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TARAFLAR: 

Bir tarafta,……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adresinde faaliyet gösteren …………………………………………………………………………………………………………….. 
(bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 6. Cadde No:8 41455 Demirciler Mahallesi 

– Dilovası / KOCAELİ adresinde bulunan MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan 
böyle “MAKİNE OSB” olarak anılacaktır), aralarında   /  /201   tarihinde tanzim ve imza edilen işbu 

Doğal Gaz Satış Sözleşmesiyle (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); doğal gazın satış koşulları 

MAKİNE OSB ve MÜŞTERİ’nin hak ve yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya 
varmışlardır. 

MAKİNE OSB ve MÜŞTERİ bundan böyle münferiden Taraf birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 

 

TANIMLAR: 
Aşağıda tanımlanan kelime ve terimler işbu Sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, tanımlandıkları 

şekilde kullanılacaktır. Tekil ifadeler aynı zamanda çoğul, çoğul ifadeler ise aynı zamanda tekil olarak 
yorumlanacaktır. 

“Asgari Alım Taahhüdü” tabiri işbu Sözleşmenin 6.3. maddesinde tarif edilen ve herhangi bir 
Sözleşme Yılı süresince, MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’den almayı ve almasa dahi bedelini ödemeyi taahhüt 

ettiği asgari Doğal Gaz miktarıdır. 

“Asgari Yaz Alım Taahhüdü” tabiri işbu Sözleşmenin 6.4. maddesinde tarif edilen ve herhangi bir 
Sözleşme Yılı süresince, MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’den yaz döneminde almayı ve almasa dahi cezai 

bedelini ödemeye taahhüt ettiği Doğal Gaz miktarıdır. 
“Ay” tabiri, Aylık tabirinin de buna göre yorumlandığı, herhangi bir takvim ayının birinci günü saat 

08.00’de başlayarak bir sonraki takvim ayının birinci günü saat 08.00’de sona eren dönemi ifade eder.  

“Aylık Çekiş” tabiri Teslim Noktasında MÜŞTERİ tarafından 1 (bir) ay içinde çekilen toplam Doğal Gazı 
ifade eder.  

"Azami Saatlik Çekiş Miktarı" tabiri işbu Sözleşmenin 6.2. maddesinde tanımlanan ve MÜŞTERİ’nin 
Doğal Gaz satışı yapılan bir ayda çekebileceği saatlik maksimum Doğal Gaz miktarını ifade eder. 

"Azami Günlük Çekiş Miktarı" tabiri işbu Sözleşmenin 6.2. maddesinde tanımlanan ve MÜŞTERİ’nin 

Doğal Gaz satışı yapılan bir ayda çekebileceği günlük maksimum Doğal Gaz miktarını ifade eder. 
“Bar” tabiri, 100 kPascal’a eşit basınç birimini ifade eder.  

“Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu” tabiri MÜŞTERİ’nin çekeceği Doğal Gaz Miktarlarının 
belirlendiği basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya istasyonlarıdır. 

“BOTAŞ İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifesi” tabiri, EPDK tarafından Doğal Gaz Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliğine göre belirlenen ve BOTAŞ’ın Doğal Gazın iletimi ile buna dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm 

ve şartları içeren düzenlemeleri ifade eder. 

“Çekiş” tabiri MÜŞTERİ’nin Teslim Noktasında çektiği/teslim aldığı ve Basınç Düşürme ve Ölçüm 
İstasyonunda kaydedilen Doğal Gaz Miktarıdır. 

“Çıkış Kapasite Bedeli” Sözleşme Fiyatının hesaplandığı dönem için geçerli ve buna ilişkin EPDK 
kararında tanımlandığı üzere gerçek Çıkış Noktaları için geçerli İletim Kapasitesi Ücretidir. 

“Dağıtım Şirketi” tabiri Doğal Gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile 

naklini ve perakende satışını yapan ve EPDK tarafından MÜŞTERİ’nin bulunduğu dağıtım bölgesi için 
düzenlenmiş dağıtım lisansına sahip şirketi ifade eder. 

"Dengeleme Gazı Fiyatı" tabiri, ŞİD 3.3.1.2 alt bendinde belirtildiği şekilde Günlük Dengesizlik 
Ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan fiyatı ifade eder. 

“Doğal Gaz” tabiri, yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların 
piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi 

tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - LPG hariç ) diğer hallerini ifade eden, özellikleri Ek 1'de verilen 

gazdır. 
“Doğal Gaz Satış Fiyatı”,  işbu Sözleşmenin 5.1. maddesinde tarif edilen ve MAKİNE OSB’nin işbu 

Sözleşme altında MÜŞTERİ’ye yaptığı Doğal Gaz satışlarına esas olan fiyattır. 
“Doğal Gaz Piyasası Kanunu” kısaca “Kanun” 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı kanunu ve bu kanunda 

yapılan değişiklikleri ifade eder. 

“Eksik Çekiş” herhangi bir Sözleşme Yılında gerçekleşen Doğal Gaz Çekiş miktarının, o yıla ait Asgari 
Alım Taahhüdünün altında kalmasıdır. 

“Eksik Çekiş Bedeli” Eksik Çekiş halinde Sözleşmenin 6.3 maddesi uyarınca MÜŞTERİ tarafından 
MAKİNE OSB’ye ödenecek bedeli ifade eder. 

“Eksik Çekiş Telafisi” MÜŞTERİ’nin Eksik Çekiş yaptığı yılı takip eden 1 (bir) Sözleşme Yılında 
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MÜŞTERİ’nin Asgari Alım Taahhüdünü yerine getirdikten sonra Madde 6.3’te tarif edildiği şekilde yapacağı 

çekişler anlamındadır. 

“EPDK” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu ifade eder.“G-1” tabiri, Günden önceki Günü ifade eder; 
“Giriş Kapasite Bedeli” Sözleşme Fiyatının hesaplandığı dönem için geçerli ve buna ilişkin EPDK 

kararında tanımlandığı üzere Malkoçlar Giriş Noktası için geçerli bedeldir. 
“G-7” tabiri, Günden önceki yedinci Günü ifade eder; 

“G+5” tabiri, Günden sonraki beşinci Günü ifade eder; 

“Gün” (veya Sistem Günü) kısaca G tabiri, herhangi bir günde saat 08.00’de başlayıp bir sonraki gün 
saat 08.00’de sona eren zaman dilimini ifade eder. 

“Günlük Çekiş” tabiri, Teslim Noktasında MÜŞTERİ tarafından bir Gün içinde çekilen, Doğal Gaz 
Miktarını ifade eder. 

 “İletim Bedelleri” tabiri, BOTAŞ tarafından ilgili yıllar için belirlenen, Giriş Kapasite, İletim Hizmet ve 
Çıkış Kapasite bedellerini ifade eder. 

“İletim Hizmet Bedeli” Sözleşme Fiyatının hesaplandığı dönem için geçerli ve buna ilişkin EPDK 

kararında tanımlandığı üzere İletim Hizmeti Ücreti, anlamına gelir. 
“İletim Şebekesi” tabiri, Doğal Gazın taşınması için kullanılan, BOTAŞ’ın mülkiyet ve işletimindeki Doğal 

Gaz boru hattı şebekesi ile bununla ilgili tesisleri ifade eder. 
“İlgili Mevzuat” tabiri, Doğal Gaz piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları 

ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları ifade eder; 

“İletim Şebekesi” tabiri, Doğal Gazın taşınması için kullanılan, BOTAŞ’ın mülkiyet ve işletimindeki Doğal 
Gaz boru hattı şebekesi ile bununla ilgili tesisleri ifade eder. 

“İşgünü” tabiri Cumartesi, Pazar veya Türkiye’de resmi tatil olan günler hariç herhangi bir gün olarak 
yorumlanacaktır. 

“Kapasite Aşım Ücreti” işbu Sözleşmenin 7.1. maddesinde tarif edilen anlama gelmektedir. 

“Kilovatsaat (kWh)” tabiri işbu Sözleşme ile teslim edilen Doğal Gazın enerji eşdeğerini belirlemede 
esas enerji birimidir. Bir standart m3 Doğal Gazın kWh olarak eşdeğeri: 1 Sm3 = 10,64 kWh’dir. 

“Kurul”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu ifade eder. 
“Miktar” tabiri, Sm3 cinsinden ifade olunan Doğal Gaz miktarını ifade eder. 

“OSBTHB” Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Hizmet Bedeli (TL/Sm3) (0,0024472 USD/Sm3 / 0,00023 
USD/Kwh); MAKİNE OSB yönetimi tarafından sabit olarak belirlenmiş ve OSB iç dağıtım şebekesinde 

“OSB Taşıma Hizmeti” adı altında alınacak olan bir bedeldir. 

“Ölçüm Ekipmanı” tabiri, Teslim Noktasında teslim edilen Doğal Gaz miktarının ölçüldüğü, numunesinin 
alındığı, analizinin ve bu gibi işlemlerin yapıldığı ekipmanları ifade eder. 

“Program” tabiri, MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’ye bildirdiği, MAKİNE OSB tarafından onaylanmış TMB’sini 
veya en son onaylanmış TMDB’sini ifade eder. 

“Rezerve Kapasite” tabiri, Teslim Noktası için MÜŞTERİ’ye ayrılan ve MÜŞTERİ’nin Sözleşme süresince 

Doğal Gaz satışı yapılan herhangi bir Günde, Teslim Noktasında teslim alabileceği Doğal Gaz Miktarının 
azami sınırını belirten, azami Günlük kapasiteyi ifade eder. 

“Saat” tabiri, küçük harfle yazılsa dahi, Türkiye’de kullanılmakta olan saat olarak yorumlanacaktır. 
“Serbest Tüketici Kategorisindeki Müşteriler” tabiri, yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat 

şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile Doğal Gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine 
sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder, 

“Sistem Kullanım Bedeli” veya kısacası “SKB” tabiri, İlgili Dağıtım firmasının EPDK tarafından 

belirlenen tarife bedelini ifade eder, 
“Sözleşme Yılı” Sözleşmenin yürürlükte olduğu yılın 1 Ocak günü saat 08.00’de başlayıp bir sonraki yılın 

1 Ocak günü saat 08.00’de sona eren her bir yılı ifade eder. 
“Standart Metreküp (Sm3)”, On beş santigrat derece (15 oC) sıcaklıkta ve bir virgül sıfır bin üç yüz 

yirmi beş (1,01325) Bar mutlak basınçta bir (1) metreküplük hacim dolduran, su buharı içermeyen ve ısıl 

değeri 9155 kcal olan, Doğal Gaz miktarını ifade eder. 
“Standart Taşıma Sözleşmesi” veya kısaca “STS” tabiri, Taşıma Hizmetinin sağlanması için Taşıyıcı 

ile MAKİNE OSB arasında akdedilen taşıma sözleşmesini ifade eder. 
“Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri” veya kısaca “ŞİD” tabiri MAKİNE OSB tarafından MÜŞTERİ’ye Doğal 

Gaz arzının yapıldığı İletim Şebekesi ile ilgili, EPDK tarafından yürürlüğe konulan “BOTAŞ İletim Şebekesi 

İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esasları ve ŞİD ile ilgili EPDK tarafından onaylanacak tüm değişiklikleri 
ifade eder. İşbu Sözleşmede bahse konu metne yapılan tüm atıflar ŞİD’in değişiklikleri ile birlikte 

yürürlükteki haline yapılmaktadır. 
“Taşıma Miktarı Bildirimi” veya kısaca “TMB”, MÜŞTERİ tarafından 8. madde uyarınca Çekişe konu 

Doğal Gaz Miktarına ilişkin olarak MAKİNE OSB’ye yapılan bildirimi ifade eder.“Taşıma Miktarı 



 
 

 
MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ [4] 
 

Değişikliği Bildirimi” veya kısaca “TMDB”, MÜŞTERİ tarafından yapılan TMB’ye ilişkin 8. madde 

uyarınca değişiklik yapılması halinde MAKİNE OSB’ye gönderilecek bildirimi ifade eder. 

“Taşıyıcı” ya da  “BOTAŞ”, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini ifade eder. 
“Teslim Noktası” tabiri Doğal Gazın ticari teslimatının yapıldığı ve Doğal Gazın mülkiyet ve riskinin 

MÜŞTERİ’ye geçtiği işbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen lokasyondur.  
“Transfer Noktası”, Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinde belirtilen Transfer Giriş Noktası ile Transfer Çıkış 

Noktasını ifade eder.  

“Üst Isıl Değeri” tabiri, Doğal Gaz için uygulandığında, yanma sırasında oluşan tüm suyun 15oC’ de 
yoğunlaşması kaydıyla, bir m3 Doğal Gazın 1,01325 Bar mutlak basınç ve 15oC sabit sıcaklıkta tam olarak 

yakılmasıyla ortaya çıkan, Kcal birimi ile ifade edilen ısı miktarını ifade eder. 
“Yaz Dönemi” tabiri, her bir Sözleşme Yılı içerisinde 1 Nisan günü saat 08:00’de başlayıp 1 Ekim günü 

saat 08:00’de sona eren dönemi ifade eder. 
“Yaz Dönemi Eksik Çekiş Bedeli” tabiri Yaz Dönemi içerisinde gerçekleşen Eksik Çekiş halinde 

Sözleşmenin 6.4 maddesi uyarınca MÜŞTERİ tarafından MAKİNE OSB’ye ödenecek bedeli ifade eder. 

“Yıllık Sözleşme Miktarı” veya kısaca “YSM”, işbu Sözleşmenin 6.1 maddesinde tarif edilen miktardır. 
“Zor Gün” tabiri, Taşıtanların, Doğal Gaz çekiş miktarlarının artması ve/veya giriş miktarlarının azalması 

ve/veya herhangi bir Giriş Noktasındaki Doğal Gaz girişinin durması nedeniyle sistem dengesinin 
bozulduğu Günü ifade eder.  

SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşmenin konusu; MAKİNE OSB ile MÜŞTERİ arasında Doğal Gaz alım satım koşulları ile Tarafların 
hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi olup, MAKİNE OSB, işbu Sözleşmedeki şartlar uyarınca 

MÜŞTERİ’ye Doğal Gazı satmayı, MÜŞTERİ de işbu Sözleşmedeki şartlar uyarınca MAKİNE OSB’den Doğal 
Gazı almayı ve bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YENİLENMESİ 

2.1) İşbu Sözleşme   /  /201.  saat  08:00 tarihinde yürürlüğe girecek ve 01/01/201. saat 08:00  
tarihinde sona erecek olup Taraflardan herhangi birisince Sözleşmenin sona ermesinden 90 gün 

önce yenilenmeyeceği bildirilmediği takdirde kendiliğinden 1’er yıllık süreler ile yenilenmiş kabul 
edilecektir. 

2.2) Sözleşmenin kendiliğinden yenilenmesi halinde mezkur sözleşmenin OSB’nin tedarikçi firma ile 
yapacağı yeni satınalama sözleşmesinde/sözleşmelerinde (Makine İhtisas OSB – Tedarikçi) 

değişikliğe uğrayabilecek maddelerinin iş bu abonelik sözleşmesine atıfta bulunarak ek bir 
protokolle tanımlanarak ve  karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe konulabilir. 

3.  DOĞAL GAZIN KULLANIM AMACI  

MÜŞTERİ tarafından satın alınan Doğal Gaz, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat 

çerçevesinde proses ve ısınma amacı ile kesintisiz olarak kullanılacaktır.  

MAKİNE OSB, Doğal Gazın MÜŞTERİ tarafından işbu maddedeki koşullara bağlı olarak kullanılıp 
kullanılmadığını denetleme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ’nin işbu maddeyi ihlal etmesi veya Doğal Gazı 

kaçak (Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve MÜŞTERİ Hizmetleri Yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile) olarak 

kullanması durumunda MAKİNE OSB’nin işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal 
feshetme ve Doğal Gaz Satışını durdurma hakları saklıdır. MÜŞTERİ, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve 

MÜŞTERİ Hizmetleri Yönetmeliğinden doğabilecek tüm yaptırımlardan sorumludur. 

4.  TESLİM NOKTASI 

İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle MÜŞTERİ’ye Doğal Gazın Teslim Nokta(lar)sı MÜŞTERİ RMS-C 

ve-veya RMS-B’dir. 
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Doğal Gazın mülkiyeti ve riski, Teslim Noktasında MÜŞTERİ’ye geçecek ve Teslim Noktasından itibaren 

Doğal Gazla ilgili tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MAKİNE OSB, Teslim Noktasından itibaren 

işbu Sözleşme kapsamında tedarik edilen Doğal Gazla ilgili olarak veya Doğal Gaza yönelik olarak 
meydana gelen hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu tutulmayacaktır.  

Teslim Noktasında MÜŞTERİ’nin teslim aldığı Doğal Gaz Miktarının tespitinde ŞİD ve ilgili mevzuat 

hükümleri esas alınacak olup, MÜŞTERİ, Teslim Noktasından sonra Taşıyıcı nezdinde ŞİD ve ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca yapmakla mükellef olduğu eylem ve işlemleri yerine getirecektir. MÜŞTERİ, bu 
mükellefiyetini yerine getirmemesi halinde, MAKİNE OSB’yi bu sebeple karşılaşabileceği her türlü 

sorumluluktan ari tutacak ve MAKİNE OSB’nin tüm zararını tazmin edecektir.     
 

5. FİYAT 

5.1. DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATI 

MAKİNE OSB tarafından MÜŞTERİ’ye Teslim Noktasında teslim edilen Doğal Gazın satış fiyatı (“Doğal Gaz 
Satış Fiyatı”) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sistem Kullanım Bedeli (SKB), Organize Sanayi Bölgesi Taşıma 

Hizmet Bedeli (OSBTHB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere olarak hesaplanacaktır. Söz 

konusu ek bedeller Satış Fiyatına ayrıca ilave edilecektir. 

İndirim : %1,7 
FB: İlgili ay için BOTAŞ Serbest Tüketici Doğal Gaz Fiyat Tarifesindeki kesintisiz sınai müşterileri doğal gaz 

satış fiyatı (ÖTV, KDV hariç) 

Doğal Gaz Satış Fiyatı = (FB x0,983)+ SKB + OSBTHB + ÖTV + KDV 
1 (bir) Sm3 Doğal Gazın üst ısıl değeri 9.155 kCal olarak esas alınmıştır. 

6. SÖZLEŞME MİKTARI, ASGARİ ALIM TAAHHÜDÜ VE AZAMİ ÇEKİŞ TAAHHÜDÜ 

6.1. YILLIK SÖZLEŞME MİKTARI (YSM) 

 
Tablo 6.1. Azami Çekiş Taahhütleri 

 

 

Sözleşme Yılı Azami Doğal Gaz Çekiş 
Miktarları (  .  .201 -01/01/2018) 

Azami Saatlik 
 

Sm³/saat 

Azami Günlük 
 

Sm³/gün 

Azami Aylık 

 

Sm³/ay 

Azami Yıllık 

 

Sm³/yıl 

İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin akdedildiği Sözleşme Yılı için Yıllık Sözleşme 
Miktarı …………………….. Sm3 . Yıllık Sözleşme Miktarının ilgili teslim noktaları için aylara göre dağılımı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

AYLAR PROSES RMS- ELEKTRİK RMS- 

OCAK     

ŞUBAT     

MART     

NİSAN     

MAYIS     

HAZİRAN     

TEMMUZ     
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AĞUSTOS     

EYLÜL     

EKİM     

KASIM     

ARALIK     

 

"MÜŞTERİ, MAKİNE OSB’nin yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme hükmünde belirlenen Yıllık Sözleşme 
Miktarı üzerinde Doğal Gaz Çekişi yapamayacaktır. 

6.2.  GÜNLÜK AZAMİ ÇEKİŞ MİKTARI (GAÇM) 

 

Günlük Azami Çekiş Miktarı, ilgili Teslim Nokta(lar)sı için aşağıdaki gibi olacaktır:  

GAÇM …………………………………… RMS/C = ……………… Sm3/gün 
 

Taşıyıcının MAKİNE OSB’den ŞİD hükümleri ve İlgili Mevzuat gereği Doğal Gaz Çekiş miktarında değişiklik 

talep etmesi halinde; MAKİNE OSB, MÜŞTERİ’ye bu değişikliği e-posta ve/veya faks yoluyla bildireceğini 
ve MÜŞTERİ işbu Madde’de belirtilen doğal gaz çekiş programında ortaya çıkabilecek değişikliklere uygun 

çekiş yapacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ortaya çıkabilecek değişikliklere uygun çekiş yapmaması  
halinde, İlgili Mevzuat kapsamında MAKİNE OSB nezdinde ortaya çıkabilecek bedellerden sorumlu 

olacaktır. 

MAKİNE OSB, MÜŞTERİ’ye Günlük Azami Çekiş Miktarından daha fazla Doğal Gaz Miktarını teslim etmeyi 

garanti etmemektedir.  

Sözleşme yılı içinde, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede belirtilmiş miktarların dışında ilave Doğal Gaz 

taleplerini MAKİNE OSB’den satın alabilmesi için; 

 MÜŞTERİ’nin ilave Doğal Gaz talebini Doğal Gaz tüketiminin başlamasından önce MAKİNE OSB’ya 

bildirmesi, 
 Söz konusu talebin MAKİNE OSB tarafından onaylanması gerekmektedir. 

6.3.       ASGARİ ALIM TAAHHÜDÜ 

 
Teslim Yılında, Alıcı, Yıllık Sözleşme Miktarı’nın en az %80’i kadar miktarda Doğal Gazı Teslim Noktasından 

alacak ve temin edilip alınmadığı takdirde Madde 6.3.1 uyarınca ödeme yapacaktır. 
 

6.3.1 Minimum Ödeme  

 
MÜŞTERİ’nin Teslim Yılı’nda almakla yükümlü olduğu, ancak almadığı miktarlar, söz konusu Teslim 

Yılı’nda geçerli 12 (on iki) aylık Satış Fiyatlarının aritmetik ortalamasının yüzde yetmiş beşi (%75) 
üzerinden ödenecektir. 

 

6.4. ASGARİ YAZ ALIM TAAHHÜDÜ 
 

MÜŞTERİ, Yaz Döneminde Yıllık Sözleşme Miktarının en az %40’ını (“Asgari Yaz Alım Taahhüdü”) alacaktır.   
 

MÜŞTERİ, Mücbir Sebepler ve MAKİNE OSB’nin, MÜŞTERİ’nin kusuru olmaksızın, Doğal Gaz teslimini 
durdurması dışında herhangi bir sebeple, bu taahhüdünü yerine getiremezse çekemediği Doğal Gaz 

miktarının, Yaz Dönemi aylık Doğal Gaz Satış Fiyatlarının aritmetik ortalaması ile çarpılmasıyla hesaplanan 

toplam Doğal Gaz bedelinin %6’sını (“Yaz Dönemi Eksik Çekiş Bedeli”) MAKİNE OSB’ye ceza olarak öder.  
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7.  ŞEBEKE İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN BEDELLER 

 

7.1 KAPASİTE AŞIM ÜCRETİ  

Sözleşme süresi boyunca, MÜŞTERİ’nin Teslim Noktasından işbu Sözleşmenin 6.2 maddesinde belirtilen 
Teslim Noktalarının her biri için ayrı uygulanmak ve hesaplanmak üzere Günlük Azami Çekiş Miktarından 

daha fazla Çekiş yaptığı her Gün için, Rezerve Kapasitenin MÜŞTERİ tarafından aşılması nedeni ile 

Taşıyıcıya ödenen tutarlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Aynı zamanda MAKİNE OSB, bu bedeller ile 
ilgili olarak MÜŞTERİ’ye gerektiğinde detaylı bilgi verecektir. MAKİNE OSB bu madde ile ilgili MÜŞTERİ’ye 

herhangi bir bedel yansıtmamaya özen gösterecektir. 

7.2. SEVKİYAT KONTROL BEDELLERİ  

MÜŞTERİ’nin Doğal Gaz Gününden önce bildirmiş olduğu Çekiş Miktarlarındaki sapmalardan kaynaklanan 
sistem dengesizlik ve düzenleme ücretlerini içeren ve ŞİD 3. Bölümde detaylı olarak açıklanan “Sevkiyat 
Kontrol Bedelleri” MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olacaktır.  

MÜŞTERİ’nin Sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeni ile MAKİNE OSB’nin uğrayacağı zararlar ile 
MAKİNE OSB’nin Taşıyıcı ve Dağıtım Şirketi’ne yapacağı tüm ödemelerden MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.  

İş bu madde 7.2 gereği ortaya çıkacak bedel hesaplanırken dengesizliklerin ŞİD’de belirtilen toleransın 
dışında kalan kısmı dikkate alınacaktır. Yanlış bir anlamaya mahal vermemek adına, 

7.2.1 NEGATİF DENGESİZLİK DURUMUNDA 

MÜŞTERİ’nin günlük olarak verdiği nominasyonlardan daha fazla gaz çekmesi, yani ŞİD’e göre negatif 
dengesizliğe düşmesi ve MAKİNE OSB’nin da ilgili gün için aynı yönlü dengesizliği olması durumunda, 

MAKİNE OSB bu gazı sistemden Dengeleme Gazı fiyatı üzerinden almak durumunda kalır ve ilgili ay için 
açıklanan Dengeleme Gaz Fiyatı iş bu sözleşmede belirtilen Satış fiyatından yüksek olursa sadece 

Dengeleme Gazı olarak alınan gaz miktarı Dengeleme gazı fiyatı üzerinden  MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır. 

Ayrıca, MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirmiş dengesizlik miktarları için uygulanacak sevkiyat kontrol 
bedelleri ŞİD 3. Bölümde belirtildiği şeklide uygulanacaktır. MAKİNE OSB, bu bedeller ile ilgili olarak 

MÜŞTERİ’ye gerektiğinde detaylı bilgi verecektir. Bununla beraber, MÜŞTERİ’nin negatif dengesizliğe 
düşmesi fakat MAKİNE OSB’nin pozitif dengesizliğe düşmesi durumunda MÜŞTERİ’ye ceza 

yansıtılmayacaktır. 

7.2.2 POZİTİF DENGESİZLİK DURUMUNDA 

MÜŞTERİ’nin günlük olarak verdiği nominasyonlardan daha az gaz çekmesi durumunda, yani ŞİD’e göre 

pozitif dengesizliğe düşmesi ve MAKİNE OSB’nin da ilgili gün için aynı yönlü dengesizliğe girmesi 

durumunda,  MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirmiş dengesizlik miktarları için uygulanacak sevkiyat kontrol 
bedelleri ŞİD 3. Bölümde belirtildiği şeklide uygulanacaktır. MAKİNE OSB, bu bedeller ile ilgili olarak 

MÜŞTERİ’ye gerektiğinde detaylı bilgi verecektir. MAKİNE OSB bu madde ile ilgili MÜŞTERİ’ye herhangi bir 
bedel yansıtmamaya özen gösterecek ve yansıtırsa yaptığı ödemeleri ve sebeplerini MÜŞTERİ’ye ibraz 

edecektir. Bununla beraber, MÜŞTERİ’nin pozitif dengesizliğe düşmesi fakat MAKİNE OSB’nin negatif 

dengesizliğe düşmesi durumunda MÜŞTERİ’ye ceza yansıtılmayacaktır. 

8.  GÜNLÜK BİLDİRİMLER 

8.1. TESLİM MİKTARI BİLDİRİMİ VE PROGRAM 

MÜŞTERİ, Gün için TMB’yi en erken G-7 de, TMB’yi veya TMDB’yi en geç G-1 saat 10.00’a kadar MAKİNE 
OSB’ye iletecektir. MÜŞTERİ’nin TMB’si, MAKİNE OSB tarafından G-1 saat 13.30’a kadar onaylanacak veya 
TMDB istenecektir. MAKİNE OSB, Taşıyıcıdan aldığı talimat doğrultusunda veya kendi değerlendirmeleri 

neticesinde MÜŞTERİ’den TMDB yapmasını isteyebilecektir. MÜŞTERİ, G-1 saat 13.30 ile 14.00 arasında, 

Taşıyıcı tarafından istenmesi halinde, TMDB’yi MAKİNE OSB’ye iletecektir. MAKİNE OSB’nin, MÜŞTERİ’nin 
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TMB’sini almasını müteakip aynı Gün saat 13.30’a kadar; TMDB’sini almasını müteakip aynı gün saat 

14:30’a kadar MÜŞTERİ’ye bir bildirimde bulunmaması halinde, MÜŞTERİ’nin TMB’si (veya yerine göre 

TMDB’si) onaylanmış kabul edilecektir. MÜŞTERİ saat 10.00’a kadar birden fazla TMB göndermiş ise, en 
son gönderilen TMB işleme alınacaktır. 

MÜŞTERİ, TMB ve TMDB’de aşağıdaki hususları belirtecektir: 

a) TMB veya TMDB’ye konu Günü, 

b) Çekiş için belirlenen Doğal Gaz Miktarını, çekileceği belirtilen Miktarın saatlik bazda çekim profilini, 
c) MÜŞTERİ tüzel kimliği ile TMB ve TMDB’den sorumlu kişinin kimliği ve irtibat bilgileri, sabit telefon, 

mobil telefon ve elektronik haberleşme adresi. 
 

MAKİNE OSB, Günlük Azami Çekişe eşit veya daha az bir miktar belirtilen bir TMB’yi reddetmeyecektir. 

 
Ancak, 

 
Saatlik miktarda çekişlerin, Taşıyıcı tarafından talep edilmesi durumunda, MAKİNE OSB, MÜŞTERİ’ye yazılı 

talebi beyan edecek ve günlük çekiş profilini saatlik bazda talep edecektir. MÜŞTERİ böyle bir talep 
karşısında MAKİNE OSB’ye saatlik profilini sözleşmede belirtilen süreler içerisinde iletecektir.  

 

Bu durumda,  
 

MAKİNE OSB, 
 

a) Azami Günlük Çekişe eşit veya daha az bir Miktar belirtilen ve  

b) AGM aşılmamak kaydı ile, ASM’ye eşit veya daha az bir saatlik miktar içeren ve  
c) değişken bir saatlik profil arz etmeyen,  

bir TMB’yi reddetmeyecektir.  

MAKİNE OSB, yukarıdaki hükümlere uymayan bir TMB’yi reddedebilir veya kabul edilebilir. Saatlik 

Miktarın, bir giriş veya çıkış noktasındaki Ölçüm Ekipmanlarının sağlıklı ölçüm aralığı içinde kalıyor olması 
ayrıca dikkate alınacaktır. 

MÜŞTERİ’nin Gün için TMB’sini iletmemesi durumunda, onaylanmış en son Programını TMB olarak ilettiği 

kabul edilecek ve belirtilen onay işlemini buna göre yapılacaktır.  

MAKİNE OSB, Taşıyıcıdan aldığı talimatla veya G-1 saat 16:00’dan sonra İşbu Sözleşmenin 12. 

maddesinde açıklanan Zor Gün ya da Sınırlı Kapasite Günü ihtimali oluşması halinde, MÜŞTERİ’den TMDB 
yapmasını isteyebilir. Böyle bir istekte TMDB’nin yapılması için kullanılabilecek bilgiler yer alır. Böyle bir 

bildirimi alan MÜŞTERİ, en geç 90 (doksan) dakika içinde MAKİNE OSB’nin istediği şekilde bir TMDB 

yapacaktır. 

8.2. NOMİNASYON BİLDİRİMLERİ 

Bu bölüm kapsamında yapılacak TMB, TMDB ve MAKİNE OSB’nin onay, ret, değişiklik bildirimleri işbu 

Sözleşmenin 24. maddesinde belirtilen kişilere faks, telefon veya e-posta vasıtasıyla yada MAKİNE OSB’nin 
internet sitesinden MAKİNE OSB tarafından verilecek MÜŞTERİ şifresi ve kullanıcı adı yardımıyla 

yapılacaktır. 

9.  TAHSİSAT 

MAKİNE OSB tarafından MÜŞTERİ’ye yapılan tahsisatlar, Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri esasları 

çerçevesinde yapılacak ve Taşıyıcı’nın Elektronik Bülten Tablosu (EBT) üzerinden beyanı esas olarak kabul 

edilip, MÜŞTERİ’ye e-posta ya da fax yoluyla bildirilecektir. MÜŞTERİ’ye bildirilecek olan bu tahsisatlar 
faturaya baz teşkil edecektir. 
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10. ÖLÇÜM VE TETKİK 

10.1. SAYAÇLARIN OKUNMASI 

DAĞITIM ŞİRKETİ’nin dağıtım bölgesindeki Ana Çıkış Noktalarında yer alan Basınç Düşürme ve/veya 
Ölçüm İstasyonlarında bulunan sayaçların okunması ve ölçüm değerlerinin tutanak altına alınması İletimci 
ve DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından birlikte yapılır.  

Sayaçların okunması ve faturaya esas Doğal Gaz Miktarının tespiti; İlgili mevzuat ve ŞİD’e bağlı olarak 
Doğal Gaz teslimine ilişkin MAKİNE OSB ve Taşıyıcı arasında imzalanacak teslim sözleşmesinde yer alan 

hükümler çerçevesinde yapılacaktır. İşbu maddeye uygun olarak belirlenmiş tüketim miktarı faturaya esas 
teşkil eder. MAKİNE OSB, MÜŞTERİ, Taşıyıcı ve/veya Dağıtım Şirketi okuma işlemleri esnasında temsilci 

bulundurma hakkına sahiptir.  

10.2. ÇEKİLEN GAZIN ÖLÇÜMÜ 

Teslim Noktasında, çekilen Doğal Gaz Miktarının tespit edilmesi, ilgili mevzuat ve teslim sözleşmelerine 
göre yapılacak ve söz konusu Teslim Sözleşmesi bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olacaktır. 

10.3. MÜŞTERİNİN DOĞAL GAZ ÇEKİŞİNE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

MÜŞTERİ’nin Doğal Gaz Çekişine ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda, MÜŞTERİ, Taşıyıcının ve/veya 
Dağıtım Şirketinin ŞİD’de veya taşıma sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde MAKİNE OSB’ye 

vereceği talimatlara ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde 
MÜŞTERİ, MAKİNE OSB tarafından yapılacak gaz teslimatında kesinti ya da azalma olabileceğini kabul 

eder. 

11. SİSTEM PLANLAMASI 

 
Planlama amaçları doğrultusunda MÜŞTERİ, kısa, orta ve uzun vadeli Doğal Gaz arz ve talep tahminlerini 

işbu Sözleşmede belirtilen periyotlarda ve her halükarda MAKİNE OSB’nin talebi üzerine MAKİNE OSB’ye 

gönderecektir. Bu tahminler MÜŞTERİ’ye veya MAKİNE OSB’ye herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir.  
 

 Yıllık Arz-Talep Tahminleri 

MÜŞTERİ en geç, 21 Aralık tarihine kadar bir sonraki Sözleşme Yılında Teslim Noktasından çekilmek üzere 
taşınacak olan üç Aylık, Aylık, Günlük asgari ve azami arz ve talep Miktarları ile ilgili gerçeğe yakın 

tahminlerini MAKİNE OSB’ye yazılı olarak bildirecektir. 

 
 Üç Aylık Arz-Talep Tahminleri 

MÜŞTERİ her üç Aylık dönemin başlangıcından en az otuz (30) Gün önce, müteakip Üç Aylık Dönemde 

Teslim Noktasında teslim alınmak üzere taşınacak olan Aylık ve Günlük asgari ve azami arz ve talep 
Miktarları ile ilgili gerçeğe yakın tahminlerini MAKİNE OSB’ye yazılı olarak bildirecektir. 

 
 Haftalık Arz-Talep Tahminleri 

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında Aylık Çekiş talebi ve revize Aylık Çekiş talebinde belirtilen Aylarda, 

her Perşembe günü en geç saat 10.00’a kadar, bir sonraki Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak hafta 

için, Teslim Noktasında teslim alınacak gerçeğe yakın Günlük arz ve talep Miktarlarını MAKİNE OSB’ye 
yazılı olarak bildirecektir. 

 
 

12. ACİL DURUM, ZOR GÜN, SINIRLI KAPASİTE GÜNÜ, DİĞER HUSUSLAR 

MÜŞTERİ, MAKİNE OSB ve/veya Taşıyıcı tarafından; ŞİD’de tanımlanan Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı 
Kapasite Günü halinde mümkün olan en kısa sürede Doğal Gaz iletimini ve iletim şebekesini normal 
işleyişe getirebilmek için alınan tedbirleri yerine getirmekle yükümlü olup bu hallerin herhangi birinin 

varlığında MAKİNE OSB ve/veya Taşıyıcının alınmasını istediği önlemleri göz ardı ederek kendi çıkarlarını 
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ön planda tutamaz. MÜŞTERİ, MAKİNE OSB ve/veya Taşıyıcı tarafından fark edilmemiş olan ancak kendi 

bilgisi dahilinde olan bu gibi durumları MAKİNE OSB’ye ivedilikle bildirmekle yükümlüdür.  

MAKİNE OSB ve/veya Taşıyıcı, Acil Durum, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü durumlarında Doğal Gaz 

akışını Taşıyıcı tarafından kendisine yazılı olarak bildirimde bulunulmuş olması şartıyla MÜŞTERİ’ye e-mail 
ya da fax olarak bildirerek Dağıtım Şirketi’nden MÜŞTERİ’nin gaz akışını askıya alması veya kesmesi 

konusunda talimat verilmesine yetkilidir. Acil Durum, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü sebebi ile yapılan 

Doğal Gaz kesintisine binaen, MÜŞTERİ, MAKİNE OSB’yi işbu sözleşme ve ekleri çerçevesindeki tüm 
sorumluluklarından ari tuttuğunu ve MAKİNE OSB’ye karşı her ne ad altında olursa olsun hiçbir talep hakkı 

olmadığını beyan ve kabul eder.  

Taşıyıcı tarafından her yıl veya gerektiğinde hazırlanacak ŞİD’de tanımlanan Kesinti Kısıntı Prosedürüne 

göre MÜŞTERİ’nin Doğal Gazının kesilmesi konusunda Taşıyıcı tarafından MAKİNE OSB’ye talimat gelmesi 
ve MAKİNE OSB’nin bu durumu MÜŞTERİ’ye belgelemesi halinde, MAKİNE OSB, MÜŞTERİ’ye yaptığı 

Doğal Gaz teslimatını kesmek veya azaltmak konusunda gerekli tedbirleri alabilir. MAKİNE OSB, bu 
nedenden dolayı MÜŞTERİ’nin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu 

tutulmayacak ve MÜŞTERİ MAKİNE OSB’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.  

İletim  Şirketi’nin  ŞİD  hükümleri  çerçevesinde  yapacağı  bildirimler  doğrultusunda  MAKİNE OSB,  

yazılı talimat  ile  MÜŞTERİ’nin  Günlük  Doğal  Gaz  Çekiş  miktarında,  kısıntı  ve/veya  kesinti yaptırma 
hakkına sahiptir.   

MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’nin yapacağı kısıntı  ve/veya kesinti talimatına uygun olarak Doğal Gaz Çekiş 
miktarını azaltmaması halinde MAKİNE OSB, MÜŞTERİ tarafından Çekiş  azaltma  bildiriminde  yer  alan  

Doğal  Gaz  miktarı  üzerinde  çekilen miktarlar  dolayısıyla  ortaya  çıkabilecek  zararları  MÜŞTERİ’den  
talep  etme  hakkına sahiptir. 

MAKİNE OSB’nin kendi tedarikçilerinden (ithalatçılardan) her ne sebeple olursa olsun yeterli miktarda gaz 
temin edememesi halinde, MÜŞTERİ’nin taleplerini reddetme ve/veya kabul etmiş olsa dahi kısmen veya 

tamamen eksik teslim etmek hakkı saklıdır. Şu kadar ki; MAKİNE OSB’nin kendi tedarikçilerinin kendisine 
eksik teslim ettiği doğal gaz miktarı oranında MAKİNE OSB’nin tüm MÜŞTERİ’lerine garameten eksik 

teslimde bulunulabilecektir. MAKİNE OSB’nin kendi tedarikçilerinden eksik doğal gaz teslim almasına 

rağmen, MÜŞTERİ’ye TMB miktarında doğal gaz temin edebilmek için BOTAŞ ve/veya sair bir tedarikçiden 
ilave doğal gaz satın almak zorunda kalması ve/veya daha yüksek bir bedel (Dengeleme Gaz Fiyatı) 

ödemek zorunda kalması ve/veya dengesizlik cezası ödemek zorunda kalması halinde bu tutarlar tüm 
MÜŞTERİ’lere ve bu meyanda MÜŞTERİ’ye garameten taksim edilecektir. 

  

13. SÖZLEŞME YILI SONU KESİN HESAP RAPORU 
 

Her Sözleşme Yılı sonunda ilgili Sözleşme Yılına ait en son Ayın faturalarını takiple, MAKİNE OSB, Asgari 
Alım ve Asgari Yaz Alım Taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol amacı ile Sözleşme Yılı sonu 

kesin hesap raporunu düzenleyecek ve bu raporda; 

 Sözleşme Yılına ait Yıllık Sözleşme Miktarını, 

 Sözleşme Yılı içinde Çekişi yapılan ve fatura edilen Doğal Gaz Miktarlarını,  

 Sözleşme Yılı ve Yaz Dönemi içinde Mücbir Sebepler ve Doğal Gaz arzının kesilmesi nedeniyle 

yapılamayan Çekiş Miktarlarını, 

 Sözleşme Yılı için madde 6.3. ve 6.4.’e göre hesaplanan Asgari Alım Taahhütlerini, 

 Varsa Eksik Çekiş Miktarlarını, 

 Varsa Yaz dönemi Eksik Çekiş Miktarını 

gösterecektir. 

Bu amaçla yapılacak hesaplamaların esası aşağıdaki şekilde belirlenir; 
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Asgari Alım Taahhüdü ve Asgari Yaz Alım Taahhüdü, ilgili Sözleşme Yılı içinde Mücbir Sebep veya MAKİNE 

OSB’nin, MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan haller dışında Doğal Gaz arzını kesmesi nedeniyle 

gerçekleştirilemeyen Çekişler var ise bu Miktarların Yıllık Sözleşme Miktarından düşümü sonucu ortaya 
çıkan miktarlar. 

MÜŞTERİ’nin ilgili Sözleşme Yılı içinde yaptığı fiili Çekiş Miktarları, Asgari Alım Taahhüdünden az ise; 

Asgari Alım Taahhüdü ile fiili Çekişler arasındaki fark, Eksik Çekiş Miktarı olarak Kesin Hesap Raporunda 

gösterilir 

MÜŞTERİ’nin Asgari Alım Taahhüdünü ve/veya Asgari Yaz Alım Taahhüdünü yerine getirmemiş olması 
halinde, her iki taahhüt için de Kesin Hesap Faturaları çıkarılacaktır. Bu faturalar ile MÜŞTERİ, MAKİNE 

OSB’ye madde 6.3 ve/veya 6.4’e göre hesaplanan Eksik Çekiş Bedelini (Asgari Alım Taahhüdü ve Asgari 

Yaz Alım Taahhüdüne ilişkin) ödeyecektir.  

İşbu madde uyarınca MAKİNE OSB tarafından gönderilecek Asgari Alım Taahhüdüne ilişkin fatura, 
faturanın teslimini takip eden 10. (onuncu) Günün mesai bitim saatine (17:00) kadar MÜŞTERİ tarafından 

MAKİNE OSB’ye ödenecektir. İşbu maddede belirtilen faturalara itiraz edilmiş olsa bile, MÜŞTERİ fatura 

tutarlarını vadesinde ödemek zorundadır. 

14. FATURA VE ÖDEME ŞARTLARI     
 

MAKİNE OSB, MÜŞTERİ için her Aya ait fiili Doğal Gaz çekişleri ile ilgili Doğal Gaz faturalarını; takip eden 

Ayda o Ay için Ayın son günü itibariyle tanzim edecek ve Doğal Gaz çekişini takip eden ayın 9. 
(dokuzuncu) gününe kadar MÜŞTERİ’ye fiili tebligat yolu ile beraber e-posta veya faks aracılığıyla da 

iletecektir. Faturanın  belirtilen  son  ödeme  tarihinden  önce  MÜŞTERİ’ye  ulaşmaması halinde; 
MÜŞTERİ, söz konusu faturayı ve/veya fatura bilgilerini MAKİNE OSB’den talep etmek ve her halükârda 

faturayı ödemekle yükümlüdür. 

Madde 5.1’de tarif edilen Doğal Gaz Satış Fiyatı üzerine ÖTV, SKB, OSBTHB veya mevzuat gereği 
oluşabilecek diğer bedeller eklenecek ve bulunan fiyat üzerine KDV ilave edilerek fatura tanzim edilecektir. 
MÜŞTERİ’ye gönderilecek faturaların bedeli Doğal Gaz Satış Fiyatı, İletim bedelleri, ÖTV, SKB, OSBTHB 

mevzuat gereği oluşabilecek diğer bedeller ve KDV ile sınırlı olup, MAKİNE OSB hiçbir şekilde iş bu 

maddede belirtilen bedeller ve iş bu sözleşmede belirtilen haklı cezai bedeller ve asgari alım 
taahhüdünden doğan al ya da öde kaydına ilişkin bedeller dışında MÜŞTERİ’den herhangi bir nedenden 

ötürü ek bir ödeme talep etmeyecektir. 

Bu faturalar için son ödeme günü; ilgili fatura toplam tutarı için ilgili faturanın tanzim edildiği ayı takip 

eden ayın 14.(ondört) takvim günü olup MÜŞTERİ kendisine fatura edilen tutarı MAKİNE OSB’nin 
kendisine işbu Sözleşme’nin imzalanmasını müteakiben 15(onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildireceği 

banka hesabına nakit olarak defaten belirtilen tarihlere kadar yatırmak zorundadır. 

MAKİNE OSB tarafından yapılması gereken bir ödeme son ödeme tarihi/vade gününden itibaren 1 (bir) iş 

günü içerisinde yapılmaz ise, ödeme asıl alacak miktarına işleyen faiz tutarı ile  birlikte  yapılıncaya  kadar, 

MAKİNE OSB her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin Doğal  Gaz  arzını  durdurma  hakkına  
sahiptir. Doğal Gaz arzının  işbu  maddede  yer  alan  sebeplerle durdurulması  nedeniyle, MÜŞTERİ’nin 

uğrayacağı  doğrudan  veya  dolaylı  zararlardan MAKİNE OSB sorumlu olmayacaktır. 

MAKİNE OSB, fatura tutarının MÜŞTERİ tarafından yatırıldığı banka hesabını MÜŞTERİ’ye önceden yazılı 

olarak bildirmek koşuluyla her zaman değiştirebilir. MÜŞTERİ, kendisine fatura edilen tutardan hiçbir 
mahsup, takas, kesinti veya tevkifat yapmaya yetkili değildir.  

Son ödeme gününün Cumartesi - Pazar veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde, ödemeler bu 

günlerden önceki son iş günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. MÜŞTERİ, faturanın kendine ulaşmaması 
halinde söz konusu faturayı MAKİNE OSB’den talep etmek ve söz konusu fatura bedelini her halükarda 

işbu sözleşme hükmünün üçüncü paragrafında belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdür.  

Düzenlenen faturalar MÜŞTERİ’ye öncelikle faks, e-posta gibi yollarla ve aslı daha sonra gönderilir. 
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İşbu Sözleşme kapsamında, Sözleşme Yılı içerisinde tanzim edilen faturalara ilişkin olarak; Taraflarca 

muhasebe mevzuatı gereği yıl içinde ve / veya sonunda gerçekleştirilen muhasebesel rutin hesap 

mutabakatları ve işlemleri Tarafların Sözleşmesel yükümlülüklerinin ibrası anlamına gelmeyecek olup 
MAKİNE OSB’nin tüm hak ve alacakları bakidir. 

15. TEMİNAT  

MÜŞTERİ satın alacağı Doğal Gaz için MAKİNE OSB’ye Ek’te verilen örneğe uygun olarak Makine OSB’nin 
uygun gördüğü firma adına düzenlenmiş ve Sözleşme Dönemi’nin sona erme tarihinden en az 3(üç) ay 
sonrasına kadar yürürlükte olacak kesin Banka Teminat Mektubu verecektir. Teminat mektubu tutarı; 
Madde 6’da verilen ilgili sözleşme dönemi kapsamındaki aylık doğal gaz çekişleri dağılımında, en fazla 
çekiş yapılacak ayın toplam tüketim miktarı ile başlangıç “Doğal Gaz Satış Fiyatı” çarpımının 2 (iki) katına 
eşdeğer bedelde olacaktır.  Teminat, MÜŞTERİ’nin gecikme faizi de dahil olmak üzere tüm borçlarını 
kapsadığı gibi alacağın tahsili için yapılan yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerini de içerir. İş bu 

sözleşmedeki bütün yükümlülük ve yaptırımlar da bu teminat kapsamındadır. 

Alıcı, Banka Teminat Mektubunun süresinde ve işbu sözleşme ve eklerine uygun şekilde MAKİNE OSB’ye 

temin edilmemesi halinde MAKİNE OSB’nin işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında hiçbir yükümlülük ve 
taahhüdünün bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  

Banka Teminat Mektubu Türkiye’de faaliyet gösteren ve MAKİNE OSB tarafından kabul edilecek bir 

bankadan alınacak ve MAKİNE OSB’nin talebi üzerine derhal ödenecek şekilde düzenlenecektir. Banka 

Teminat Mektubu, Alıcı’nın işbu Sözleşmeden kaynaklı tüm borçlarının ifasını teminat altına alma amacı 
taşımaktadır.  

Banka Teminat Mektubu, Alıcı’nın işbu Sözleşme ve Taraflar arasındaki diğer protokol, sözleşme vb. 
kapsamındaki tüm taahhüt ve borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya MAKİNE 

OSB’nin Alıcı’ya tanzim edeceği aylık faturaları vadesinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutara tekabül 
eden bedel için (işbu sözleşmeye uygun olarak eklenecek faiz bedelleri de dahil) MAKİNE OSB tarafından 

herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın derhal nakde çevrilebilecektir.  

İşbu Sözleşmenin Sözleşme Dönemi sonunda yenilenmesi durumunda Alıcı, Sözleşme Döneminin 

bitiminden 30 (otuz) gün önce işbu maddedeki şartları haiz yeni bir Banka Teminat Mektubunu (SKB, 
ÖTV, OSBTHB ve KDV’nin de eklenmesi suretiyle oluşacak, Alıcı’nın Sözleşme Yılı için MAKİNE OSB’ye 

bildirmiş olduğu Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Aylık dağılımındaki en fazla Çekiş yapılacak olan Ay’a ait 
Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının toplamının, teminatın verileceği Aydaki Doğal Gaz Satış Fiyatı esas alınarak 

belirlenecek bedelinin 2 (iki) katı kadar olacak tutarda) MAKİNE OSB’ye teslim edecektir. Yeni Banka 

Teminat Mektubu, MAKİNE OSB’ye sunulmadan Sözleşme yenilenmeyecektir. Eski Banka Teminat 
Mektubu, Alıcı’nın MAKİNE OSB’ye yenisini sunması üzerine ve Alıcı’nın ilgili tarihte MAKİNE OSB’ye vadesi 

gelmiş herhangi bir borcu bulunmaması koşulu ile Alıcı’ya iade edilecektir.  

Sözleşmenin sona ermesi veya herhangi bir sebeple feshi halinde Banka Teminat Mektubu, Alıcı’nın 

MAKİNE OSB’ye fesih ve/veya sona erme tarihi itibariyle işbu sözleşme ve sözleşme konusu ticari ilişkiden 
kaynaklanan herhangi bir borcu bulunmaması koşulu ile Alıcı’ya iade edilecektir. 

Banka Teminat Mektubunun verilmesi, işbu Sözleşmenin asli unsuru olup Banka Teminat Mektubunun 

herhangi bir nedenle geçersiz sayılması, teminatı veren bankanın iflas etmesi veya bankacılık 

faaliyetlerinin durdurulması, yeni bir teminat mektubu verilmemesi ya da Banka Teminat Mektubunun 
süresinin ilgili banka tarafından uzatılmaması veya mücbir sebep halleri dahil sair nedenlerle Alıcı’nın 

Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin teminatsız kalması durumlarında MAKİNE OSB 5 (beş) gün 
önceden ihbarda bulunarak Sözleşme hükümlerine uygun teminat mektubu sunulmasını Alıcı’dan talep 

edecektir. MAKİNE OSB’nin bu talebinin ulaşmasından itibaren 3 (üç) gün içinde içinde yeni teminat 

mektubu sunulmazsa, MAKİNE OSB, tek taraflı olarak Doğal Gazı kesme ve/veya Sözleşmeyi haklı 
sebeplerle fesih hakkına sahiptir. Buna dayanarak fesih hakkının kullanılması halinde Alıcı, herhangi bir 

hak ve zarar tazmini talebinde bulunma hakkı olmayacağını ve bu nedenle MAKİNE OSB’nin uğradığı 
zararları, MAKİNE OSB’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
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16. GECİKME FAİZİ 

MÜŞTERİ’nin Sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini ihlali durumunda,  ödenmeyen kısma aylık 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirlenen gecikme faizi oranı 
uygulanacaktır. 

İşbu Sözleşme uyarınca MÜŞTERİ tarafından yapılması gereken bir ödeme, son ödeme tarihinden itibaren 

1 (bir) gün gecikirse, MAKİNE OSB’nin kullanabileceği sair haklara halel gelmeksizin, ödeme asıl alacak 
miktarı üzerinden işletilecek faiz tutarı ile birlikte yapılıncaya kadar, MAKİNE OSB işbu Sözleşme uyarınca 

MÜŞTERİ’ye yapacağı Doğal Gaz arzını durdurma hakkına sahiptir.  

MÜŞTERİ’nin Sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu ödemelerin bir Sözleşme Yılı içinde toplam 

30 (otuz) günden fazla gecikmesi halinde MAKİNE OSB, gecikme faizine ilişkin hakları saklı kalmak 

kaydıyla, Sözleşmeyi feshedebilir veya yeni şartlar önerebilir veya Doğal Gaz arzını durdurabilir veya 
bunların tümünü veya bir kısmını birlikte yapabilir. Doğal Gaz arzının durdurulması ve/veya yeni şartlar 

önerilmesi Sözleşmenin feshi anlamında yorumlanamaz. 

Doğal Gazın MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini ihlali nedeni ile kesilmesi nedeniyle MÜŞTERİ’nin uğrayacağı 
her türlü zarar ziyan ve sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİ’nin tekrar Doğal Gaz verilmesini 

isteyebilmesi için, o zamana kadar tahakkuk eden borçlarını tüm faiz ve eklentileriyle birlikte ödemesi 
gerekir. 

 

17. FATURALARA İTİRAZLAR 

MÜŞTERİ, MAKİNE OSB’nin gönderdiği faturalara söz konusu faturanın kendisine ulaşmasını müteakiben 8 

(sekiz) gün içerisinde itiraz edebilir.  

Faturalara itiraz edilmesi, ilgili faturaların ödenmemesine neden teşkil etmeyip her halükarda MÜŞTERİ 
Sözleşme kapsamında tüm ödemelerini Sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak 

yapmak zorundadır. İtirazlar MAKİNE OSB tarafından 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.  

İtirazın yerinde görülmesi durumunda, fazla tahsil edilen tutar, MAKİNE OSB tarafından müteakip ilk 

fatura tutarından mahsup edilir. MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’ye borcunun olduğunun tespiti halinde ise, 
MAKİNE OSB tarafından ilgili tutar için fatura düzenlenir ve ilgili fatura, tanzim tarihinden itibaren 3 (üç) iş 

günü içerisinde ödenir.  

18. VERGİ RESİM VE HARÇLAR 

İş bu Sözleşmenin imzalanması, uzatılması veya tedarik edilecek doğalgazın miktarlarında değişiklik 
yapılmasıyla ile ilgili olarak mer-i mevzuat kapsamında tahakkuk edebilecek her türlü harç, vergi, resim, 

MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. İş bu Sözleşmenin imzalanmasıyla doğacak Damga Vergisinden 
MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. 

İşbu Sözleşmeye konu Doğal Gaz ithali, satışı ve alışına ilişkin olarak gelecekte herhangi bir isim altında 

konabilecek tüm vergi, resim ve harçlar ile fonların ödenmesi MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olacaktır. 

19. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

MAKİNE OSB, işbu Sözleşmede belirtilen diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerden herhangi 
birinin varlığı halinde işbu Sözleşmeyi feshedebilir: 

i) MÜŞTERİ’nin Doğal Gazı Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen amaç ve yer dışında kullanması, 

ii) MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme gereğince yapması gereken ödemeleri bir Sözleşme Yılı içerisinde 

toplam 30 (otuz) günden fazla gecikerek yapması, veya yapması gereken ödemeleri iki defa üst 
üste ödeme vadesinde yapmaması, 
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iii) MÜŞTERİ’nin MAKİNE OSB’nin izni olmadan Taşıyıcının ve/veya Dağıtım Şirketinin ekipmanlarına 

veya Doğal Gaz temini için inşa edilmiş tesislere müdahale etmesi, 

iv) MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’nin 14. maddesinde yer verildiği şekilde Teminat Mektubu’nun 
MÜŞTERİ tarafça öngörülen sürede temin edilememesi, 

v) MÜŞTERİ’nin yukarıda (i), (ii), (iii) ve (iv)’de sayılı olanlar haricindeki yükümlülüklerini ihlal etmesi 
durumunda, söz konusu ihlalin MAKİNE OSB’nin ihtarından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

giderilmemesi, 

vi) Mücbir sebebin 15 (on beş) günden fazla sürmesi, 
vii) MÜŞTERİ’nin iflası, tasfiyeye girmesi veya borçlarını ödemede acze düşmesi. 

Sözleşmenin feshi ve/veya Doğal Gaz tedarikinin durdurulması halinde MAKİNE OSB’nin işbu Sözleşme 

kapsamındaki tüm alacakları muacceliyet kesbedecektir. 

İşbu sözleşmenin Madde 3 hükmüne ihlal oluşturan kullanımların söz konusu olması durumunda MAKİNE 

OSB işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilir veya gaz arzını kesebilir. 
MAKİNE OSB, Kaçak veya kayıt dışı kullanımdan kaynaklı kendi nezdinde oluşmuş zararları MÜŞTERİ’nin 

alacaklarından mahsup edebilir. 

MAKİNE OSB’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, söz konusu ihlalin 

MÜŞTERİ’nin ihtarından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde giderilememesi halinde, MÜŞTERİ Sözleşmeyi 
feshedebilir. 

20. MÜCBİR SEBEPLER 
 

“Mücbir sebep” terimi, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış 
olmasına karşın önlenemeyecek, engellenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve bu durumun 

etkilenen tarafın ilgili mevzuat ve işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini 

engellemesi anlamına gelir. 

Mücbir sebeplere tabii afetler, doğal güçler, seller, depremler, toprak kaymaları, yangınlar, boru hattındaki 
kazalar, savaşlar (ilan edilmiş olsun olmasın), sabotajlar ve savaş muadili operasyonları, Taşıyıcı ve/veya 

MÜŞTERİ’nin Doğal Gaz taşıttığı Dağıtım Şirketleri’nin (MÜŞTERİ veya MAKİNE OSB’ye makul olmayan 

kolaylıklar sağlayan ayrımcı muameleler hariç) MAKİNE OSB ve/veya MÜŞTERİ’nın gaz teslimine mani 
olacak aksiyonları, MAKİNE OSB’nin doğal gaz temin etmek için akdettiği herhangi bir Sözleşme 

kapsamında ortaya çıkan sebepler sonucu kısmen ya da tamamen doğal gaz temin ve/veya arz 
edememesi dahil edilebilir ancak bunlarla sınırlı değillerdir. 

Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını etkileyecek işbu Sözleşme’nin yürürlük 
tarihinden sonra çıkan kanunlar, yönetmelikler ve Doğal Gaz piyasasına ilişkin her türlü hukuki düzenleme 

ve/veya kamu kurumları tarafından alınan kararlar ve/veya mahkeme kararları ise kural olarak Mücbir 
sebep sayılmayacaktır.  

Herhangi bir Mücbir sebep durumunun gerçekleşmesini takiben, etkilenen Taraf diğer Taraf’ı derhal sözlü 
olarak, mümkün olan en kısa zamanda da olaydan ve olayın beklenen boyutu ile süresinden, ilgili belgeleri 

de bildirimine ekleyerek, yazılı şekilde haberdar edecek ve en kısa zamanda Sözleşme’nin normal ifasının 
sürdürülmesini sağlamak için faydalı olabilecek tüm makul önlemleri taraflar beraberce alacaktır. 

Mücbir sebep durumlarının ve/veya etkilerinin 10 (on) günlük bir süreyi geçeceği öngörüldüğü takdirde, 
Taraflar, ortaya çıkacak zararı en asgaride tutmak ve her iki Taraf’ın da kabul edebileceği bir çözüm 

bulmak için görüşecek ve ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir. 

Sözleşme’nin Mücbir sebep durumlarının 15 günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan biri diğer 

tarafa 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve 
sözleşmenin fesih tarihine dek oluşan tüm taahhütlerini ifa etmek koşuluyla feshedebilir. Diğer taraf bu 

fesih sebebi ile ilgili taraftan herhangi bir ad altında, tazminat, cezai şart veya benzeri hak ve alacak 
talebinde bulunamaz.  
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21. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukukuna göre çözülecek olup bu uyuşmazlıkların 
çözümünde Kocaeli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

22. GİZLİLİK 

Taraflar işbu Sözleşme hükümlerini ve işbu Sözleşme’nin devamı süresince birbirlerinden öğrendikleri 
ticari bilgi ve belgeleri (yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanan, malzemeler, şartnameler, kullanma 

kılavuzları, iş planları, pazarlama planları da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve 

belge) gizli tutacak ve ve bu bilgileri ifşa eden Tarafın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme 
amaçları dışında kullanmayacak ve, üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Böyle bir ifşa olması halinde, ifşa 

eden Taraf, bahsi geçen üçüncü şahıs tarafından yapılacak uygunsuz bir ifşa durumunu önlemek için 
gereken her türlü önlemi alacaktır. Ancak Taraflar işbu Sözleşme ile ilgili işler ile uğraşan müdürlerine, 

çalışanlarına, profesyonel danışmanları ve diğer elemanlarına sözü edilen bu bilgileri ifşa edebilirler. 
Taraflardan her biri, işbu Sözleşme gereğince paylaşılan yukarıda adı geçen bilgilere erişim imkanına sahip 

olan tüm çalışanlarının bu yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesini ve bunlara tabi olmasını 

sağlayacaktır. 

İşbu maddede belirtilen gizlilik yükümlülükleri aşağıda belirtilen durumlar ve bilgiler bakımından geçerli 
olmayacaktır: 

(i) İfşa edildiği sırada kamuya açık olan veya açıklandıktan veya kazanıldıktan sonra, gizlilik 
şartlarını ihlal etmeyerek,  kamuya açık bilgi haline gelen bilgiler, 

(ii) İfşa tarihinde Tarafların zaten elinde olan ve daha önceden Taraflardan doğrudan veya 

dolaylı olarak kazanılmamış olan bilgileri, 
(iii) Herhangi bir gizlilik taahhüdü ile bağlı olmayan üçüncü bir şahıstan iyi niyet kuralları 

çerçevesinde ve bu Kontrat hükümlerine uygun alınan bilgiler, ve 
(iv) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari 

emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. 

İşbu Gizlilik yükümlülüğü Sözleşme’nin bitiminden sonra süresiz olarak yürürlükte kalacak ve Taraflar için 

bağlayıcı olacaktır. 

23. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

MAKİNE OSB, işbu Sözleşmede düzenlenen hak ve yükümlülüklerini, diğer Tarafın rızası aranmaksızın 

doğrudan veya dolaylı iştiraklerine veya üçüncü şahıslara devredebilir.  
 

Taraflar, sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, yukarıda yazılı 3. Kişiler dışında diğer tarafın 

önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemeyeceklerini kabul ve beyan 
ederler. 

 
24. BİLDİRİMLER 

Sözleşmede aksi düzenlenmemiş olmadıkça, işbu Sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, ilgili Tarafa imza 
karşılığı elden verilecek ya da orijinali aynı gün içerisinde gönderilmek üzere faks, elektronik posta veya 

taahhütlü mektupla gönderilecektir.  

Bildirimler, Tarafların aşağıda yer alan irtibat adres ve numaralarına yapılacak olup bunlarda meydana 

gelen değişiklikler, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde karşı Tarafa 
bildirilecektir. Aksi halde, işbu Sözleşmede yazılı bulunan adres ve irtibat numaralarına yapılan bildirimler 

geçerli olacaktır. 
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MÜŞTERİ                 MAKİNE OSB 

Yetkili Kişi            :      Yetkili Kişi  :  

Elektronik posta            :      Elektronikposta: 
Tel   :                Tel   :  

Faks   :                Faks   :  
26. SAİR HÜKÜMLER 

a- İşbu Sözleşmeye ilişkin tüm uyuşmazlıklarda karşılıklı kayıtların esas alınacağı, tutarsızlık olursa 
MAKİNE OSB’nin kayıtları esas alınacak hususunda taraflarca mutabakat sağlanmıştır. 

b- MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi veya Sözleşmede yazılı miktarlardan fazla 

veya az Doğal Gaz Çekişi yapması nedeni ile MAKİNE OSB’nin Taşıyıcıya veya Dağıtım Şirketine ödemek 

zorunda kalacağı bedeller dahil MAKİNE OSB’nin uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olacak ve 
MÜŞTERİ, MAKİNE OSB’nin ilk talebinde MAKİNE OSB’nin söz konusu bedelleri zamanında ödeyebilmesi 

için söz konusu bedelleri önceden MAKİNE OSB’ye ödeyecektir.   

c- Taraflar, işbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve ŞİD dahil ilgili mevzuata aykırı hükümler 

olması halinde ŞİD ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler. 

d- İşbu Sözleşme   /  /201  tarihinde, tek nüsha olarak imzalanmış olup 2. maddede belirtilen tarihte 
yürürlüğe girmiştir. Protokolün aslı MAKİNE OSB’de kalacak, MAKİNE OSB tarafından aslı gibidir yapılmış 

bir nüshası MÜŞTERİ’ye imza tarihinde teslim edilecektir.       

             
            

 MÜŞTERİ / KATILIMCI                                         MAKİNE İHTİSAS 
                                                                                            ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK : İMZA SİRKÜLERİ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


