TANIMLAR

BAĞLANTI ANLAŞMASI

Madde 1: Bu sözleşmede geçen;
ŞİRKET : KIRGAZ Kırıkkale Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ ni
MÜRACAT SAHİBİ: Doğal Gaz bağlantı talebi için, ŞİRKET’ e başvuruda bulunan; bağımsız bölüm maliki,
binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini,
ABONE BAĞLANTI BEDELİ: Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken
proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının, abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeli
ifade eder. Abone bağlantı bedeli, ilgili mevzuat çerçevesinde ŞİRKET’ ce belirlenir. İlk abonelikte bir defaya
mahsus alınan ve geri ödenmeyen bedeldir.
SAYAÇ: Mülkiyeti ŞİRKET’ e ait abonelerin doğal gaz tüketimini ölçen, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene
Yönetmeliğine tabi cihaz,
İÇ TESİSAT: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç; abone
tarafından yaptırılan ve mülkiyeti aboneye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış
borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,
KURUM: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
KURUL: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
İLGİLİ MEVZUAT : Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve KURUL kararı ile
ŞİRKET’ in sahip olduğu lisans ve lisansları ifade eder.
SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Madde 2. ŞİRKET’ in müracaat sahibinin talebi üzerine iş bu sözleşmede belirtilen adresteki taşınmazı , her
bağımsız bölüm için bir defaya mahsus olarak alınacak olan Abone Bağlantı Bedeli karşılığında doğal gaz
dağıtım şebekesine bağlanmasını; Müracaat sahibinin ise; iş bu sözleşmenin ayrılmaz cüz’ ü niteliğinde
bulunan taahhütname uyarınca Abone Bağlantı Bedelini ödemesini ve aşağıda belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmesine ilişkin hususları düzenler.
GENEL ŞARTLAR
Madde 3. Müracaat sahibi; başvuru sırasında ŞİRKET’ e ibraz etmiş olduğu belgelerin aslına ve gerçeğe
uygunluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu belgelerin gerçeğe aykırılığı halinde, üçüncü kişilerin ve
ŞİRKET’ in uğrayacağı her türlü zarardan doğan sorumluluk münhasıran müracaat sahibine aittir.
Madde 4. Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak
üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz. Abone Bağlantı
Bedelinin tahsil edilmesinden sonra otuz (30) gün içerisinde servis hattı tamamlanacaktır. Ancak; ŞİRKET ‘ in
iş programı uyarınca ileri bir tarihte doğal gaz kutusu konulmasını gerektiren haller de doksan (90) gün süre
sonu olan ....../....../............ tarihine kadar servis hattının tamamlanmasını müracaat sahibi kabul eder. Bina
önünde alt yapı sorunundan dolayı doğal gaz kutusu konulmaması halinde ŞİRKET herhangi bir sorumluluk
altına girmeyecektir.
Madde 5. Sayacın mülkiyeti bila bedel ŞİRKET’ e devredilmiştir.
Madde 6. Yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ile ilgili
mevzuata göre; müracaat sahibinden alınır. Bu nedenle sayacın değişmesi gereken hallerde sayaç bedeli
abone tarafından karşılanır. Yeni sayacın mülkiyeti de ŞİRKET’ e devredilecektir.
Madde 7. İç tesisatın projelendirilmesi ve yapımı, ŞİRKET’ in sertifika verdiği yetkili firmalara yaptırılacaktır.
Sertifika sahibi yetkili firma ile Müracaat sahibi arasında akdedilen sözleşmenin bir sureti yetkili firma
tarafından doğal gaz projesinin onay için yapılması esnasında ŞİRKET’ e ibraz edilecektir.

Madde 8. Müracaat sahibi; ŞİRKET ‘ in iç tesisatı onaylamasını müteakip, gerekli belgelerle ŞİRKET’ e
başvurarak Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi imzalayacak ve ilgili mevzuat uyarınca talep edilen güvence
bedelini ödeyecektir.
Madde 9. Müracaat Sahibi; ŞİRKET’ in verdiği resmi gaz açma belgesi olmadan, doğal gaz
kullanmayacaktır.
Madde 10. Abone Bağlantı Bedeli, hiçbir surette iade edilmeyecek, müracaat sahibi,
Bedelinin iadesine ilişkin olarak hiçbir hak ileri süremeyecektir.

Abone Bağlantı

SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK
Madde11. Müracaat sahibi, anlaşma şartlarının herhangi bir maddesinde ilgili mevzuat gereği yapılacak
değişikliklere uymayı peşinen kabul eder.
SÖZLEŞME MASRAFLARI, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Madde 12. Müracaat sahibi, iş bu sözleşmeden doğacak damga pulu ve diğer her türlü vergi, resim, harç ve
masrafları ödemekle yükümlüdür.
ANLAŞMAZLIKLAR
Madde13. Müracaat sahibi, iş bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Kırşehir Mahkemeleri ve
İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, ŞİRKET defter ve kayıtlarının kesin ve münhasır delil olacağını ve bu
maddenin Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 278. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul eder.
TAMAMLAYICI HÜKÜMLER
Madde14. Bu sözleşmede belirtilmeyen hallerde ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. İş
bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girecektir.
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