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İşbu DEPOLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (Sözleşme) bir tarafta BOTAŞ Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş (Depolama Şirketi) ile diğer tarafta ________________________ 
__________________________ (Hizmet Alan) arasında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 
akdedilmiştir. 
 
Sözleşme içerisinde, Depolama Şirketi ve Hizmet Alan tekil olarak “Taraf” veya çoğul olarak 
“Taraflar” olarak anılabilir. 
 
BEYANLAR 
 
Silivri’de bir Doğal Gaz Depolama Tesisine sahip olan Depolama Şirketi; 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’na göre bu Depolama Tesisi’ni işletmek için gerekli depolama lisansına ve bu 
Sözleşme’nin konusunu ifa için gerekli diğer tüm idari, izin, ruhsat, sertifika ve lisanslara 
sahiptir.  
 
Sözleşme, BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kullanım Usul ve Esasları’nda 
(KUE) öngörüldüğü üzere ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılması ilkelerine bağlı 
kalınarak verilecek Standart Hizmet ile ilgili konuları düzenler. 
 
Hizmet Alan, Depolama Tesisi’nde bu Sözleşme’nin konusunu ifa için gerekli tüm idari, izin, 
ruhsat, sertifika ve lisanslara sahiptir.  
 
Hizmet Alan, Depolama Şirketi’ne Depolama Tesisi’nden hizmet almak için başvuruda bulunmuş 
ve Hizmet Alan’ın başvurusu kabul edilerek, kendisine aşağıda belirlenen kural ve şartlara 
uyması kaydı ile Sözleşme’nin 9. maddesinde belirtilen Sözleşme Depolama Kapasitesi tahsis 
edilmiştir.  
 

MADDE 1 
TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 
1.1. Depolama Şirketi: 
 

a. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş 
b. Adresi: Bilkent Plaza A-II Blok  06800 Bilkent/Ankara 
c. Telefon Numarası: 0 312 297 20 00 
d. Faks Numarası: 
e. Elektronik Posta Adresi: 

 
1.2. Hizmet Alan: 
 a. Şirket: ____________________________________________________________ 
 b. Adresi:____________________________________________________________ 
 c. Telefon Numarası:___________________________________________________ 
 d. Faks Numarası:_____________________________________________________ 
 e. Elektronik Posta Adresi:______________________________________________ 
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MADDE 2 

SÖZLEŞMENİN DİLİ 
 
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 
 

MADDE 3 
TANIMLAR 

 
“Basiretli Tacir”, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini iyi niyetle ifa etmeyi amaçlayan, bunu 
yaparken ve taahhüdünün olağan biçimde yerine getirilmesi esnasında uygulanacak kanunlara 
uygun hareket eden ve aynı veya benzer koşullar altında aynı tür bir faaliyetle iştigal eden ve 
diğer Taraf’ın menfaatlerini de göz önünde bulunduran, becerikli ve deneyimli bir işletmeciden 
makul ve olağan olarak beklenebilecek düzeyde beceri, özen, ihtiyat ve ileri görüşlülüğü gösteren 
kişiyi ifade eder. 
  
“Kişi”, gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
  
“Zarar”, bir Kişi tarafından karşılaşılan veya uğranan her türlü kayıp, maliyet, zarar, 
yükümlülük, borç, kar kaybını (faiz, cezalar, avukatlık ücretleri ve ödemeleri dahil) ifade eder.  
 
KUE’de, “Tanımlar ve Yorumlama” başlığı altında yer alan düzenlemeler Sözleşme bakımından 
da uygulanır.  
 

MADDE 4 
SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 
Depolama Şirketi tarafından, Sözleşme ve KUE’de belirlenen kural ve şartlar altında, Teslim ve 
Kabul Noktası’nda teslim alınan Doğal Gaz’ın rezervuarlara enjekte edilmesi, rezervuarlarda 
bulundurulması ve rezervuarlardan geri üretilerek Teslim ve Kabul Noktası’nda Hizmet Alan 
adına teslim edilmesidir. 
 

MADDE 5 
ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER 

 
5.1. Ücretlendirme 
 
Depolama Şirketi’nin Sözleşme ve KUE kapsamında verdiği hizmetler Depolama Tarifesi’ndeki 
bedellere göre ücretlendirilir. Hizmetlerin ücretlendirilmesine Depolama Yılı’nın başlangıcı ile 
başlanır. KUE’de yer alan “Ücretlendirme ve Ödemeler” başlığı altında düzenlenen hususlar bu 
Sözleşme bakımından da uygulanır. EPDK’nın Depolama Tarifesi’ni etkileyen bir Kurul kararı 
yayımlaması halinde Taraflar, Kurul kararlarına uymayı kabul ederler. 
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5.2. Hizmet Kesintisi Ücreti 
 
Mücbir sebep halleri, kısıtlama ve kesinti bildirimleri, Operasyonel Akış Emirleri ve İletim 
Şirketi tarafından verilen acil durum ihbarları ve sevkiyat azaltma talimatları hariç olmak üzere, 
Depolama Şirketi’nin KUE uyarınca vermesi gereken hizmetlerin aksatılması veya verilememesi 
durumunda, hizmetin aksayan veya verilemeyen kısmı için Depolama Şirketi tarafından Hizmet 
Alan’a hizmet kesintisi ücreti ödenecektir. Hizmet Alan’a ait gün sonu tahsisat ile onaylanmış 
son Program’ı arasındaki farkın onaylanmış son Program’ına oranının %8’den fazla olması 
halinde, %8’lik fark hariç tutulmak kaydıyla hizmet kesintisine tabi miktar hesaplanacaktır. 
Hizmet kesintisi ücreti, ilgili ayda hizmet kesintisine tabi miktar ile ilgili ay için geçerli olan 
Hizmet Kesintisi Bedeli’nin çarpımıyla oluşacak ve takip eden ayın ilk Gün’ünde 
hesaplanacaktır. Hizmet Kesinti Bedeli, Depolama Tarifesi’nde yer alır. 
 
5.3. Ödemeler 
 
Hizmet Alan, Depolama Şirketi’ne KUE ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda ödeme 
yapacaktır. 
 

MADDE 6 
SÖZLEŞME SÜRESİ 

 
İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve ....../....../..….. Günü saat 08:00’de 
sona erer. 
 

MADDE 7 
TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

 
7.1. Hizmet Alan, aşağıdaki şartları bilmekte ve kabul etmektedir; 
 

a. Depolama Tesisi, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılması ilkelerine 
aykırı şekilde hizmet veremez. 
 
b. Depolama Tesisi’nin ekonomik, verimli, eşit ve güvenli işletmecilik ilkelerine uygun 
olarak işletmecilik yapabilmesi ancak Depolama Tesisi’nde bulunan Doğal Gaz’ın, 
tasarruf yetkisinin Sözleşme ve KUE hükümleri doğrultusunda Hizmet Alan adına 
Depolama Şirketi’nde olması halinde mümkündür. 
 
c. Envanter’e yönelik hesaplamalar Sm3 bazında yapılır. 
 
d. Depolama Tesisi’ne teslim ettiği Doğal Gaz, diğer Hizmet Alan’ların Doğal Gaz’ı ile 
karışır. Geri üretim yaptırarak teslim alacağı Doğal Gaz, Depolama Tesisi’ne teslim ettiği 
Doğal Gaz ile aynı kimyasal kompozisyonda olmaz. 
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e. Basiretli Tacir olarak, Sözleşme’nin ifası için üçüncü Kişi’lerle yapması gereken tüm 
düzenleme ve anlaşmaları tamamlar, bu anlaşmaların Sözleşme’nin ifası ile uyumlu 
olacağını ve ifasını engellemeyeceğini kabul eder. 

 
7.2. Bu Sözleşme, Hizmet Alan’ın müşterisi ile Depolama Şirketi arasında herhangi bir hak ve 
sorumluluk doğurmaz ve Hizmet Alan’ın müşterisine karşı hukuki sorumluluğu nedeniyle 
Depolama Şirketi sorumlu tutulamaz ve herhangi bir ödeme yapmaz. Bununla beraber, Depolama 
Şirketi’nin herhangi bir durumda ve hangi adla olursa olsun Hizmet Alan’ın müşterisine herhangi 
bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, Hizmet Alan söz konusu ödemeleri bütün giderleri 
ve faizleriyle birlikte Depolama Şirketi’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar bunu 
önleyecek gerekli tedbirleri almak ve Sözleşme süresince bu tedbirleri korumakla yükümlüdürler. 
 

MADDE 8 
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
8.1. Depolama Şirketi’nin Yükümlükleri  
 
 8.1.1. Acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri ve mücbir sebep halleri 
dışında Sözleşme’de yer alan program uyarınca belirlenmiş kapasite Miktarını (Sözleşme 
Depolama Kapasitesini) Hizmet Alan’ın kullanımına hazır tutmak. 
 
 8.1.2. Acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri, mücbir sebep ve Hizmet 
Alan’ın KUE ve/veya Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme halleri saklı 
kalmak kaydı ile Günlük Program’a ve Doğal Gaz kalite şartnamesine uygun Doğal Gaz’ı Teslim 
ve Kabul Noktası’nda teslim almak veya teslim etmek. 
 
 8.1.3. Sözleşme ve KUE hükümleri saklı kalmak kaydı ile Teslim ve Kabul Noktası’nda 
teslim alınan Doğal Gaz’ı rezervuarlara enjekte etmek, rezervuarlarda bulundurmak ve 
rezervuarlardan geri üreterek Teslim ve Kabul Noktası’nda Hizmet Alan adına teslim etmek. 
 
 8.1.4. Depolama Tesisi’nin işletilmesi ve bakımı ile ilgili hizmetleri yürütmek ve sağlamak. 
 
 8.1.5. Depolama Tesisi Günlük Program’larını planlamak, programlamak ve onaylamak. 
 
 8.1.6. Teslim alınan ve teslim edilen Doğal Gaz’ın kalite ve miktarını belirlemek ve 
hesaplamak için gerekli ölçüm, kalibrasyon, laboratuar ve mühendislik hizmetlerini temin etmek. 
 
 8.1.7. Bakım ve onarım çalışmalarını KUE hükümlerine göre yürütmek. 
 
 8.1.8. Depolama Tesisi’nin risklere karşı sigortalarını Sözleşme’nin “Sigorta” başlıklı 
maddesi uyarınca temin ve muhafaza etmek. 
. 
 8.1.9. KUE’de ve Sözleşme’de Depolama Şirketi için tanımlanan diğer yükümlülükleri 
yerine getirmek.  
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8.2. Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri 
 
 8.2.1. Acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri ve mücbir sebep halleri 
dışında Doğal Gaz kalite şartnamesine uygun Doğal Gaz’ı, Depolama Şirketi tarafından 
onaylanmış Program’ına uyumlu olarak Teslim ve Kabul Noktası’nda teslim etmek veya teslim 
almak. Hizmet Alan’ın bu yükümlülüğe uymaması halinde KUE’nin ilgili hükümleri kıyasen 
uygulanabilir. Bu durumda, Depolama Şirketi Sözleşme’yi feshetme hakkını saklı tutar. Hizmet 
Alan, Depolama Şirketi tarafından bu madde hükmünün uygulanması nedeniyle uğrayacağı 
Zarar’dan Depolama Şirketi’ni sorumlu tutamaz. 
 
 8.2.2. Sözleşme’nin imzalanmasını takip eden 15 (on beş) Gün içerisinde Sözleşme’de 
belirtilmiş olan niteliklere sahip yetkili temsilcisini Depolama Şirketi’ne bildirmek. 
 
 8.2.3. Acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri ve mücbir sebep hallerinde 
kendisinden beklenilen işlem, eylem ve düzenlemeleri gecikmeksizin yapmak, bunlara ilişkin 
gerekli bildirimleri zamanında yapmak. 
 
 8.2.4. Depolama Tesisi’nin işletme kuralları, gerekleri ve sınırlamalarına uymak. 
 
 8.2.5. Depolama Şirketi’ne ilgili mevzuat ve Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken bedelleri 
zamanında ödemek. 
 
 8.2.6. Standart Hizmet kapsamında Program’ını yıllık, aylık ve günlük olarak zamanında 
planlamak, hazırlamak, Depolama Şirketi’nin onayına sunmak ve Program’larda Depolama 
Şirketi’nin öngördüğü değişiklikleri yapmak ve Depolama Şirketi tarafından onaylanmış 
Program’lara uymak. 
 
 8.2.7. Acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri ve mücbir sebep ve Bakım 
gibi nedenlerle Program’da yapılacak değişikliklere uymak. 
 
 8.2.8. Doğal Gaz’ın teslim alınması ve teslim edilmesi için İletim Şirketi ile ŞİD 
hükümlerine göre gerekli anlaşmaları ve düzenlemeleri yapmak. 
 
 8.2.9. Diğer Kişi’lerle veya kamu daire, kurul ve kurumlarıyla Teslim ve Kabul Noktası 
öncesinde veya sonrasında yapacağı veya yaptıracağı burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, tüm 
gerekli düzenlemeleri, başvuruları, beyanları, ödemeleri ve anlaşmaları, tüm bunların Depolama 
Tesisi kapasitesinin ve ekipmanlarının işletme koşullarına uygun olması ilkesini de dikkate alarak 
ve KUE ile Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmak, uygun olmaması halinde doğacak mali 
külfetlere katlanmak. 
 
 8.2.10. KUE ve Sözleşme hükümlerine aykırı işlemleri nedeni ile diğer Hizmet Alan’ların ve 
Depolama Şirketi’nin bundan herhangi bir şekilde zarar görmesini veya külfete katlanmasını 
önlemek. 
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 8.2.11. Kendi kusuru ile diğer Hizmet Alan’lar veya Depolama Şirketi’ne karşı açılabilecek 
davalarda, başlatılacak icra işlemlerinde ve her türlü talebe ilişkin olarak onları korumak ve 
savunmak. 
 
 8.2.12. Vermekle yükümlü olduğu teminat mektuplarını zamanında temin ve teslim etmek. 
 
 8.2.13. KUE’de ve Sözleşme’de tanımlanmış diğer iş, işlem ve yükümlülükleri yerine 
getirmek. 
 

MADDE 9 
SÖZLEŞME DEPOLAMA KAPASİTESİ 

 
Sözleşme’ye esas olan Sözleşme Depolama Kapasitesi ……………………………. (……………. 
……………………………………………………………..) Sm3’dür. 
 

MADDE 10 
ENVANTER 

  
Envanter ile ilgili işlemler KUE uyarınca yürütülür. Hizmet Alan’ın herhangi bir Gün’e ait 
Envanter’i aşağıdaki formül ile tespit edilir. 
 
 
Envanter = Hizmet Alan Adına Gerçekleştirilen Toplam Enjeksiyon Miktarı – Hizmet Alan 
Adına Gerçekleştirilen Toplam Geri Üretim Miktarı + Devir Alınan Envanter – Devir Edilen 
Envanter 
 

MADDE 11 
DEPOLAMA TESİSLERİNE DOĞAL GAZIN KABULÜ 

 
11.1. Depolama Tesisi’ne Doğal Gaz’ın kabulü için aşağıdaki koşullar aranır: 
 

a. Doğal Gaz’ın ŞİD’de yer alan kalite şartlarına uygun olması, 
 

b. Hizmet Alan’ın İletim Şirketi ile gerekli rezervasyonu ve gerekli sözleşmeleri yapmış 
olması, 

 
c. Depolama Tesisi’nde acil durum, kısıtlama ve kesinti, Operasyonel Akış Emri, Bakım 

veya mücbir sebep gibi hallerin bulunmaması, 
 

d. Hizmet Alan’ın Depolama Şirketi’ne karşı olan mali yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olması. 
 
11.2. Teslim ve Kabul Noktası’nda bu maddede sayılan şartlardan herhangi birine uyulmaması 
veya Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi ve/veya KUE hükümlerinin yerine 
getirilmemesi halinde, Depolama Şirketi, Hizmet Alan’a ait Doğal Gaz’ın kabulünü, bu durum 
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ortadan kalkana kadar, Hizmet Alan’ı ret ve buna ilişkin ayrıntılar hakkında bilgilendirerek 
reddetme hakkına sahiptir. 
 

MADDE 12 
KABUL VE TESLİMAT 

 
Hizmet Alan, Depolama Yılı’nda enjekte ettireceği veya geri ürettireceği Gaz’a ait Standart 
Hizmet için Sözleşme Depolama Kapasitesi (SDK) ile uyumlu olarak yıllık, aylık ve günlük 
Program’lar yaparak KUE’de detaylandırıldığı şekilde Depolama Şirketi’ne bildirir. Hizmet 
Alan’ın ibraz ettiği Program’lar Depolama Şirketi’nin onayıyla geçerlilik kazanır. Onaylanmış bir 
Program’ın değiştirilmesi, ancak söz konusu Program için bir revize Program sunulması ve bu 
Program’ın Depolama Şirketi tarafından onaylanması ile mümkündür. Hizmet Alan’a ait gün 
sonu tahsisatların dağıtımı KUE hükümlerince yapılır. 
 

MADDE 13 
MÜLKİYET 

 
Envanter’in mülkiyeti Hizmet Alan’a aittir. Ancak, KUE Madde 5.2.3 veya KUE Bölüm 18 
hükümlerinin ortaya çıkması halinde, Envanter’e ait tasarruf hakkı, her türlü def’i ve itirazdan ari 
olarak Depolama Şirketi’ne geçer. Bu durumda, Depolama Şirketi, Hizmet Alan’ın nam ve 
hesabına, satış fiyatına bakılmaksızın Gaz’ı istediği yöntemle satmaya ve bedelini almaya, bu 
bedel içinden kendisinin alacak, zarar, ziyan ve benzeri masraflarını karşılamaya serbest, tam ve 
sınırsız olarak yetkilidir. 
 

MADDE 14 
DEVİR 

 
KUE hükümleri saklı kalmak kaydı ile Sözleşme tahtında belirlenmiş olan herhangi bir hak veya 
yükümlülük devri Depolama Şirketi’nin yazılı muvafakati ile mümkündür. 
 

MADDE 15 
ÖLÇÜM VE TESTLER  

 
Depolama Şirketi tarafından Hizmet Alan adına Ulusal İletim Şebekesi’ne teslim edilen veya 
Ulusal İletim Şebekesi’nden teslim alınan Gaz’ın kalite ve miktarının belirlenmesinde, Depolama 
Şirketi tarafından Sözleşme ve KUE kapsamında yapılan ölçümlere göre tespit edilen kalite ve 
miktar kayıtları esas alınır. “Teslim/Kabul Miktarı ve Kalite Belgesi”, Depolama Şirketi’ne ait 
internet sitesinde yer almaktadır. Bir ticari sayaç ve/veya kontrol sayacı faaliyete alınmadan önce, 
İletim Şirketi ve Depolama Şirketi temsilcileri, Depolama Şirketi’ne ait internet sitesinde yer alan 
“Muayene Talimatı”’na göre muayene yapar. 
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MADDE 16 
BİLDİRİMLER VE TEMSİLCİ 

 
16.1. Bildirimler 
 

16.1.1. Sözleşme’nin yürütülmesine esas Taraflar’ın tebligat adresleri aşağıdadır. 
 

Depolama Şirketi     Hizmet Alan 
 

Adres : 
 
 
 
Telefon : 
Faks : 
E-posta : 
 
16.1.2. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı Taraf’a tebliğ edilmedikçe en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili Taraf’a yapılmış sayılır. 
 
16.1.3. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimin ulaştığına dair teyit alınmak şartıyla bildirim 
yapabilirler.  

 
16.2. Hizmet Alan’ın Temsilcisi 

 
16.2.1. Temsilcinin Nitelikleri  
 
Hizmet Alan, Depolama Şirketi’ne, 24 saat süre ile irtibata geçebileceği bir temsilcinin ve bir 
de yedek temsilcinin iletişim bilgilerini sağlamakla yükümlüdür. Hizmet Alan tarafından 
Depolama Şirketi’ne bildirilmiş olan temsilci ve yedek temsilci, KUE ve Sözleşme 
gereklerini yerine getirebilecek nitelik ve bilgiye sahip olacaktır. Hizmet Alan temsilcisinin 
ve yedek temsilcisinin sistem işletimi açısından Depolama Şirketi ile uyumlu çalışması 
esastır. Temsilcinin ve yedek temsilcinin bu niteliklere uymaması veya Depolama Şirketi ile 
uyumlu çalışmaması neticesinde Depolama Şirketi’nin temsilciyi ve yedek temsilciyi 
reddedip yeni temsilci talep etme hakkı vardır. Bu durumda Hizmet Alan 15 (on beş) Gün 
içerisinde yeni bir temsilci atamakla mükelleftir. 
 
16.2.2. Temsilcinin Görevleri  
 
Hizmet Alan tarafından atanacak temsilcinin Hizmet Alan adına Depolama Tesisi’nde işlem 
yapmaya yetkili olduğu kabul edilir. Hizmet Alan temsilcisinin görevleri aşağıdakilerle 
sınırlı olmamak kaydı ile; 
 

a. Azalma, kesinti veya askıya alma ihbarlarını almak,  
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b. Depolama Şirketi’nin ihbarlarını almak ve talimatları doğrultusunda hareket 
etmek, 
c. Program bildirimlerini elektronik ortamda Depolama Şirketi’ne bildirmek,  
d. KUE ve Sözleşme’de belirtilen diğer bildirimleri teslim almak, 
e. Gerekli tutanakları imzalamaktır. 

 
MADDE 17 

ACİL DURUM 
 
ŞİD hükümlerince İletim Şirketi’nin isteği üzerine acil durum tedbirleri alınabilir. Bu durumda 
Hizmet Alan acil durum tedbirleriyle ilgili taleplere uymakla yükümlüdür ve bu yükümlülükleri 
kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu kabul eder. Depolama Şirketi’nin veya Hizmet Alan’ın, 
İletim Şirketi tarafından alınan acil durum tedbirlerini uygulaması; duruma göre Sözleşme’nin, 
Bağlantılı Sistem Sözleşmesinin, KUE’nin veya ŞİD’in herhangi bir hükmünün ihlali 
sayılmayacaktır. Bu kapsamda Depolama Şirketi, Standart Hizmet’ten doğan yükümlülüklerini 
yerine getirmemiş sayılmayacaktır. 
 

MADDE 18 
KISITLAMA VE KESİNTİ 

 
KUE’de belirtilen “Kısıtlama ve Kesinti” hükümleri uygulanacaktır. 
 

MADDE 19 
OPERASYONEL AKIŞ EMİRLERİ (OAE) 

 
KUE’de belirtilen “Operasyonel Akış Emirleri (OAE)” hükümleri uygulanacaktır. 
 

MADDE 20 
TEMİNAT 

 
Türkiye’deki bir bankadan alınacak teminat mektupları, koşulsuz, ilk talepte ödeme kayıtlı, gayrı 
kabili rücu, iki yıl süreli ve limit içi olacaktır. Teminat mektuplarına ilişkin bütün masraflar 
Hizmet Alan tarafından ödenecektir. 
 

MADDE 21 
MÜCBİR SEBEP 

 
KUE’de belirtilen “Mücbir Sebep” hükümleri uygulanacaktır. 
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MADDE 22 
FESİH 

 
22.1. Mücbir Sebep Nedeni İle Fesih 
 
Taraflar’dan her biri önceden süreli ihbara gerek kalmaksızın mücbir sebebin fasılasız 6 (altı) 
aydan fazla sürmesi halinde Sözleşme’yi feshedebilir. 
 
22.2. Hizmet Alan Tarafından Fesih 
 
Hizmet Alan, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde; Depolama Şirketi’ne 15 (on beş) 
Gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir: 
 

a. Depolama Şirketi aleyhine iflas ettiği yönünde bir karar alınması, 
 

b. Depolama Şirketi için bir kayyum veya vekil atanması, 
 

c. Depolama Şirketi’nin herhangi bir borçlu işleminden yararlanmak veya iflas veya 
benzeri yasalar uyarınca yeniden düzenlemek üzere dilekçe vermesi, 

 
d. Depolama Şirketi’nin Sözleşme şartlarına göre kusuru ile kesintisiz 45 (kırk beş) gün 
süre ile Depolama Hizmeti vermemesi. 
 

22.3. Depolama Şirketi Tarafından Fesih 
 

Depolama Şirketi, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde; Hizmet Alan’a 15 (on beş) Gün 
önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir: 
 

a. Hizmet Alan aleyhine iflas ettiği yönünde bir karar alınması, 
 

b. Hizmet Alan veya onun malvarlığı için bir kayyum veya vekil atanması, 
 

c. Hizmet Alan’ın herhangi bir borçlu işleminden yararlanmak veya iflas veya benzeri 
yasalar uyarınca yeniden düzenlemek üzere dilekçe vermesi, 

 
d. Hizmet Alan’ın ödemelerini zamanında yapmaması, 

 
e. Hizmet Alan’ın Sözleşme’nin ifası için üçüncü Kişi’lerle yapması gereken herhangi bir 
düzenlemeyi gereği gibi ya da hiç yapmamış olması, 
 
f. Depolama Tesisi’nde bulunan Envanter’i ve teminat mektupları için ihtiyat-i tedbir 
kararının çıkması veya kanuni takibata geçilmesi, 

 
g. Hizmet Alan’ın Sözleşme’deki yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 
getirmemesi. 
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22.4. Fesih Halinde Teminat Mektubu 
 

22.4.1. Hizmet Alan’ın kusuru nedeniyle fesih halinde tüm Zarar kesin teminat 
mektubundan ve sair yasal yollardan tazmin edilir. 

 
22.4.2 Sözleşme’nin Hizmet Alan’ın kusuru olmaksızın feshedilmesi halinde, alınmış 
bulunan teminat mektupları, Depolama Şirketi’nin Sözleşme, KUE ve mevzuat hükümleri 
uyarınca herhangi bir hak ve alacağı mevcut değil ise, kendisine iade edilir. 

 
MADDE 23 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
23.1. KUE’nin uygulanmasından doğan, 
 

i) Kapasite, Program ve Tahsisatlar 
ii) Kısıtlama ve Kesinti, OAE 
iii) Ücretlendirme, 

 
hususlarında, Depolama Şirketi ve Hizmet Alan arasında çıkacak ihtilaflar EPDK tarafından 
çözüme kavuşturulur ve Kurul’un alacağı karar Taraflar arasında bağlayıcıdır. Tarafların Kurul 
Kararlarına karşı açacağı davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür. 
 
23.2. Sözleşme’nin 23.1. maddesinde belirtilenler dışındaki hususlarda KUE ve Sözleşme’den 
çıkabilecek uyuşmazlık Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkim Tüzüğü kapsamında 
TOBB Tahkim Divanı Tarafından çözümlenecektir. İhtilaf üç hakem tarafından çözümlenecektir. 
 
23.3. Tahkim yeri Ankara ve Tahkim dili Türkçe olacaktır. Uyuşmazlığın çözümünde esasa 
uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. 
 
23.4. İhtilaf vukuunda Depolama Şirketi’nin kayıtları, tanzim olunan zabıt ve tutanaklar, keşide 
edilen faturalar taraflar için kesin delil teşkil edecektir. 
 

MADDE 24 
SİGORTA 

 
24.1. Depolama Şirketi, aşağıdaki sigortaları yaptırdığı takdirde yükümlülüklerini yerine 
getirmiş sayılır: 
 

a. Depolama Tesisi’nin yangın all risks sigortası, 
b. Depolama Tesisi’nin işletmesinde bulunan boru hatları için üçüncü şahıs mali mesuliyet 

sigortası, 
 
24.2. Tüm sigorta poliçeleri T.C. Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsatlı sigorta şirketleri tarafından 
düzenlenecektir. 
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24.3. Depolama Tesisi’nde Hizmet Alan adına bulunacak temsilci veya personel için mali 
mesuliyet sigortasını yaptırmak Hizmet Alan’ın sorumluluğunda olup, bu kapsamda doğabilecek 
hiçbir hasar Depolama Şirketi’ne rücu edilemez. 
 

MADDE 25 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

 
Sözleşme’nin imzalanması, yürütülmesi ve tadili ile ilgili damga vergisi dahil her türlü vergi, 
resim, harç, fon, noter masrafları ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ve 
sözleşmesel ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar ile bunlara ilişkin artışlar Hizmet Alan’a 
aittir. Hizmet Alan tarafından bu masraflara ilişkin ödemeler vergi kanunlarında belirtilen süreler 
içerisinde yapılacak ve bu ödemelere ilişkin her türlü belge (vergi tahsil alındısı, banka dekontu 
ve benzeri) Depolama Şirketi’ne gönderilecektir. 

 
MADDE 26 
GİZLİLİK 

 
KUE’de belirtilen hükümler geçerlidir. 
 

MADDE 27 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
27.1. Bölünebilirlik 
 
Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya icra edilemez olduğuna hükmedilirse, söz 
konusu hüküm (geçersiz ve icra edilemez olduğu sürece) yürürlükte olmayacak ve bu 
Sözleşme’deki geri kalan herhangi diğer bir hükmü geçersiz hale getirmeksizin, Sözleşme’ye 
dahil edilmemiş sayılacaktır. 
 
27.2. Sözleşmede Değişiklik ve Feragat 
 
Sözleşme’nin (yahut bu Sözleşme’de atıf yapılan herhangi bir belgenin) değişikliği yazılı 
olmadıkça geçerli olmayacaktır. "Değişiklik" terimi herhangi bir değişikliği, ilaveyi, terkini veya 
ikameyi kapsayacaktır. Açıkça anlaşılmadıkça hiçbir değişiklik Sözleşme hükümlerinden genel 
bir feragat yaratmayacak ve Sözleşme uyarınca veya Sözleşme’ye uygun olarak değişiklik 
tarihine kadar birikmiş hakları, borçları ve sorumlulukları ortadan kaldırmayacaktır. 
 
27.3. Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre ŞİD ve KUE hükümlerine, bu 
düzenlemelerde de hüküm bulunmaması halinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu 
Kanunun dayandığı mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.  
 
27.4. Sözleşme hükümlerinin ilgili mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olması halinde, 
aykırılık oluşturan hükümler uygulanmaz, bunların yerine ilgili mevzuatın emredici hükümleri 
uygulanır. 



 

13 
 

 
MADDE 28 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 
 
İşbu yirmi sekiz (28) maddeden oluşan Sözleşme, Depolama Şirketi ile Hizmet Alan arasında 
….../..…./…… tarihinde 1 (bir) asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Asıl nüsha Depolama Şirketi’nde 
kalacaktır.  
 
 
 
 

HİZMET ALAN ADINA     DEPOLAMA ŞİRKETİ ADINA 




