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HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL ABONELİĞİ GENEL 

SÖZLEŞMESİ YÖNETMELİĞİ 

 

I- GENEL HÜKÜMLER: 

 

 Madde 1- Su almak isteyen ve Su ve Kanal Hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerle 

HATSU Genel Müdürlüğü arasında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde abonelik 

sözleşmesi yapılır.  

 Madde 2- Su şebekesinin geçtiği sokaklardaki taşınmazların sahipleri veya kiracıları, 

abone olmak kaydıyla su ve kanal hizmetlerinden istifade edebilir. Bunun için abone olmak 

üzere dilekçe ile HATSU’ya müracat edilir. Talep sahibinin (TC kimlik numarası olan) kimlik 

fotokopisi, adı, soyadı, imzası, adresi, su alınacak yerin adresi, ada, pafta ve parsel numarası 

eklenir. Apartman ve site ortak kullanım aboneliklerinde yönetim kurulu karar defterinin 

örneği istenir. Kiracı ise kira kontratı, tapu senedi fotokopisi ve mal sahibinin kimlik 

fotokopisi, mal sahibi ise tapu senedi fotokopisi eklenir. 

 Abonelik bağlantısı, şube yolu tesis masrafı abone tarafından HATSU Genel 

Müdürlüğüne ödendikten sonra ilgili birim tarafından hizmete ilişkin bağlantı yapılır. Şube 

yolu tesis masrafı her yıl HATSU Genel Kurulunda ücret tarifelerinde belirlenir. 

 Aboneler hiçbir şekilde izinsiz ve ücret ödemeden bağlantı yapamaz. Yapılması 

halinde ve bu durumun tespiti durumunda abonelik bağlantı ücreti (3 kat ) tutarında ceza 

tahakkuk ettirilerek ilgiliden alınır. 

 Madde 3- Hizmet verilen tüm abonelerden teminat bedeli alınır. Teminat bedeli her 

yıl HATSU Genel Kurulunca ücret tarifelerinde belirlenir. 

 Madde 4- Su abonesi olanlar aynı zamanda kanal abonesidirler. 

 Madde 5- HATSU Genel Müdürlüğünün aboneye yapacağı her türlü tebligat abone 

sözleşmesinde gösterilen ikametgaha yapılır.Aboneler beyan ettikleri ikametgah adreslerinde 

bulunmadıkları takdirde aynı ikametgahta oturan aile fertlerinden veya hizmetlilerden birine 

yapılır. Bunlardan hiç birisi bulunmadığı takdirde tebligat kanunu hükümleri uygulanır.  

 Abone ikametgahını değiştirmiş veya adres değişikliğini HATSU’ya bildirmiş ise 

tebligat yeni adrese yapılır. 

 

II- ABONE OLMANIN TEMEL ŞARTLARI: 

 

 Madde 6-  Aboneliğin başlangıcı sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihtir. 

 Madde 7- Aboneliğin süresi 1 yıldır. Süresi bitmeden yazılı olarak aktin feshi 

istenebilir. Aboneliğin feshi istenmediği takdirde abonelik sözleşmesi aynı şartlarda devam 

eder. Abonenin borcunun olması halinde borç ödenmeden sözleşmenin feshi işlemi 

yapılamaz. 

 Madde 8-  Abone, abonelik sözleşmesindeki şartlar aynı kalmak kaydıyla suyun 

geçici olarak kapatılmasını HATSU’dan yazılı olarak isteyebilir. Borcu bulunmaması halinde 

geçici kapama yapılır. 

 Madde 9- Abone ölürse varisleri aktin feshini istemedikçe abonelik devam eder. 

Varisler aboneliğe ait borçtan müşterek ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

 Madde 10- Abone sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerini başkasına devir ve 

temliki HATSU Genel Müdürlüğünden yazı ile istenebilir. Yazılı başvuru yapılmadıkça devir 

ve temlik mümkün değildir. 

  

 Madde 11- Borçtan veya Tarifeler Yönetmeliğine aykırı hareketten dolayı suyun 

kesilmesi ilk abonelik yılı içinde olursa müddetin sonuna kadar, müteakip yıllarda olursa 
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devre sonuna kadar bekleyip diğer taraftan rızasına bakılmaksızın sözleşme HATSU’ca 

feshedilir. 

 Borç veya yönetmelik hükümlerine aykırı davranışın tespiti halinde tarifeler 

yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. 

 

III- ŞUBE YOLU VE BİRDEN FAZLA SAYAÇLARLA SU VERİLMESİ: 

 

 Madde12- Şube yolu HATSU ana şebekesinden başlayıp abonenin özel mülkiyetinin 

başladığı yer arasında kalan kısmına denir. Bu şekilde idarece yapılan şube yollarının bitimine 

bir emniyet musluğu ve tüm gayrumenkule verilecek olan suyun miktarını gösterir ana sayaç 

takılabilir. 

 Madde 13- Aynı şahsa ait ve bir bahçe içinde olan veya birbirine bitişik bulunan gayri 

menkullere aynı şube yoluyla su verilebilir. Ancak, bir şube yolu ile su verilmiş olması ve 

gayri menkullerde oturan aboneler arasında anlaşmazlık olursa HATSU  her yayri menkul için 

ayrı şube yolu tesisini isteyebilir. 

 Madde 14- Şube yollarındaki her türlü bakım, onarım ve yapım işi HATSU Genel 

Müdürlüğü ekiplerince yapılır. Aboneler sayaçlara, iç su tesisatına bakmakla ve şube yolu 

üzerindeki herhangi bir arızadan HATSU Genel Müdürlüğünü haberdar etmekle mükelleftir.  

 Şube yolunda gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları her türlü müdahale sonucu 

meydana gelecek durumun hukuki ve mali sonuçları müdahaleyi yapan gerçek veya tüzel 

kişilerden talep edilecektir. 

 Madde 15- Şube yollarının abonenin gayri menkul sınırları içerisindeki kısımlarında 

meydana gelebilecek arızalardan abone sorumludur. Abonenin arsa veya binasının dışındaki 

tüm arızalardan da HATSU sorumludur.  

 

IV- SAYAÇLAR: 

 

 Madde 16- Abonelerin sarfiyatı sayaçla tespit edilir. Ölçüler ve Ayarlar Tüzüğüne 

göre sayaçlar sistem ve tipleri Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik ve kullanılması kabul  

edilmiş tiplere uygun ayarlı ve damgalı olacaktır.  

 Madde 17-  Sayaçlar mümkün olduğu kadar kapıya yakın, görülmesi kolay ve 

HATSU görevlileri tarafından belirlenecek bir yere, doğru çalışmasını sağlayacak şekilde 

monte edilecek, gerekli görüldüğü hallerde masrafı abone tarafından ödenmek üzere 

muhafaza kutusu içine alınacaktır.  

 Sayaçlar HATSU’ca uygun görülecek şekilde şube yoluna bağlanacak, bağ yerlerinden 

HATSU tarafından mühürlenecektir. 

 Madde 18- Sayaçların bina içinde işgal edeceği yer için, aboneler HATSU’ dan kira 

namıyla veya herhangi bir ad altında talepte bulunamazlar. 

 Madde 19- Sayacın monte edileceği yer, yeni inşaatta binanın sıhhi tesisat ve 

uygulama projesi üzerinde inceleme yapılarak tespit edilir.  

 Bahçelerde, eskiden yapılmış binalarda evin veya inşaatın hususiyeti göz önünde 

tutulmak suretiyle en uygun yer tespit edilir. 

 Madde 20- İnşaat yapılmak üzere su verilen arsa ve bahçelerde bina yapılması veya 

sayaç yerine konulduktan sonra bina tesisatının değiştirilmesi yüzünden sayacın bulunduğu 

yere girip çıkmak güçleşir veya okunması zorlaşırsa sayacın bina içinde daha münasip bir 

yere naklini ve icabında seçilecek yere göre şube yolunun yerinin değiştirilmesinin yazı ile 

istemeye HATSU’nun hak ve selahiyeti vardır.  
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Madde 21- Sayacın çapı abonenin bir saatte almak istediği su miktarı şube yolunun çapı 

ve Ölçü Ayarlar Şube Teşkilatınca tetkik edilen mevzuat göz önünde tutularak HATSU’ca 

tayin edilir. 

 Abone sarfiyatı su tesisatına bağlı sayacın su geçirme kabiliyetinin üstüne çıkacak 

olursa bütün masraf kendisine ait olmak üzere daha büyük kuturda bir başka sayaç takılmasını 

HATSU’dan isteyebilir. 

 Madde 22- Apartmanların ve birden fazla dairesi olan apartman şeklindeki binaların 

her dairesine ayrı sayaç ile su verilmesi  halinde madde 12’de tanımlanan şube yolu dışında 

kalan kısımların yapım, bakım ve onarım masrafları mülkiyet sahibine aittir. 

 Madde 23- HATSU Genel Müdürlüğün personel tanıtım kartını taşıyan görevlileri her 

zaman su sayaçlarının bulunduğu yere kadar bina veya bahçe içine girip tesisatı ve sayacı 

muayene edebileceklerdir. Buna müsaade edilmediği takdirde abonenin adresine taahhütlü bir 

bildirim gönderilir. Bu bildirimle yedi gün içinde muvafakat cevabı verilmezse suyu 

kesilebilir. Ayrıca bu yönetmeliğin 41. maddesine göre işlem yapılır.  

 Madde 24- Su tesisatına yeni bir sayaç takılması veya sayacının her hangi bir sebeple 

icap ettiği taktirde takılan ve çıkarılan sayacın markası, numarası kaydettiği miktar abonenin 

veya aile fertlerinin birinin veya görevlinin huzurunda HATSU görevlileri tarafından sayaç 

söküm ve değişim tutanağı ve bu tutanağın imzalı bir nüshası aboneye tevdi edilir. Aboneye 

tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde  HATSU’ya müracaatla sayaç söküm ve değişim 

tutanağındaki bilgilere itiraz edebilirler. Aksi takdirde sayaç söküm ve değişim tutanağındaki 

bilgileri kabul etmiş sayılır. 

 Madde 25- HATSU Genel Müdürlüğü görevlilerince abonelerin su sayaçlarının doğru 

çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla her zaman kontrol yapılabilir. Durumundan şüphe 

edilen sayaçların yerine geçici bir sayaç koymak suretiyle şüpheli sayaç ayar kontrolüne 

alınır. Kontrol sonucunda sayaç doğru çalışır vaziyette ise geçici olarak takılan sayaçla 

değiştirilir. Sayaç bedeli abonenin çıkartılacak ilk faturasına yansıtılır.  

 Sarfiyatın ikinci bir sayaçla kontrolüne abone tarafından talep edilirse iç tesisatın 

vaziyeti veya başka bir sebep dolayısıyla buna imkan bulunmazsa masrafı aboneye ait olmak 

üzere lüzumlu olan tertibatı almaya, icabında iç tesisatı şube yolundan ayırmaya HATSU’nun 

selahiyeti vardır.  

 Madde 26- Abonelerde sayaçlarının ayar edilmesini isteyebilirler.  Bu taleple gelen 

aboneler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Mahalli teşkilatına yönlendirilir. Mahalli teşkilatın 

ilgili dairesi gerekli işlemleri yapar. İşlemin sonucu düzenlenecek rapor sonucuna göre 

HATSU Genel Müdürlüğünce işlem yapılır. 

 Madde 27- Sayaç muayenesinden sonra hatalı çalıştığı anlaşılırsa abonenin itiraz ettiği 

tahakkuk devresine ait sarfiyat iptal edilerek yerine bu yönetmeliğin 41. maddesine göre 

tahakkuk düzenlenir.  

 Madde 28- Muayene edilmek üzere ayar istasyonuna nakledilecek sayaçların 

kontrolünde  isterse abone veya göndereceği bir kimsede hazır bulunabilir. İhbarname ile 

yapılacak davete icabet etmediği taktirde sayaç abonenin huzurunda muayene edilmiş sayılır.  

 Madde 29- Abonenin müracaatı üzerine Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılacak 

talep ile çıkarılıp ayar istasyonuna nakledilmek suretiyle ayar edilecek sayaçlardan doğru 

olduğu anlaşılanlar için her yıl Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tespit edilen ve resmi 

gazete ile yayınlanan  ayar ücreti alınır.   

 Madde 30- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Şubesine ayara alınan 

sayaçların yerine HATSU Genel Müdürlüğünce yeni sayaç takılır ve bedeli abonenin 

faturasına yansıtılır. 

 Madde 31- HATSU Genel Müdürlüğü tahrip edilmiş sayaçları tahrip tutanağı 

tutulduktan sonra 3 ay muhafaza eder. 
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 Madde 32- Aboneler HATSU Genel Müdürlüğünün belirleyeceği özelliklerdeki 

sayaçları bedeli mukabili satın alırlar.  

V- İÇ TESİSAT:  

 

 Madde 33- Abonelerde iç tesisat şube yolunun bittiği yerde başlar. Aboneler iç 

tesisatın yapımından bakımından ve onarımından sorumludur. Aboneler iç tesisattan 

sorumludur. Aboneler iç tesisattan kaynaklanan su sarfiyatından ve sayacın kaydettiği endeks 

miktarından sorumludurlar.   

 Şube yolu bitim noktasından sonra abonenin sorumluluğunda olan  tesisattan 

olabilecek her türlü arızadan özel mülkiyet sahibi-sahipleri o arızadan sorumlu olup arızayı 

giderici önlemleri alıp tamirini yaptırmak zorundadır. Yaptırmadıkları takdirde HATSU 

tarafından yapılır ve bununla ilgili onarım giderleri %20 fazlasıyla özel mülkiyet sahibi-

sahiplerinden talep edilir.    

 

 VI- TESİSATIN BAKIM VE TAMİRATI:  

 

 Madde 34- Aboneler sayaçlara iç su tesisatına bakmakla ve şube yolu ile dik borular 

üzerinde herhangi bir arızalardan HATSU’yu haberdar etmekle mükelleftir.  

 

 Madde 35- Sayacın ve sayaçtaki mührün muhafazasından abone-fiili kullanıcı 

sorumludur. Sayaçları mühürlemeye veya mührün sökülmesine HATSU Genel Müdürlüğü 

görevlileri yetkilidir. Mührün aboneler-fiili kullanıcılar tarafından sökülmesi halinde yasal 

işlem yapılır. 

  

 VII- TAHAKKUK VE TAHSİLAT:  

 

 Madde 36- Sayaçla verilen suyun parası sayacın kaydettiği beher m3 için tarifesinde 

yazılı fiyatlara  göre tahakkuk ettirilir.  

 Madde 37- Su bedeli aylık veya iki aylık  tahakkuk yapılır. Zaman zaman 

tahakkukların gecikme dönemleri göz önünde bulundurularak, dörder aylık tahakkuk 

çıkartılabilir.  

Tahakkukların zaman aralıklarının (devrelerinin) tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.  

 Madde 38- Abonelerin sarfiyatı dönem  müddetlerinde HATSU personelleri 

tarafından sayaçlara bakılmak suretiyle tahakkuka esas tutulacak hususi bir deftere veya 

elektronik ortamda kaydedilir. Bu iş mümkün olduğu kadar ayların aynı günlerine denk 

gelecek şekilde abonenin veya mensuplarının huzurunda yapılır. Abone ve mensuplarından 

birisi bulunmazsa sayacın başında ve sonunda sarfiyatı gösterdiği evrakı abonenin 

ikametgahına bırakır. Sayacın yanlış gösterdiği anlaşılırsa bu yanlışlık HATSU‘ca düzeltilir.   

 Madde 39- Yukarıdaki maddeye göre sayacın okunmasında tespit edilecek rakamla 

sayacın bir evvelki okuma tarihinde kaydetmiş olduğu miktar arasındaki fark abonenin son 

dönemine ait sarfiyatını gösterir. Bu iki okuma arasında değiştirilen sayaçların kaydettiği 

miktarlar ayrıca ilave edilir.  

 Madde 40- Su verilen binada kimse bulunmazsa veya abonenin kapıyı açmaması 

yüzünden sayacın görülmesine imkan bulunmazsa eve bir ihbarname bırakılıp 7 gün beklenir. 

Bu müddet bittikten sonra sayaç yine görülmezse su kesilir. Abone geçici olarak dışarıya 

gideceğini idareye bildirir ise abonenin  sayacı okumak için geri dönmesine bırakılır.  

Madde 41- Sayacı durmuş veya işlememiş olduğu teknik elemanlarca tespit edilmiş 

olan abonenin tahakkuka esas tutulacak sarfiyatı aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir.  
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 a) Suyun ilk aboneye verilmesi tarihinden sonra ilk iki tahakkuk döneminden sonra 

durmuş ise:’’ Tarifeler yönetmeliğinin ilgili Maddesinde yer alan teminatlara esas su 

miktarının %50 ‘si kadarı 30 günlük su tükettiği varsayılır.” 

 b) İlk abonelik yılının 3. ve sonraki dönemlerinde durmuş ise: ‘’ sayacın devri 

başından itibaren kaydetmiş olduğu miktarların 1(Bir) günlük ortalaması tahakkuk döneminde 

tüketimin yapıldığı gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır.” 

 c) ilk abonelik yılı bittikten sonra herhangi bir devre içinde durmuş ise:’’son (12) oniki 

aylık tüketimin 1(Bir) günlük ortalaması, tahakkuk döneminde tüketimin yapıldığı gün sayısı 

ile çarpılarak hesaplanır. 

 Madde 42- Yeni veya kullanılmış bile olsa sayacın ters takılmış olması (abone 

tarafından sayaca müdahale olmadığı anlaşılması durumunda) ters okumaya göre yapılan 

tüketim düz okunan sayaçlarda olduğu gibi tahakkuku yapılır. 

 Düz takılan sayacın ters kayıt yapması veya ters takılan sayacın düz kayıt yapması 

durumunda endekslere bağlı kalınmadan bu yönetmeliğin 41. Maddesinde yazılı hükümleri 

uygulanır.  

 Madde 43- HATSU fabrika ve imalathane gibi sarfiyatı çok olan abonelerin  

kullandıkları su miktarını her ay sonunda tespit edip parasını aydan aya abonelerden istemeye 

yetkilidir. Ancak su paralarının bu şekilde tahsil edileceğinden abonelerin en az bir ay önce 

haberdar edilmesi lazımdır.  

 Madde 44- HATSU’nun her ne nam altında olursa olsun abonelerden yapacağı 

tahsilat idarenin yetkili personelleri tarafından bir makbuz karşılığında yapılır. İdare  aboneler 

tarafından makbuzlarının ödenmesi hususunda tahsil işlemlerini kolaylaştırıcı (Banka,PTT 

vs.) tedbirler alabilir.  

 Madde 45- Aboneler ihbarname ve tahakkuk pusulalarının muhteviyatını gününde 

yerine getirmeye ve ödemeye mecburdur.  

 

 Madde 46- Borcunu zamanında ödemeyen abonelerin suyu kesilir. Bunun için ayrıca 

bir ihtara gerek yoktur.   

 

VIII- SUYUN ZORUNLU SEBEPLER DOLAYISI İLE KESİLMESİ:  

 

 Madde 47- Arıtma tesisatının, filtre havuzlarının şebekenin büyütülmesi, yenilenmesi 

ve tamiri gibi hususat ve kuraklık, don, patlama, kırılma, bozulma ve şebeke üzerindeki 

sokaklarda yangın çıkması gibi zorunlu haller dolayısıyla su şebekesinin bir kısmında veya 

tamamında kesilmesinden HATSU Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.  

 

IX- ABONELERİN SORUMLULUKLARI:  

 

 Madde 48- Haklarında 20,46 ‘ncı maddelerinin hükümleri tatbik edilmek suretiyle 

suları kesilmiş olan aboneler, abone senedinin fesih tarihine kadar sayaç ve şube yolu 

kiralarından tahakkuk edecek borçları ödemekle mükelleftir.  

 Madde 49- Suları kesildiği halde aynı ana tesisattan idarenin malumatı dışında su 

almaya teşebbüs edenlerin şube yolunun ana borudan kesmeye ve haklarında tarife 

yönetmeliğine göre işlem yapmaya HATSU yetkilidir.  Bu suretle şube yolları ana borudan 

kesilen binalar tekrar su istedikleri takdirde şubenin ana boruya bağlanması için yapılacak 

masrafları peşin olarak ödemeye mecburdur.  
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 Madde 50- Taşınmazı fiili olarak kullanan kişilerin değişmesi halinde yeni 

kullanıcılar HATSU Genel Müdürlüğüne müracaatla abonelik sözleşmesini kendi adlarına 

yapmaları gerekir. Yapmamaları halinde fiili olarak kullandıkları su bedelinden abone gibi 

sorumludurlar.  

 

X-YAPTIRIMLAR  

 

Madde 51- 

 a) Aboneler tahakkuk eden ihbarname bedellerini fatura bildiriminde belirtilen son 

ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.  

 b) Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelerin borçları yasal yollardan tahsil 

edilir.  

 c) Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere,kaçak ve usulsüz su kullananlara 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen 

oranlara göre gecikme zammı uygulanır.Sadece uygulanacak gecikme zammının, devrelerini 

tespit etmeye (gecikme zammının günlük veya aylık olarak uygulanmasına karar vermeye) 

Yönetim Kurulu Yetkilidir. 

 Madde 52-Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, HATSU’ya müracaat ederek 

abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar.  

 Madde 53- İmza etmiş oldukları abone sözleşmesine ait ilişkilerini kesmeden gayri 

menkullerini terk eden aboneler başkaları tarafından kullanılacak suyun bedellerinden 

mesuldürler.  

 Madde 54- Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar 

tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler.  

 Madde 55- Başkasına ait aboneliklerde su kullananlar aboneliği üzerine almak 

zorundadırlar. Aboneliği 7 gün içerisinde üzerine almadan su kullananların suları kapatılır, 

kullanmaya devam ederlerse yasal işlem başlatılır.  

 Madde 56- Abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden, başka bir yere taşınan 

aboneler, yeni taşındıkları yer için HATSU ile abone sözleşmesi imzalamak istediklerinde 

bıraktıkları yerin abone sözleşmesini iptal ettirerek borçlarını ödemek zorundadırlar.  

 

XI- TARİFELER:  

 

 Madde 57- Bu sözleşmede yazılı tarifeler , tarifeler yönetmeliğine göre genel kurulca 

tespit edilir.   

 

XII- YAPILMASI YASAK OLAN İŞLER:  

 

Madde 58-   

 

a) Ana su boruları, galerileri delmek bozmak, eklenti yaparak su kullanmak  

b) Ana su musluklarını, yangın musluklarını vanalarını açıp kapamaya mahsus küçük  

büyük anahtarları veya bunların benzerlerini kullanmak.  

c) Her ne şekil olursa olsun şube yolunu ve maşonu kurcalamak.  

d) Sayacın yerini değiştirmek, bağ mühürlerini sökmek ve koparmak sayacı açmak  

veya içini karıştırmak.  

e) HATSU’ca kapatılmış olan ana muslukları açmak.  

f) Birden fazla sayaçla su verilen binalarda kontrol sayacının bağlanmasına mahsus 

tertibatın mühürlerini koparmak 47. maddede yazılı müstesim hal dışında büyük 

emniyet musluğunun mührünü koparmak,  
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g) Sayacın doğru çalışmasını engelleyen her türlü fiil 

h) Sayac yerine ana boru takılarak su kullanmak yasaktır.  

 Bu hususlara uymayan abone HATSU Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen 

zararın karşılığını HATSU Genel Müdürlüğüne ödemek mecburiyetindedir. Ayrıca yukarıda 

sayılan yasak fiilleri işleyenlerden abone gruplarına göre ücret tarifesinde belirlenen cezalar 

alınır.  

 Madde 59- Genel, özel ve mülhak bütçelerle idare edilen büyük devlet daire ve 

müesseseleriyle sermayenin yarısından fazlası devlete ait bütün teşekkül ve müesseseler 

tarafından istenecek suyun verilmesine ait işler bu sözleşme hükümlerine tabidir. Şu kadar ki  

resmi dairelerden teşekkül ve müesseselerden teminat parası alınmaz.  

 Madde 60- Sayaçların okunması idarece belirlenecek dönemlerde idarenin yetkili 

kılacağı elemanlar tarafından okunarak kayıt altına alınır. Bu okuma işlemi sırasında abone 

veya fiili kullanıcının bulunma zorunluluğu yoktur.   

Madde 61- Tarifeler yönetmeliği ile abone genel sözleşmesi arasında farklılık 

olması durumunda tarifeler yönetmeliği esas alınır.  

Madde 62-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA  

 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra eski Aboneler Sözleşmesi 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

Madde 63- YÜRÜRLÜK:  

 Bu abonelik genel sözleşmesi, Genel Kurulun kabulünden sonra ilan edilerek 

yürürlüğe girer.  

Madde 64- YÜRÜTME:  

 

Bu abone genel sözleşmesini Genel Müdür yürütür.  

 


