
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN İHTİYACI OLAN SUYUN DAĞITIM VE 

SATIŞINDA, SU FATURALARININ TAHSİLATINDA GECİKME HALİNDE 

UYGULANACAK PRENSİPLER 

 

 Organize Sanayi Bölgesi, ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek 

amacıyla gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak 

dağıtım ve satışını yapabilir. 

 Su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için, OSB ile katılımcı–abone arasında su hizmet 

sözleşmesi düzenlenir. 

 Su tüketimleri OSB tarafından mühürlenen su sayaçları vasıtasıyla belirlenir. 

 Atık suya dair faturalandırma su faturası içinde yer alır. Su kullanımına dair bedelin ve 

su kullanımı sonucu oluşan atıksuyun arıtılmasına dair bedelin toplamı su faturasını 

oluşturur. 

 Bir ay boyunca tüketilen su miktarları için fatura oluşurken, son ödeme tarihi sonraki 

ayın 20’nci günüdür.(Resmi tatile denk gelen günlerde ilk mesai günüdür)   

 Su bedeli, son ödeme tarihine kadar OSB tarafından belirlenmiş banka hesap 

numaralarına yatırılır.  

 Su bedelinin vadesinde ödenmesi için yönetim kurulu her türlü tedbiri alır. 

 Son ödeme tarihine kadar ödenmemiş su faturalarının ödenmesi için, son ödeme 

tarihinden itibaren  3 (üç) iş günü ilave süre verilir. Fatura bedelinin süre sonunda 

(3’üncü gün saat 17:00’ye kadar) da ödenmemesi durumunda verilen şebeke suyu 

kesilir, kuyu suyunun elektrik panosu mühürlenir.  

 Abonelerin itirazları, su parasının ödenmesine mani değildir. Suyun kesilmesi halinde 

abonelerin uğrayacağı zarar ve ziyandan da OSB sorumlu tutulamaz.  

 Suyu kesilen abonenin suyunun tekrar açılması karşılığı oluşan açma/kesme bedeli 

abonenin mevcut su borcuna eklenir. 

 Abone her ne ad altında olursa olsun, başka bir gerçek kişi ve tüzel kişiye su satamaz 

veya veremez, aksi takdirde sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın 

feshedilerek, depozitosu irat kaydolunur. 

 Su sayacının abonelerin kusuru olmaksızın arızalanması halinde, su sayacının devre dışı 

kaldığı dönemdeki su tüketim miktarı, ihtilafsız aynı dönemki tüketim miktarına göre 

mevsim şartları göz önüne alınarak OSB tarafından sözleşmede belirtildiği şekilde 

uygulanır.  

 Su teminatı, firmaların 1 yıl içindeki su fatura bedellerinin ortalamasının 2 katı bedeli 

olarak uygulanır. Düzenli su tüketimi olmayan firmalarda son 1 yıl içindeki gerçekleşen 

tüketimlerin ortalaması alınır. Her sene tüketim artışlarında teminat miktarı güncellenir 

ve firmaların eksik kalan teminat miktarlarını tamamlamaları istenir.   

 Güvence bedeli gereklerini yerine getirmeyen ABONE’ ye, sözleşmesi imzalanmış olsa 

bile, su bağlanmaz. 

 Yeni belirlenmiş olan güvence bedeli gereklerinin yerine getirilmesi için yeterli süre 

Kanun ve Yönetmelik hükümlerince işlem yapılır.  

 

 Borçtan dolayı kesilmiş olan suyun açılması için abonenin güvence bedelini ve buna dair 

gecikme zammı bedellerinin ödenmiş olması gereklidir.  

  Prensiplerinin uygulanması hakkında karar verilmesini, iş ve işlemlerinin 

yürütülmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 

 


