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EK 2 

DOĞALGAZ TEDARİK HİZMETİ 
 
İşbu Sözleşme Eki, DOSAB tarafından Katılımcı’ya sağlanacak ve proses ve/veya ısınma amaçlı 
kullanılacak doğal gaz tedarik hizmetinin kapsam ve şartlarını düzenlemektedir. 

 
MADDE 1.  TESLİM NOKTASI 
Doğalgazın telim noktası: mülkiyeti, bakım ve işletme sorumluluğu DOSAB’a ait olan Katılımcı basınç 
düşürme ve ölçüm istasyonunun çıkış vanasıdır.  Teslim noktasından sonra doğal gazın mülkiyeti 
Katılımcı’ya geçmiş olur ve o noktadan sonra doğalgaza ilişkin her tür zarar ve ziyan Katılımcı’ya ait 
olur.   
 
MADDE 2.  AZAMİ ÇEKİŞ MİKTARI 
Katılımcı’nın çektiği doğalgaz miktarı, istasyonun ölçüm ekipmanlarının kapasitesinin üstünde olması 
halinde oluşacak zarar, DOSAB’ın yazılı bildirimi üzerine on beş (15) gün içerisinde Katılımcı tarafından 
karşılanır. 
 
MADDE 3. FİYAT  
Faturalandırmaya esas doğalgaz birim bedeli her ay DOSAB tarafından belirlenir ve DOSAB’ın internet 
sitesinde duyurulur.  Bu bedele taşıma bedeli, KDV ve ÖTV dahil değildir.   
Tarife değişiklikleri ile ilgili EPDK kararları ve bu çerçevede BOTAŞ’ın almış olduğu kararlar (iletim, 
sevkiyat, kontrol vb. bedellere ilişkin olanlar da dahil olmak üzere) karar ve değişiklik tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere aynen uygulanacaktır. 
 
MADDE 4.  DAĞITIM ŞİRKETİNE ÖDENECEK TAŞIMA BEDELİ 
DOSAB’ın, EPDK’dan lisans alan bir dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içinde olması sebebiyle DOSAB 
tarafından Katılımcı’ya gönderilecek faturalarda yer alacak toplam tutarlara, 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve EPDK kararları gereğince Katılımcı’nın kullandığı doğalgaz için 
DOSAB’ın ilgili dağıtım şirketine ödeyeceği taşımaya ilişkin bedeller ilave edilir. 
 
MADDE 5. DİĞER BEDELLER 
İşbu Sözleşme süresince, BOTAŞ tarafından açıklanan tarifede geçerli doğalgaz satış fiyatı tanımının 
değişmesi ve bu fiyata ek olarak Sevkiyat ve Kontrol Bedelleri, Kapasite Bedelleri ve ŞİD’den doğan 
diğer bedellerin ayrıca hesaplanarak DOSAB’a yansıtılması halinde, bu bedeller BOTAŞ’ın hesapladığı 
yöntemle ve/veya Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinde tarif edildiği şekilde taşıyıcının taşıtanlara 
uygulayacağı yöntemle hesaplanarak DOSAB tarafından Katılımcı’ya yansıtılacaktır. 
Doğalgaz ithali, satışı ve alışına gelecekte herhangi bir isim altında konabilecek bütün vergi, resim ve 
harçlar ile fonlar Katılımcı tarafından ödenecektir. 
 
MADDE 6.  ÖLÇÜM VE TETKİK 
6.1Teslim Noktası ve İstasyonun İşletimi: DOSAB,Katılımcı’nın basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna 
ilgili şartnamelere uyulması kaydı ile kontrol ve müdahale amaçlı Scada, Sayaç Otomasyonu ve 
Haberleşme Sistemi kuracaktır. Katılımcı, masrafları DOSAB tarafından karşılanmak kaydıyla bu 
sistemin kurulmasına müsaade edecektir. Kurulan bu Scada, Sayaç Otomasyonu ve Haberleşme 
Sistemini korumak Katılımcı’nın sorumluluğundadır. Katılımcı, kendi parselindeki bu sistemin yer, 
elektrik, su, drenaj ve Telekom hizmetlerini bedelsiz sağlayacaktır. 
6.2 Sayaçların Okunması: Sayaç her gün ve faturalamaya esas olacak tüketim değerinin tespiti 
amacıyla DOSAB Scada, Sayaç Otomasyonu ve Haberleşme Sistemi tarafından okunacaktır. 
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6.3 Sayacın Devre Dışı Kalması: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonundaki ölçüm ekipmanlarının kaçak 
kullanım dışında herhangi bir nedenle devre dışı kaldığı veya hatalı ölçüm yaptığı tespit edilirse, 
Katılımcı’nın doğal gaz çekiş miktarınıntespiti, DOSAB’ın belirlediği yöntemle hesaplanarak 
Katılımcı’ya faturalandırılacaktır.  Kaçak gaz kullanımınıntespiti halinde iseKatılımcı Sözleşmesinin 13 
ve 14. Maddesi hükümleri uygulanır.  
Korrektör ve Mekanik Sayaçarızalarının dışında Katılımcı istasyonunda oluşacak ölçüm, basınç ve 
sıcaklık noktalarındaki olası arıza halinde taşıyıcı ve/veya dağıtım şirketinin bu gibi hallerde uyguladığı 
yöntem DOSAB tarafından Katılımcı’ya uygulanır.   
 
MADDE 7. KALİBRASYON 
Katılımcı’nın doğalgaz tedarik hizmetinde kullanılan herhangi bir ekipmanına ilişkin kalibrasyon 
talepleri DOSAB’a yazılı olarak bildirilecektir. Talep DOSAB tarafından değerlendirilir, kalibrasyonu 
istenen ekipman DOSAB tarafından belirlenecek bağımsız bir kuruluşa gönderilir ve bedeli Katılımcı 
tarafından ödenir.  İstasyon içi ekipmanlarına DOSAB dışında, DOSAB’ın yazılı ön izni olmaksızın 
üçüncü kişilerce veyahut Katılımcı tarafından müdahale edilmesi halinde oluşabilecek hasar ve 
zarardan Katılımcı münhasıran sorumludur.     
 
MADDE 8. SAYAÇ KAPASİTESİNİN ALTINDA ÇEKİŞ OLMASI 
Teslim Noktasında yirmi dört (24) saat boyunca çekiş olması halinde Günlük Çekiş’in en az Doğal Gaz 
Kullanım Eşiği değeri kadar olması esastır.  Bunun gereği olarak, ölçüm ekipmanlarının yeniden teçhiz 
edilmesi gerekmesi halinde bu zorunluluk DOSAB tarafından Katılımcı’ya yazılı olarak bildirilir.  Ölçüm 
ekipmanlarının yeniden teçhizine ilişkin yükümlülük Katılımcı’ya aittir.  
Günün belli saatlerinde çekiş olmayan Teslim Noktası olması halinde ise Katılımcı söz konusu 
saatlerde çekişin sıfır (0) olduğu konusunda DOSAB’ın yeterli bulacağı kanıtları sağlanmak kaydıyla, 
Gaz Kullanım Eşiği değeri altında bir Günlük Miktar belirlenebilir. Çekişin ölçüm ekipmanının saatlik 
minimum ölçme kapasitesi altındaki her anlık çekiş (Doğal gaz çekilmeme durumu hariç) için, bu 
minimum değer esas alınır. 
 
MADDE 9. GÜVENCE BEDELİ 
9.1 Abone Kayıt Güvence Bedeli:Katılımcı, doğal gaz satış sözleşmesi yapılırken kurulu gücün 
………….çalıştığı varsayılarak tüketeceği doğal gazın, güncel KDV dahil DOSAB Doğal Gaz Satış Fiyatıyla 
çarpımı sonucu bulunacak tutarın iki katı kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu getirecektir. 
Katılımcı’nın mal sahibi olması durumunda teminat mektubu yerine aynı miktarda şahsi kefaletini 
içeren teminat senedi getirecektir. Doğalgaz arzı teminatın (güvence bedeli) verilmesinden sonra 
gerçekleşir. 03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 38 hükmüne göre DOSAB, alacaklarını garanti 
altına alabilmek amacıyla, ön ödemeli sayaç kullanan müşteriler hariç diğer müşterilerden 
sözleşmenin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alınır. Güvence 
bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım 
şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir . Müşteri sözleşmesinin sona 
erdirilmesi durumunda veya mekanik sayacını ön ödemeli sayaç ile değiştiren müşterinin, dağıtım 
şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, talep tarihinden itibaren 
beş gün içerisinde müşteriye iade edilir.  
9.2 Fark Güvence Bedeli: Müşterinin ek güç talebinin olması veya tüketimin teminat tutarını aşması 
durumunda ek gücü karşılığında fark güvence bedeli alınır. Katılımcı’nın sözleşme gücü veya tüketim 
miktarında artış olduğunun DOSAB tarafından tespit edilmesi halinde; artan tüketim için iki katı 
oranında fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde DOSAB’a verilir. 
Katılımcı’nın yazılı talebe istinaden verilen süre içinde ek teminatı vermemesi halinde mal/hizmet arzı 
durdurulur.  
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MADDE 10. DİĞER HÜKÜMLER 
10.1.GazpromExportile, transit ülkeler veya diğer ithalatın yapıldığı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar, 
doğal gaz arzını engelleyen teknik zorunluluklar, doğal gaz arzındaki azalışlar, tedarikçi ve/veya 
DOSAB’ın faaliyetlerini etkileyecek yasal düzenleme ve/veya yargı kararları DOSAB açısından mücbir 
sebep olarak kabul edilir. 
10.2. Taraflar, İşbu Sözleşme Eki’ne ilişkin uyuşmazlıklarda DOSAB,  BOTAŞ’ın Şebeke İşleyiş 
Düzenlemeleri Yönetmeliği’nde tanımlandığı şekilde Taşıyıcı, Dağıtım Şirketi ve EPDK kayıtlarının esas 
alınacağını ve bu kayıtların kesin delil niteliğinde olacağını kabul ve beyan eder. 
 
MADDE 11. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 
İşbu Sözleşme Eki on (11) maddeden ibaret olup iki (2) nüsha halinde ……………….……tarihinden geçerli 
olmak üzere imza edilmiştir.  
 
 
 
  Katılımcı      DOSAB 
 
 


