
ÖDEMİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
SU SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

ABONE NO :  

ABONE :  

SAYAÇ NO :  

İŞLETMEYE ALMA DÖNEMİ :  

MADDE 1- SÖZLEŞME TARAFLARI 

Bir taraftan ÖDEMİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan böyle kısaca “BÖLGE” olarak 

anılacak) ve diğer taraftan _________________________________ (bundan böyle kısaca 

“ABONE” olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu sözleşme imzalanmıştır. 

 

MADDE 2- KANUNİ ADRESLER 

a) Bölgenin Kanuni Adresi : Kaymakçı Mah. Ödemiş OSB Cad. No:6 Ödemiş/İZMİR 

b) Abonenin Kanuni Adresi : …………………………………………………………………………………………........ 

 

Taraflar bu sözleşmede belirttikleri adresleri kanuni ikametgahları olarak kabul etmişlerdir. 

Adresi değişen taraf en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, yeni adresini karşı tarafa 

bildirmekle mükellef olup, bu bildirimin yapılmamış olması halinde eski adrese yapılan 

tebligat geçerli kabul edilir. Tarafların Madde 2’de belirtilen adreslerine yapılacak tebligatlar 

tebellüğ edilsin veya edilmesin taraflara tebliğ edilmiş addolunur. Belirtilen adreslere yapılan 

tebligatlar kimin tarafından alınmış olursa olsun geçerli addolunacaktır. 

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İş bu sözleşmenin konusu, BÖLGE‘nin hizmet sınırları içerisinde ABONE’nin faaliyette 

bulunduğu/bulunacağı tesise, bu sözleşme hükümlerine göre kullanım suyu sağlanmasıdır. 

Bu amaçla da BÖLGE su sağlamak, ABONE suyu almak ve bedeli ödemek üzere 

anlaşmışlardır. 

 

ABONE; BÖLGE tarafından sağlanacak suyu sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kullanmayı taahhüt eder. ABONE, hiçbir kişiye veya işletmeye doğrudan ve/veya dolaylı 

yoldan su satamaz, haklarını devredemez ve veremez. 
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MADDE 4-  TANIMLAR 

Aşağıda tanımlanan kelime ve terimler işbu Sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, 

tanımlandıkları şekilde kullanılacaktır. Sözleşme’de herhangi bir kelime veya tabirin 

tanımlaması yapılan yerlerde bu kelime veya tabirlerle ilintili ve benzer kelime ve tabirler de 

bu tanıma göre yorumlanacaktır. Sözleşme’de yer alan bölüm, madde, bent, alt bent 

numaraları veya başlıkları sadece kullanım kolaylığı açısından verilmiş olup, anılan bölümün, 

maddenin, bendin, alt bendin içeriği hakkında herhangi bir hükümleri yoktur. Sözleşme veya 

Su Satış Sözleşmesi tabirleri işbu Sözleşme’nin bölümleri ve eklerini ifade edecek ve tek belge 

olarak anlaşılacaktır. 

 

Ay: Herhangi bir takvim ayının birinci günü saat 08:00’de başlayarak bir sonraki takvim ayının 

birinci günü saat 08:00’de sona eren dönemdir. 

Bildirim: Yeni sözleşme yılına girilmeden önceki son ay, ABONE’nin yeni sözleşme yılındaki su 

ihtiyacının aylar bazında, BÖLGE’ye yazılı olarak bildirilmesini ifade eder. 

Katılımcı veya Kiracı: 4562 sayılı OSB kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan OSB Uygulama 

Yönetmeliğinde belirtilen Katılımcı veya Kiracıyı ifade eder. 

ABONE: Su satın almak üzere BÖLGE ile işbu Sözleşmeyi yapan, katılımcı veya kiracı, gerçek 

ve tüzel kişileri ifade eder. 

Bildirim: ABONE’nin, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ayları kapsayan aylık 

tüketim miktarı taleplerini, işbu sözleşme tanzim edilmeden önce, Bölge’ye yazılı olarak 

bildirmesini ifade eder. 

Sözleşme: ABONE ile BÖLGE arasında imzalanmış olan Su Satış Sözleşmesi’ni ifade eder. 

Sözleşme Süresi: İşbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde belirtilen süreyi ifade eder. 

Sözleşme Yılı: Sözleşmenin yapıldığı takvim yıldır.  

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ 

BÖLGE ile ABONE arasında imzalanan işbu sözleşme, karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe 

girer ve imzalandığı takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Her takvim yılı sonunda BÖLGE ile 

ABONE arasındaki sözleşme yenilenecektir. BÖLGE, bu sözleşmenin imzalandığı yılı takip 

eden yıl ve/veya daha sonraki yıllarda yeni sözleşme hazırlayıp ABONE’lere sunabilir. 

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda, 

Yönetim Kurulu kararıyla sözleşme BÖLGE tarafından fesih edilebilir. Bu durumda ABONE 

hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. BÖLGE gerekli gördüğü takdirde bir zeyilname 

ile bu sözleşmeye ek yapabilir. ABONE bunu peşinen kabul eder. 

 

MADDE 6- SUYUN TEMİN EDİLMESİ 

ABONE, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ayları kapsayan aylık tüketim miktarı 

taleplerini, işbu sözleşme tanzim edilmeden önce, Bölge’ye yazılı olarak bildirmekle 
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yükümlüdür. Bu bildirim sözleşmenin eki olup, bildirim doğrultusunda ABONE’nin su 

ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama yapılacaktır. Bölge bildirilen su ihtiyacının 

tamamını veya bir kısmını karşılamakta serbesttir. BÖLGE, yeterli miktarda su temin 

edemediği takdirde, temin edilebildiği oranda su dağıtılacağından, ABONE’nin talebi kısmen 

veya tamamen karşılanamayabilir, bundan ötürü ABONE hiçbir istem ve savda bulunamaz. 

BÖLGE, temin etmiş olduğu su için içme garantisi vermez. 

MADDE 7- SUYUN DAĞITILMASI 

BÖLGE, temin etmiş olduğu suyun depolara alınması, suyun dağıtım şebekesine verilmesi ve 

ABONE’nin ana su şebekesi bağlantı noktasına kadar iletilmesini temin eden şebekenin 

bakım-onarım ve işletilmesini yapar. ABONE’nin parselinin çekme mesafeleri içinde kalan 

(inşaat yapılaşma sahası dışında) ve ileride geçmesi muhtemel olan BÖLGE’ye ait su dağıtım 

şebekesi, vana odaları ve su sayaçları, branşman hattı, elektrik, doğalgaz, sıcak su, buhar, 

kanalizasyon, yağmursuyu, telekomünikasyon v.b. altyapı tesisleri ve varsa trafo merkezi, 

tevzii kabini, parsel kabini, doğalgaz başınç düşürme istasyonu, ölçüm istasyonu v.b. üst yapı 

tesislerinin işgal ettiği alanların kullanım haklarının BÖLGE’ye ait olduğunu, ABONE peşinen 

kabul eder. BÖLGE’nin talebi halinde, talep tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde altyapı 

tesislerinin irtifak hakkı bilabedel, üst yapı tesislerinin intifa hakkı ise, beher m2 başına 1 TL 

BÖLGE tarafından ödenecek sembolik bedelle, BÖLGE’ye veya BÖLGE’nin önereceği TEİAŞ, 

TELEKOM v.b. kuruluşların lehine tesis edilecektir. ABONE irtifak ve/veya intifa haklarını 

belirten süreler içinde tesis etmediği takdirde BÖLGE sözleşmeyi fesh etmekle yetkilidir. Su 

deposu ile ABONE’nin ana su şebekesi bağlantı noktasına kadarki arızalardan BÖLGE, su 

sayacı ve su sayacından sonraki arızlardan ise ABONE sorumludur. ABONE, su sayacına 

kadarki (su sayacı dahil), su tesisatındaki arızaları derhal BÖLGE’ye haber vermek zorundadır. 

Su sayacından sonraki bölümde ise, ABONE derhal arızaları onararak su kaybını önlemek 

zorundadır. 

MADDE 8- SU SAYAÇLARI 

ABONE’nin su tüketimi; ABONE tarafından, su ihtiyacına bağlı olarak belirlenecek ebatta 

temin edilecek, SCADA sistemi ile uyumlu, haberleşmeli tip (puls çıkışlı) veya ileride bu teknik 

özelliklere dönüştürülmeye uygun, olarak temin edilecek su sayacı ile ölçülür. Su sayacının 

montajı, ABONE tarafından, BÖLGE yetkili gözetiminde yaptırılır, çalışır vaziyette BÖLGE 

tarafından tutanak düzenlenerek mühürlenmek suretiyle teslim edilir. Sayacın dış 

etkenlerden (sıcak, soğuk, su, nem, tahrip vs.) korunması ABONE sorumluluğundadır. Donan, 

tahrip olan sayaçlar ABONE tarafından değiştirilir. Sayaç sökülürken, takılırken BÖLGE 

yetkilisi durumdan haberdar edilmemiş ve montaj demontaj sırasında orada bulunmamışsa, 

ABONE cezai hükümleri peşinen kabul eder. Sayaca su tutulamaz, yıkanmaz, temizlenmesi 

gerekiyorsa nemli bir bezle temizlenir. Sayaçta herhangi bir arıza olduğu düşünülüyorsa 

BÖLGE yetkililerine haber verilmelidir. Habersiz veya danışılmadan her türlü onarım, tamir 

çalışması cezai işleme tabi tutulur. 
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MADDE 10- SU BEDELİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİNİN YAPILMASI 

Su bedeli, BÖLGE tarafından aylık okumalara istinaden fatura edilerek tahsil edilir. 1 m3 

suyun bedeli, BÖLGE Yönetim Kurulunca belirlenir. ABONE’nin BÖLGE’ye olan su, atık su, 

elektrik, kira, aidat v.b. borçlarının ödenmemesinden dolayı veya başka herhangi bir 

nedenden dolayı, hiçbir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın BÖLGE tarafından 

ABONE’ye verilen hizmetlerin hepsi veya bir kısmı kesilebilir. Bu hizmetlerin kesilmesi 

nedeniyle ABONE’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ABONE’ye aittir. ABONE’nin tekrar 

verilen hizmetlerden yararlanabilmesi için, o zamana kadar BÖLGE’ye olan borçlarını 

ödemesi gerekir.  

Su sayacının ABONE’nin kusuru olmaksızın arızalanması halinde, sayacın devre dışı olduğu 

süredeki su tüketim miktarı; BÖLGE tarafından bir önceki üç ayın ortalaması veya aylık 

bildirimler dikkate alınarak hesaplanır. Sayacın arızalı olduğu dönemde, son üç ayın 

ortalaması bildirim değerinden yüksekse, ortalama değer üzerinden, değilse bildirim 

değerinden tahakkuku yapılarak ABONE’den tahsil edilir. 

ABONE talep miktarı (m3/ay) olarak bildirdiği miktardan fazla su kullanamaz. Kullandığı 

takdirde su bedeli; fazla kullanım için %20 zamlı olarak tahakkuk ve tahsil edilir.  

MADDE 11- GÜVENCE BEDELİ 

ABONE’nin su faturasını ödememesi durumunda veya ABONE’nin BÖLGE’ye elektrik, 

doğalgaz, aidat borçları veya mahkeme kararı ile gelen bir yaptırım nedeniyle işleme 

konulmak üzere güvence bedeli alınır. ABONE, su satış sözleşmesi imzalanmadan önce, 

sözleşme yılı boyunca geçerli olacak aylık su talep miktarı bildirimini BÖLGE’ye sunmakla, 

Güvence Bedelini BÖLGE’nin hesabına yatırmakla yükümlüdür. ABONE, talep dönemi 

içerisindeki en yüksek aylık talep miktarının 2 (iki) katının, su birim fiyatı ile çarpılması 

sonucunda bulunacak Su Tüketim Bedeli ile aynı aylık talep miktarı üzerinden hesaplanacak 

atıksu miktarının 2 (iki) katı ile Atıksu Birim Fiyatının çarpılması ile bulunan Atıksu Bedelinin, 

toplanması sonucunda elde edilecek tutar karşılığı eşdeğer bedelde Güvence Bedelini, kati ve 

süresiz banka teminat mektubu veya nakit olarak BÖLGE’ye verir. Talep miktarı artırıldığında 

veya talep miktarının üzerinde tüketim gerçekleşmesi durumunda, Güvence Bedelinin BÖLGE 

tarafından hesaplanmak suretiyle güncellenmesi talep edilebilir. 

MADDE 12- ÖDEME 

a) Faturaların normal ödeme süresi, fatura üzerinde görülen “son ödeme tarihi” ibaresi ile 

belirtilen tarihteki mesai saati bitimine kadardır. Fatura tutarının tamamı, en geç fatura 

üzerinde belirtilen tarihe kadar BÖLGE‘nin Bankalardaki hesaplarına geçmiş olacaktır. 

b) ABONE; BÖLGE’ nin göndereceği aylık fatura tutarını, faturada belirtilen tarihe kadar 

ödemediği takdirde gecikme bir gün dahi olsa ödenmeyen fatura bedeli üzerinden 6183 

sayılı Amme Alacakları Kanunun 51. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. 
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c) Ödemede gecikme olması halinde gecikme süresine bakılmaksızın BÖLGE ABONE ‘nin 

suyunu, herhangi bir ihbara hacet olmaksızın kesebilecek ve bundan doğacak her türlü 

zarar, ziyan ve sorumluluk ABONE ‘ye ait olacaktır. Bu halde, ABONE’nin tekrar su 

talebinde bulunabilmesi için, o zamana kadar olan borçlarının tamamı ile birlikte, 

BÖLGE’nin suyun kesilmesi için yaptığı ve tekrar su verilmesi için yapacağı bütün 

masraflarını da ödemekle mükellef olacaktır. 

d) Bir faturanın düzenlenmesinde yanlışlık yapılmış olması, ABONE tarafından faturanın 

ödenmeyeceği anlamına gelmez. ABONE’nin kendisine gönderilen faturaya karşı yapacağı 

itiraz ödemeyi durdurmaz. ABONE, BÖLGE tarafından kendisine gönderilen faturaya karşı 

her türlü itirazını 7 (yedi) gün içerisinde, sebeplerini açıkça ve ayrıntılı bir şekilde gösteren 

dilekçe ile birlikte BÖLGE’ye bildirecektir. BÖLGE, ABONE’nin yapmış olduğu itirazı 

inceledikten sonra itirazın uygun olduğuna kanaat getirmesi durumunda fazla tahsil 

edilen tutar, takip edilen ilk faturadan mahsup edilmek suretiyle yanlışlık telafi edilir. 

MADDE 13- AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMLAR 

a) ABONE, BÖLGE tarafından işbu sözleşme gereğince verilen suyu yalnız kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kullanacaktır. ABONE, BÖLGE tarafından tahsis edilen suyu, her ne ad 

altında olursa olsun, hiçbir özel veya resmi, gerçek kişi veya tüzel kişiliğe ya da şahıslara 

veremez veya satamaz. Aksi takdirde sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın 

feshedilir. 

b) Su sayacının; mührünün kopartıldığı, zarar verildiği, söküldüğü, sayaçsız veya sayacı 

çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandığı takdirde, ABONE’nin 

son 3 aylık ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli ceza olarak tahakkuk ve 

tahsil edilir. Su, başka bir işleme gerek olmaksızın TORBALI OSB Yönetim Kurulu kararıyla, 

kapatılır. Ayrıca sözleşmesi feshedilerek yasal işlem uygulanır, OSB hizmetlerinden, 

herhangi biri veya tümünün verilmesini durdurarak işletme 1-60 gün arasında kapatılır. 

ABONE bu işleme itiraz edemez. 

c) ABONE tesisi etrafında BÖLGE’ye ait olan yangın hidrantlarına hiçbir şekilde müdahale 

edemez. Yangın hidrantlarına müdahale edilmek suretiyle kaçak su kullanılması 

durumunda 5.000 TL+KDV “Kaçak Su Kullanım Bedeli”, tekrarı durumunda 10.000 TL+KDV 

“Kaçak Su Kullanım Bedeli”, tahakkuk ve tahsil edilir. 

d) ABONE tarafından yeraltından su teminine yönelik, sondaj, kuyu v.b. tesisat kurulamaz. 

ABONE’nin yeraltından su temininin tespiti durumunda; kuyu bölge müdürlüğü 

tarafından kapatılır.  Masrafları aboneden tahsil edilir ve sözleşmesi hiçbir hüküm 

kalmaksızın feshedilerek, güvence bedeli irad kaydodulur ve tesise sağlanan hizmetler 

durdurulur. 

e) BÖLGE’ye Arsa Katılım Payı, Yönetim aidatı, elektrik, doğalgaz v.b. borcu olan 

ABONE’lerin su kullanmasına müsaade edilmez. Borçların ödenmesi için BÖLGE 

tarafından verilen sürenin sonunda borçların tamamı ödenmediği takdirde ABONE‘nin 

suyu kesilir. 
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f) ABONE’nin parselinin çekme mesafeleri içinde kalan (inşaat yapılaşma sahası dışında) ve 

ileride geçmesi muhtemel olan BÖLGE’ye ait su dağıtım şebekesi, vana odaları ve su 

sayaçları, branşman hattı, elektrik, doğalgaz, sıcak su, buhar, kanalizasyon, yağmursuyu, 

telekomünikasyon v.b. altyapı tesisleri ve varsa trafo merkezi, tevzii kabini, parsel kabini, 

doğalgaz başınç düşürme istasyonu, ölçüm istasayonu v.b. üst yapı tesislerinin işgal ettiği 

alanların kullanım haklarının BÖLGE’ye ait olduğunu, ABONE peşinen kabul eder. 

BÖLGE’nin talebi halinde, talep tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde altyapı 

tesislerinin irtifak hakkı bilabedel, üst yapı tesislerinin intifa hakkı ise, beher m2 başına 1 

TL BÖLGE tarafından ödenecek sembolik bedelle, BÖLGE’ye veya BÖLGE’nin önereceği 

TEİAŞ, TELEKOM v.b. kuruluşların lehine tesis edilecektir. ABONE irtifak ve/veya intifa 

haklarını belirten süreler içinde tesis etmediği takdirde BÖLGE sözleşmeyi fesh etmekle 

yetkilidir. 

g) ABONE, BÖLGE’nin yazılı ihtarına rağmen sözleşmede kabul ettiği husus ve taahhütlerine 

aykırı düşen hareketlerine devam ettiği takdirde, tesis ve işletmelerine BÖLGE’nin 

sunduğu hizmetlerden istifade etmesini kısmen ve tamamen mahrum bırakacak 

tedbirlerin alınacağını peşinen kabul eder. 

e) ABONE, bu sözleşme hükümlerine uymadığı, TORBALI OSB Müteşebbis Heyeti veya 

Yönetim Kurulunca alınan kararları ifa eden TORBALI OSB’nin talimatlarını yerine 

getirmediği, yine TORBALI OSB’ce yapılacak yazılı talimatlara, TORBALI OSB’nin kuruluşu 

ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yatırım konularına, 2872 sayılı Çevre 

Kanununa istinaden çıkan ve çıkacak tüm meri mevzuata ve gayrisıhhi müessese 

yönetmeliğine, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili Yönetmeliklere, TORBALI OSB’ce verilen 

ruhsat ve izin şartlarına uymaması nedeniyle veya kaçak elektrik kullanımının tespit 

edilmesi durumunda, TORBALI OSB’ce verilen hizmetlerin kesilmesinden dolayı hiçbir hak 

ve talepte bulunamaz. Sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın iptal edilir ve 

Güvence bedeli TORBALI OSB adına irad kaydedilir. ABONE, bu hususları peşinen gayi 

kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

 

 

 

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Sözleşme BÖLGE Yönetim Kurulu kararı ile veya ABONE tarafından fesih edilebilir. 

a) Bu durumda BÖLGE sözleşmeye ilişkin Su sağlamayı durduracaktır. 

b) Sözleşmenin son bulması ile tarafların her türlü borç ve alacaklarına ait yükümlülükleri 

devam eder.   

c) Abone’nin tekrar su talep hakkı saklı kalacaktır. 

d) ABONE, BÖLGE’ye yazılı bildirim yapmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. 
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MADDE 15- VERGİ VE HARÇLAR 

Sözleşmeye konu olan enerjinin tüketilmesi ve satışı ile ilgili tüm vergi, resimler ve fonlar payı 

ABONE’ye aittir. Enerji bedellerine ait faturaların ödenmesi ile ilgili damga vergisi de ABONE 

‘ye ait olacaktır. Bu sözleşmenin imza, onay ve uzatılması için gerekli tüm vergi, resim ve 

harçlar ABONE tarafından ödenecektir. Tüm fiyatlara Katma Değer Vergisi ilave edilecektir. 

MADDE 16- MÜCBİR SEBEBLER  

Mücbir sebep; ilgili tarafın denetimi dışında, kusurdan uzak, sezilmeyen, karşı konulmayan 

gerekli özen ve öngörüye rağmen önlenemeyen durumlar ile; 

1. Harp ve benzeri hallerde 

2. İş mıntıkası dâhilinde sari hastalıklar çıkması neticesi genel veya kısmi olarak resmi 

karantina konması 

3. Deprem, rüzgâr, yağış, heyelan, yangın, sel basması ve benzeri olaylar 

4. Grev, lokavt v.b. durumları 

5. Olağan üstü haller dışında su verilememesi Mücbir sebeplerdir. 

Eğer herhangi bir taraf mücbir sebepler nedeniyle bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini 

kısmen veya tümüyle yerine getiremez duruma gelirse; 

a) Etkilenen taraf, bütün hızıyla gerekli özeni göstererek mücbir durumu ortadan kaldırmaya 

çalışacaktır. 

b) Bu madde, tarafların (ödemeye ilişkin yükümlülükler dâhil) mücbir sebep haline kadar 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyecektir. 

c) Etkilenen taraf mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren “5” beş gün içinde mücbir 

sebebi ve muhtemel süresini karşı tarafa bildirmek durumundadır. Şayet bildirmez ise, bu 

hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

d) Mücbir sebep “45” kırk beş gün ‘den fazla sürerse BÖLGE’nin fesih veya şartlarını gözden 

geçirme hakkı doğacaktır. 

MADDE 17- DELİL SÖZLEŞMESİ 

Taraflar her koşulda, bu sözleşmede ayrıca belirtilen dokümanlar ile BÖLGE’nin yasal defter 

ve kayıtları ile bunların müstenidatlarını HMUK 287.’inci maddesi uyarınca yegane delil 

olarak kabul etmişlerdir. 

MADDE 18- SÖZLEŞMENİN GİZLİLİĞİ 

İş bu sözleşmenin özel şartları, taraflar arasında gizli olup, üçüncü şahıs ve kuruluşlara bu 

şartlarla ilgili hiçbir bilgi, doküman v.b. verilmez.  

 

 



ÖDEMİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
SU SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 19- ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ 

Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri İZMİR Mahkemeleri ve İcra 

Daireleridir.  

MADDE 20- YÜRÜRLÜLÜK  

İş bu sözleşme 20 madde ve 8 sayfadan oluşup, ___/___/201__ tarihinde taraflarca 

imzalanarak bir nüsha olarak düzenlenmiştir. 

 

                               ABONE                                  BÖLGE 

 


