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EK 4 

PROSES SUYU TEDARİK HİZMETİ 
 

İşbu Sözleşme Eki, DOSAB tarafından Katılımcı’ya sağlanacak olan Proses Suyu tedarik hizmetinin 
kapsam ve şartlarını düzenlemektedir.  Bu maksatla DOSAB tarafından verilecek olan Proses suyunu, 
Katılımcı yalnız kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacaktır. DOSAB’ın yazılı ön izni alınmadan 
doğrudan veyahut dolaylı olarak üçüncü kişilere bedel karşılığında yada bedelsiz kullandırılamaz. 

 
MADDE 1. TESİSAT 
1.1 DOSAB tarafından Katılımcı parselinin şebekeye en yakın noktasından Proses Suyu verilir. 
Şebekeye bağlantı, mevcut parsel vanasına ekli bir boru ile yapılır.   
1.2 Katılımcı parsel giriş noktasından en fazla 5 metre mesafede by-pass devreli eş değer çift sayaç, 
filtre ve hat ayırma vanalarını ihtiva eden korumalı bir sayaç odası teçhiz edecektir.  
1.3 SCADA sistemine uyumlu sayaçlar Katılımcı’ya DOSAB tarafından tutanak karşılığında verilecektir. 
1.4 Katılımcı en az yirmi dört (24) saatlik ihtiyacını karşılayacak depo yapmakla yükümlüdür. 

 
MADDE 2. ARIZA VE BAKIM 
2.1. Devredeki sayacın arıza yapması durumunda, Katılımcı derhal DOSAB’a bilgi verecek ve DOSAB 
tarafından sayaç sökülerek arızanın tamiri için sayacın üreticisine gönderilecektir. Sayacın tamirde 
olduğu dönemde DOSAB tarafından mevcut yedek sayaç devreye alınacaktır. Arızalı sayaç tamirden 
geldikten sonra DOSAB tarafından yerine takılarak yedek sayaç olarak bırakılacaktır. Sayacın tamir 
bedeli Katılımcı’dan takip eden ilk Proses Su faturasına yansıtılarak tahsil edilecektir. 
2.2. DOSAB, sınırları dahilinde şebekede vuku bulabilecek arızaları en kısa zamanda onaracaktır.  Arıza 
esnasında Katılımcı içme ve kullanım suyunu Tesisindeki yedek deposundan temin edecektir.  DOSAB 
sınırları dışındaki arızalardan sorumlu değildir. 
2.3. Su şebekesinin, Tesis parsel sınırına kadar olan kısmının bakım ve onarımına ilişkin sorumluluk 
DOSAB’a, Tesis parseli içindeki mütebaki tesislerin bakım ve onarımı ise Katılımcı’ya aittir. 
 
MADDE 3. FATURANLANDIRMA 
3.1. Proses Su satış bedeli DOSAB tarafından münhasıran belirlenerek Katılımcı’ya fatura ile bildirilir. 
3.2. Sayaçlar DOSAB tarafından belirlenecek aralıklarla okunarak sarfiyat miktarı belirlenir.  Sarfiyat 
miktarı satış bedeli ile çarpılarak bulunan değere DOSAB tarafından belirlenen bakım bedeli ilave 
edilerek Sözleşme hükümlerine uygun olarak faturalandırılır. Katılımcı, her zaman DOSAB’ın sayaçlara 
ve su giriş noktalarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. 
3.3. Kaçak kullanım haricinde, by-pass devreli sistemin durması veya ayarsız çalışması sebebiyle 
sarfiyatın hatalı okunması halinde, ilk endeksten hatalı okuma yaptığı güne kadarki sarfiyat ortalaması 
alınarak belirlenecek miktar üzerinden yapılacak hesaplamalarla Katılımcı’ya fatura edilir.   
 
MADDE 4. PROSES SU MİKTAR VE KALİTESİ 
4.1. Katılımcı su miktarının kifayetsiz bir duruma düşmesi sebebiyle hasıl olacak su kifayetsizliğinden 
dolayı, herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.  
4.2. Proses suyun analizi DOSAB tarafından 6 ayda bir yapılarak DOSAB’ın internet sitesinde 
yayınlanır. 
 
MADDE 5. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 
İşbu Sözleşme Eki beş (5) maddeden ibaret olup iki (2) nüsha halinde ……………….…… tarihinden geçerli 
olmak üzere imza edilmiştir.  

Katılımcı      DOSAB 


