

faaliyet gösteren firma bulunması halinde bu parsel malikleri müşterek ve müteselsil kefil olarak tanımlanmıştır.

DOSB’un sorumluluk alanında bulunan Evsel ve Endüstriyel Atıksuları üreten tüm gerçek ve tüzel kişilerin atıksu

miktarlarının tespiti, atıksu analizi, denetim, atıksu bedeli tahsili ile Abonenin uyacağı diğer hususları kapsamaktadır.

b ) Abone, takılı bulunan temiz su sayacı veya debimetreyi korumakla yükümlüdür. Abone takılı bulunan sayaç veya
debimetrenin arızalanması veya değer kaydetmemesi durumunda DOSB’a yazılı ve sözlü olarak haber vermekle
yükümlüdür.



6- İHTİLAFLARIN HALLİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

7- SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşme, aboneliğin bitim tarihine kadar geçerlidir.

Bu sözleşme  , PP/P./20... tarihinde imzalanmıştır.

DOSB ABONE

İMZA İMZA

d) Abone DOSB tarafından Abone'nin DKKR başvuru formundaki beyanına dayalı olarak belirlenen Güvence Bedelini

ödemekle yükümlüdür. Bu bedel 2 aylık tahmini debi üzerinden hesaplanır. Bu debi, ilk bağlantıda, D.K.K.R Başvuru

Formu 3.4 Maddesi uyarınca; işletmeye geçildiğinde 2 aylık toplam fatura bedeli olarak belirlenir. Sözleşmenin yürürlükte

olduğu sürece DOSB debi miktarındaki artışa dayanmak şartıyla Güvence Bedelinin bu artış oranında 7 ( yedi ) gün içinde

tamamlanmasını yazılı olarak bildirecektir. 

g) DOSB Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Talimatnamesi, DKKR Başvuru Formu ve Ekleri bu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası olup, DOSB Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Talimatnamesi hükümleri ve eklerinde yapılacak değişikliklerin
sözleşme hükümlerine aynen yansıtılmasını taraflar baştan kabul etmişlerdir. Atıksu Kaynağı için,kanalizasyon bağlantısı
ve atıksu deşarjı bu sözleşmenin ön şartıdır. 

e) Abone tarafından faturaların ödenmemesi durumunda DOSB, Güvence Bedelinden tahsil eder. Abone, Güvence

Bedelini 7 (yedi) gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Güvence Bedeli vermemesi karşılığı olarak, mevcut

Güvence Bedelinin 2 katı tutarında cezai şartı hiçbir ihtar veya uyarıya gerek kalmadan ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Bir parselde birden fazla kullanıcının olması durumunda, bu Sözleşme, parsel malikiyle yapılır. Parsel maliki,

kullanıcılarla birlikte, bu Sözleşmedeki yükümlülüklerden, fatura bedellerinden ve gecikme zamlarından müştereken ve

müteselsilen sorumludur. Bu nedenle, parsel sahibi abone olurken parseldeki kullanıcıları da abone sözleşmesine kefil

olarak katmak zorundadır. Keza daha sonra bir kullanıcı dahi alsa kullanıcı ile anlaşmadan önce abone sözleşmesine

kefaletini almak zorundadır


