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GİRİŞ 

Enerji, dünya siyasetine yön veren, ülke sınırlarının çizilmesini sağlayan ve 

ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergesi olan en temel unsurdur. İhtiyacı olan 

enerjiyi kesintisiz, güvenilir, zamanında, ucuz ve temiz olarak sağlayabilen ülkeler, 

ekonomik açıdan gelişmişler ve uyguladıkları enerji politikalarıyla dünya siyasetine 

yön vermeye başlamışlardır. 

Toplumlar, bir yandan sürekli artan nüfuslarının refah düzeyini yükseltmek 

için üretim yapmak, diğer yandan da temiz bir çevresel ortamda yaşamlarını 

sürdürmek istemektedirler. Bu nedenle de günümüzde doğal gaz kullanımı fosil
1
 

yakıtlı enerji kaynakları arasında “temiz enerji” kaynağı olarak büyük artış 

göstermektedir. 2000’li yılların başından bugüne küresel gaz tüketimi yıllık %2,7’lik 

bir artışla petrol ve nükleer enerji kullanımından daha hızlı bir şekilde yayılmıştır
2
. 

Önümüzdeki yıllarda da dünya ülkelerinin doğal gaz ihtiyacının yükselen hızla 

artacağının devam edeceği beklenilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansının verilerine 

göre, 2011-2035 dönemi içerisinde ABD, AB, Japonya ve Türkiye’nin de dâhil 

olduğu OECD ülkelerinin toplam doğal gaz talebinin yılda %0,7 oranında artması 

öngörülmektedir
3
. 

Ancak, doğal gaz rezervlerinin önemli bir kısmının belirli ülkelerin 

denetiminde olması, doğal gaz kullanıcısı birçok ülkenin dışa bağımlı ve net ithalatçı 

                                                           
1
   Fosil yakıtlar, kimyasal olarak hidrokarbon molekülleri içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi 

doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda 

milyonlarca yıl boyunca çözülmesi sonucunda oluşmaktadır. 

2
   World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 

3
   World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 
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ülkeler haline gelmesine neden olmuştur. 

Enerji açısından büyük oranda dışa bağımlı olan AB ülkeleri ve Türkiye 

doğal gaz arz güvenliklerine ilişkin sorunlarla yüzleşmektedirler. Söz konusu ülkeler 

bu sorunlarını çözmek için zengin doğal gaz rezervleri bulunan Rusya, İran, 

Azerbaycan gibi ülkelerle uzun dönemli doğal gaz alım - satım anlaşmaları 

yapmaktadırlar. 

Nitekim temiz enerji kaynağı olan doğal gazın üretimi ve nihai tüketicilere 

taşınması, çok yüksek maliyetli alt yapıların inşa edilmesini gerektirmektedir. Çünkü 

doğal gaz yeraltından kuyular vasıtası ile çıkarılmakta, tüketime hazır hale 

getirilmesi için işleme ünitelerinde rafine edilmekte, tüketildiği pazarlara boru hatları 

veya LNG tankerleri ile taşınmaktadır. Boru hattı ile taşınması içinse binlerce 

kilometre uzunluğunda boru hatları inşa edilmektedir. 

Doğal gazın yüksek yatırım maliyeti gerektirmesi, doğal gaz üreticilerini 

finans arayışına zorlamakta ve doğal gaz üreticilerinin kredi kuruluşları ile uzun 

dönemli borç ilişkisi kurmasını gerekli kılmaktadır. Kredi kuruluşlarıysa doğal gaz 

üreticileri tarafından talep edilen kredileri vermeden önce söz konusu kredilerin geri 

ödemeleri ve faiz ödemeleri için ciddi güvenceler şart koşmaktadır. Bu nedenle de 

doğal gaz üreticileri daha üretimine başlanmamış doğal gaz için güvenilir alıcılarla 

uzun dönemli doğal gaz alım – satım sözleşmeleri yapmaktadırlar. Bu şekilde ileride 

üretimi gerçekleştirilecek olan doğal gazın satılması garanti altına alınmakta ve uzun 

sürelere yayılan yüksek miktarlı kredi geri ödemeleri gerçekleştirile bilinmektedir. 

Ancak alıcılar ile imzalanan uzun dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmeleri, 

satıcı açısından düzenli bir gelir akışını tek başına sağlayamamaktadır. Çünkü doğal 

gaz piyasasının değişken yapısı, alıcının gazı teslim alma borcuna aykırı davranması 
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yönünde önemli bir risk doğurmaktadır. Bu da satıcı için düzenli gelir akışının 

sağlanmamasına sebep olduğundan, yatırım maliyetlerinin karşılanmasında ve 

kredilerin geri ödemelerinde ciddi bir risk oluşturmaktadır. 

Zamanla alıcıların gazı teslim alma borcuna aykırılığına bağlı risklerle 

karşılaşmak istemeyen satıcılar, doğal gaz alım - satım anlaşmaları yaparken, alıcının 

belli miktarda doğal gazı almayı taahhüt etmesini talep etmeye başlamışlar. Böylece, 

doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, alıcının doğal gazı teslim alıp almamasına 

bakılmaksızın, belli bir miktar gazın bedelinin koşulsuz olarak ödenmesinin taahhüt 

edildiği “al ya da öde” kayıtları kullanılmaya başlanmıştır. Al ya da öde kaydının 

kararlaştırıldığı hallerde alıcı, “yıllık al ya da öde miktarı” olarak adlandırılan belli 

miktarda gazın bedelini ödemeyi, fiilen teslim alma şartına bağlı olmaksızın, taahhüt 

etmektedir. Bununla da satıcı için düzenli gelir akışı sağlanmaktadır. 

Al ya da Öde Klozu düzenli gelir akışının sağlaması nedeniyle uzun dönemli 

doğal gaz alım – satım sözleşmelerinin olmasa olmazı haline gelmiştir. Yeşil enerji 

olarak dünyada doğal gaz kullanımının yaygınlaştığı son dönemlerde al ya da öde 

klozu da oldukça popülerleşmiştir.  Hemen hemen yapılan her uzun dönemli doğal 

gaz alım – satım anlaşmasında kullanılmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye arasında 

imzalanmış Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) DGBH’la taşınan Şah Dezin Faz I doğal gaz 

alım – satım anlaşmasında, Azerbaycan, Türkiye ve AB arasında yapılmış 21. 

yüzyılın dev projesi olan TANAP DGBH’la taşınacak Şah Deniz Faz II doğal gaz 

alım-satım anlaşmasında da al ya da öde kayıtları kullanılmaktadır. 

Bu nedenle de Klozun Azerbaycan ve Türkiye için ekonomik ve kamusal 

önemine rağmen, her iki ülke hukukunda da halen Klozla ilgili düzenleme 

yapılmadığın ve kapsamlı incelenmediği göz önünde bulundurularak, Kloz hakkında 
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akademik bir çalışma yapılmağa karar verilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde, enerji kaynağı olarak doğal gazın tanımı ve 

tarihsel gelişimi genel olarak anlatılacak. ABD, AB, Türkiye ve Azerbaycan doğal 

gaz piyasaları hukuki açıdan incelenecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, doğal gaz sözleşmeleri irdelenecek, 

sözleşmelerin tanımı, esaslı unsurları, hukuki niteliği, türleri, tarafları, tarafların 

borçları kapsamlı bir şekilde ortaya konulacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Al ya da Öde Klozu detaylı bir şekilde 

incelenecek, Klozun tanımı, fonksiyonları, kapsamı ve hukuki niteliğine ayrıntılı bir 

şekilde yer verilecektir. 

Çalışmanın son bölümünde, ABD, AB, Türkiye ve Azerbaycan hukuku 

bağlamında al ya da öde klozu ele alınacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ENERJİ KAYNAĞI OLARAK DOĞAL GAZ VE DOĞAL GAZ 

PİYASASININ HUKUKİ YAPISI 

 

I. ENERJİ KAYNAĞI OLARAK DOĞAL GAZ 

1. Doğal Gaz’ın Tanımı 

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımı 

olan bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci 

sırayı almaktadır. Doğal gazın büyük bölümü, Metan gazı (CH4) adı verilen 

hidrokarbon bileşiğinden oluşmaktadır. Diğer bileşenleri: etan (C2H6), propan 

(C3H8), bütan (C4H10), pentan (C5H12) ve hekzan (C6H14) gazlarıdır. İçeriğinde 

az miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum (He) ve hidrojen sülfür (H2S) 

de bulunmaktadır. Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün 

de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız 

bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. 

Günümüzde ise, oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde 

ve endüstride kullanılmaktadır
4
. 

Doğal gaz esas olarak gaz halindeki parafin, karbon, hidrojen karışımından 

meydana gelmekte ve yüzdeleri de doğal gazın kaynağına göre değişmektedir. Doğal 

gaz H tipi petrol gazı olarak da adlandırılmaktadır. Doğal gaz, renksiz ve 

kokusuzdur. Zehirli olmamakla beraber, yüksek değişimlerde oksijene daha az yer 

kalacağından boğucu etkisi vardır. Doğal gazın içerisinde yanmayan hiçbir madde 

bulunmaması sebebiyle verimi yüksektir. İçeriğinde kükürt ve kükürtlü maddeler 

                                                           
4
  http://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/#2 (09.08.2014); 

 http://naturalgas.org/overview/background/ (08.09.2014). 

http://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/#2
http://naturalgas.org/overview/background/
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olmadığından kükürt dioksit gibi zehirleyici bir gaz açığa çıkarmaz. Ancak uygun 

koşulların oluşturulmaması sebebiyle tam yanma sağlanmazsa karbon monoksit 

oluşabilmektedir
5
. 

Doğal gaz, doğal olaylar sonucu meydana gelmiştir. Milyonlarca yıl önce 

yaşamış bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü kabuğunun derinliklerine 

gömülüp kimyasal ayrışıma uğraması sonucu oluşmuştur. Denizlerin ve göllerin 

dibine çöken tortularda önce yoğun bir bakteri etkinliği gerçekleşmekte ve buradaki 

organik maddelerden metan, karbondioksit, azot ve azot oksit oluşmaktadır. Aynı 

zamanda bu aşamada yüksek miktarda metan gazı da oluşmaktadır. Etan ve daha ağır 

hidrokarbonlar hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Bazı bakterilerde hidrojen sülfür 

oluşturmaktadır. Çökeltilerin altındaki tortuların gömülmesiyle bakteri etkinliği sona 

ermekte ve organik maddeler, kerojene, kerojen de, ısıl ayrışmayla petrole ve doğal 

gaza dönüşmektedir
6
. 

 

2. Tarihsel Gelişimi 

Doğal gaz yeni bir enerji kaynağı değildir. İlk doğal gaz sızıntılarının 

M.Ö.6000-2000 yılları arasında İran’da belirlendiği, kullanımına ise M.Ö. 900’lerde 

Çin’de başlandığı, M.S. 900-1100 tarihlerinde kuyular açılarak bambu kamışlarla 

taşınması yönteminin geliştirildiği, M.Ö.50 yıllarında, İtalya Roma’da Uesta 

tapınağındaki aşk tanrıçasının, doğal gazdan elde edilen sürekli alev ile aydınlatıldığı 

ileri sürülmektedir
7
. 

                                                           
5
  ÖZDEMİR, C., “Doğal Gazla İlgili Merak Edilenler”, Anadolu İş Dünyası, Eskişehir 2006,  S. 

12, s. 9. 

6
  Temel Britannica Ansiklopedisi, C.14, s. 63. 

7
   BOTAŞ, 1987 Yılı Sektör Raporu, s. 3. 
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İngiltere doğal gazın kullanımını ticaretleştiren ilk ülkedir. 1920’lerde boru 

hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla dünyada hızla artan doğal 

gaz kullanımı, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişmiştir. 

Amerika’daysa ilk doğal gaz kuyusu 1859 yılında kazılmış ve bu kuyu Amerika’da 

doğal gaz endüstrisinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

Geçmiş dönemlere genel olarak bakıldığında, gerek piyasadaki talebin sıvı 

petrol ürünlerine olması gerekse de doğal gazın üretimi ve son kullanıcılarına 

ulaştırılması amaçlı altyapının olmamasından dolayı, doğal gaz önemli bir enerji 

kaynağı olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle, o dönemlerde, doğal gaz, petrol 

üretiminin kullanışsız bir yan ürünü olarak görülmüştür. 1930’lu ve 1960’lı yıllar 

arasındaki dönem doğal gaz boru hattı şebekelerinin kurulduğu ve 1960’lı yıllardan 

itibaren doğal gaz tüketiminin yaygınlaşmasına ortam hazırlandığı dönemdir. 

Tarihsel sürece bakıldığında doğal gazın, içten patlamalı motorların icadından sonra, 

sanayi devrimiyle birlikte ekonomik ve stratejik bir madde haline geldiği 

görülmektedir. Teknolojik gelişmeyle birlikte kullanımı da artan doğal gaz, çevresel 

faktörlerin de etkisiyle, petrolden daha fazla kullanılma eğilimine girmiştir. Ancak 

Dünyada doğal gazın önemli bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkması, 1970’lerde 

başlayan petrol krizinden sonra olmuştur. 

Başlangıçta daha çok yerel nitelikte olan ve dünya enerji tüketiminin sadece 

%10’unu karşılayan doğal gaz tüketimi ilerleyen yıllarda giderek artış göstermiştir. 

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinde yaklaşık dört kat artan petrol fiyatları tüm 

dünyada alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırmıştır. Petrol krizlerinin 

ekonomilere olumsuz yönde etki etmesi ve krize bağlı olarak artan kömür 

tüketiminin yarattığı hava kirliliği, bu gelişmenin en önemli nedenleri arasında yer 
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almaktadır. Doğal gazın diğer fosil yakıtlardan daha temiz olması, onun uluslararası 

ticaretteki payını artırmaktadır. Netice olarak, enerji sektörü bağlantılarını gaz 

sektörü ile kademeli olarak genişletmeye başlamıştır
8
. 

Çevre politikalarının giderek önem kazanmaya başlaması ayrıca, enerji 

kullanımının neden olduğu kirliliğin azaltılması veya ortadan kaldırma düşüncesi, 

diğer fosil yakıtlara göre daha az kirlilik emisyonuna sahip doğal gazın tercih 

edilmesinde büyük pay sahibidir. 

Son yıllarda konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan yöntemlerle 

üretilebilecek ispatlanmış doğal gaz rezervlerinde artış görülmektedir. İspatlanmış 

doğal gaz rezervleri, rezerv genişlemeleri ve keşfedilmemiş rezervler dâhil küresel 

ölçekte teknik olarak çıkarılabilecek konvansiyonel doğal gaz rezervi, 2012 yılında 

2011 yılına oranla yaklaşık 6 trilyon metreküp
9
 artarak 468 metreküp seviyesine 

ulaşmıştır. İspatlanmış dünya doğal gaz rezervleri ise 2013 yılı sonunda 2012 yılına 

kıyasla %0,2 artarak 185,7 trilyon metreküp olarak gerçekleşmiştir
10

. 

Uluslararası Enerji Ajansı belirlemeleri uyarınca, elektriğin doğal gaz 

tüketimindeki payının artması küresel doğal gaz tüketiminin artmasına da sebep 

olmuştur. Şöyle ki 2011-2035 arası dönemde elektrik üretimi için doğal gaz talebinin 

yılda %1,5 (toplam talep artışının %42’si), sanayi talebinin yılda %1,9, ısınma 

amaçlı doğal gazın yılda %1,3 oranında artması beklenmektedir. Doğal gaz talebinde 

2011-2035 arası dönemde yıllık en fazla artışın ise %2,9 oranı ile ulaşım sektöründe 

                                                           
8
   BAYRAÇ, H. N., “Dünyada ve Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi”, Dış 

Ticaret Dergisi 1999, S. 15, s. 1. 

9
  Metreküp – bcm -  billion cubic metres of natural gas’ın türkcesidir. BCM, bcm, birim, 

metreküp, m
3 

şeklinde kullanılabilinmektedir. Çalışmamızda ayrı ayrı yerlerde hepsi 

kullanılacaktır.             

10
  World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 
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beklenmektedir
11

. 

Artan doğal gaz talebinde genel itibarı ile Hindistan, Brezilya ve Çin gibi 

hızlı bir ekonomik büyüme sürecine giren ülkelerin yıllık doğal gaz talebi 

ortalamasının dünya ortalama talebinin üzerinde bir seviyede %2,3 oranla artması 

beklenmesinin de etkisi büyüktür
12

. 

BP’nin yayımladığı rapora göre, 2013 yılı tüketim verileri yıllık bazında 

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi ise dünya doğal gaz tüketiminin %1,4’ünü 

oluşturmaktadır
13

. 

 

II.  KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DOĞAL GAZ PİYASASININ HUKUKİ 

YAPISI 

1. ABD Doğal Gaz Piyasasının Hukuki Yapısı 

A.  İlk Federal Düzenlemelerin Yapılması 

Amerika’da doğal gaz üretimine ilk kez 1850’li yıllarda başlanılmış ve 

genellikle üretildiği eyalet sınırları içerisinde kullanılmıştır. Bu devirde doğal gaz 

piyasası üretildiği yerel eyalet hükümetinin tekelinde olmuştur. Söz konusu yerel 

hükümetlerse bir yandan doğal gazın tüketicilere taşınması için gerekli olan dağıtım 

hattının tek bir şirket tarafından işletilmesinin daha ucuza mal edilebileceği 

düşüncesiyle tekelci bir yapılanma oluştururken, diğer yandan da söz konusu dağıtım 

şirketinin tekelci yapısından kaynaklanan gücünü fiyatlara yansıtmasını önlemek 

amacıyla, fiyat tarifelerinin yerel hükümetler tarafından belirlendiği ve dağıtım 

şirketlerinin piyasadaki hâkim durumlarını kötüye kullanmalarını engelleyecek bir 

                                                           
11

   World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 

12
   World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 

13
   BP Statistical Review of World Energy 2014, www.bp.com. 
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mekanizma oluşturmuşlar
14

. 

1900’lü yılların başında doğal gazın belediyeler arasında taşınmaya başlaması 

ve belediyelerin eyalet içinde (intrastate) yapılan taşıma faaliyetlerinde düzenleyici 

yetkilerinin bulunmaması, eyalet seviyesinde olan hükümet otoritelerinin, eyalet içi 

doğal gaz piyasasına müdahil olmalarını gerektirmiştir. Doğal gazın daha uzak 

mesafelere taşınmasını sağlayan teknolojik gelişmeler sonucunda eyaletler arası 

(interstate) doğal gaz taşımacılığı başlamıştır. Belediye seviyesinde yaşanan yetki 

sorunlarına benzer sorunlar bu aşamada da ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bazı 

eyaletler, eyaletler arası doğal gaz taşımacılığında düzenleyici yetkilerinin olduğunu 

iddia etseler de bu tür iddialar Amerikan Yüksek Mahkemesinin verdiği kararlar 

sonucunda geçersiz kabul edilmiştir. “Supreme Court Commerce Clauses” olarak 

anılan bu kararlarda temel olarak eyaletler arası boru hattı şirketlerinin eyalet 

seviyesindeki hükümetin düzenleyici yetkisi altında olmadığı vurgulanmıştır. 

Eyaletler arası boru taşımacılığı hususunda federal bir düzenlemenin olmaması ve 

Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararlar, bu tür doğal gaz taşımacılığı açısından 

hukuki bir boşluk doğmasına neden olmuştur
15

. 

 

B. 1938 Tarihli Doğal Gaz Kanunu (The Natural Gas Act of 1938) 

1938 yılında yürürlüğe giren Doğal Gaz Kanunu (Natural Gas Act (NGA)) ile 

Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’na
16

 eyaletler arası doğal gaz satımını 

düzenleme yetkisi verilmiş, Federal Hükümet ilk kez eyaletler arası doğal gaz 

                                                           
14

  http://naturalgas.org/regulation/history/  (09.08.2014). 

15
  http://naturalgas.org/regulation/history/  (09.08.2014). 

16
   O tarihte Federal Enerji Komisyonu (FPC) olarak adlandırılan kurum, sonradan Federal Enerji 

Düzenleme Komisyonu (FERC) adını almıştır. Bkz. http://www.ferc.gov/about/about.asp. 

(09.08.2014). 

http://naturalgas.org/regulation/history/
http://naturalgas.org/regulation/history/
http://www.ferc.gov/about/about.asp
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faaliyetlerine dâhil olmuştur. Kanun ile Komisyona, eyaletler arası doğal gaz 

taşımacılığında uygulanacak tarifeleri belirleme ve gerekli lisansları düzenleme 

yetkileri de tanınmıştır. Bu dönemde Amerikan doğal gaz piyasasında kuyu ömrüne 

bağlanan sözleşmeler şeklinde birçok doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapılmıştır. 

Söz konusu sözleşmelerde satıcı kısmında doğal gaz üreticisi, alıcı kısmındaysa boru 

hattı taşıma şirketleri iştirak ettiklerinden, bu dönemde boru hattı şirketleri hem gaz 

alıcısı, hem de taşıyıcısı olmak üzere birleşik yapıda faaliyet göstermekteydi. 

Doğal Gaz Kanunun temel amacı, eyaletler arası boru hattı şirketlerinin 

tekelci yapısı nedeniyle rekabetçi fiyattan daha yüksek miktarlarda fiyat 

uygulanmasını engellemek olmuştur. Taşıma hizmetleri için makul ücretlerin 

uygulanmasını öngören Kanun, gazın kuyu fiyatının oluşumuna dair herhangi bir 

düzenleme getirmemiştir. Yalnız 1940 yılında verilen bir kararda Yüksek Mahkeme, 

satıcı olan üretici şirket ile, alıcı konumunda olan boru hattı şirketinin bağlı şirketler 

olması halinde kuyu fiyatının federal incelemeye tabi olduğuna karar vermiştir.
17

 

 

C.  1954 Tarihli Phillips Kararı 

1954 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilen Phillips Petroleum 

Co. V. Wisconsin (347 U.S. 672) davasına dair karar, yani tarihte Phillips kararı diye 

anılan karar, doğal gaz piyasası açısından çok önemli bir karardır. Söz konusu 

Kararın 1960-1970’li yıllar Amerikan doğal gaz piyasasının şekillenmesinde büyük 

etkisi olmuştur. Phillips kararıyla, üreticilerin doğrudan eyaletler arası boru hattı 

taşıma şirketlerine gaz satması işinin Amerikan Doğal Gaz Kanunu hükümlerine tabi 

olduğu hükme bağlanmış, doğal gaz üreticilerinin de Doğal Gaz Kanunu’nda 

                                                           
17

   http://naturalgas.org/regulation/history/ (09.08.2014); 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-15B    (09.08.2014). 

http://naturalgas.org/regulation/history/%20(09.08.2014)
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-15B
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tanımlanan “doğal gaz şirketi” kategorisine girdiği ve Federal Enerji Komisyonu’nun 

denetimine tabi olduğu kaydedilmiştir. Bu kararın sonucunda Komisyon, üreticiler 

ile boru hattı şirketleri arasında yapılmış olan mevcut sözleşmelerin ve ileride 

yapılacak sözleşmelerin kayıt altına alınması, gazın satılabileceği en yüksek fiyatın 

belirlenmesi hususlarında yetkilendirilmiştir. 

Phillips kararı sonucunda Komisyon, tarifelerin belirlenmesinde “maliyet 

unsurları” ölçütünü dikkate alan bir mekanizma oluşturmuştur. Bu şekilde 

belirlemede üreticinin uygulayacağı fiyat, gazın üretimi için yapılan masraflara adil 

bir kar marjının uygulanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak söz konusu fiyat 

mekanizmasının üreticilere uygulanması, sayıları daha az olan boru hattı şirketlerine 

olduğu gibi kolay olmamış ve Komisyona ilave idari iş yükü getirmiştir.
18

 

 

D. Doğal Gaz Politikası Kanunu (Natural Gas Policy Act) 

Doğal Gaz Politikası Kanunu (Natural Gas Policy Act (NGPA)) 1978 yılında 

doğal gaz arz sıkıntısının devam ettiği bir dönemde, Ulusal Enerji Kanun’unun 

(National Energy Act (NEA)) bir parçası olarak yayımlanmıştır. Kanun’un temel 

hedefleri tek bir ulusal doğal gaz piyasasının oluşturulması, arz ve talep dengesinin 

sağlanması, piyasa güçlerinin kuyu fiyatını serbestçe oluşturmasına izin vermek 

olmuştur. Kanun yeni gaz rezervlerinden çıkan gazın fiyatının enflasyona göre 

ayarlanmasını öngörmüştür. Söz konusu Kanunla doğal gaz satış sözleşmelerinin, 

sözleşmede yer alan kayıtların ötesinde hükümler doğurmasını öngören konsepte son 

verilmiş, doğal gaz fiyatının, özellikle yeni açılan kuyulardan çıkarılan gazın 

fiyatının serbestçe oluşumu sağlanmıştır. Tedarik taahhütlerini yerine getirmek 

                                                           
18

   http://naturalgas.org/regulation/history/ (09.08.2014). 

http://naturalgas.org/regulation/history/
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isteyen boru hattı şirketleri, yıllık al ya da öde oranlarının yarattığı cazibeyle fiyatı 

belirlenmiş gaz için, Kanun’da öngörülen en yüksek fiyattan ve fiyatı belirlenmemiş 

gaz için daha yüksek fiyatlarda yeni gaz alım sözleşmeleri yapmışlardır. Kanunla 

doğal gaz endüstrisinde ortaya çıkan hareketlenme, yeni sondaj çalışmalarının 

yapılmasına ve yeni gaz rezervlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş, üreticilerin 

serbest bırakılmış en yüksek fiyatlarla gaz satabildiği bir dönem başlamıştır
19

. 

 

E. 1989 Tarihli Doğal Gaz Kuyu Serbestleştirme Kanunu (The Natural 

Gas Wellhead Decontrol Act) 

1989 yılında yürürlüğe giren Doğal Gaz Kuyu Serbestleştirme Kanunu (The 

Natural Gas Wellhead Decontrol Act (NGWDA)) ile kuyu satışlarında gaz fiyatının 

tamamen serbestleştirilmesi sağlanmıştır. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu 

(FERC), 1993 yılında yayınladığı Kararla (Order) boru hattı şirketlerinin taşıma 

hizmetleri ile doğal gaz satımı faaliyetlerini birleşik bir yapıda ifa etmesini 

engellemiştir. Böylece Amerikan doğal gaz piyasasının yeniden yapılanmasına 

ilişkin çalışmalar büyük ölçüde tamamlamıştır. Komisyonun 636 numaralı Kararı 

uyarınca, boru hatları taşıma şirketlerinin, doğal gaz piyasasındaki rolleri 

belirlenmeden önce yapmış oldukları doğal gaz alım sözleşmelerinden kaynaklanan 

masraflarını, yeniden fiyatlandırma yoluyla taşıma bedellerine, ekleme imkânı 

tanımıştır
20

. 

Ancak söz konusu düzenleme boru hattı şirketlerinin sorunlarını çözmeye 

yetmemiştir. Zira aynı piyasada faaliyet gösteren boru hattı şirketlerinden bu tür 

masraflar nedeniyle fiyat tarifesi pahalı olanlar işlerini diğer boru hattı şirketlerine 

                                                           
19

  http://naturalgas.org/regulation/history/ (14.06.2014). 

20
   http://naturalgas.org/regulation/history/  (14.06.2014). 

http://naturalgas.org/regulation/history/
http://naturalgas.org/regulation/history/
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kaptırmışlardır. 

Böylelikle Amerikan doğal gaz piyasası 1911’lerden başlayan ve 1990’lar – 

liberalleşme yılları da dâhil olmakla yapılan düzenlemelerle şekillendirilse de, 

üreticiler ve boru hattı taşıma şirketleri arasındaki al ya da öde yükümlülükleri 

nedeniyle çekişmelerin yansımaları günümüze kadar uzanmaktadır. 

 

2. AB Doğal Gaz Piyasasının Hukuki Yapısı 

A. Genel Olarak 

Doğal Gaz AB’nin enerji tüketiminde oldukça önemli bir paya sahiptir ve 

diğer yakıtlar ile karşılaştırıldığında tüketimi en hızlı biçimde artan yakıt türüdür
21

. 

Avrupa’da doğal gaz endüstrisinin ortaya çıkısı, Hollanda’nın “Groningen” 

bölgesinde doğal gaz bulunması ve bu doğal gazın başta Almanya, Fransa ve Belçika 

olmak üzere diğer komşu ülkelere ihraç edilmesi ile olmuştur. Günümüzde Avrupa 

devletlerinin büyük çoğunluğu, Rusya, Cezayir, Libya ve Norveç gibi ülkelerden 

doğal gaz ithal etmektedir. Hollanda, Danimarka ve İngiltere’nin yerel gaz rezervleri 

bulunmakla birlikte söz konusu rezervlerden elde edilen doğal gaz iç tüketimin bir 

kısmını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır
22

. 

İlerleyen yıllarda Avrupa doğal gaz ihtiyacının katlanarak artması 

öngörülmektedir. Şöyle ki AB’nin 2013 yılı  dünya doğal gaz tüketimi toplamındaki 

payı %13,1 olmuştur
23

. 2011-2035 dönemi içerisinde AB’nin doğal gaz talebinin 

                                                           
21

  SLOT, P. J., “Energy: Electricity and Natural Gas”, in Geradin, D., The Liberalisation of State 

Monopolies in the European Union and Beyond, Kluwer Law International  2000, s. 49. 

22
  CRETİA, A. / VİLLENEUVE, B., “Long-Term Contracts and Take-Or-Pay- Clauses in Natural 

Gas Markets”,  http://www2.toulouse.inra.fr/lerna/cahiers2003/0310116.pdf, s. 2. (14.06.2014). 

23
  BP Statistical Review of World Energy 2014, www.bp.com 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=http://www2.toulouse.inra.fr/lerna/cahiers2003/0310116.pdf,&sa=X&ei=JaGdU8zFN8jX7AaVmIHQAg&ved=0CB0Q7xYoAA&biw=1366&bih=657
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yıllık %0,5 oranında artması beklenmektedir
24

. 

Dünya Enerji Ajansının verileri uyarınca, “çevre dostu” özellikleri ve yüksek 

etkinlikli uygulama teknolojileri nedeniyle doğal gazın tüm dünyada tercih edilen 

yakıt türü olmaya devam etmesi beklendiği gibi, AB ülkelerindeki enerji teminine 

giderek artan şekilde katkıda bulunması da beklenmektedir. Doğal gaz, önümüzdeki 

yıllarda sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamak için köprü vazifesi gören yakıt 

olarak önemli bir role sahip olmaktadır. 

Yakın gelecekte ise, Azerbaycan transit ülke konumunda olan Türkiye’den 

geçecek dev TANAP DGBH projesiyle Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını karşılamağa 

hazırlanmaktadır. TANAP DGBH ve onun devamı olan TAP DGBH projeleriyle 

Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması ve Rus doğal gazına olan bağımlılığının 

sona erdirilmesi amaçlanmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde enerji piyasasının yapısını değerlendirmek için, söz 

konusu piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla 

hazırlanan, AB’de doğal gaz endüstrisini düzenleyen Doğal Gaz Direktiflerini 

irdelemek gerekmektedir. 

 

B. Doğal Gaz Direktifleri 

AB’de Doğal Gaz sektörünün serbestleştirilmesine yönelik ilk hukuki 

düzenleme 22 Haziran 1998 tarihli ve 98/30 sayılı Doğal Gaz İç Piyasası Hakkında 

Ortak Kurallar Direktifidir (98/30/EC sayılı Direktif)
25

.  Bu Direktif, 2003 yılında 

kabul edilen 2003/55 sayılı Yürürlükteki Doğal Gaz Direktifi ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

                                                           
24

   World Energy Outlook 2013, Uluslararası Enerji Ajansı. 

25
   AB Resmi Gazetesi L 204, 21.07.1998. 
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98/30/EC sayılı Doğal Gaz Direktifi, doğal gazın tüm AB üyesi ülkelerde 

serbest dolaşımını sağlamağı ve arz güvenliğini ve AB sanayilerinin rekabet gücünü 

artırmayı amaçlamaktaydı. Bu amaçla, doğal gazın depolanması, iletimi, tedariki ve 

dağıtımı konularında ortak kurallar tesis etmekte ve piyasa yapısı ve işleyişine 

ilişkin, örneğin piyasaya erişim, iletim ve dağıtım sistemlerinin işletilmesi ve piyasa 

oyuncularına lisans verme koşulları gibi konularda detaylı kurallar koymaktaydı. 

98/30/EC sayılı Doğal Gaz Direktifinin en önemli hedeflerinden biri, AB 

doğal gaz piyasalarının serbestleştirilmesidir. Bu amaçla, üye ülkelerin serbest 

tüketici limitlerini, yani tedarikçisini seçme serbestîsine sahip tüketicileri tespit 

etmelerini öngörmektedir
26

. Üye ülkeler ayrıca ulusal doğal gaz piyasalarının 

%20’sinin serbestleşmesini sağlayacak şekilde serbest tüketici limitini belirlemekle 

yükümlüdürler. Bu oranın Direktifin yürürlüğe girdiyi tarihten itibaren beş yıl içinde 

%28’e ve 10 yıl içinde ise  %33’e çıkması öngörülmekteydi. Ancak birçok üye 

ülkenin bu eşikleri hedeflenen sürelerden daha önce aştığı gözlemlenmektedir. 

Örneğin, İngiltere de doğal gaz piyasası %100 oranında serbestleştirilmiştir
27

. 

Bundan sonra AB Komisyonu, 98/30/EC sayılı Doğal Gaz Direktifi’nin 

Değiştirilmesine yönelik 28 Ağustos 2001 ve 24 Eylül 2002 tarihli AB Resmi 

Gazetelerinde yayınlanan iki teklif sunmuştur
28

. Bu değişiklik ile amaçlanan, tam 

serbest ve tek bir AB Enerji pazarının oluşturulması sürecinin hızlandırmak 

olmuştur. 17 Ekim 2001 tarihinde, Ekonomik ve Sosyal Komite, Komisyon’un teklifi 

hakkındaki görüşünü tamamlamıştır. Nihayet, 26 Haziran 2003 tarihinde 2003/55 

sayılı “Doğal Gaz İç Piyasası Hakkında Ortak Kurallar Direktifi” (2003/55/EC sayılı 

                                                           
26

  “98/30 sayılı Doğal Gaz İç Piyasası Hakkında Ortak Kurallar Direktifi”, madde 18. 

27
  ERGÜN, Ç. E., “Avrupa Birliği Enerji Hukuku”, Ankara 2007, s.32. 

28
  AB Resmi Gazetesi C 240, 28.08.2001, s. 60 ve C 227, 24.09.2002, s. 393. 
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Direktif) kabul edilmiştir
29

 ve doğal gaz Direktifi yürürlükten kaldırılmıştır. 

2003/55/EC sayılı Doğal Gaz Direktifinin Giriş bölümünde, 98/30/EC sayılı 

Doğal Gaz Direktifinin uygulanmasından edinen deneyimin, pazarın işlevselliğinin 

geliştirilmesi için önemli eksiklikler olduğunu gösterdiği ve küçük ve zarar 

görebilmeye açık müşterilerin haklarının korunması için yeni bir doğal gaz 

Direktifinin gerekli olduğu açıklanmıştır. 

2003/55/EC sayılı Doğal Gaz Direktifinin amacı, doğal gazın iletimi, 

dağıtımı, tedarik edilmesi ve depolanmasını belirleyen ortak kuralları tesis etmektir. 

Bu amaçla, doğal gaz sektörünün yapısı ve işleyişi, pazara erişim ruhsatlandırmaya 

uygulanabilir kriteriler ve yöntemler ve sistemlerin işletimine ilişkin kuralları 

belirlemektedir
30

. 

 

3.  Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Hukuki Yapısı 

A. Genel Olarak 

1973 Yom Kippur Savaşı ve 1979 İran Devrimi ile ortaya çıkan iki petrol 

krizinden sonra, dünyada enerji sektörü içerisinde doğal gaz sektörünün payı giderek 

artmış ve doğal gaz diğer fosil yakıtlardan daha az kirlilik emisyonuna sahip olması 

özelliği nedeniyle de dünyanın önemli enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, bahsi geçen gelişmeler paralelinde, 

alternatif enerji kaynakları aranmaya başlanmıştır. Bu arayışlar sonunda, şehirlerin 

ve sanayi sektörünün enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal gazın 

Türkiye’de kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

                                                           
29

  AB Resmi Gazetesi, L 176, 15.07. 2003. 

30
  2003/55/EC sayılı Doğal Gaz Direktifi, madde 1. 
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Türkiye’de doğal gaz tüketimi, 1976 yılında TPAO
31

 tarafından Trakya 

Bölgesinde, sınırlı miktarlarda üretilen doğal gazın bazı sanayi tesislerinde 

kullanılması ile başlamıştır. 

Doğal Gaz Piyasasına ilişkin yasal düzenlemelerin gelişimi ise Doğal Gaz 

Kullanımı Hakkında 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (397 sayılı KHK) ile 

başlamış ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (4646 sayılı Kanun) ile devam 

etmiştir. 

 

B. 397 Sayılı Doğal Gaz Kullanımı Hakkında KHK 

397 sayılı KHK Türkiye’de doğal gaz piyasasına ilişkin ilk yasal 

düzenlemedir. 09.02.1990 tarihli Doğal Gaz Kullanımı Hakkında 397 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin
32

 1. maddesi uyarınca, “sıvılaştırılmış hali de dâhil olmak 

üzere” doğal gaz ithalatı konusunda BOTAŞ’ın (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) 

tekel hakkına sahip olması öngörülmüştür. 

BOTAŞ, Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünleri ile doğal 

gaz boru hatlarını inşa etmek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın 

almak veya kiralamak, boru hattı ile petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında 

bulunmak ve anılan boru hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın 

almak ve satmak, yurt dışında petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, 

                                                           
31

  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1954 yılında, 6327 sayılı kanunla, kamu adına hidrokarbon 

arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

1983 yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık 

gibi petrol sektörünün pek çok alanında faaliyetlerde bulunan TPAO, 1983 yılında yapılan yasal 

düzenlemeler sonucunda bugün sektöründe yurtiçi ve yurtdışında, sadece arama, sondaj ve üretim 

faaliyetlerini gerçekleştiren bir petrol şirketidir. 

32
  “Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” RG. 09.02.1990, S. 20428.  
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üretim, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak amacıyla 233 sayılı 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
33

 hükümlerine 

tabi olarak ve söz konusu KHK çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere 1974 yılında 

TPAO’nun bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. 

1995 yılında 95/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağlı ortaklık 

statüsünden çıkarılarak kamu iktisadi teşekkülü haline getirilen BOTAŞ’a, sektörün 

rekabete açık olmaması nedeniyle tekel hakkı ile birlikte, büyük yatırımların 

gerçekleştirilmesini içeren bir kamu hizmeti yükümlülüğü de verilmiştir. 

397 sayılı KHK’la doğal gazın ülke içinde dağıtımı yetkisi esas itibarıyla 

BOTAŞ’a verilmiş olmakla birlikte, “şehirlerde dağıtım hizmeti vermek üzere 

sermaye şirketleri kurulmasına ve bunların dağıtım faaliyetinde bulunmalarına 

Bakanlar Kurulu tarafından izin verilebileceği” de belirtilmiştir
34

. 

 

C. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
35

 18.04.2001 tarihinde kabul 

edilmiştir. Bu Kanun’un kabulü ile BOTAŞ’ın doğal gaz ithalatı ve ithal edilen doğal 

gazın taşımacılığı ve ticareti hususunda 397 sayılı KHK ile sahip olduğu tekel hakları 

ortadan kaldırılmıştır. 4646 sayılı Kanun’un amacı, doğal gaz sektörünün 

serbestleştirilmesini sağlayarak doğal gazın sürekli, ucuz, yeterli, kaliteli ve çevre ile 

uyumlu bir şekilde tüketicinin kullanımına sunulması, rekabet ortamında faaliyet 

gösterebilen şeffaf ve finansal açıdan istikrarlı bir doğal gaz piyasasının 

                                                           
33

   RG. 18.06.1984, S. 18435 (Mükerrer). 

34
  ASLAN, İ. Y., “Enerji Hukuku” Cilt III,  Bursa 2009, s. 154-155. 

35
  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, RG. 02.05.2001, S. 24390. 
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oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır
36

. 

2001 yılında yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 397 

sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve doğal gaz piyasasında serbestleşme ve rekabet 

öngören yeni yapının kurulması için ilk adımlar atılmıştır. Kanun, düzenleme ve 

denetlemenin mali ve idari yönden bağımsız bir otorite olan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu
37

 (EPDK) tarafından gerçekleştirilmesini öngörmüştür. 

Kanun ile öngörülen düzenlemeler özetle aşağıdaki şeklinde sıralanabilir. 

 Piyasa faaliyeti ile iştigal eden şirketlerin EPDK tarafından 

lisanslandırılması, 

 BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılarak yeniden yapılandırılması, 

 BOTAŞ’ın ithalat oranını ulusal tüketimin %20 sine düşürünceye kadar 

mevcut alım-satım anlaşmalarını devretmesi, 

 BOTAŞ’ın iletim dışındaki faaliyetlerinin (depolama ve ticaret) 

özelleştirilmesi, 

 Mevcut dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, 

 Yeni oluşturulacak dağıtım bölgelerinde ihale ile belirlenecek özel 

şirketlerin faaliyet göstermesi, 

 Serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi, 

                                                           
36

  ASLAN,  s. 156. 

37
  EPDK, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile önce “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” adı 

altında kurulmuştur. Bu dönemde Kurumun sorumluluğu sadece elektrik piyasası ile sınırlıyken, 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile değişikliğe gidilerek, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu adını almıştır.  Kuruma daha sonra 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrol 

piyasasını, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları  (LPG) Piyasası Kanunu ile de sıvılaştırılmış 

petrol gazları piyasasını düzenleme ve denetleme görevleri verilmiştir. Böylelikle, EPDK en 

geniş düzenleme kurumu haline gelmiştir. Bkz.  http://www.epdk.org.tr/index.php/epdk-hakkinda  

(08.09.2014). 

 

http://www.epdk.org.tr/index.php/epdk-hakkinda
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 Rekabetin oluşmadığı alanlarda EPDK’nın tarifeleri düzenlemesi. 

AB Direktiflerine uyum sürecinde yapılan ve Türkiye doğal gaz piyasasına 

yönelik düzenlemelerin adı geçen Kanunla bir bölümü gerçekleştirilse de, BOTAŞ’ın 

ithalat oranını ulusal tüketimin %20’sine düşürülmesi hala 

gerçekleştirilememektedir. BOTAŞ’ın Kanun ve Kanun’un Geçici 2. maddesi 

karşısındaki durumu Kanun’un getiriliş amacıyla örtüşmemektedir. En son 2008 

yılında tadil edilen Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca Kanun’un öngördüğü 

rekabetçi piyasa ortamının yaratılabilmesi için BOTAŞ’ın piyasadaki payının %20 

seviyelerine indirilmesi ve dikey bütünleşik yapısının sona erdirilmesi için verilen 

son tarih 2009 yılıdır. Ancak günümüzde doğal gaz piyasası, Kanun’un bu 

hedefinden çok uzakta bulunmaktadır. 

Kanunun Geçici 2.  maddesindeki hedeflere ulaşmak amacıyla Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
38

 hazırlanarak 2012 yılında bir seneliğine kamunun 

görüşüne açılmıştır. Söz konusu Kanun Tasarısı 02.01.2014 tarihinde Bakanlar 

Kurulu’nca TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 

Kanun Tasarısı Taslağı ve anılan taslağın Kanunun Geçici 2. maddesini tadil 

eden 12. madde hükümleriyle BOTAŞ’ın dikey bütünleşik yapısının ayrıştırılması ve 

doğal gaz piyasasının rekabete açılmasının önü açılmak istenmektedir. 

Söz konusu Kanun Taslağın 12. madde hükümlerine göre, BOTAŞ’ın dikey 

bütünleşmiş tüzel kişiliği bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle 

                                                           
38

  “Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 2/2204, 

27.05.2014; 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.calismalar?p_kom_kod=36&p_islem=1 

(09.08.2014). 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.calismalar?p_kom_kod=36&p_islem=1
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devam edecektir. Bu tarihten sonra BOTAŞ özetle aşağıdaki şekilde faaliyet 

gösterecektir: 

 İletim faaliyeti, LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri ve 

diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere üç ayrı tüzel kişilik olarak 

yeniden yapılandırılır. Bunlardan iletim ve LNG tesislerinin işletilmesi ile 

depolama faaliyetleri dışındaki faaliyetleri gerçekleştirecek olan şirket 

BOTAŞ’ı temsil eder ve BOTAŞ adıyla anılır, 

 İthalatı yıllık ulusal tüketimin yüzde yirmisi oranına düşünceye kadar, 

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı haricinde yeni doğal gaz alım 

sözleşmesi yapamaz ve süresi biten yeni doğal gaz alım sözleşmelerini 

yenileyemez. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla, doğal gaz arz 

güvenliğinin sağlanması veya ihraç etmek amacıyla yeni doğal gaz alım 

sözleşmeleri yapabilir, 

 Bu kanunun yayım tarihi itibariyle mevcut doğal gaz satış sözleşmeleri 

haricinde yeni doğal gaz satış sözleşmesi yapamaz, ancak süresi biten 

sözleşmeler yenilenebilir. 

 

4. Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasının Hukuki Yapısı 

Azerbaycan yerleştiği coğrafi konum itibariyle zengin doğal gaz ve petrol 

rezervlerine sahip bir ülkedir. XIV. yüzyıldan Azerbaycan’da petrol ve doğal gaz 

üretimine başlanılmıştır
39

. Günümüzde Azerbaycan doğal gaz üreten ve ihraç eden 

                                                           
39

  http://new.socar.az/socar/az/company/about-socar/oil-history-in-azerbaijan (02.08.2014). 

http://new.socar.az/socar/az/company/about-socar/oil-history-in-azerbaijan
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ülkeler sırasında ön sıralarda yer almaktadır. SOCAR
40

’ın son verilerine göre, 

Azerbaycan’ın çıkarılabilen doğal gaz rezervi 2,55 trilyon metreküp civarındadır. 

Yakın gelecekte ise, Azerbaycan yapılmış dev doğal gaz anlaşmaları ile Avrupa 

enerji piyasasının doğal gaz arz güvenliğini sağlayacaktır. 21. yüzyılın dev projesi 

sayılan “TANAP” DGBH Projesiyle Azerbaycan doğal gazı Türkiye üzerinden 

geçerek, Avrupa’ya nakil edilecektir. Dolayısıyla Azerbaycan hem hazırda da doğal 

gaz ihraç ettiği Türkiye piyasasının, hem de Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç 

edeceği doğal gazla Avrupa piyasasının doğal gaz arz güvenliğini sağlayacaktır. 

Azerbaycan Doğal Gaz piyasasının hukuki yapısının nasıl düzenlendiğini 

görebilmek için piyasayı düzenleyen kanunları ve piyasadaki aktörleri incelemek 

gerekmektedir. Bu nedenle de, çalışmamızın bu hissesinde söz konusu kanunlar ve 

piyasadaki aktörler incelenecektir. 

 

A.  Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasını Düzenleyen Mevzuat 

Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasını iç piyasada düzenleyen mevzuat 

“Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası
41

”, “Energetika (Enerji) Hakkında AC 

Kanunu”, “Gaz Teçhizatı Hakkında AC Kanunu”, “Enerji Resurslarının 

(Kaynaklarının) İstifadesi (Kullanımı) Hakkında AC Kanunu
42

”, “İhracat Maksatlı 

                                                           
40

  Azerbaycan Respublikası (Cumhuriyeti) Devlet Neft (Petrol) Şirketi (ARDNŞ), İngilizcesi: The 

State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR), genelde “SOCAR” kısaltması 

kullanılmaktadır. 

41
  “Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası”, No: OO, 27.11.1995. 

42
  “Enerji Resurslarının (Kaynaklarının) İstifadesi (Kullanımı) Hakkında AC Kanunu”, No: 94-IQ, 

30.05.1996. 
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Neft-Gaz Faaliyeti’ne Hususi İktisadi Rejimin Tatbiki Hakkında AC Kanunu
43

” ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin onayladığı Uluslararası Anlaşmalardır. Dış piyasadaysa 

“İkili Hükümetler arası Anlaşmalarla” ve uluslararası hukukun genel norm ve ilkeleri 

ile düzenlenmektedir. Söz konusu mevzuat arasında iç piyasada öne çıkan aşağıda 

ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz “Energetika (Enerji) Hakkında AC Kanunu” ve 

“Gaz Teçhizatı Hakkında AC Kanunu”dur. 

 

a. Energetika (Enerji) Hakkında AC Kanunu 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, AC Anayasası’nın 14. maddesi uyarınca 

devlet tüm enerji rezervleri üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Fakat bu hak Enerji 

Hakkında AC Kanunu’nun öngördüğü şekilde herhangi gerçek ve tüzel kişilerle 

yapılmış enerji sözleşmeleriyle verilen hakları veya enerji üzere faaliyet gösteren 

kuruluşlara çeşitli kanunlarla verilen özel hakları etkilememektedir. 

24 Kasım 1998 tarihli Energetika (Enerji) Hakkında AC Kanunu
44

 Avrupa 

Enerji Şartı Anlaşmasının
45

 ilkelerini temel alarak petrolü, doğal gazı, taş kömürü, 

elektriği vb. enerjinin türleri olarak kabul etmiştir ve kapsamı enerji alanında 

                                                           
43

  “İhracat Maksatlı Neft-Gaz Faaliyeti’ne Hususi İktisadi Rejimin Tatbiki Hakkında AC Kanunu”, 

No: 766-IIIQ, 02.02.2009. 

44
  “Energetika (Enerji) Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu”, No: 541-IQ, 24.11.1998. 

45
  Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmış 

ve 16 Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Enerji Şartı Anlaşması’nın amacını; enerji arzı 

güvenliğinin artırılması, enerji üretimi, çevirimi, taşınması, depolanması, dağıtımı, iletimi ve 

kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye ulaştırılması, güvenliğin güçlendirilmesi ve 

çevresel sorunların en aza indirilmesi, yatırımların teşviki ve korunması,  enerji ticaretinin 

serbestleştirilmesi, uluslararası ve ulusal sermaye piyasalarına erişme olarak sıralamak 

mümkündür. Bkz. http://www.encharter.org/index.php?id=7 (15.09.2014).  
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faaliyettir. Kanun’un 1. maddesinde enerji alanında faaliyet kavramına açıklık 

getirilmiştir. Kanuna esasen enerji alanında faaliyet - ülke sınırları içinde enerji 

rezervlerinin aranması, işletilmesi, üretimi, depolanması için yeraltı depoların inşası 

ve işletilmesi, enerjinin yurtiçine ve yurtdışına nakli, dağıtımı için nakil etme 

sistemlerinin inşası ve yönetilmesidir. 

Söz konusu Kanun uyarınca, devletin enerji piyasası üzerinde tekel hakları 

vardır ve enerji alanlarında birinci maddede belirtilen faaliyetler üzerinde yönetim ve 

denetim fonksiyonlarını yetkili kurumları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu 

kurumların piyasadaki rolü çalışmamızın sonraki hisselerinde ayrıntılı bir şekilde 

ortaya konulacaktır. Aynı zamanda bu kurumlarca enerji alanında faaliyetlerde 

bulunmak isteyen her bir gerçek veya tüzel kişiye enerji mevzuatında belirtilmiş 

şekilde lisanslar verilmektedir. 

 

b. Gaz Teçhizatı Hakkında AC Kanunu 

1998 tarihli Kanun
46

 doğal gaz tedarikiyle ilgili yapılan çalışmaları 

düzenlenmektedir. “Gaz” terimini kullanmış kanuna dikkat edersek, Kanun, “Gaz” 

terimi adı altında - doğal gazlar, gaz halinde olan enerji taşıyıcıları, propan, bütan, 

etilen, propilen, butilen, butadien, kömür gazı, biyolojik kütle gazı, teknolojik 

süreçlerde oluşan gazları ve sıvı halinde olan gaz türlerini düzenlemektedir. 

Kanun’un 1. maddesi uyarınca Gaz Teçhizatı alanında faaliyet - gazın 

üretimi, işletilmesi, depolanması, nakli, dağıtımı, sıvılaştırılması ve kullanımı, sanayi 

ve tüketiciler için teknik altyapının yapımı, kullanımı, denetimi, denenmesi ve 

lisanslaştırılmasıdır. Gazın nakli hizmetleriyse, üreticiler, dağıtıcılar, tüketiciler ve 
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  “Gaz Teçhizatı Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu”, No: 513-IQ, 30.06.1998. 
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gaz depoları arasında yapılan, aynı zamanda ithalat-ihracat ve transit amacıyla doğal 

gazın boru hatlarıyla uzak mesafelere iletimidir. Gaz’ın dağıtımı -  gaz ötürücü boru 

ve tesisat şebekesi vasıtasıyla dağıtıcılardan tüketicilere doğal gazın dağıtımı üzere 

faaliyettir. 

Kanuna esasen, doğal gaz alanında faaliyete bulunmak için yetkili 

kurumlardan lisans almak zorunludur. Aynı zamanda gazın nakli hizmetlerinin 

düzenlenmesi, gaz dağıtım şebekelerinin inşaatı ve yeraltı gaz depolarının 

oluşturulması, istismar edilmesi ve yeniden yapılandırılması yüklenicilerle yetkili 

kurumlar arasında imzalanan enerji anlaşmaları ile gerçekleştirilmektedir. Söz 

konusu anlaşmaların birinci faaliyet süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 

(yirmi) yıldan fazla olmamaktadır. 

Söz konusu Kanunda bir takım boşluklar mevcuttur, bu boşlukları gidermek ve 

Azerbaycan enerji mevzuatının Avrupa enerji mevzuatına uyumu için “Gaz Teçhizatı 

Hakkında Kanuna” kabul edildikten bugüne kadar çeşitli değişiklikler ve ilaveler 

yapılmıştır. 2009’da Kanunun 13. maddesine gaz dağıtıcılar tarafından doğal gazın 

verilmesinin durdurulması şartlarına, gazın fiyatının hesaplanması ve ödenmesine, 

tüketicilerin sayaçlarla donatılmasına dair ilaveler yapılmıştır. Söz konusu ilaveler ve 

onların amacını özetle aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 

 Doğal gaz enerjisinin verilmesinin durdurulmasının hangi hallerde 

mümkün olacağının belirlenmesi, bu konudaki suiistimalleri 

önlemektedir, 

 Gaz tedarikçisinin tüketiciye sağladığı doğal gazın fiyatının hesaplanması 

ve ödenmesi kuralının belirlenmesi, tüketicilerin haklarının korunmasına 

ve tedarikçi sorumluluğunun arttırılmasına hizmet etmektedir, 
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 Gerçek kişi olan tüketicilerin sayaçlarla donatılması ve mevcut sayaçların 

değiştirilmesinin gaz tedarikçisi tarafından yapılması konusunda hüküm, 

tüketicilerin ek masraflardan muaf tutulmasına yönelmektedir. 

Ayrıca, 2009 yılında Kanunun 11. maddesine de ek hükümler konulmuştur. 

Bu ek hükümlerle, doğal gaz dağıtıcısının tüketicilere doğal gaz sağlamasının satış 

sözleşmesi bazında yapılması ve doğal gaz dağıtıcısı ile tüketiciler arasında 

yapılacak satış sözleşmesi örneğinin hazırlanması, gazın fiyatını, şebekeye bağlanma 

ve şebekeden ayırma şartlarını, kalitesini, değerinin ödeme şartlarını yeniden 

düzenlenmektedir. Bu değişiklikler doğal gazın kullanımı ile ilgili tüketicilerle gaz 

dağıtıcılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve mevcut olan aksaklıkların 

giderilmesi açısından oldukça önemlidir. 

2011 yılında Kanuna iki kez daha değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerle 

getirilen yeni hükümler, tüketicilerin gaz dağıtıcı şebekeye bağlanmasına dair şartları 

net bir şekilde belirlemekte ve tüketicilere verilen doğal gazın yasadışı olarak 

durdurulmasını veya tüketiciye yazılı bildirimin gönderilmesinin zorunlu olduğu 

hallerde yazılı bildirim gönderilmeden doğal gaz verilmesinin durdurulmasını 

yasaklamaktadır. 

Söz konusu değişiklikler yapılarken AB’nin 13 Temmuz 2009 tarihli Doğal 

Gaz İç Piyasası Hakkında Ortak Kurallar Direktifi
47

 (2009/73/EC Direktifi) temel 

alınmıştır. Fakat halen söz konusu Direktifte gösterilen, doğal gaz faaliyetlerinde 

bulunan ilgili kişilerin, dağıtıcı hatların operatörlerinin net görevlerinin ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesi, onların devlet kurumları ile ilişkilerinin 

düzenlenmesi, doğal gaz faaliyetlerinde bulunan ilgili kişilerin özel izin temelinde 
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  AB Resmi Gazetesi, L 211, 14.08. 2009. 
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faaliyet göstermesi, doğal gaz sektörünün serbest piyasa ekonomisine uygun olarak 

yönetimi, düzenlenmesi ve yatırımların desteklenmesi bakımından hukuki ve iktisadi 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Hâlihazırda Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından 2006 yılında 

“Azerbaycan ve Avrupa Birliği arasında enerji alanında işbirliği hakkında Anlaşma 

Zaptı’ndan kaynaklanan ve enerji alanına uygun olarak, “Azerbaycan’ın Enerji 

Sektörüne Hukuki Yaklaşım ve Yapısal Reformu” adlı “Tvinninq” projesi 

kapsamında Azerbaycan Enerji mevzuatının Avrupa Birliği Gaz Direktiflerine 

uyarlanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede Gaz Teçhizatı 

Hakkında Kanuna yeni değişikliklerin yapılması, “Gaz Şebeke” kanun yasa 

tasarısının hazırlanması, doğal gaz piyasasında rekabet ortamının oluşturulması, 

yüksek hizmet standartları, tedarik güvenliği ve düzenliliğinin sağlanması, yeni 

düzenleyici yapının (yeni Düzenleyici Kurumun) oluşturulması yönünde çalışmalar 

yapılmaktadır
48

. 

 

c.  Doğal Gazın Yurtdışına Nakline Dair Düzenlemeler 

Azerbaycan doğal gazının yabancı ülkelere nakli sırasında hukuki konular 

devletlerarasında imzalanan ikili hükümetler arası anlaşmalarla ve uluslararası 

hukukta kabul gören genel norm ve ilkelerle düzenlenmektedir. Örnek olarak 

gösterebiliriz ki, Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak 

“TANAP” DGBH Projesiyle ilgili tüm hukuki konular 26 Haziran 2012 tarihli 

İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 

Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ilişkin 

                                                           
48

  NATİQ, A. / MEHEBBET, M., “Yanacaq-Enerji Kompleksinin İnkişafı ve İdare Edilmesinde 

İktisadi Programlaştırma Amili”, Bakü 2013, s. 258-276. 
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Hükümetler arası Anlaşma
49

” ve bu Anlaşmanın eki “Ev Sahibi Hükümet 

Anlaşması” ile düzenlenmektedir. 

26 Haziran 2012 tarihli İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Sistemine ilişkin Hükümetler arası Anlaşma” ve bu Anlaşmanın eki “Ev 

Sahibi Hükümet Anlaşması” TANAP DGBH Projesi ile ilgili hukuki altyapını 

oluşturmaktadır. Anlaşmada her bir devletten 1 (bir) temsilciden oluşan, Hükümetler 

arası Anlaşmanın ve onun eki “Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının uygulanmasını 

hızlandıracak ve denetleyecek bir komitenin kurulması öngörülmüştür. TANAP 

Komitesi adlandırılacak bu Komiteye TANAP Konsorsiyum Üyeleri söz konusu 

Projeyle ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun zamanı müracaat edebilecekler 

ve TANAP Komitesi devletlerin adından karar verme yetkisine sahip olacaktır. Söz 

konusu Anlaşmaların hükümleri ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanırsa, Devletler ilk 

olarak TANAP Komitesi vasıtasıyla veya diplomatik yollarla uyuşmazlığı çözmeye 

çalışacaklar. Eğer 6 (altı) ay içinde anlaşmazlık çözülmezse, her iki Devletin talebi 

üzerine uyuşmazlık Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu 

Tahkim Kuralları (UNCITRAL) uyarınca çözülecektir. Tahkim İsviçre’nin Cenevre 

kentinde yapılacak ve Tahkim Mahkemesi uyuşmazlığı Anlaşmaya ve İsviçre 

mevzuatına göre çözecektir
50

. 
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  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ilişkin Hükümetler arası Anlaşma”, 26.06.2012, İstanbul. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130319-5-1.pdf   (04.08.2014). 

50
  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ilişkin Hükümetler arası Anlaşma”, Madde 12. 26.06.2012, 

İstanbul. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130319-5-1.pdf   (04.08.2014). 
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TANAP DGBH Projesi Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden transit 

geçişine dair ilk ve oldukça önemli projedir. Bu nedenle transit geçişin hukuki rejimi 

dikkat arz eden konuların başında gelmektedir. Hükümetler arası Anlaşmada ve bu 

Anlaşmanın eki  “Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasında” transit geçişin hukuki esasları 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Transit Geçişin 

serbestîsini sağlayacak ve istenilen miktarda Transit Geçiş Gazının herhangi bir 

Devlet Makamı veya Devlet Kuruluşu (TANAP Proje Şirketi ile anlaşma temelinde 

verilen hukuk hariç) tarafından alınmasını önlemek amacıyla acil ya da başka türlü 

tüm önlem ve tedbirleri alacaktır, Transit Geçiş Gazının kesintiye uğratılmamasını, 

geciktirilmemesini, kısıtlanmamasını veya azaltılmamasını sağlayacaktır
51

. 

Aynı zamanda  “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”, vergilerin uygulanmasının 

ve/veya muafiyetlerinin ya da ayrıcalıklarının verilmesinin yanı sıra Vergi uyumunun 

ve beyan yükümlülüklerinin uygulanmasının ve/veya bunlardan muafiyet 

verilmesinin, bahse konu Vergilerin, muafiyetlerin, ayrıcalıkların ve/veya 

yükümlülüklerin özel kayıt ve şartların hukuki çerçevesini de oluşturmaktadır. 

Görüldüğü üzere “Sözleşme Serbestîsi” ilkesine dayanarak Anlaşmaya 

yukarıda belirttiğimiz özel hükümler konulmakta ve Azerbaycan doğal gazının 

yurtdışına nakline dair hukuki konular bu tür anlaşmalarla düzenlenmektedir. 
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   “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ilişkin Hükümetler arası Anlaşma”, madde 7.  26.06.2012,  
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B.  Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasında Energetika (Enerji) Bakanlığının 

Rolü 

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, Yanacak ve Energetika Bakanlığı 

adı altında Azerbaycan Cumhurbaşkanının 18 Nisan 2001 tarihli, 458 sayılı 

Kararnamesi ile kurulmuş, 6 Aralık 2004 tarihli, 150 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararnamesi ile Sanayi ve Energetika Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 22 

Ekim 2013 tarihli 3 sayılı Cumhurbaşkanı Emriyle ise Sanayi ve Energetika 

Bakanlığı, Energetika Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. En son 

Yönetmeliği, Azerbaycan Cumhurbaşkanının 11 Nisan 2014 tarihli 149 sayılı 

Kararnamesi ile onaylanmıştır. 

Kuruluş amacı: enerji ve tabii kaynaklarla ilgili devletin hedef ve 

politikalarının ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve 

güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu 

hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve 

tüketilmesini sağlamaktır. 

Bakanlık enerji alanında devlet politikasının düzenlenmesini gerçekleştiren 

merkezi yürütme erkidir. Azerbaycan Cumhuriyeti yasaları ve Yönetmeliğinde 

belirlenen görevleri yerine getirmektedir
52

. 

Belirttiğimiz Enerji Hakkında AC Kanun’unda ve Gaz Teçhizatı Hakkında 

AC Kanun’undaki doğal gaz piyasasını düzenleyen ve denetleyen ilgili yönetim erki 

Enerji Bakanlığıdır. Belirtilen kanunlardaki enerji alanındaki faaliyete - enerji türü 

olarak doğal gazın üretimi, nakli ve dağıtımı zamanı devlet denetimini yapısına dâhil 

olan çeşitli kurumları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Devlet Gaz Denetim İdaresi 
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  http://www.minenergy.gov.az/?e=501&a=2  (06.08.2014). 
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vasıtasıyla doğal gazla ilgili mevzuatta belirtilen faaliyetlere denetimi 

gerçekleştirmektedir
53

. 

 

C.  Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasında Tarif (Fiyat) Şurasının (Tarife 

Konseyi) Rolü 

Azerbaycan Cumhurbaşkanının 26 Aralık 2005 tarihli Kararnamesi ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tarif (fiyat) Şurası (Tarife Konseyi) hakkında 

Yönetmelik onaylanmış ve Tarife Konseyi devlet düzenlemesi gerektiren fiyatların 

ve tarifelerin devlet düzenlenmesini gerçekleştiren kolektif yürütme erki olarak 

kurulmuştur
54

. 

Tarife Konseyi kolektif kuruluş olarak, başkan ve üyelerden oluşmaktadır. 

Başkan - Ekonomi ve Sanayi Bakanı, üyeler ise Maliye, Vergi, Adalet, Enerji, 

Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Tarım, Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik bakanlarının yardımcılarından ve Devlet Gümrük Komitesi, Devlet 

Şehircilik ve Mimarlık Komitesi başkanlarının yardımcılarından oluşmaktadır. 

Konsey tarifeler konusunda oy çokluğuna göre kararlar almakta ve bu 

kararlarla piyasadaki tarifeleri belirlemektedir
55

. Örnek olarak, Konseyin 2 Aralık 

2013 tarihli “Doğal gazın yurtiçi tarifelerinin düzenlenmesi hakkında kararını” 

göstere biliriz
56

. Bu kararda iç piyasada doğal gazın tüm alanlarda satışına ilişkin en 

son tarifeler belirtilmektedir. Anlaşılacağı üzere Tarife Konseyinin piyasadaki rolü 

devletin adından tarifeleri düzenlemektir. 
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  http://www.minenergy.gov.az/?e=501&a=6  (06.08.2014). 

54
  http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/44/ (06.08.2014). 

55
  http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/46/ (06.08.2014). 

56
  http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/resolution/view/105/ (06.08.2014). 
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D.  Azerbaycan Doğal Gaz Piyasasında Devlet Neft (Petrol) Şirketinin 

Rolü 

Azerbaycan Cumhurbaşkanının 13 Eylül 1992 tarihli Kararnamesi ile 

“Azerineft” Devlet Konserni ve “Azerineftkimya” İmalat Birliği‘inin temelinde 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Neft (Petrol) Şirketi kurulmuştur. SOCAR
57

, 

Azerbaycan sınırları içinde petrol ve doğal gaz rezervlerinin aranması, üretilmesi ve 

işletilmesi, petrolün, doğal gazın ve gaz kondensatının üretimi, işlenmesi ve nakli, 

petrol ve petrokimya ürünlerinin, doğal gazın iç ve dış pazarlarda satışını ve ülkede 

tüketicilerin doğal gaz ve petrol arz güvenliğinin sağlanmasını 

gerçekleştirmektedir
58

. 

Belirttiğimiz doğal gaz mevzuatında öngörülen enerji faaliyetleri üzerinde 

yönetimi devletin adından SOCAR gerçekleştirmektedir. Doğal Gaz alanındaki 

faaliyetleri yapmak için ilgili tüzel kişilere devletin adından lisans veren kurum da 

SOCAR’dır. Aynı zamanda yabancı devletlere doğal gaz ve petrol satışına ilişkin 

sözleşmelerde Azerbaycan Hükümeti adına satıcı kısmında taraf olmaktadır. 

SOCAR’ın kuruluş yapısına Şirketin Konseyi, SOCAR’ın Merkez Ofisi, 

temsilcilikler, tüzel kişi statüsüne sahip olmayan kurumlar, Ortak Petrol Şirketleri, 

Şirket tarafından oluşturulan kurumlar ve 21 işletme dâhildir. Belirtilen bu 21 

işletmeni faaliyet kesimlerine göre aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

 Arama-keşif, sondaj ve üretim (Upstream): Azerbaycan sınırları içinde 

petrol ve doğal gazın keşifi ve üretimi, 
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  SOCAR, Azerbaycan Respublikası (Cumhuriyeti) Devlet Neft (Petrol) Şirketinin (ARDNŞ) 

İngilizcesi olan: The State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) kısaltmasıdır. 

Genellikle çalışmamızda da kullandığımız “SOCAR” kısaltması kullanılmaktadır. 
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  http://new.socar.az/socar/az/company/about-socar/history-of-socar (06.08.2014). 

http://new.socar.az/socar/az/company/about-socar/history-of-socar
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 Hammaddenin nakli ve satışı (Midstream): hem yurt içine, hem de yurt 

dışına petrol ve doğal gazın nakil edilmesi ve satışı, 

 İmalat ve imal ürünlerinin satışı (Downstream): bu kesim geleneksel 

petrol ve doğal gaz imal eden tesisleri, ayrıca 2009 ve 2010 yıllarında 

Şirkete birleştirilmiş “Azeriqaz” İmalat Birliği (İB) ve “Azerikimya” 

İmalat Birliğini (İB) kapsamaktadır
59

. 

Downstream kesimine dâhil olan “Azeriqaz” IB Azerbaycan iç piyasasın da 

doğal gazın nakli, dağıtımı ve satışını gerçekleştirmektedir
60

. 
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  “ARDNŞ’nin (Azerbaycan Respublikası Devlet Neft Şirketi) 2025 yılına kadar stratejik 

inkişafına dair Kompleks Planın Xülasesi”, s. 5, SOCAR Yayınları, Bakü 2013. 
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   http://new.socar.az/socar/az/company/organization/azerigas-production-union (06.08.2014). 

http://new.socar.az/socar/az/company/organization/azerigas-production-union


35 

İKİNCİ BÖLÜM 

DOĞAL GAZ SÖZLEŞMELERİ 

 

I.  DOĞAL GAZ ALIM - SATIM SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE ESASLI 

UNSURLARI 

1. Tanımı 

Doğal gaz piyasasının her aşamasında doğal gaz alım-satım sözleşmeleri 

düzenlenmektedir. Nitekim doğal gaz üreticileri ile doğal gaz ithalatçıları arasında 

düzenlenen sözleşmelerle piyasaya doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Doğal gaz ithalat 

eden şirketler ise, dağıtım şirketleri ve büyük sanayi kuruluşları ile düzenledikleri 

doğal gaz alım-satım sözleşmeleriyle gazı iç piyasada tekrar satmaktadır. Dağıtım 

şirketleri de düzenledikleri doğal gaz alım-satım sözleşmeleri ile doğal gazın nihai 

tüketicilerine ulaşmasını sağlamaktadır. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri, belirli bir miktar doğal gazın bedeli 

karşılığında, teslim noktasında alıcıya teslimini düzenlemektedir. Türkiye Borçlar 

Kanunu’nda Özel Borç İlişkilerine tabi tutularak, ikinci kısmında, satış sözleşmesi 

başlığı altında düzenlenmiştir. Azerbaycan Medeni Kanunu’nda yedinci kısım olan 

Sözleşmelerden Doğan Borçlar kısmında satış sözleşmesi hakkında genel hükümler 

başlığı altında düzenlenmektedir. 

Türkiye Borçlar Kanunu m. 207
61

, satış sözleşmesinin tanımını vermekte ve 

esaslı unsurlarını belirlemektedir. Türkiye Borçlar Kanunu m. 207’e göre, “Satış 

Sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise 

buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir”. Satış sözleşmeleri 
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  RG. 11.01.2011, S. 27836. 
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Türkiye Borçlar Kanun’un 207- 281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Satış sözleşmeleri Azerbaycan Medeni Kanun’un
62

 567-607 maddeleri 

arasında düzenlenmektedir. Azerbaycan Medeni Kanun’un m. 567’e göre, Satış 

sözleşmesi, satıcının satılanın mülkiyetini alıcıya devretmeyi, alıcının ise satılanı 

kabul edip buna karşılık belirlenmiş para bedelini (fiyatı) ödemeyi taahhüt ettiği 

sözleşmelerdir. 

Her iki Kanun hükmüne göre de, satış sözleşmesinin unsurları, satılanın, satış 

bedeli ve satış bedelinin satılan ile değiştirilmesi hususunda tarafların karşılıklı 

anlaşmalarıdır. Bu unsurlardan yola çıkılarak, bir tür satış sözleşmesi olan doğal gaz 

alım-satım sözleşmelerinin aşağıdaki şekilde tanımlanması mümkündür. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmesi, satıcının belirli bir miktar doğal gazı alıcıya 

teslim ve mülkiyetini devretmeyi, alıcının da satış bedelini ödemeyi borçlandığı bir 

sözleşmedir. 

Türkiye Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeleri çeşitli yönlerden 

sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmaların en temeli sözleşmelerin içerik ve 

amaçları bakımından yapılandır. İçerik ve amaçları bakımından ise sözleşmeler 

Mülkiyetin Devri, Kullandırma, Hizmet, Saklama, Kefalet, Ortaklık sözleşmelerine 

ayrılmaktadır
63

. 

Bu sınıflandırmaya göre, doğal gaz alım-satım sözleşmeleri “Mülkiyetin 

Devri Amacını Güden Sözleşmeler” kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca doğal 

gaz alım-satım sözleşmelerinin hangi satış türüne ilişkin hükümlere tabi olacağını 
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   “Azerbaycan Cumhuriyeti Mülki Mecellesi”,No:779-IQ,01.09.2000, 

http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=8&doctype=1 (10.09.2014). 
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  ZEVKLİLER, A. / HAVUTÇU, A,“Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri”, 

İzmir 2013, s. 404. 
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irdelemek gerekmektedir. Türkiye Medeni Kanunu
64

 m.762’ye göre,“Taşınır 

mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ve edinmeye 

elverişli olup, taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir”. 

Taşınmaz kapsamına girmeyen doğal güçlerden sayılan, mülk edinmeye elverişli 

bulunan doğal gaz taşınır mülkiyetine konu olabilecektir.  Bu nedenle de doğal gaz 

alım- satım sözleşmeleri taşınır satış sözleşmeleri kapsamında ele alınacaktır
65

. 

 

2. Esaslı Unsurları 

A. Sözleşme Konusu 

Doğal Gaz alım - satım sözleşmelerinin konusu, hidro karbon türevi bir 

bileşen olan doğal gazın satışıdır. Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı 

bir çeşit yanıcı gaz karışımı olan petrol türevidir. Doğal gazın büyük bölümü, Metan 

gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan 

(C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10), pentan (C5H12) ve hekzan (C6H14) 

gazlarıdır. Doğal gaz, renksiz ve kokusuzdur, zehirli olmamakla beraber, yüksek 

değişimlerde oksijene daha az yer kalacağından boğucu etkisi vardır. Doğal gazın 

içerisinde yanmayan hiçbir madde bulunmaması sebebiyle verimi yüksektir
66

. 

Doğal gazın fiziksel özellikleri, örneğin kalitesini belirleyen kalorifik değeri, 

teslim noktasındaki bileşenlerinin oranı, gaz içinde bulunması arzu edilmeyen 

kimyasalların varlığı gibi haller gaz fiyatını etkilemektedir. Bu nedenle, doğal gazın 

hangi fiziksel özellikleri taşıyacağı sözleşmede açık bir şekilde belirtilmektedir. 
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  RG. 22.11.2001, S. 24607. 
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  YAVUZ, C. / ACAR, F. / ÖZEN, B., “Borçlar Hukuku Dersleri” (Özel Hükümler), İstanbul 

2013, s. 43. 
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  http://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/#2 (20.05.2014). 
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Ayrıca doğal gazın minimum teslim basıncı, sıcaklığı, hangi zaman dilimi içinde ve 

hangi biçimde teslim edileceği gibi hususlar da sözleşmede ayrıntılı bir şekilde 

düzenlenmektedir. 

 

B. Satış Bedeli 

Satış bedeli, satış sözleşmesi uyarınca alıcının karşı edim olarak ödemeyi 

taahhüt ettiği bir miktar paradır
67

. Bedelin sözleşmede belirtilmesi zorunlu değildir, 

daha sonra belirlenmesi mümkün ise bedel kararlaştırılmış sayılır (TBK m. 207/III). 

Sözleşmede bedelin belirtilmemesi durumunda satış, ifa yeri ve zamanındaki 

ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılmaktadır (TBK m. 233). Uluslararası 

doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, bir başlangıç fiyatı tespit edilmekte ve bu 

fiyat, sözleşmede belirtilen dönemlerde bazı endekslere dayanan formüller 

yardımıyla, güncellenmektedir. Bu anlamda sözleşmenin başında belli olan fiyat, 

ilerleyen dönemler açısından belirlenebilir nitelikte olmaktadır. 

Satış, yerli para birimi üzerinden olabileceği gibi, yabancı para birimi 

üzerinden de kararlaştırılabilir
68

. Doğal gazın yabancı ülkelerden ithaline dair doğal 

gaz alım-satım sözleşmelerinde, genellikle Amerikan Doları ödeme birimi olarak 

kararlaştırılmakta iken, iç piyasalarda yapılan doğal gaz alım-satım 

sözleşmelerindeki ödemelerde ülkelerin kendi para birimi kullanılmaktadır. 

 

C. Anlaşma 

Satış sözleşmelerinin temel unsurlarından sonuncusu, alıcı ve satıcının satılan 

ile bedelin karşılıklı değiştirilmesi konusunda anlaşmalarıdır. Bu anlaşmayla satıcı, 
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  YAVUZ / ACAR / ÖZEN, s. 27. 

68
   ZEVKLİLER / HAVUTÇU, s. 411. 
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satılanın zilyetlik ve mülkiyetini devretme, alıcı ise bedeli ödeme yükümlülüğü altına 

girmektedir. Satılan ile satış bedeli bir miktar paranın değiştirilmesi konusunda 

anlaşma yeterli olup, ayrıca satılanın teslimi ve paranın ödenmiş olması satışın 

tamam olması için şart değildir
69

. 

Bir tür satış sözleşmesi olan doğal gaz alım-satım sözleşmeleri, satıcının belli 

miktar doğal gazın teslimini, alıcının ise satış bedeli olan paranın ödenilmesini 

taahhüt etmesiyle kurulmaktadır. 

 

II. HUKUKİ NİTELİĞİ 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri hukuki niteliği bakımından taşınır satış 

sözleşmeleridir.  Bu bakımdan satış sözleşmelerinin niteliğiyle ilgili tespit edilebilen 

hususlar, doğal gaz alım-satım sözleşmeleri için de geçerli olacaktır. 

 

1. Rızai Sözleşme Olması 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri rizai bir sözleşmedir, sözleşmenin 

kurulması için alıcı ve satıcının karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamaları 

yeterli olup, sözleşme konusu doğal gazın teslim edilmesi ve sözleşme bedelinin 

ödenmesi şartı aranmamaktadır
70

. 

 

2. Borç Doğurucu Sözleşme Olması 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri aynı zamanda borç doğurucu 

sözleşmelerdir. Çünkü sözleşmenin kurulmasıyla, satıcı için satılanın alıcıya teslimi 
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  ZEVKLİLER / HAVUTÇU, s. 412. 
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ve bunun üzerindeki hakkı ona geçirme, alıcı içinse bir miktar para ödeme borcu 

doğmaktadır. Satılan ve satış bedeli üzerindeki mülkiyet hakkının devri sözleşmenin 

kurulmasından sonra yerine getirilmektedir. Bu tür sözleşmelerin taraflara yüklediği 

borçlar, verme borcu niteliğindedir
71

. 

 

3.  Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 

Satış sözleşmesi, her iki tarafın da borç altına girdiği sözleşmelerdendir. 

Satıcı, alıcıya satılanı teslim ve mülkiyeti ona geçirmeyi taahhüt eder, bunun 

karşılığında alıcı da satılanın parasını satıcıya vermeyi borçlanmaktadır. Bu durumda 

satış sözleşmesinde bir tarafın borcu diğer tarafın borcunun karşılığını teşkil 

etmektedir. Her iki taraf hem alacaklı, hem borçlu durumundadır. Satıcı, satılanın bir 

bedel karşılığında mülkiyetini geçirme ve teslimi borcunu yüklendiği için bedel 

bakımından alacaklı ve satılan bakımından borçludur. Alıcı ise, satılan bakımından 

alacaklı ve bedel bakımından borçludur
72

. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde satıcının gaz teslimi, alıcının ise bedel 

ödeme borcu bulunduğundan bu sözleşmeler de tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerdendir. 

 

III. TÜRLERİ 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerinin kuruluş sürelerine ve tedarik 

kaynaklarına göre çeşitli türleri bulunmaktadır. 
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   ZEVKLİLER / HAVUTÇU, s. 413; ARAL / AYRANCI, s. 61. 

72
  YAVUZ / ACAR / ÖZEN, s. 25. 



41 

1.  Kaynağına Göre Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmeleri 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri tedarik kaynağına göre iki türe 

ayrılmaktadır. Birinci türde yer alan doğal gaz alım-satım sözleşmeleri, gaz 

kaynağının alıcı için önem taşıdığı belirli bir doğal gaz sahasının tümünün veya 

küçük yahut orta büyüklükte bir bölümünün belli bir alıcıya tahsis edildiği tüketim 

sözleşmeleridir. İkinci türde yer alan doğal gaz alım-satım sözleşmeleri ise, 

kaynağının belirleyici olmadığı belirli bir gaz sahasının çıkışına bağlı olmayan 

tedarik sözleşmeleridir
73

. 

 

A. Tüketim Sözleşmeleri (Deplotion Contracts) 

Tüketim Sözleşmelerinde, satıcı belirli bir doğal gaz sahasını alıcıya tahsis 

etmekte ve bu sahada yer alan doğal gaz rezervinin tamamını veya büyük bir kısmını 

alıcı için üretmeyi üslenmektedir. Bu tür sözleşmeler, satıcıya, sahasındaki doğal 

gazın satışını garantiye almak imkânı verirken, alıcıya ise söz konusu sahadaki doğal 

gaz rezervinin üretilerek kendisine teslim edilmesini bekleme imkânı sağlamaktadır. 

Aynı zamanda diğer alıcıların bu sahadan faydalanmasının engellendiği bu tür 

sözleşmelerde alıcı al ya da öde taahhüdünde bulunmaktadır. Bu taahhüdün 

bulunulması oldukça önem arz etmektedir, çünkü bu tür taahhütle alıcı gelir akışını 

güvence altına almakta ve doğal gaz sahasının gelişimini sağlamaktadır. Bu tür 

sözleşmelerde, sözleşme miktarları, saha rezervine bağlı olup, önceden 

feshedilmedikçe, rezervin sona ermesi ile sözleşme sona erecektir
74

. 
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  BEGGS, D. / SAPTE, W. S., “Gas Sales and Supply Contracts, in Natural Gas Sales 

Agreements”, Martyn  R. Davyd, London 2002, p. 7.1-03-7.1-04. 
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B. Tedarik Sözleşmeleri (Supply Contracts) 

Tedarik sözleşmelerin de satıcı, belirli bir miktar doğal gazı belli bir sürede 

alıcıya teslim etmeyi üstlenmektedir. Bu tür sözleşmelerde, satıcının edimi gaz 

rezervine ya da belli bir gaz sahasındaki üretimine bağlı değildir. 

Söz konusu sözleşmelerde temin edilen doğal gazın kaynağının özellikle 

tahsis edilmesi gerekmemektedir. Satıcının gaz sahaları portföyünde bulunan diğer 

sahalardan da tedarik ederek gaz teslim etmesi mümkündür. Belirli bir sahadan gaz 

teslim etmekten kaynaklanabilecek eksikliklerin alternatif kaynaklarla giderilmesi, 

hatta üçüncü taraflardan temin edilen doğal gazın alıcıya teslim edilmesi de mümkün 

olabilmektedir
75

. 

 

2. Sözleşme Süresine Göre Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmeleri 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri süreye göre yapılan ayrımda kısa, orta ve 

uzun dönemli olmak üzere üç türde değerlendirilmektedir. Kısa dönemli doğal gaz 

alım-satım sözleşmeleri, doğal gazın haftalık veya birkaç aylık spot satışının 

yapıldığı sözleşmelerdir. Bir yıldan beş yıla kadar süre ile yapılan sözleşmeler ise 

orta dönemli sözleşmeler sırasındadır. Uzun dönemli doğal gaz alım-satım 

sözleşmeleriyse en az beş yıl süreliğine yapılan, otuz yıla kadar uzayabilen ve 

uygulamada en çok kullanılan doğal gaz alım-satım sözleşmeleridir
76

. 

Çalışmamızın esas konusu olan al ya da öde klozu, genellikle uzun dönemli 

doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde uygulanmaktadır. Bu tür sözleşmeler, doğal 

gazın üretimi, taşınması, proje finansmanı ve benzeri tüm yatırım giderlerinin 

karşılandıktan sonra proje yatırımcılarının planladıkları oranda kar sağlayacağı bir 
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tarihe kadar sürmektedir
77

. 

 

IV. DOĞAL GAZ ALIM - SATIM SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARI VE 

TARAFLARIN BORÇLARI 

1.  Taraflar 

Doğal gaz alım-satım sözleşmesinin tarafları satıcı ve alıcıdır. Ayrıca, 

sözleşmeye alıcı ve satıcı yanında, taraf yükümlülüklerini garanti etmek için diğer 

ilgili kişilerde dâhil olabilmektedir. 

Satıcı, doğal gazın satılması konusunda yetkilendirilmiş bir kamu tüzel kişisi 

veya piyasada satış faaliyetini yürütmek için yetkili Kurumdan lisans almış özel 

hukuk tüzel kişisi olabilir. Doğal gazın üretimini yapmış üretim şirketinin veya 

üretici tarafından yetkilendirilmiş pazarlama şirketinin de satıcı konumunda olması 

mümkündür. 

Alıcı, teslime hazır doğal gazı almak ve bedelini ödemekle yükümlü olan 

sözleşme tarafıdır. Alıcının doğal gazı tekrar satarak kar elde etmek amacıyla aldığı 

ve aracı olduğu durumlarda birden fazla alıcının olması söz konusudur. 

İlgili Kişiler, doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde taraf olmamakla beraber, 

sözleşme ile yakından ilişkisi olan üçüncü kişilerdir. Bu kişiler doğal gazın taşınması 

işini üstlenen taşıyan, sözleşme konusu mala sigorta himayesi sağlayan sigortacı ve 

finansmanı sağlayan kreditörlerdir
78

. 
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2.  Tarafların Borçları 

Satış sözleşmelerinde tarafların asli ve yan edim yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Asli edim yükümlülükleri sözleşmenin tipini belirlemekte, yan edim 

yükümlülükleri tarafların aslı edim yükümlülüklerinin belirlenen amaca uygun 

şekilde yapılmasını sağlamaktadır
79

. 

 

A. Satıcının Borçları 

Satıcının asli edim borcu, satılanı alıcıya teslim etmek ve mülkiyetini alıcıya 

geçirmektir. Bunun dışında satıcının Zapttan sorumluluk ve ayıptan sorumluluk gibi 

esas borçları ve teslim masraflarını karşılama, satılanı saklama ve koruma, satılanı 

gönderme ve bilgi verme gibi yan yükümlülükleri de bulunmaktadır
80

. 

Çalışmamızda doğal gaz alım-satım sözleşmeleriyle direk bağlantılı 

olduğundan ve bu sözleşmelerdeki al ya da öde klozunun kapsamının 

belirlenmesinde etkisi bulunduğundan sadece satıcının teslim borcu ayrıntılı bir 

şekilde incelenecektir. 

 

a.  Teslim Borcu 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri bakımından teslim borcu, satıcının 

sözleşmedeki çekiş talebine konu miktarda doğal gazı, belirtilen basınçta ve teslim 

noktasında alıcı için teslime hazır bulundurmaktır
81

. Teslim borcunun esas 

özellikleri, teslime konu sözleşme miktarları, teslim noktası, teslime hazır 

                                                           
79

  SEROZAN, R., “Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Temel Kavramlar, Kaynaklar ve İlkeler, Atipik   

Sözleşmeler, Satım, Trampa, Bağışlama Uygulama Çalışmaları”, İstanbul 2002, s. 108. 

80
  YAVUZ / ACAR / ÖZEN, s. 35 vd.; GÜMÜŞ, M. A., “Borçlar Hukuku Özel Hükümler”, 

İstanbul  2013, s. 49 vd. 

81
   ROBERT, p. 6-005. 



45 

bulundurma ve alıcının çekiş talebi olduğundan, bu başlıklar altında irdelenmesinde 

fayda görülmektedir. 

 

aa. Sözleşme Miktarları 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde önceden belirlenen ve sözleşme süresi 

boyunca teslim edilecek olan toplam gaz miktarı sözleşme miktarıdır. Miktarın 

belirlenmesi taraflarca büyük önem arz etmekte olup, sözleşmenin hazırlık 

aşamasında bu konuda yoğun müzakereler yapılmaktadır. Çünkü sözleşmede alıcı 

doğal gaz talebine ilişkin risklerin gerektirdiği azami miktar esnekliğine ulaşmayı ve 

al ya da öde miktarının asgari düzeyde tutmayı, satıcı ise, alıcıya tanınacak miktar 

esnekliğini azaltmayı ve gazın teslim edilememesinden doğacak sorumluluğunu en 

aza indirmeyi istemektedir
82

. 

Bu tür sözleşmelerde genellikle yıllık ve günlük sözleşme miktarları 

belirlenmektedir. Ancak aylık al ya da öde rejimi benimsen ildiği taktirde, yıllık 

sözleşme miktarının belirtilmesinden sonra, aylık sözleşme miktarı da 

gösterilmektedir
83

. 

Yıllık sözleşme miktarı, satıcının bir sözleşme yılı içinde, alıcıya teslim 

etmekle yükümlü olduğu azami doğal gaz miktarıdır. Bu miktar, toplam sözleşme 

miktarının, sözleşme süresindeki yıl sayısına bölünmesiyle elde edilebilir. Ancak, 

uygulamada her bir yılın yıllık sözleşme miktarı sözleşmede açıkça gösterilmektedir. 

Bunun yanı sıra doğal gaz sahasının gelişimine bağlı olan tüketim sözleşmelerinde 

bu miktar söz konusu doğal gaz sahasındaki üretilebilecek gaz rezervine göre 
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değişebilmekte ve ilk belirlenen miktar ilerleyen yıllarda daha fazla olabilmektedir. 

Yıllık al ya da öde rejiminin benimsendiği sözleşmelerdeyse, yıllık al ya da öde 

miktarı yıllık sözleşme miktarının belirli bir oranını oluşturmaktadır
84

. 

Söz konusu sözleşmelerde gösterilen günlük sözleşme miktarı, alıcının her 

gün için çekiş talebinde bulunabileceği ve satıcı tarafından her gün teslime hazır 

bulundurulması gereken doğal gazın azami miktarıdır. Bu miktar yıllık sözleşme 

miktarının o yılın toplam gün sayısına bölünmesiyle belirlenebilir. Ancak genellikle 

her bir yılda uygulanacak günlük sözleşme miktarları, sözleşmede ayrıca 

düzenlenmektedir
85

. 

 

ab. Çekiş Talebi (Nomination) 

Alıcının hangi zaman diliminde hangi miktarda gaz talep ettiğini gösteren 

bildirim, çekiş talebi olarak adlandırılır. Bu talep, taraflar arasındaki teslim 

ilişkilerinin belirlenmesinde oldukça büyük önem arz etmektedir. Alıcının eksik 

teslim alması, satıcının eksik teslim etmesi, yıllık sözleşme miktarının belirlenmesi 

ve buna bağlı olarak yıllık al ya da öde miktarının belirlenmesi çekiş talebi üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

Çekiş talebi bildirimi, doğal gazın alıcılarına teslim edilmek üzere taşındığı 

boru hattı sistemlerinin işletilmesi için zorunlu olan işlerin önceden yapılması 

açısından da çok önemlidir.  Eğer satıcı aynı projeyle bir kaç alıcıya doğal gaz 

satışında bulunuyorsa, bütün alıcılarından çekiş taleplerini toplar ve bunun esasında 

üretim veya taşıma tesislerinde yapması gereken teknik düzenlemeleri yapar.  Bu 

bakımdan çekiş talebi satıcının eksiksiz ve sorun çıkmadan üretim ve taşıma yapması 
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için temel şarttır
86

. 

Çekiş talebi bildirimi, günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenebilmektedir. 

Günlük çekiş talebinin söz konusu olduğu durumlarda alıcı, gün içindeki belirlenmiş 

bir saate kadar, bir gün sonrası için teslim noktasında hazır bulundurulmasını istediği 

gaz miktarını satıcıya bildirmektedir. Eğer satıcının gaz üretim ve taşıma tesislerinin 

işletme gerekleri “0” çekiş miktarına izin veriyorsa, günlük çekiş talebi, “0” ile 

günlük azami sözleşme miktarı arasında gerçekleşebilecektir. Aksi durumlardaysa, 

genelde günlük sözleşme miktarının belli bir oranını oluşturan günlük asgari çekiş 

miktarı belirlenmektedir. 

Alıcı, çekiş talebinde bulunmaya zorlanamaz, şöyle ki, alıcı tarafından çekiş 

bildiriminde bulunulmadığı sözleşmelerde, çekiş talebi yerine geçecek varsayılan 

çekiş talebi düzenlenir ve bu varsayılan talepte yer alan miktar ve şartlar çekiş 

bildirimi hükmünde olur.  Bu husus al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde özellikle 

önem arz etmektedir. Çünkü alıcının teslim alıp bedelini ödemekle yükümlü olduğu 

borcun kapsamını çekiş talepleri belirlemektedir
87

. Bu tür sözleşmelerde alıcı 

tarafından çekiş talebinde gösterilen miktarda doğal gaz teslim alınmamışsa bu eksik 

çekiş sayılır ve yıl boyunca toplanır. Eğer, al ya da öde taahhüdü miktarının altında 

gaz teslim alınmışsa, taahhüt miktarı ile teslim alınan miktar arasındaki fark al ya da 

öde ödemesi olarak satıcıya ödenir. Bununla beraber sözleşmelerde, doğal gazın 

satıcı tarafından teslim edilmemiş olması durumları da söz konusu olabilmektedir. 

Bu tür durumlarda ise, bu eksik teslimler yıl boyunca toplanmakta ve al ya da öde 

miktarına esas teşkil edecek olan yıllık sözleşme miktarından düşülmektedir
88

. 
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Al ya da öde kaydı bulunan sözleşmelerde aynı zamanda iyi niyetli çekiş 

talebi rejimine de yer verilmektedir. Çünkü sözleşme süresinde satıcının programlı 

bakım veya mücbir sebep nedeniyle gaz tesliminde kısıntıya gittiği veya hiç gaz 

teslim edemediği dönemler de olmaktadır. Bu günlerde de çekiş talebinde bulunulur 

ki, bu talepler satıcının eksik teslimini ve alıcının zararının kapsamını belirler. 

Alıcının yıllık al ya da öde yükümlülüğü, yıllık sözleşme miktarı üzerinden 

hesaplanır. Bu bakımdan satıcının sözleşme dönemi boyunca, mücbir sebep, 

programlanmış bakım veya diğer nedenlerle teslim edemediği gaz miktarları, yıllık 

sözleşme miktarından düşülür ve yeni miktarın al ya da öde oranı ile çarpımından 

oluşan miktar al ya da öde yükümlülüğünün kapsamını belirler. Bu anlamda eksik 

teslimlerin al ya da öde taahhüdü kapsamını düşürücü etkisi bulunmaktadır. 

Satıcının, doğal gazın teslim edilmesinde kısıntıya veya kesintiye gidileceğini 

önceden alıcıya bildirmesi halinde, alıcı yine de çekiş talebini satıcıya iletir. Bu 

noktada, alıcı kısıntı veya kesinti olacağını bildiği için, yüksek çekiş talebinde 

bulunarak, satıcının eksik teslim miktarını artırmak ve al ya da öde taahhüdünün 

kapsamını azaltmak isteyebilir. İşte tam bu noktada, alıcının bu eğilimini engellemek 

için iyi niyetli çekiş talebi rejimi devreye girmektedir. Sözleşmede dürüstlük kuralı 

uyarınca, kısıntı veya kısıntıdan haberdar olan alıcının, çekiş taleplerinde değişiklik 

yapamaması ya da çekiş talebinin, talepten önceki belli zaman dilimindeki 

ortalamanın üzerinde bir miktar içerememesi gibi sınırlayıcı kayıtlara yer 

verilmektedir. Ancak bu alıcının çekiş talebinin, satıcının teslim edebildiği gaz ile 

sınırlandırılması anlamına gelmemektedir. Zira bu söz konusu olursa, alıcının al ya 

da öde taahhüdünün kapsamını azaltması engellenmiş olmaktadır
89

. 
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Bu tür sözleşmelerde çekiş talebi bildiriminde değişiklik yapılmasına dair 

kayıtlara da yer verilmektedir. Şöyle ki, alıcı, gaz talebinde maruz kaldığı kısa 

dönemli değişimlere cevap verebilmek ve azami işletme esnekliğini korumak için 

çekiş talebinde değişiklik yapmak isteyebilir. Ancak bu takdirde satıcının üretim ve 

taşıma tesislerinin teknik gerekleri ve fiziksel limitleri, çekiş talebinde değişiklik 

yapılmasına sınırlandırma getirmek zarureti içinde de olabilir. Bu durumda çelişen 

menfaatlerin dengelenmesi gerekir ki, bu da ayrıntılı düzenlenmelere tabi 

tutulmalıdır
90

. 

 

ac. Teslim Noktası 

Teslim noktası, doğal gazın satıcının taşıma tesisinden alıcının taşıma tesisine 

geçtiği noktadır. Satıcı ve alıcının boru hattı sistemlerinin olanak vermesi durumunda 

ana ve alternatif olmak üzere, birden fazla nokta teslim noktası olarak kabul 

edilebilir. Eğer ana teslim noktasında gazın teslim alınmasına engel bulunursa, 

alternatif teslim noktasından doğal gaz alınmasıyla teslim alma borcuna aykırılığın 

doğması engellenmiş olmaktadır. Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri genellikle 

uluslararası sözleşmeler olduğundan sınırda teslim söz konusu olmaktadır. Doğal gaz 

alım-satım sözleşmelerine satıcı tarafından alıcıya teslim edilen gazın mülkiyetinin, 

zarar ve zıyaının, aynı zamanda diğer risklerin devredilmesine dair açık 

düzenlemeler konulmaktadır. 

Örneğin, uluslararası boru hatları ile doğal gazın taşındığı ve teslim 

noktasının alıcının topraklarında olduğu durumlarda, mülkiyetin devri sınır 

noktasında gerçekleşirken, zarar ve ziya ile sözleşmeden doğan diğer risklerin alıcıya 
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nakli teslim noktasında yapılmaktadır. Alıcının ticari menfaatlerinin zarar ve zıyanın 

nakledildiği noktada olmasından dolayı, bu noktaya ticari teslim noktası da 

denilmektedir
91

. 

 

ad. Teslime Hazır Bulundurma 

Doğal gazın teslim noktasında teslime hazır bulundurulması satıcının asli 

edim yükümlülüğüdür. Doğal gaz alım-satım sözleşmelerine “gaz teslim edilecektir” 

veya “gaz teslime sunulacaktır” kayıtları da konulmaktadır. Bu kayıtlardan alıcının 

çekiş talebi üzerine, satıcının talebe konu miktarda doğal gazı teslim noktasına 

taşınması ve bu noktada sözleşmede belirtilen basınçta teslime hazır bulundurması 

gerektiği anlaşılır ki, bu satıcının teslim borcunu ifa etmesidir. Aksi takdirde satıcının 

doğal gazı teslim etme borcunu yerine getirmemesi ya da doğal gazı eksik teslim 

etmesi sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve teslim borcuna aykırılık yaratacaktır. 

Şöyle ki sözleşme konusu doğal gazın miktar ve gaz özellikleri bakımından 

kararlaştırılan şekilde alıcıya teslim edilmemesi durumunda, teslim miktarına ilişkin 

borca aykırılık ve teslim edilen gazın niteliğine ilişkin borca aykırılık söz konusu 

olmaktadır
92

. 

 

B. Alıcının Borçları 

Satış bedelini ödemek ve ifa olarak sunulan satılanı devralmak, alıcının asli 

edim yükümlülükleridir. Bunun yanı sıra alıcının, başka yerden gönderilen satılanı 

koruma ve saklama, taşıma giderlerini ödeme, satılanla ilgili yükümlülüklere 
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katlanma ve diğer yan borçları da bulunmaktadır
93

. 

Aşağıda, alıcının asli edim borçları olan satış bedelini ödemek, satılanı 

devralmak ve al ya da öde kaydının alıcının satılanı devralmak borcuna etkisi 

incelenecektir. 

 

a. Satış Bedelini Ödeme Borcu 

TBK m. 232/I uyarınca alıcı, satış bedelini satış sözleşmesinde 

kararlaştırılmış olduğu biçimde ifa etmekle yükümlüdür. Alıcının satış bedelini 

ödeme borcu bir para borcudur. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri genellikle sabit bir fiyat içermemektedir. 

Çünkü uygulamada alternatif yakıt niteliğindeki diğer hidrokarbon türevli enerji 

kaynaklarının fiyatlarındaki değişimler doğal gaz fiyatlarına da yansır ve uzun 

dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmelerine genellikle başlangıç fiyatının alternatif 

yakıt ürünleri fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak şekilde uyarlanmasını sağlayan 

kayıtlar konulmaktadır. Bu kayıtlar fiyat uyarlama klozlarıdır. Fiyatların artmasını 

veya düşmesini sağlar ve doğal gazın fiyatının ham petrolün spot fiyatı, petrol 

ürünlerinin fiyatı gibi benzer ürünlerin değerindeki değişimlere bağlı olarak 

değişmesini sağlamaktadır
94

. 

Uygulamada daha çok “indeks uyarlama klozları” kullanılmaktadır ki, 

Uluslararası Petrol Müzakerecileri Birliği (Association of International Petroleum 

Negotiators) tarafından hazırlanan doğal gaz alım-satım sözleşmesi standart 

taslağında da bu kloza yer verilmiştir. Bu formül aşağıdaki şekildedir: 
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                            A                  B                  C  

PN = P0* (W1* ------- + W2* -------+ W3 * -------+ …)  

                           A0                     B0                 C0  

 

t0 = Referans tarihi (sözleşme başlangıç tarihi veya fiyat revizyon tarihi).  

PN  = doğal gazın 1000 metreküpü için ABD Doları cinsinden sözleşme fiyatıdır.  

P0 = Referans tarihinde tarafların anlaştıkları sözleşme fiyatıdır. 

W1, W2, W3 = Petrol türevlerinin formül içinde fiyat tespitindeki ağırlık oranı 

(toplamları “1” olur).  

A, B, C = Petrol türevi veya ham petrolün cari dönem ortalama fiyatıdır.  

A0, B0, C0 = Petrol türevi veya ham petrol fiyatının ya da enflasyon değerinin 

referans dönem tarihindeki (t0) değeridir
95

. 

Yeni fiyat ise, formülde yer alan endekslerin güncel değerleri kullanılarak, 

sözleşmede kararlaştırılan belli sıklıklarla fiyat revizyon esasına göre 

belirlenmektedir. 

 

b. Satılanı Devralma Borcu 

Alıcı satış sözleşmesinde kararlaştırılmış zamanda, yerde ve biçimde satılanın 

mülkiyet ve zilyetliğini devralmakla yükümlüdür (TBK 232/II). TBK m. 232 

hükmünde sözü geçen alıcının “satılanı devralma” borcunun, “satılanı teslim alma” 

borcu olarak anlaşılması gerekmektedir. Alıcının teslim alma borcunun doğması için 

satılanın, satıcı tarafından alıcıya sözleşmedeki şartlara uygun bir şekilde tesliminin 
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teklif edilmesi zorunludur
96

. 

Sözleşmede teslim almanın ne zaman olacağı yönünde bir hüküm yoksa ve 

aksi bir adet de mevcut değilse, alıcının, satılanı derhal teslim alması şarttır (TBK 

232/II). Alıcı, satılanı ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin teslim aldığı takdirde, bu, ifanın 

sözleşmeye uygun gerçekleştirildiğine karine teşkil eder; alıcı sonradan ifanın 

sözleşmeye uygun olmadığını iddia ederse bunu ispatla yükümlüdür
97

. 

Alıcı haklı neden olmaksızın satılanı devralma borcunu yerine yetirmezse, 

devredilmek istenen satılanı teslim almak alıcının borcu olduğundan borçlunun 

temerrüdü söz konusu olmaktadır
98

 (TBK 125 vd.). Satılanı teslime arz eden ve alıcı 

tarafından geri çevrilen satıcı, alıcıyı temerrüde düşürdükten sonra, satım bedelini 

ödeme borcunda temerrüt nedeniyle TBK m.106’daki seçimlik haklarını 

kullanabilecektir
99

. 

 

c.  Al ya da Öde Kaydının Alıcının Teslim Alma Borcuna Etkisi 

Genel olarak alım-satım sözleşmelerinde alıcının teslim alma borcunda 

temerrüdü halinde uygulanacak hükümler emredici nitelikte değildir ve taraflarca 

farklı şekilde düzenlene bilmektedir. Ancak doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde al 

ya da öde kaydına yer verildiği için, alıcı, teslim alma borcunu ifa etmediğinde 

karşılaşacağı yaptırımlar farklı olacaktır. Şöyle ki, bir doğal gaz alım-satım 

sözleşmesinde yıllık sözleşme miktarı 100 birimse ve %80 oranında da al ya da öde 

miktarı kabul edilirse, alıcı yıllık sözleşme miktarının %20’sinin teslim alınması 
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borcundan kurtulacaktır. Aynı zamanda satıcının hala 100 birim doğal gazı teslime 

hazır bulundurma borcu davam edecek, alıcının da isterse toplam yıllık sözleşme 

bedelinde doğal gazı teslim alabilme hakkı bulunacak, ancak teslim almadığı halinde 

20 birimi için uygulanmak üzere, satıcı hiçbir zarar ve ziyan talebinde 

bulunamayacaktır. 

Bu esneklik hem alıcı lehine, hem de satıcı lehinedir. Şöyle ki alıcı geriye 

kalan 80 birim doğal gazı teslim almasa bile bedelini ödemektedir. Buradan çıkan 

sonuç sözleşmede belirtilen miktarda doğal gazı almak alıcı için bir hak olsa da al ya 

da öde miktarı olarak belirtilen miktarda doğal gazın bedelini ödemek alıcının 

borcudur. 

 

V. AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ARASINDA YAPILAN DOĞAL GAZ 

SÖZLEŞMELERİ 

Türkiye Cumhuriyetinin doğal gaz kaynakları bulunmadığından arz 

güvenliğini sağlamak için, doğal gaz rezervleri bulunan ülkelerle doğal gaz alım-

satım anlaşmaları yapmaktadır. Bu maksatla da doğal gaz rezervleriyle zengin olan 

Azerbaycan Cumhuriyetiyle bir sıra doğal gaz alım – satım anlaşmaları imzalamıştır. 

Çalışmamızın bu bölümünde söz konusu anlaşmaların bir kaçı incelenecektir. 
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1. Şah Deniz
100

 Faz I Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması (Gas Sale and 

Purchase Agreement  (SPA)) 

Azerbaycan’dan doğal gaz teminine ilişkin olarak Ekim 2000’de başlayan 

müzakereler sonucunda 12 Mart 2001 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye 

Cumhuriyeti arasında Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma Azerbaycan ve Türkiye arasında Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini 

sağlayan faaliyette olan ilk doğal gaz alım - satım anlaşmasıdır. Söz konusu Anlaşma 

her iki ülkenin Yasama Organı tarafından aynı yıl içinde onaylanmıştır. 

Sözleşmenin tarafları Satıcı kısmında Azerbaycan Cumhuriyeti adına 

SOCAR, Alıcı kısmındaysa Türkiye Cumhuriyeti adına BOTAŞ olmuştur. Ancak 

24.02.2003 tarihinde SOCAR’ın Anlaşma çerçevesinde satıcı olarak üstlendiği 

haklarını ve yükümlülüklerinin bütünüyle Azerbaijan Gas Supply Company’e 

devrine ilişkin devir anlaşması SOCAR ve Azerbaijan Gas Supply Company 

arasında imzalanmıştır.    Azerbaijan Gas Supply Company tarafından 27. 02. 2003 

tarihinde Şah Deniz Projesi’nin başlatılmasına yönelik karar alınmış ve aynı tarihli 

Bildirim ile Devir Anlaşması’nın yürürlükte kalmasına yönelik bütün koşulların 

                                                           
100

  Bakü’nün güney doğusunda 55 kilometre açıklıkta bulunan Şah Deniz sahası 1954 yılında 

Azerbaycan jeologları tarafından keşfediştir. Saha Hazar Denizi’nde 12 km. genişliğinde ve 30 

km. uzunluğunda bir alanı kapsamaktadır. Şah Deniz doğal gaz kondensat yatağı Hazar’ın 

Azerbaycan’a ait bölümünde bulunan en büyük gaz yatağıdır. Bkz.  

http://new.socar.az/socar/az/activities/production/shah-deniz (30.08.2014). Halihazırda Şah Deniz 

doğal gaz kondensat rezervinin 1,2 trilyon metreküp gaz ve 240 milyon ton kondensat düzeyinde 

olduğu bildirilmektedir. Söz konusu veriler “ARDNŞ-nin 2025 yılına kadar strateji inkişafına dair 

Kompleks Planın Xülasesi”, SOCAR Yayınları, Bakü 2013, dergisinden alınmıştır. 

 

http://new.socar.az/socar/az/activities/production/shah-deniz
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tamamlandığı BOTAŞ’a bildirilmiştir
101

. 

Sonuç olarak, Azerbaycan’dan doğal gaz teminine yönelik 12.03.2001 tarihli 

Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması’nda Satıcı taraf olarak SOCAR’ın yerini 

Azerbaijan Gas Supply Company almıştır. 

Anlaşma her iki ülke içinde büyük önem arz etmektedir. Şöyle ki, 

Anlaşmayla Azerbaycan Cumhuriyetinin, enerji sektörünü geliştirerek ekonomik 

refahının artmasına katkıda bulunmak ve iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik 

alandaki ilişkilerin güçlendirmek; Türkiye Cumhuriyeti’nin, ise hızla artan doğal gaz 

talebini zamanında ve her iki Taraf için uygun şartlar altında karşılayabilmek, 

Türkiye’nin doğal gaz arz kaynaklarını çeşitlendirmek amaçlanmaktadır. 

 

A.  Anlaşmanın Temel Unsurları 

Şah Deniz Faz I Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması 15 (on beş) yıl süre ile 

imzalanmış her iki tarafa borç yükleyen, uzun dönemli, rızai bir taşınır satış 

sözleşmesidir. Söz konusu Sözleşmede satıcı kısmında Azerbaycan tarafının borcu, 

belirlenmiş yılda 6,6 milyar metreküpe kadar Azerbaycan doğal gazını Türkiye 

Cumhuriyeti’ne teslim etmek,  alıcı kısmında Türkiye tarafının borcuysa, anılan gazı 

teslim almak ve satış bedelini ödemektir. Doğal Gazın teslim noktası Alıcının 

belirlediği Gürcistan – Türkiye sınırında Alıcının ölçüm istasyonuna bağlandığı yer 

olduğundan, doğal gaza ait mülkiyet ve zilyetlik hakları, Türkiye - Gürcistan 

sınırında Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmektedir. 

                                                           
101

  “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında  Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye 

Cumhuriyeti’ne Sevkiyatına İlişkin Anlaşma” nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun.  RG. 05.01.2002, S. 24631. 
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Alımların, ilk yıl olan 2004 yılında 2 Milyar m
3
 ile başlaması ve plato 

periyoda 6,6 Milyar m
3
’e ulaşması öngörülmüştür. Sözleşmede çalışmamızın konusu 

olan uzun dönemli doğal gaz alım-satım anlaşmalarının olmazsa olmazı Al ya da 

Öde kaydına yer verilmiştir. Sözleşmedeki al ya da öde oranı %80 olarak 

belirlenmiştir. Yıllık Sözleşme Miktarı  (Annual Contractual Quantity (ACQ)): 

2007’de 3 BCM
102

, 2008’de 5 BCM, Plato Süresi 6.6 BCM olarak belirlenmiştir. 

Günlük Sözleşme Miktarıysa (Daily Contractual Quantity (DCQ)) : 2007 de 8,6 

Milyon CM/Gün, 2008 de 14,4 Milyon CM/Gün, Plato Süresi 19.0 Milyon CM/Gün 

olarak belirlenmiştir
103

. 

Söz konusu Anlaşmadaki Şah Deniz Faz I doğal gazı Bakü - Tiflis Erzurum 

doğa gaz boru hattıyla Türkiye’ye taşınmaktadır. 

 

B. Bakü-Tiflis-Erzurum DGBH 

Azerbaycan Cumhuriyetine ait Şah Deniz yatağın ortak işletilmesine ilişkin 

sözleşme 4 Haziran 1996’da Bakü’de imzalanarak ve 17 Ekim 1996 tarihinde 

Azerbaycan Parlamentosu (Milli Meclis) tarafından onaylanmıştır. Şah Deniz 

yatağının ortak işlenmesini öngören anlaşmaya taraf olan şirketlerin - Şah Deniz 

Konsorsiyumunun üyeleri ve onların pay dağılımı şöyledir: “BP” (Büyük Britanya) - 

%25,50,  “Statoil” (Norveç) - %25,50, “SOCAR” (Azerbaycan) - %10, “NICO” 

(İran) - %10, “Total” (Fransa) - %10,  “LUKAgip” (Rusya - İtalya) - %10, “TPAO” 

                                                           
102

  Billion cubic metres of natural gas (abbreviated: bcm) is a measure of natural gas production 

and trade. Depending of implied standards, this measure may represent different value of energy 

content. 

103
  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye 

Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına İlişkin Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmesi”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
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(Türkiye) -%9 
104

. 

Şah Deniz yatağının ortak işletilmesine ilişkin sözleşme işletme, üretim ve 

ulaştırma konuları olmak üzere üç aşamayı kapsamaktadır. Projenin operatörü “BP 

Exploration Shahdeniz Limited” şirketidir. Sözleşme süresi 30 seneyi kapsamaktadır. 

1999 yılında Şah Deniz Konsorsiyumunun üyelerinin söz konusu gazın satışı için dış 

pazarların aranması ve doğal gaz boru hattı güzergâhının belirlenmesi konusunda 

müzakere ve incelemelerinin sonucu olarak hem satış pazarı, hem de transit ülke 

olarak Türkiye ve Gürcistan Cumhuriyetleri uygun bulunmuştur.  Böylece aynı 

ülkelerin yetkili çevreleri ile görüşmeler yapılmış ve gazın naklini sağlayacak Bakü-

Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının yapılması karara bağlanmıştır. 

Şah Deniz Faz I Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşmasına paralel olarak, 12 Mart 

2001 tarihinde Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 

Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 

Hükümetler arası Anlaşma”  da imzalanmıştır
105

.  Ayrıca 29 Eylül 2001 tarihinde 

Bakü’de Azerbaycan Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında “Güney 

Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla doğal gazın Azerbaycan Cumhuriyeti ve 

Gürcistan Cumhuriyeti topraklarında ve onların sınırları dışında transit, taşıma ve 

satışı” anlaşması da imzalanmıştır. 

Böylece Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattının inşası için gerekli yasal 

önlemler onaylanarak tamamlanmıştır. 

 

                                                           
104

  http://new.socar.az/socar/az/activities/production/shah-deniz (30.08.2014). 

105
  “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye 

Cumhuriyeti’ne Sevkiyatına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun. RG. 05.01.2002, S. 24631.  

http://new.socar.az/socar/az/activities/production/shah-deniz
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Uzunluğu 980 kilometre, proje değeri 900 milyon ABD doları, yıllık taşıma 

kapasitesi 20 milyar metreküp olan Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattının inşasına 

16 Ekim 2004 tarihinde başlanılmıştır. 2007 yılının başlarından itibaren Şah Deniz 

Faz I gazının Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattıyla Gürcistan ve Türkiye’ye 

nakli gerçekleşmektedir
106

. 

Böylelikle 2007 yılından itibaren Azerbaycan sadece petrol ihracatçısı değil, 

aynı zamanda doğal gaz ihracatçısı olarak da tanınmaktadır. 

 

2.   Şah Deniz Faz II (SD2)Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşmaları (Gas Sale 

and Purchase Agreement (SPA)) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 

arasında Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti 

Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine 

ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması için Münhasır 

Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma (SD2 Gaz Satım Anlaşması) SOCAR 

(satıcı olarak) ve BOTAŞ  (alıcı olarak) arasında 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de 

imzalanmıştır
107

. Söz konusu Anlaşmayla Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde yer alan Şah Deniz Gaz Sahasının II aşamasından 2017 yılında çıkarılması 

planlanan toplam 16  (on altı) milyar metreküp doğal gazın yıllık 6 (altı) milyar 

metreküplük kısmının Türkiye’ye satılması ve 10 (on) milyar metreküplük doğal 
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  http://www.mfa.gov.tr/dogu-bati-enerji-koridoru_-2-tamam-1-eksik.tr.mfa  (31.08.2014). 

107
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye 

Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye 

Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti 

Toprakları Üzerinden Taşınması için Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun. RG. 12.07.2012, S. 28351.  

http://www.mfa.gov.tr/dogu-bati-enerji-koridoru_-2-tamam-1-eksik.tr.mfa
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gazın Türkiye Ulusal İletim Şebekesiyle taşınması ya da Ulusal İletim Şebekesinin 

Kullanılmaması durumunda tarafların yeni ve bağımsız bir boru hattı yapılması için 

proje oluşturmaları öngörülmüştür. Böylelikle Türkiye’nin gelecekte oluşması 

beklenen doğal gaz arzının bir kısmı karşılanmış olacaktır. 

Aynı zamanda Şah Deniz Faz II (SD2) doğal gazı için 9 şirketle daha Satış 

Anlaşmaları yapılmıştır. Söz konusu doğal gazın Avrupa’ya satışını içeren 200 

milyar dolarlık doğal gaz satış anlaşmaları Şah Deniz Konsorsiyumu ile 9 Avrupalı 

şirket arasında 25 yıl süreliğine 19 Eylül 2013 tarihinde imzalanmıştır
108

.  Bu 

Anlaşmalar Şah Deniz Faz I gazına 16 BCM destek olacağı öngörülen Şah Deniz Faz 

II’den üretilecek doğal gazın Avrupa’ya iletilmesi için yapılan ilk satış 

anlaşmalarıdır. 

 

A. SD2 Doğal Gaz Alım - Satım Anlaşmalarının Temel Unsurları 

Şah Deniz Faz II Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşmaları da taşınır satış 

sözleşmelerinin temel özelliklerini taşımaktadır. Şöyle ki, her iki tarafa borç 

yükleyen, uzun dönemli,  rızai taşınır satış sözleşmeleridir. 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki SD2 Doğal Gaz Satım Anlaşması 

hükümleri uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetine yıllık 6 

milyar metreküp SD2 Doğal Gazını tedarik etmekle, Türkiye Cumhuriyeti ise bu 

miktarı Azerbaycan Cumhuriyetinden satın almakla yükümlüdür. Doğal Gazın 

mülkiyeti ve zilyetliği Türkiye Cumhuriyetine doğal gazın teslim noktası olan 

                                                           
108

  “EUROPEAN COMMISSION DECISION of 16.5.2013 on the exemption of the Trans Adriatic 

Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling 

laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC”, 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2013_tap_decision_en.pdf  

(01.09.2014). 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2013_tap_decision_en.pdf
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Türkiye-Gürcistan sınırında geçecektir. Sözleşmedeki al ya da öde oranı %80 olarak 

belirlenmiştir. 

Diğer 9 Avrupa şirketiyle yapılmış satış sözleşmelerinde de aynı şekilde 

tarafların yükümlülükleri bulunmaktadır. Şöyle ki Avrupa’ya taşınacak olan 10 BCM 

doğal gazın 1 (bir)  BCM’ni Shell Energy Europe Limited (Büyük Britanya), 1.6 

BCM’ni EON Global Commodities SE (Almanya), 1(bir) BCM’ni Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG SA (İspanya), 2.6 BCM’ni GDF Sues SA (Fransa), 1 (bir) 

BCM’ni Bulgargaz EAD (Bulgaristan), 300 milyon metreküp Hera Trading Srl 

(İtalya), kalan miktarıysa Enel Trade SpA (İtalya), Axpo Trading AG (İsviçre) ve 

DEPA Public Gas Corperation of Greece SA (Yunanistan) almakla, Şah Deniz 

Konsorsiyumuysa satmakla yükümlüdürler
109

. 

Bu sözleşmelerin konusunu oluşturan SD2 doğal gazı Türkiye üzerinden 

transit geçerek SCP
110

-TANAP-TAP boru hatlarıyla Avrupa’ya ulaştırılacaktır. Söz 

konusu doğal gazın Türkiye’ye 2018 yılında, akabinde 2019 yılındaysa Avrupa’ya 

ulaştırılması öngörülmektedir. 

 

B. Güney Kafkas Boru Hattının Genişletme Projesi (SCPX) 

Güney Kafkas Boru Hattı, diğer adıyla Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattının 

genişletilmesi projesine dair müzakireler daha 2000’li yıllardan başlamış, 2007’den  

                                                           
109

  “EUROPEAN COMMISSION DECISION of 16.5.2013 on the exemption of the Trans Adriatic 

Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling 

laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC”, 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2013_tap_decision_en.pdf  

(01.09.2014). 

110
  South Caucasus Gas Pipeline (Güney Kafkas DGBH). 

 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2013_tap_decision_en.pdf


62 

Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatıyla Gürcistan ve Türkiyeye Şah Deniz Faz I gazı 

verildikten sonraysa, Şah Deniz Konsorsiyum üyeleri  ona destek olarak Şah Deniz 

Faz II gazının Avrupaya nakil edilmesi üzerinde çalışmalara başlamışlar. 

Nihayet, Şah Deniz Konsorsiyumu tarafından, 2013 yılında 9 Avrupa 

şirketiyle satış sözleşmeleri imzalanmış ve SD2 gazının taşınması için SCP’nin 

genişletilmesi, TANAP-TAP DGBH’nın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Şah Deniz Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamaya göre, nihai yatırım 

kararlarının alınması sonucunda Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen Güney Kafkas 

Boru Hattının (SCP)genişletilmesi Türkiye üzerinden geçecek olan Trans-Anadolu 

Boru Hattı (TANAP) ve Yunanistan, Arnavutluk üzerinden İtalya’ya geçecek olan 

Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP)’ın inşa edilmesiyle bağlı planlara start verilmiştir.  

Gazın Avrupa’ya ulaşmasında kilit rolü Türkiye üstlenecektir. 1.900 kilometresi 

Türkiye’den geçecek TANAP olmak üzere toplamda 3.500 kilometrelik doğal gaz 

boru hatları inşa edilecektir. SD2 doğal gazı Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, 

Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluğun yanı sıra Adriyatik Denizinin altından 

İtalya’ya ulaşacaktır.  Böylelikle 25 yıllığına, 10 BCM’lik SD2 doğal gazını 

Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru gerçekleşmiş olacaktır. 

 

Şekil 1. Güney Kafkas Boru Hattının Genişletme Projesi (SCPX) 

Kaynak: Hürriyet Daily News 
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a. Anadolu Geçişli DGBH Projesi (TANAP) 

25 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğalgaz satışına ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti kaynaklı doğal gazın Türkiye Toprakları Üzerinden  

Transit Geçişine ve Doğal gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden 

Taşınması için Münhasır Boru Hattının (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı-

TANAP) Geliştirilmesine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma” yapıldıktan sonra,  her 

iki taraf devlet tarafından münhasır yeni bir boru hattı inşa edilmesine yönelik 

niyetleri kapsasmında Türkiye Cumhuriyeti  ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 

24 Aralık 2011 tarihinde  Ankara’da “Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı” 

imzalanmıştır.  Söz konusu Mutabakat Zaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından onaylanmış ve onama yasaları 12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
111

. 

Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 

(TANAP) tasarımı, inşaatı ve daha sonraki işletmesini gerçekleştirmek amacıyla bir 

proje konsorsiyumu kurulması, proje için yapılacak fizibilite çalışmaları ve diğer 

ilgili faaliyetlerin SOCAR tarfından yürütülmesi, TANAP Projesi Tüzel Kişiliğinin 

oluşturularak, proje sahibi SOCAR tarafından yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne özgü ortak konsorsiyum 

oluşturmak için iki ülke tarafından atanan şirketler SOCAR ve BOTAŞ’tır. TANAP 

projesi kapsamında, BOTAŞ’ın bu konsorsiyum içerisindeki hissesi potansiyel 

                                                           
111

  TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Başvuru Dosyası”, Ocak 2013, s. 1-2. http://www.tanap.com/ (01.09.2014); 

BOTAŞ, 2012 Yılı Sektör Raporu, s.7-8. 

http://www.tanap.com/
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%30,  SOCAR’ın hissesi ise potansiyel %70 olacaktır
112

. 

Bu sürecin devamında, TANAP Projesi’nin, hukuki, teknik ve ticari 

unsurlarını düzenlemek amacıyla, “Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine 

İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve eki “Evsahibi Hükümet Anlaşması” 26 

haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır
113

. Söz konusu anlaşmalar 6375 

sayılı kanun uyarınca onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 

onaylanmıştır. Anlaşmalar, 19 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Mutabakat Zaptı çerçevesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 

Projesi’nin tasarımı, inşası ve sonrasında işletimini sağlamak amacıyla SOCAR 

tarafından faaliyet sahibi olarak TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketi kurulmuş 

ve yetkili kılınmıştır. 

TANAP Projesi’nin maliyetinin 9 milyar dolar olacağı ve 2018 yılında 

tamamlanacağı öngörülmektedir. Hattın kapasitesinin yılda 16-21 milyar metreküp 

olacağı bildirilmektedir. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 3 yıl, işletme 

aşamasının ise 40 yıl olması öngörülmektedir. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Azerbaycan Şahdeniz II 

sahasından, Azerbaycan içindeki diğer sahalardan ve komşu ülkelerdeki sahalardan 

çıkarılacak doğal gazın, Türkiye iç parazına dağıtımının yapılması ve Türkiye 

                                                           
112
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Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ilişkin Hükümetler arası Anlaşma”, 26.06.2012, İstanbul. 
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üzerinden Avrupa ülkelerine iletilmesi amaçlanmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi, TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. şirketi tarafından, Gürcüstan – 

Türkiye toprakları sınırları içerisinden geçerek, Yunanistan ve Bulgaristan 

sınırlarında sonlanacak hattın tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. TANAP 

ile ilk gazın akışının 2018’de gerçekleşmesi planlanmaktadır. Hattın taşıma 

kapasitesi kademeli olarak 2020’de 16 milyar metreküp, 2023’de 23 milyar 

metreküp, 2026’da ise 31 milyar metreküp seviyesine kadar ulaştırılması 

hedeflenmektedir
114

. 

TANAP projesi ile ilk etapta taşınması öngörülen yıllık 16 milyar 

metreküplük doğalgazın 6 milyar metreküplük kısmı Eskişehir ve Trakya 

Bölgesi’nde iki noktadan ulusal şebekeye bağlanarak Türkiye’de kullanılacaktır, 10 

milyar metreküplük kısmıysa Bulgaristan ve Yunanistan sınırından TAP DGBH 

Projesiyle Avrupaya teslim edilecektir. 

 

b. Trans-Adriyatik DGBH Projesi (TAP) 

Şah Deniz Konsorsiyumu ile 9 Avrupa şirketi arasında yapılmış olan SD2 

Doğal Gaz Satış anlaşmaları esasında Avrupa’ya ihraç olunacak gaz TANAP DGBH 

Projesinin devamı olan TAP DGBH Projesiyle nakil olunacaktır. 

TAP DGBH Projesi ile Azerbaycan doğal gazı, Türkiye, Yunanistan ve 

Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi’ne, oradan İtalya’nın güneyine, İtalya’dan da 

diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılacaktır. TAP Projesinin hissedarları şunlardır: 

SOCAR (%20), BP (%20), Statoil (%20), Fluxys (%16), Total (%10), EON (%9), 

Axpo (%5). 
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TAP Projesinin gerçekleştirilmesi için 2016 yılında çalışmalara başlanması, 

yaklaşık 870 kilometrelik bir hattın döşenmesi ve bu hattan ilki 2019 yılında olmak 

üzere yıllık 10 milyar metreküp doğal gazın taşınması, daha sonra ise bu rakamın iki 

katına çıkarılması öngörülmektedir. TAP Projesi Şah Deniz II sahasından üretilecek 

gazı Türkiye’nin batı sınırına kadar getirecek olan TANAP Projesinin devamı 

niteliğindedir. Hazar denizinden başlayacak olan boru hattı, Türkiye topraklarında 

Batı Trakya’ya kadar TANAP DGBH’la, diğer bölgelerde ise TAP DGBH’la 

taşınacaktır. Güney Gaz Koridoru, Türkiye’nin batı sınırından başlayarak Trans 

Adriyatik Boru Hattı ile sonlandırılacak ve Şah Deniz gazı bu güzergâh üzerinden 

Avrupa’daki tüketicilere ulaştırılacaktır
115

. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AL YA DA ÖDE KLOZU 

 

I.  AL YA DA ÖDE KLOZUNUN TANIMI VE FONKSİYONLARI 

1. Tanımı 

Al ya da öde klozu, doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, alıcının, yıllık 

asgari miktarda gazı almasını sağlayan ve gerçekte alıp almamasına bakılmaksızın, 

bu asgari miktarda gazın bedelini ödemeyi yüklendiği bir kloz olarak 

tanımlanmaktadır. Terminoloji açısından al ya öde veya take or pay (take or if not 

take pay) olarak da anılmaktadır
116

. 

Al ya da öde yükümlülüğü doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde yer verilen 

olmazsa olmaz kayıtlardan biridir. Çünkü doğal gaz mahiyeti itibariyle üretimi doğal 

şartlara tabi ve dolayısıyla istenilen yerde üretilemeyen, tüketim mahallerine 

iletilebilmesi için boru hatları döşenmesi gereken; sıvılaştırılabilen (LNG) ve bu 

şekilde de pazarlanabilen, sıvılaştırılmadığı takdirde mutlaka tüketilmesi gereken, 

sıvılaştırılmayan ve depolanmayan üretim fazlasının çoğunlukla yakıldığı, 

depolanması ve iletilmesi oldukça güç ve pahalı bir doğal kaynaktır. Diğer yandan 

boru hatlarının döşenmesi ve işletilmesi büyük yatırım maliyeti gerektirmektedir. Bu 

sebeple işletmeciler yatırımlarının amortismanını belirli bir süre içinde 

gerçekleştirebilmek için çeşitli çareler aramaktadırlar. Doğal gazın yukarıda 

belirtilen özellikleri haliyle piyasasını etkilemekte, taleplerin istikrara kavuşturulması 

ve tüketimle uyumlu bir arz planlaması yapılabilmesi bakımından sözleşmelerin 

genellikle uzun süreli yapıldığına (Long Term Contract) şahit olunmaktadır. Uzun 
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süreli sözleşmelerin yaratacağı sakıncalardan kurtulmak için de, tarafların piyasa 

koşullarına esneklik sağlayan arayışlara yöneldikleri ve bu çerçevede sözleşmelere al 

ya da öde yükümlülüğünü getirdikleri görülmektedir
117

. 

Al ya da öde klozuna göre, alıcı belirli bir dönemde (genellikle 1 yıl), asgari 

bir miktarda gazı teslim almayı veya bu miktarda gazı gerçekte teslim alamasa dahi, 

bedelini ödemeyi taahhüt etmektedir. Belirli dönemin sonuna gelindiğinde, alıcının al 

ya da öde miktarında gazı, dönem içinde teslim almaması durumunda, eksik teslim 

aldığı gazın bedeli, al ya da öde ödemesi olarak tahsil edilir. Bu sözleşme yılından 

ilerideki yıllarda o yıla ait belirlenmiş miktardan fazla gaz alması durumunda ise 

fazla aldığı bu gaz miktarı oranında telafi hakkına sahip olmaktadır
118

. 

 

2. Fonksiyonları 

Al ya da öde klozunun fonksiyonlarını tespit edebilmek için, doğal gaz 

ticareti ile ilgili projelerin incelenmesi gerekmektedir. Zira bir doğal gaz projesine 

batkımızda, satıcıların ve alıcıların beklentilerini görebiliriz. Projede satıcıların 

beklentisi düzenli gelir akışının sağlanması iken, alıcıların beklentisi ise, arz 

güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu iki önemli husus her iki taraf içinde büyük risk 

oluşturduğundan, nihai tüketiciye kadar yansıyabilmektedir. Bunun için de doğal 

gazın arz sorunu yaşanmadan, tüketicilere sunulması açısından sözleşmelere konulan 

al ya da öde klozu büyük önem taşımaktadır. Al ya da öde kayıtları aşağıda yer 

verilen fonksiyonları sayesinde uzun dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmelerinin 
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yapılmasını ve doğal gaz arzının sorunsuz gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

 

A.  Düzenli Gelir Akışını Sağlaması 

Al ya da öde klozunun tanımı kısmında da bahsettiğimiz gibi, doğal gazın 

üretimi ve tüketici pazarlarına taşınması oldukça büyük sermaye yatırımları 

gerektirmektedir. Her geçen gün artan dünya doğal gaz talebini karşılamak içinse, 

yeni rezervlerin aranması, mevcut sahaların iyileştirilmesi, doğal gazın üretilmesi, 

tüketicilere pazarlanması için, büyük yatırımların yapılması gerekmektedir. Büyük 

ölçekte finans desteği gerektiren bu projelere finansman sağlayacak kredi kuruluşları 

ise, sağlayacakları kredilerin geri dönmesi için düzenli gelir akışının olmasını 

istemektedirler. Uzun sürelere yayılan kredi geri ödemelerinin yapılabilmesi içinse, 

uzun süreli, al ya da öde kayıtlarının yer aldığı doğal gaz alım-satım anlaşmaları 

yapılarak, satıcının düzenli şekilde gelir elde etmesi sağlanmaktadır
119

. 

Doğal gaz ihtiyacı hava koşulları ve ekonomik koşullara bağlı olarak 

değiştiğinden, doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde taraflar bir sene içerisinde çekişi 

yapılacak doğal gaz miktarını kusursuz belirleyemezler. Örneğin, doğal gazın daha 

çok ısınma amaçlı kullanıldığı yerlerde kış aylarında talep artacakken, yaz aylarında 

azalacaktır. Aynı zamanda kış aylarında hava sıcaklığının da ne kadar düşeceği 

önceden bilinmediği için, ne kadar doğal gaza ihtiyaç duyulacağı da 

bilinmeyecektir
120

. İşte, doğal gaz talebinin deyişken niteliği nedeniyle bazı 

dönemlerde azalacak gaz talebinden olumsuz etkilenecek olan satıcılar, nakit 

akışlarını garanti altına almak için, uzun dönemli alıcılardan önemli miktarda gazı 

almaları veya almasalar dahi bedelini ödemeleri için al ya da öde adı altında 
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taahhütler almaktadırlar. Alıcı, her durumda belli miktar gazın bedelini ödeyecek 

olduğundan satıcının gelir akışı, talepteki değişimlerden etkilenmeyecektir. 

 

B.  Arz Güvenliğini Sağlaması 

Alıcı, doğal gaz talebinin arttığı dönemlerde yeni bir satıcı aramak zorunda 

kalmayacaktır. Çünkü belirli bir satıcıyla uzun dönemli sözleşme yapmış olması 

durumunda, belli miktarda gazın teslim edileceğini ve bu teslimin aynı kaynaktan 

uzunca bir süre temin edilmesinin garanti edilmiş olduğunu bilecektir. Zira satıcının 

düzenli nakit akışını sağlamak nedeniyle, taahhüt altına girdiği miktarda gazı teslim 

etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecek olması, alıcının arz güvenliğinin 

sağlanması bakımından bir garantidir
121

. 

 

C.  Risklerin Dağıtılması 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerinin uzun dönemli yapılmasının 

nedenlerinden biri de risklerin sözleşmenin yalnızca bir tarafına yüklenmesinin 

önünü almaktır, yani risklerin taraflar arasında etkin dağılımını yapmaktır. Şöyle ki, 

uzun dönemli sözleşmede riskin gerçekleşmesi halinde doğacak yükümlülükleri en 

uygun durumda olan taraf üstlenir ki, bu da sözleşmenin kolaylıkla uygulanmasını 

sağlamaktadır. Zira çok büyük miktarlarda sermaye yatırımı yapılmış ve bu 

sermayenin geri dönüşü uzun zaman dilimine yayılmış doğal gaz projelerinde 

doğacak risklerin tek bir tarafça üstlenmesi mümkün olmamaktadır
122

. 

Uzun dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmelerine konulan al ya da öde 

klozu ise, doğal gaz üretimi ve satışındaki riskleri satıcı ve alıcı arasında 
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dağıtmaktadır. Buna göre satıcı, üretime ilişkin riskleri ve alıcı pazar talebinin 

düşmesine ilişkin riskleri üstlenmektedir
123

. 

Eğer sözleşmede al ya da öde kaydına yer verilmezse, satıcıdan aldığı gazı 

kendi pazarına satacak olan alıcı, pazardaki fiyatın sözleşme fiyatının altında olması 

durumunda satıştan kar elde edemeyeceği için, gaz almak istemeyecektir. Bu 

durumda tüm risk satıcı üzerinde kalacaktır. Al ya da öde klozu, gazın piyasa 

fiyatının sözleşme fiyatı altına düşmesi durumunda dahi alıcının gazı almasını veya 

belli bir asgari miktar gazın sözleşme fiyatı üzerinden bedelinin satıcıya ödenmesini 

sağlar. Böylelikle, piyasa fiyatındaki dalgalanmalardan doğan riskleri alıcı üzerinde 

bırakarak, risklerin dağıtılması sağlanmaktadır
124

. 

 

D.  Fiyat Düşürücü Etkisi 

Sözleşmelerdeki al ya da öde klozunun düzenli gelir akışını garanti etmesi 

nedeniyle, finansman maliyetlerinin de düşmesine etkisi olduğundan, doğal gazın 

fiyatının düşmesini de sağlayabilmektedir. Şöyle ki, bir doğal gaz alım-satım 

sözleşmesinde toplam gelir, miktar ve fiyatın bir fonksiyonudur. Çünkü satıcı, 

alıcının belirlenmiş asgari miktarda doğal gazı almasını ya da almasa dahi bedelini 

ödemesini sağlamak için düşük fiyat belirlemek isteyecek, böylelikle al ya da öde 

kaydı satıcının her bir ünite doğal gaz için alıcıdan isteyeceği fiyatı düşürecektir
125

. 

Dolayısıyla, sözleşme süresi boyunca satıcı için düzenli bir gelir akışı 

sağlanacak, alıcı belli bir kaynaktan doğal gazı tedarik etme garantisine sahip olacak, 
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son kullanıcılar ise, hem arz güvenliğine kavuşacak, hem de al ya da ödenin fiyat 

düşürücü etkisi nedeniyle daha ucuza doğal gaz alabilecekler. 

 

II. AL YA DA ÖDE KLOZUNUN KAPSAMI 

1. Genel Olarak 

Al ya da öde klozu ile belli bir dönemde belli miktar gazın bedelinin 

ödenmesi, teslim alınması koşulundan bağımsız olarak, taahhüt edilmektedir. 

Taahhüde konu miktar genellikle sözleşme miktarının belli bir yüzdesi olmaktadır. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmeleri yapılırken al ya da öde klozuna ilişkin 

düzenlemeler karmaşık formüllere dayanarak belirlenmektedir. Bunu Uluslararası 

doğal gaz alım-satım sözleşmelerine model olmak üzere Uluslararası Petrol 

Müzakerecileri Birliği (AIPN) tarafından düzenlenen Model Doğal Gaz Alım-Satım 

Sözleşmesinde yer alan örnek al ya da öde kaydına batkımız da görebiliriz. Model 

Sözleşmedeki örnek al ya da öde kaydı şöyledir
126

: 

“Alıcı, her bir Sözleşme Yılı içinde, asgari olarak Al ya da Öde Miktarında 

gazı teslim alıp bedelini ödemek veya almasa dahi bedelini ödemekle yükümlüdür. 

Bir Sözleşme Yılı içinde Yıllık Eksik Çekiş Miktarı oluşmuşsa Alıcı, Satıcıya Yıllık 

Eksiklik Ödemesi gerçekleştirecektir. Ödemede aşağıdaki formül uygulanacaktır: 

AYÖÖ
127

 = AYEÇM
128

 x AYÖF” 
129

 

Al ya da öde kaydına ilişkin daha kapsamlı ikinci bir örnek olarak, büyük 

miktarlarda tüketim gerçekleştiren doğal gaz çevrim santralleri, endüstri kuruluşları 
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ve dağıtım şirketleri ile imzalanan doğal gaz sözleşmelerinde, asgari alım taahhüdü 

adı altında yer alan aşağıdaki örneğe bakabiliriz: 

“Alıcı her sözleşme yılına ait asgari alım taahhüdünü çekecektir. Müşteri 

mücbir sebepler ve satıcının kusurundan doğan sebepler dışında, bu taahhüdünü 

yerine getirmezse eksik çekişlerin bedelini (asgari alım taahhüdü bedelini) satıcıya 

ödeyecektir. 

Yıl içinde Mücbir Sebep ve satıcının kusurundan doğan sebepler nedeniyle 

yapılamayan Çekiş var ise, bu miktar o Sözleşme Yılı için geçerli Yıllık Sözleşme 

Miktarından düşüldükten sonra Asgari Alım Taahhüdü hesaplanır. 

Herhangi bir Sözleşme Yılında o yılın Asgari Alım Taahhüdünü yerine 

getirdikten sonra Müşteri’nin yapacağı çekişler, Eksik Çekiş Telafisi olarak kabul 

edilecektir. Eksik Çekişlerin Telafisi sadece eksik çekişleri takip eden 2 Sözleşme Yılı 

içinde miktar bazında yapılabilir. Bu durumda alıcının Eksik Çekiş Telafisini yaptığı 

Sözleşme Yılı’nın son gününde geçerli doğal gaz satış fiyatı,… Maddesine göre 

satıcıya ödenen Eksik Çekiş Miktarı bedeline esas doğal gaz fiyatından daha yüksek 

ise, alıcı bu iki fiyat arasındaki fark ile Eksik Çekiş Miktarının çarpımı yoluyla 

hesaplanacak bedeli de satıcıya ödeyecektir.” 

Örnek sözleşme hükümlerinden de görüleceği üzere, al ya da öde klozuna 

ilişkin düzenlemede yıllık al ya da öde miktarı, bu miktarın hesaplanmasında 

uygulanacak düzenlemeler, al ya da öde ödemesinde uygulanacak esaslar ve al ya da 

ödemesinin telafisi imkânları ile bunların sınırlandırmaları hususlarına yer 

verilmektedir. 
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2.  Al ya da Öde Yükümlülüğünün Kapsamının Belirlenmesi 

Al ya da öde kaydı konulan doğal gaz alım-satım sözleşmelerindeki yıllık al 

ya da öde miktarı, alıcının teslim alma şartına bağlı olmayarak, bedelini ödemeği 

taahhüt ettiği doğal gaz miktarıdır. Söz konusu sözleşmelerde önce yıllık al ya da öde 

miktarı hesaplanır ki, bu miktar sabit bir miktar değildir. Yıllık sözleşme miktarında 

yapılan düzenlemelerle her yıl için değişmektedir. İkinci aşamada yıllık al ya da öde 

miktarından alıcının yıllık teslim aldığı doğal gaz miktarı düşürülerek, alıcının ne 

kadar eksik doğal gaz teslim aldığı hesaplanmaktadır. Son olarak eksik teslim alınan 

doğal gaz miktarı sözleşme fiyatıyla çarpılarak alıcının ödemek zorunda olduğu al ya 

da öde miktarı bulunmaktadır. 

 

A. Yıllık Sözleşme Miktarında Yapılan Düzenlemeler 

Yıllık al ya da öde miktarı yıllık sözleşme miktarı esasında belirlenmektedir.  

Şöyle ki, satıcının teslim edemediği veya eksik teslim ettiği doğal gaz miktarları, 

mücbir sebep nedeniyle teslim edilemeyen veya teslim alınamayan doğal gaz 

miktarları ve miktar nakline konu doğal gaz, yıllık sözleşme miktarından düşülmekte 

ve düzenlenmiş yıllık sözleşme miktarına ulaşılmaktadır. Elde edilen bu miktarın, 

sözleşmede belirtilen al ya da öde oranı ile çarpılması suretiyle, yıllık al ya da öde 

miktarı bulunulmaktadır. 

Günlük çekiş talebinde ise, yıllık sözleşme miktarından düşülecek miktarlar 

gün sonlarında yapılan hesapların toplamıyla belirlenmektedir. Gün sonundaki 

hesaplarda tespit edilen satıcının eksik teslim ettiği gaz miktarları, mücbir sebep 

nedeniyle teslim edilemeyen veya alınamayan gaz miktarları toplanır ve yılsonunda 



75 

toplamda oluşan miktar yıllık sözleşme miktarından düşülür
130

. 

Yıllık sözleşme miktarının düzenlenmesine konu olan teslim edilmeyen doğal 

gaz, satıcının teslim edemediği ve eksik teslim ettiği gazdır. Şöyle ki alıcının çekiş 

talebinde yer alan miktarın satıcı tarafından teslim edilmediği veya eksik teslim 

edildiği durumda, bu miktar kaydedilir ve yılsonunda kaydedilen miktarların toplamı 

yıllık sözleşme miktarından düşülür
131

. 

Mücbir Sebeplerden dolayı satıcının teslim edemediği veya alıcının teslim 

alamadığı doğal gaz miktarları da yıllık sözleşme miktarının düzenlenmesine konu 

olmaktadır. Savaş, doğal afetler, deprem, terör saldırıları, patlamalar, gaz rezervinin 

doğal yapısından kaynaklanan ve gaz teslim edilmesine veya alınmasına engel olan 

haller vd mücbir sebep halleri gibi kabul edilmektedir
132

. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerindeki yıllık sözleşme miktarında 

düzenlemeler yapılarken, miktar nakline (carry forward) ilişkinde düzenlemeler 

yapılmaktadır. Miktar nakli bir sözleşme yılında al ya da öde miktarından daha fazla 

alınan doğal gaz miktarının bir sonraki yılların yıllık sözleşme miktarından 

düşülebilmesidir
133

. Örnek göstermek gerekirse, bir doğal gaz alım-satım 

sözleşmesinde bir sözleşme yılında al ya da öde miktarı 80 birimse ve 90 birim doğal 

gaz alınmışsa, fazla alınan 10 birim miktar sonraki yılların al ya da öde miktarının 

düşürülmesinde kullanılmaktadır. 
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  ROBERTS, p. 13-006. 

131
  O’NEİLL, p. 148. 

132
  ROBERTS, p. 13-007. 

133
  ROBERTS, p. 13-007 
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B. Yıllık Al ya da Öde Miktarı 

Düzenlenmiş yıllık sözleşme miktarının al ya da öde oranıyla çarpımından 

yıllık al ya da öde miktarına ulaşılmaktadır. Al ya da öde oranı, genellikle, %75 - 

%90 arasında olmaktadır
134

. 

Aşağıdaki formülle bu hesaplama belirtilmektedir: 

YAYÖM
135

 = AYÖO
136

 x (YSM
137

 – TEGM
138

 – MSM
139

 – MNM
140

) 

Bu formül sonucunda ulaşılan miktar alıcının al ya da öde taahhüdünün 

kapsamını belirlemektedir. Burada satıcının menfaati, mümkün olan en yüksek yıllık 

al ya da öde miktarının belirlenmesidir, çünkü bu garanti altına alacağı geliri 

belirleyecektir. Alıcının menfaatiyse, yıllık al ya da öde taahhüdünün daha düşük bir 

miktardan oluşmasını sağlamaktır ki, bu miktar alıcının ödeme yapmakla yükümlü 

olacağı asgari doğal gaz miktarını belirleyecektir
141

. 

 

C. Yıllık Eksik Çekiş Miktarı 

Al ya da öde kaydı konulan doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, bir 

sözleşme yılında gerçekleşen çekiş miktarının yıllık al ya da öde miktarından az 

olması durumunda, bu iki miktar arasındaki fark, yıllık eksik çekiş miktarını 

oluşturacaktır
142

. Bir sözleşme yılında al ya da öde miktarı %80 olarak belirlenmişse, 

                                                           
134

  O’NEİLL, p. 147. 

135
   Yıllık Al ya da Öde Miktarı 

136
  Al ya da Öde Oranı 

137
  Yıllık Sözleşme Miktarı 

138
  Teslim Edilmeyen Gaz Miktarı 

139
  Mücbir Sebep Miktarı 

140
  Miktar Nakli (Carry Forward) Miktarı 

141
  ROBERTS, p. 13-005;  O’NEİLL, p. 147. 

142
  ROBERTS, p. 13-008. 
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alıcının bu oranın altında yaptığı çekişlerin toplamı örneğin %70 olduğunda, %70 ile 

%80 oranı arasındaki fark %10 yıllık eksik çekiş miktarı olarak nitelendirilecektir
143

. 

Bu yıllık eksik çekiş miktarı, satıcı açısından, yıllık al ya da öde taahhüdüne 

esasen teslim noktasında hazır bulundurduğu doğal gaz miktarıyla, alıcının gerçekte 

teslim alıp, ödeme yaptığı doğal gaz miktarı arasındaki fark oranıdır. Alıcı 

açısındansa, gerçekte teslim alıp, bedelini ödediği doğal gaz miktarına bakılmaksızın, 

satıcı tarafından teslim edilen doğal gaz miktarı göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. 

Zira alıcı tarafından teslim alınan ve ödeme yapılan doğal gaz miktarı, satıcı 

tarafından teslim edilen doğal gaz miktarına oranla daha düşük olabilmektedir
144

. 

 

D.  Al ya da Öde Ödemesi 

Eğer alıcı yıllık al ya da öde miktarından eksik miktarda doğal gaz teslim 

almışsa, bu eksik miktar doğal gazın da bedelini ödemek zorundadır. Çünkü yıllık al 

ya da öde miktarında doğal gazın bedelini ödeme taahhüdünde bulunmuştur. Buna 

esasen alıcının ödemek zorunda olduğu teslim almadığı eksik miktar doğal gazın 

bedeli, al ya da öde ödemesi olarak belirlenmektedir. 

Al ya da öde ödemesi, yıllık eksik çekiş miktarının o yıl için öngörülen 

sözleşme fiyatıyla çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Söz konusu sözleşme fiyatı 

alıcının al ya da öde sorumluluğunun belirlenmesinde temel teşkil etmektedir. Bu 

yüzden uygulanacak al ya da öde fiyatının sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. 

Genellikle, yıl içindeki ortalama doğal gaz fiyatı, al ya da öde fiyatı olarak 

                                                           
143

  KEPKEP, s. 42. 

144
   ROBERTS, p. 13-008. 
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belirlenmektedir
145

. 

 

3.  Al ya da Öde Ödemesinin Telafisinde Kullanılan Sözleşme Kayıtları 

Al ya da öde klozunun yer aldığı doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde al ya 

da öde ödemesiyle yüzleşerek, teslim almadığı doğal gazın bedelini ödemek zorunda 

kalan alıcıya, bu ödemenin olumsuzluklarını gidermesi için, bir takım telafi 

imkânları sağlanmaktadır. Şöyle ki söz konusu sözleşmelere al ya da öde ödemesinin 

yapıldığı dönemi takip eden al ya da öde dönemlerinde, alıcının bir önceki 

dönemlerde bedelini ödediği ancak almadığı miktar doğal gazı, bedelsiz olarak 

almaya olanak sağlayan eksik çekiş telafisi (make up right) ve miktar nakli (carry 

forward) kayıtlarıda konulmaktadır
146

. 

 

A.  Eksik Çekiş Telafisi (Make up Gas) 

Alıcının al ya da öde ödemesi yaptığı, ancak satıcının bedelini aldığı doğal 

gazı halen elinde bulundurması haksızlık olarak değerlendirilmekte olup, söz konusu 

sözleşmelerde eksik çekiş telafisi hakkı tanınmaktadır. Eksik çekiş telafisi hakkı, al 

ya da öde ödemesinin alıcı için yarattığı olumsuzlukları hafifletmek açısından 

sözleşmelere konulan ve gerçekleştirilen al ya da öde ödemesine konu miktarda 

doğal gazın ileriki dönemlerde bedelsiz olarak alınabilmesine olanak sağlayan bir 

kayıttır. Şöyle ki yıllık al ya da öde miktarının %80 ve ilk yıl için fiilen teslim alınan 

doğal gazın %70 olduğunu varsaysak, geri kalan %10 doğal gazın bedeli al ya da öde 

ödemesi olarak özel bir hesaba aktarılır. Alıcı, bir sonraki sözleşme yılında, %80 

doğal gaz teslim alırsa, bir önceki yılın bedelini ödeyip teslim almadığı %10 doğal 
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  ROBERTS, p. 13-010. 

146
  ROBERTS, p. 14-001. 
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gazı tekrar bedel ödemeden teslim alabilir ki, bu yolla alınan miktar eksik çekiş 

telafisi gazı olarak adlandırılır ve söz konusu özel eksik çekiş hesabından düşülür
147

. 

Ancak satıcılar eksik çekiş telafisi nedeniyle alıcıya tanınan esnekliklerin 

gelir akışında dalgalanmalara ve işletme öngörülerinde sapmalara yol açtığını ileri 

sürerek, bu esneklikleri sınırlandırmak istemektedirler. Hak düşürücü süre, fiziksel 

sınırlamalar ve sözleşmesel sınırlamalar şeklinde olan bu hükümlerin amacı, alıcının 

al ya da öde ödemesi yaptıktan sonra, eksik çekiş telafisi hakkına güvenerek düzenli 

doğal gaz çekişi ve ödemesinden caymasının karşısını almaktır
148

. 

 

a. Eksik Çekiş Telafisi Hakkına Dair Sınırlamalar 

Al ya da öde klozunun yer aldığı doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde 

genellikle eksik çekiş telafisi hakkı kararlaştırılan sınırlı bir süre içinde 

kullanılabilmektedir. Sözleşmede kararlaştırılan sürede kullanılmayan eksik çekiş 

telafisi hakkının düşeceğine dair hükümlerde öngörülen süreler hak düşürücü süre 

niteliğindedir
149

. 

Söz konusu sözleşmelerde eksik çekiş telafisi hakkı kapsamında bedelsiz 

olarak teslim edilecek doğal gaz miktarının üst sınırı, doğal gazın üretim ve taşıma 

tesislerinin kapasiteleri ile belirlenecektir ki, bu sınırlamalar fiziksel sınırlamalar 

olarak adlandırılmaktadır. Bu sınırlamalar genellikle yıllık sözleşme miktarının belli 

bir yüzdesi olarak belirtilmektedir. Çünkü satıcının yıl içinde teslim etmek zorunda 

olduğu azami doğal gaz miktarı olan yıllık sözleşme miktarı da,  doğal gazın üretim 

ve taşıma tesislerinin kapasiteleri esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle eksik 
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  ROBERTS, p. 14-002. 

148
   ROBERTS, p. 14-006. 

149
  ROBERTS, p. 14-006. 
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çekiş telafisi hakkının yıllık sözleşme miktarı ile yıllık al ya da öde miktarı 

arasındaki fark ile sınırlandırılması gerekebilecektir
150

. 

Eksik çekiş telafisi hakkı, genellikle sözleşmede kararlaştırılan belli miktar 

doğal gazın teslim alınmasından sonra kullanılabilmektedir. Teslim alınması gereken 

belli miktar doğal gaz, eksik çekiş hakkının kullanılabilmesi için bir alt limit 

niteliğindedir. Söz konusu alt limit genelde yıllık al ya da öde miktarına eşit olur, 

ancak yıllık al ya da öde miktarını aşan bir miktarda alt limit miktarı olabilmektedir. 

Bu alt limit miktarı yükseldikçe alıcının eksik çekiş telafisinden yararlanması 

gecikecek ve eksik çekiş telafisi hakkının tamamından yararlanma ihtimali 

azalacaktır. İşte söz konusu alt limit miktarının yüksekliği, eksik çekiş telafisinin 

kullanılmasına sözleşmesel sınırlama getirmiş olacaktır
151

. Bir sözleşme yılında 

alıcının kullanabileceği eksik çekiş telafisi hakkı, bir üst sınır miktar ile de 

sınırlandırılabilmektedir ki, bu da sözleşmesel bir sınırlama olacaktır
152

. Örnek 

vermek gerekirse, bir sözleşme yılı içinde, yıllık sözleşme miktarının %10’undan 

fazlasının eksik çekiş telafisine konu olamayacağı kararlaştırılabilinmektedir. 

 

b. Telafi Edilmeyen Eksik Çekiş Miktarına Dair Düzenlemeler 

Uygulamada eksik çekiş telafisi hakkının kullanılmasının iki ile beş yıl 

arasında sınırlandırıldığı görülmektedir. Şöyle ki, alıcı eksik çekiş telafisi hakkını al 

ya da öde ödemesi yapmak zorunda kaldığı yıldan itibaren en fazla beş sene içinde 

kullanmalıdır. Söz konusu sözleşmelerde taraflar beş yıl içerisinde, alıcının eksik 
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  ROBERTS, p. 14-006. 

151
  ROBERTS, p. 14-006. 

152
  O’NEİLL, p. 150. 
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çekiş telafisi hakkı bulunmasına rağmen sözleşme süresinin bu beş yıldan önce 

bitmesi halinde, ne yapacaklarına dair de düzenlemeler yapmaktadırlar. Söz konusu 

düzenlemeler, eksik çekiş telafisi hakkının düşmesi, eksik çekiş telafisi hakkının 

tamamı kullanılana kadar sözleşme süresinin uzatılması, eksik çekiş telafisi hakkına 

konu doğal gaz miktarının bedelinin nakden ödenmesi ve alternatif ürün teslim 

edilmesi şeklindedir. 

Eksik çekiş telafisi hakkının düşmesi, sözleşme sonuna kadar alıcının birikmiş 

eksik çekiş miktarı kadar doğal gazı teslim alma hakkının bulunmasına ve bu hakkı 

kullanması için sözleşmede yer alan şartların varlığına rağmen, hakkını 

kullanmaması halinde söz konusu olmaktadır ki, sözleşme süresinin bitmesiyle 

kararlaştırılan beş senelik sınırlama süresi bitmese de alıcının bu hakkı düşmüş 

olmaktadır. 

Söz konusu beş senelik zaman sınırlaması dolmadan sözleşme süresi 

bitmişse, taraflar sözleşmesel şartlar her iki taraf içinde uygun olduğu taktirde 

alıcının eksik çekiş telafisi hakkının tamamı kullanılana kadar sözleşme süresinin 

uzatılmasına dair hüküm de öngörebilmektedirler. 

Eğer beş senelik sınırlama süresi bitmeden sözleşme süresi biterse, eksik 

çekiş telafisine konu olan, fakat ücretsiz teslim alınmayan doğal gaz miktarının 

sözleşme döneminde uygulanan al yada öde fiyatı üzerinden hesaplanan para 

karşılığının alıcıya nakit ödenmesi veya söz konusu miktarda doğal gaza eşdeğer 

alternatif ürün olan doğal gaz veya petrol ürünlerinin verilmesi de kararlaştırıla 

bilinmektedir. 

Ancak sözleşmelerde telafi edilmeyen eksik çekiş miktarına dair 

düzenlemelerden hangilerinin uygulanacağına ilişkinde sınırlamalar 



82 

yapılabilinmektedir. Şöyle ki alıcının kusuru nedeniyle sözleşmenin sona ermesi 

durumunda alıcı sözleşmenin uzatılması, nakit ödeme yapılması veya alternatif ürün 

teslim edilmesi seçeneklerinden yararlanamayacaktır. Satıcının ifa engeli nedeniyle 

sözleşmenin sona ermesi durumunda ise,  yine sözleşmenin süresinin uzatılması veya 

alternatif ürün teslim edilmesi uygun olamayacaktır
153

. 

 

B.  Miktar Nakli (Carry Forward) 

Al ya da öde ödemesinin olumsuzluklarını gidermek amacıyla sözleşmelerde 

yer verilen kayıtlarından bir diğeri miktar naklidir (carry forward) ki, bununla bir 

sonraki yılın al ya da öde miktarı azaltılarak alıcıya kolaylık sağlanmaktadır. Şöyle ki 

bir sözleşme yılı içinde alıcı yıllık al ya da öde miktarından daha fazla doğal gaz 

teslim alırsa, miktar nakli gazı (carry forward gas) olarak adlandırılan yıllık al ya da 

öde miktarından fazla gaz miktarı, bir sonraki sözleşme yıllarının yıllık al ya da öde 

miktarının düşürülmesi için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, yıllık 

sözleşme miktarının %100, yıllık al ya da öde miktarının %80 ve ilk yıl için fiilen 

teslim alınan doğal gaz %90 olarsa, yıllık al ya da öde miktarından fazla alınan %10 

doğal gaz, bir sonraki yılın al ya da öde miktarının düşürülmesinde kullanılacaktır. 

Bir sonraki yıl,  bir önceki yılda fazla alınmış %10 doğal gaz miktarı kadar sözleşme 

miktarından düşülerek, yıllık al ya da öde miktarına esas olacak sözleşme miktarı 

%90 olarak belirlenecektir ki, buna esasen de yeni %70 olan yıllık al ya da öde 

miktarı ortaya çıkacaktır. Sonuç itibariyle bir sonraki yılın al ya da öde miktarı 

%80’den %70’e düşmüş olacaktır
154

. 
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  ROBERTS, p. 14-004. 
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  ROBERTS, p. 14-008. 
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Bu nedenle alıcılar, imkânı bulunması halinde yıllık al ya da öde miktarından 

daha fazla doğal gaz alarak, bir sonraki yılların al ya da öde miktarını düşürmek 

istemektedirler. Ancak satıcılar miktar naklini, bir sonraki yılın yıllık al ya da öde 

miktarını azaltıcı etkisi bulunması nedeniyle, gelir akışında düzensizlik yaratacak bir 

risk olarak değerlendirmekte ve sözleşmelerde bu kayda hiç yer verilmemesini veya 

sınırlandırılmasını istemektedirler. Örneğin, bir sözleşme yılında yıllık al ya da öde 

miktarının iki katı teslim alınırsa, bir sonraki yılın yıllık al ya da öde miktarı sıfır 

olacaktır ki, bu da satıcının bir sonraki yıl için gelirini de sıfırlayacaktır. İşte, bu tür 

olumsuzlukların engellenmesi için bir sözleşme yılı içinde kullanılacak miktar nakli 

hakkı, yıllık sözleşme miktarının belli bir yüzdesi ile sınırlanmaktadır
155

. Bunun 

dışında, eksik çekiş telafisi hakkında olduğu gibi, bu hakkın kullanılmasıyla ilgili 

olarak da iki ile beş sene arasında süre sınırlaması yapılmaktadır
156

. 

Bazı al ya da öde klozu olan doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde hem eksik 

çekiş telafisi hakkına, hem de miktar nakli hakkına yer verilmektedir. Her iki hakka 

da yer verilen sözleşmelerde, yıllık eksik çekişin yaşandığı yıldan sonraki yılda yıllık 

al ya da öde miktarından daha fazla doğal gaz alınması halinde bu fazla doğal gazın 

eksik çekiş telafisine mi yoksa miktar nakline mi konu olacağı sorunu çıkacaktır ki, 

bu durumda öncelik eksik çekiş telafisine verilecektir. Bu durumda eksik çekiş 

telafisi hesabındaki doğal gazın tamamı teslim alındıktan sonra, artakalan teslim 

alınmış fazla doğal gaz miktarı, miktar nakline konu olabilecektir
157

. 

 

 

                                                           
155

  ROBERTS, p. 14-008. 

156
  O’NEİLL, p. 149. 

157
  ROBERTS, p. 14-009. 
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III.  AL YA DA ÖDE KLOZUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Al ya da öde klozunun hukuki niteliği hususunda doktrinde farklı görüşler 

ileri sürülmektedir. Asgari alım taahhüdüne benzetilmekle beraber, götürü tazminat, 

ceza koşulu, seçimlik borç ve aşırı yararlanma olduğu konusunda da bazı görüşler 

bulunmaktadır. Bu nedenle, al ya da öde klozunun hukuki niteliğini doğru bir şekilde 

ortaya koyabilmek için, söz konusu hukuki kurumların karşılıklı şekilde irdelenmesi 

gerekmektedir. 

 

1.  Asgari Alım Taahhüdü (Al ve Öde Klozu) Kavramıyla 

Karşılaştırması 

Asgari alım taahhüdü, genellikle tedarik sözleşmelerinde kullanılan ve 

alıcının belli bir dönemde sözleşmenin konusunu oluşturan mal veya hizmetten 

asgari bir miktarda satın almayı taahhüt etmesidir. 

Al ya da öde kaydı içermeyen doğal gaz tedarik sözleşmelerinde de 

uygulanan asgari alım taahhüdünde, temel olarak ödeme yükümlülüğü ne kadar 

doğal gaz teslim alındığına göre belirlenmektedir ki, ödenecek miktar taşınan ve 

teslim alınan doğal gaz miktarıyla sıkı şekilde bağlı olmaktadır. Bu tür bir teslim 

ilişkisi nedeniyle, alıcının teslim almakla yükümlü olduğu belirli (asgari) bir miktar 

doğal gaz asgari alım taahhüdü olarak belirlenmektedir. Söz konusu sözleşmelerde 

alıcının asgari alım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sözleşmenin ihlali anlamına 

gelmektedir ki, alıcı sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmez ve asgari alım 

taahhüdü miktarındaki doğal gazı teslim almazsa, temerrüt hükümlerine göre, zararın 

karşılanması, sözleşmeden dönme veya edimin yerine getirilmesi olarak devamını 
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teslim alma olanakları gündeme gelecektir
158

. 

Bu nedenle, alıcı sözleşme ile üstelendiği asgari alım taahhüdünü yerine 

getirmeyerek, belirlenen asgari gaz çekişini gerçekleştirmezse, satıcı alıcıdan 

tazminat isteyebilecektir. Tazminat talebi için de bir zarara uğradığını ve bu zararın 

ne kadar olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Zararın kapsamı belirlenirken 

genellikle teslim alınmayan miktarın sözleşme fiyatı ile çarpımı sonucunda ortaya 

çıkacak rakam esas alınmaktadır. Satıcının zararını tazmin etmek için, eksik alınan 

doğal gaz miktarı ile taahhüt edilen doğal gaz miktarı arasındaki fark miktarı kadar 

satıcıya ödeme yapılabilmektedir. Söz konusu ödeme, eksik alınan miktarın bedelinin 

veya eksik alınan miktar nedeniyle uğranılan kar kaybının yahut belirlenen ceza 

koşulunun ödenmesi şeklinde olacaktır
159

. 

Asgari Alım Taahhüdü (al ve öde) içeren doğal gaz tedarik sözleşmelerinde, 

tedarik edilecek doğal gaz miktarı, teslim alma ve ödeme hususları günlük alım 

miktarına ilişkin olarak alıcı tarafından yapılacak bildirim esas alınarak 

belirlenmektedir. Söz konusu alım miktarı asgari ve azami günlük sözleşme miktarı 

arasında gerçekleşmekte olup, alıcı herhangi bir teklif vermediği takdirde asgari 

günlük sözleşme miktarı üzerinden belirlenmektedir
160

. 

Al ya da öde klozuna yer verilen doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde ise, 

yıllık al ya da öde miktarı kadar doğal gaz teslim alınmadığı durumlarda, tali 

nitelikteki tazmin taleplerine başvurmak yerine, söz konusu miktarda doğal gazın 

                                                           
158

  AYRANCI, H., “Enerji Sözleşmeleri”, Ankara 2010, s. 305-307. 

159
  YILDIRIM, s. 33-35. 

160
  ROBERTS, p. 13-002. 
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teslim alınması şartına bağlı olmayan koşulsuz ödeme talebinde bulunulmaktadır
161

. 

Sonuç olarak, al ya da öde kaydı, ifaya bağlı olmayan asli nitelikteki ödeme 

hakkı doğurduğundan, asgari alım taahhüdü olarak görülmesi doğru olmamaktadır. 

 

2.  Götürü Tazminat Kavramıyla Karşılaştırması 

Götürü tazminat kavramı, tazmin edilmesi gereken muhtemel zarar miktarının 

taraflarca önceden belirlenmesini ve böylece somut zararın miktarı konusunda 

taraflar arasında meydana gelecek ihtilafın ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir
162

. 

Görüldüğü üzere, götürü tazminat, asıl borcun ifasını teminat altına almaktan çok, 

tazminatın hesaplanmasında taraflara, özellikle alacaklıya kolaylık sağlama amacına 

yöneliktir. Götürü tazminat, sözleşmeye aykırılık durumunda alacaklıyı zararın 

varlığı ve miktarı konusunda ispat yükünden kurtarır. Gerçekten de götürü tazminatta 

zararın varlığını ve miktarını ispat yükü alacaklıya ait olmayıp, zararın 

bulunmadığını veya götürü tazminattan az olduğunu ispat yükü borçluya aittir
163

. 

Bununla birlikte, götürü tazminat, niteliği itibariyle bir tazminat olduğundan, bunun, 

meydana gelen zarar miktarını aşması mümkün değildir. Zira tazminat, hiçbir şekilde 

zarara uğrayanın haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır
164

. 

                                                           
161

  SCHÖLER, M., “Langfristige Gaslieferverträge, Die kartellrechtliche Zulässigkeit von Take or 

Pay-Verträgen auf der Importstufe und deren Weiterreichung auf die nachfolgenden Absatzstufen 

nach” Art. 81 EG, Köln 2006, s. 11. 

162
  TUNÇOMAĞ, K., “Türk Hukukunda Cezai Şart”, İstanbul 1963, s. 23; KOCAAĞA,  K.,  

“İnşaat Sözleşmesinde İşi Zamanında Teslim Etmeyen Yüklenicinin Ödemesi Kararlaştırılan 

Meblağ Cezai Şart mı Yoksa Götürü Tazminat mıdır?”, TBB Dergisi 2008, S. 74, s. 152. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-74-388 (15.09.2014). 

163
  OZANOĞLU, H. S., “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) 

Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) 

Kayıtları” GÜHF Dergisi 1999, C. 3, S. 1-2, s. 28. 

164
  KOCAAĞA, s. 153. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-74-388
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Alacaklı götürü tazminat sonucuna bağlanan borcun ihlali durumunda sadece 

kararlaştırılmış olan tazminatı talep edebilir. Bu nedenle götürü tazminat, sözleşmeye 

aykırılık geciktirici şartına bağlı bir borç doğurmaktadır
165

. Ayrıca götürü tazminat, 

niteliği itibariyle bir ceza koşulu olmayıp, tazminat niteliğini taşımaktadır. Bu 

nedenle tazminata ilişkin hükümlere tabi olmalıdır. Bu husus götürü tazminat ileri 

sürülmesini zararın varlığı ön koşuluna bağlı kılmaktadır
166

. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerine uygulanan al ya da öde klozuysa, 

satıcının, üretim ve iletim için gerçekleştirdiği alt yapı yatırımının garantisi olarak 

görülmektedir. Al ya da öde hükmü üreticinin yatırım risklerini teminat altına 

almakla beraber, doğal gazın teslim alınmaması ya da az teslim alınması risklerinin 

dağıtılmasını sağlamak amacı taşır, ispat kolaylığı yaratmak düşünülmez. Ayrıca, 

götürü tazminat her zaman bir zararın ortaya çıkmasını gerektirmekte iken, koşulsuz 

ödeme taahhüdü içeren al ya da öde klozunda bu şart aranmaz, zarar oluşmasa da 

alıcının ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır ki, söz konusu ödeme de tahmin edilen 

zararların üzerinde olmaktadır. 

Söz konusu nitelikleri nedeniyle de, al ya da öde klozunun götürü tazminat 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

3.  Ceza Koşulu Kavramıyla Karşılaştırması 

TBK’nun 177-182 maddeleri arasında düzenlen ceza koşulu
167

, asıl borç 

olarak nitelendirilen bir borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde 

                                                           
165

  KOCAAĞA, s. 153. 

166
  OZANOĞLU, s. 24. 

167
  6098 sayılı TBK’ da “ceza koşulu” olarak kullanılan bu kavram, 818 sayılı Eski TBK’ da “cezai 

şart” olarak geçtiği için, bu konuyla ilgili yer verdiğimiz bazı kaynaklarda da “cezai şart” olarak 

anılmaktadır. 



88 

alacaklının borçluya ifa etmekle yükümlü olduğu edim borcudur. Genellikle borcun 

yerine getirilmemesi, eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yer veya zamanda yerine 

getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken ve ekonomik bir değeri olan, 

hukuki işlem ile belirlenmiş bağımlı (fer’i) nitelikte bir edim söz konusu 

olmaktadır
168

. 

Tanımdan anlaşılacağı üzere, ceza koşulu kavramının varlığı için geçerli ve 

mevcut bir asıl borcun olması zorunludur. Aynı zamanda, asıl borcun yanında asıl 

borca eklenmiş bağımsız bir başka edimin ceza koşulu olarak kabul edilmiş olması 

gerekmektedir
169

. Asıl borç ile ceza koşulu olarak kabul edilen bu ayrı edim arasında 

asıl borç – bağımlı (fer’i) borç ilişkisi bulunması zorunludur. Çünkü ceza koşulu asıl 

borcun ifasını teminat altına almak amacıyla kararlaştırılmaktadır. Ceza koşulu 

aracılığıyla bir yandan borçluya bir baskı uygulanmaktadır. Bu baskının içinde 

borçlunun borca aykırı davranışı karşısında, kural olarak yasa tarafından düzenlenen 

giderim (tazmin) yükümlülüğünü aşan ve borçlu için bir ceza gibi etki doğuran 

edimle karşılaşma korkusu yer almaktadır. Diğer taraftan alacaklıyı, hiç ya da gereği 

gibi gerçekleşmeyen edim nedeniyle uğradığı zararı kanıtlama yükümlülüğünden 

kurtarmaktadır. Ceza koşulu ile alacaklı, alacağını güvence altına almayı 

amaçlamaktadır. Borçlu için de borcunu ifa etmemesi olasılığına karşın caydırıcı bir 

etkiye sahiptir
170

. 

Ayrıca ceza koşulu, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden 

dolayı ödenecek tazminatın yerini almakla beraber, alacaklıdan zararın ispat edilmesi 
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  TUNÇOMAĞ, K.,“Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, İstanbul 1976, Cilt 1, s. 859; 

TUNÇOMAĞ, Cezai Şart, s. 15. 

169
  TUNÇOMAĞ, Cezai Şart, s. 7-12. 

170
  CANSEL, E. / ÖZEL, Ç., “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Journal of Yaşar University 

2013, Özel Sayı (Armağan), C. 8, s. 715. 
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de istenmektedir. Bu hükümle de ceza koşulu götürü bir tazminat olarak sözleşmede 

peşinen tayin edilmektedir
171

. 

Doğal gaz alım-satım sözleşmelerine uygulanan al ya da öde klozun da 

öngörülen teslim alınmasa dahi belli bir miktar doğal gazın bedelinin ödenecek 

olması da, alıcıyı doğal gazı teslim almak konusunda gerekli tüm çabayı göstermeye 

zorlamakta ve bir baskı unsuru yaratmaktadır. Bu bakımdan ceza koşulu kavramının 

zorlama ve asıl borcu teminat altına alma fonksiyonu ile benzerlik taşımaktadır. Aynı 

zamanda her ikisi de zarardan bağımsız olup, zararın varlığını ispat zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bu benzerlikler nedeniyle al ya da öde taahhüdü ceza koşulu 

olarak değerlendirilmektedir
172

. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var 

ki, al ya da öde hükmü, ilk bakışta sözleşmede kararlaştırılan enerji miktarının 

alınması için baskı aracı olarak görülse de, doğal gaz ihtiyacının devamlı ve çoğu 

zaman öngörülemez şekilde değişkenlik göstermesi nedeniyle, bu görüş 

değişmektedir. Çünkü alıcılar sıcaklık, üretimdeki değişiklik, konjonktürel çevre 

şartları gibi nedenlerle al ya da öde taahhüdüne konu miktarda doğal gazı isteseler 

dahi teslim alamayabilmektedirler. Bu nedenle de, al ya da öde taahhüdü, taahhüde 

konu miktarda doğal gazın fiilen alınması için alıcılar üzerinde gerçek bir baskı aracı 

oluşturmamaktadır. 

Ayrıca belirttiğimiz gibi, ceza koşulu, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa 

edilmemesi erteleyici şartına bağlı olmakla beraber, asıl borca bağlı fer’i nitelikte bir 

borç doğurmaktadır. Al ya da öde klozun da yer alan ödeme taahhüdüyse 
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  CANSEL / ÖZEL, s. 720. 
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  THOMALE, H. C. / FEURSTEIN, S., “Die AGB-rechtliche Wirksamkeit von Take-or-Pay             

Klauseln in Energielieferverträgen”, NJOZ  2010,  s. 815. 
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koşulsuzdur. Diğer bir sözleşmesel yükümlülüğün, örneğin sipariş edilen doğal gazın 

alınmasının, ihlal edilip edilmemesine bağlı değildir. Aynı zamanda, al ya da öde 

kaydından doğan borç alıcının asli borcudur ki, bu borcun yerine getirilmemesi onu 

fer’i borç haline getirmemektedir. 

 

Yukarıda yer verilen nitelikleri nedeniyle, al ya da öde klozunun bir ceza 

koşulu borcu olarak görülmesi mümkün olmamaktadır. 

 

4. Seçimlik Borç Kavramıyla Karşılaştırması 

Seçimlik borca ilişkin temel düzenleme TBK 87. maddesinde yer almaktadır. 

“Seçimlik borç” kenar başlığını taşıyan söz konusu hüküm, “Seçimlik borçlarda, 

hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edimlerden birinin seçimi 

borçluya aittir” şeklindedir. 

Söz konusu düzenlemeden hareketle ve öğretide yapılan tanım uyarınca 

seçimlik borcun birden çok edimin borcun konusunu teşkil ettiği ve bunlardan sadece 

birisinin ifasının gerekli olduğu hallerde söz konusu olacağını ifade etmek 

mümkündür
173

. Görüldüğü üzere seçimlik borçta en az iki edim borcun konusunu 

teşkil etmekte ve borçlunun, alacaklının ya da bunlar dışında üçüncü bir kimsenin 

iradesine bağlı olarak bu edimler içinden birinin seçilmesiyle borcun ifası söz konusu 

olmaktadır
174

. 

Al ya da öde klozunun adında yer alan “ya da” bağlacı, klozun birden fazla 
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  EREN, F., “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Ankara 2012, s. 923; OĞUZMAN, K. / ÖZ, T., 
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2011, C. XV, S. 3–4, s. 209. 
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edimi içerdiği çağrışımı yarattığından, doktrinde al ya da öde klozunun “seçimlik 

borç” olduğuna dair görüşler de bulunmaktadır. 

Ancak görüldüğü üzere seçimlik borçtan söz edilmesi için birden fazla edimin 

varlığı olmazsa olmaz koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Al ya da öde klozundaki  

“ya da” ifadesinin birden fazla borç doğduğunu çağrıştırmasına rağmen borç tektir. 

Al ya da öde klozu ile borçlu asgari miktarda doğal gazı almayı değil, her durumda 

bu miktar doğal gazın bedelini ödemeyi taahhüt etmektedir. Asgari miktar doğal 

gazın bedeli ya fiilen teslim alınarak yahut al ya da öde taahhüdünün gereği olarak 

alıcı tarafından satıcıya ödenmektedir. İster doğal gaz teslim alınmış olsun, isterse 

alınmamış olsun her durumda borcun konusu, al ya da öde klozu ile taahhüt edilen 

miktarda doğal gazın bedeli olacaktır. 

Bu nedenle de, al ya da öde klozunu seçimlik borç olarak da kabul etmek 

mümkün değildir. 

 

5. Aşırı Yararlanma Kavramıyla Karşılaştırması 

Türkiye Borçlar Kanun’u madde 28’de, Aşırı yararlanma bir sözleşmede 

karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor 

durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 

yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine 

göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri 

verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın 

giderilmesini isteyebilir şeklinde düzenlenmektedir. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, aşırı yararlanmanın söz konusu 

olabilmesi için sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlığın olması 
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gerekmektedir. Oransızlık aşırı yararlanmanın objektif unsurudur. Karşılıklı 

edimlerin arasında açık, yani işten anlayan herkesin kolayca gözüne çarpan bir 

oransızlık varsa kanunda aranan birinci şart gerçekleşmiş olacaktır. Edimler 

arasındaki açık oransızlık unsuru, sözleşmenin içeriği ile ilgili bir husustur. Edim ile 

karşı edim arasındaki açık oransızlık, sözleşmenin yapıldığı zaman ve yerdeki piyasa 

ve pazar, arz ve talep şartlarına göre mevcut olmalıdır. Sonraki oransızlık aşırı 

yararlanmanın bu unsurunu oluşturmamaktadır
175

. 

Ayrıca madde metninde söz konusu oransızlık “zarar görenin zor durumda 

kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak 

suretiyle gerçekleştirildiği takdirde” ibaresinde yer verilmiştir. Şöyle ki aşırı 

yararlanmanın birinci sübjektif unsuru zarar gören tarafın özel (zayıf) durumudur. 

Söz konusu özel (zayıf) durum, zor durumda kalma, düşüncesizlik ve deneyimsizlik 

hallerinde gerçekleşmektedir. 

Zor durumda kalmak, iktisadi veya kişisel nitelikte olabilmektedir. Buradaki 

düşüncesizlik, bir kişinin genel karakter olarak hafif düşünce ve yapıda olmasını 

değil, somut olayda yapılan sözleşme yönünden özen göstermeme ve düşüncesizlik 

halini ifade etmektedir. Deneyimsizlik ise, söz konusu sözleşmeyi yapmak için 

gerekli özel bilgiye sahip olmamaktır. Kanunda aranan ikinci şart zarar gören tarafın 

özel (zayıf) durumudur. 

Aşırı yararlanmanın ikinci önemli sübjektif unsuru yararlanmadır. 

Taraflardan birinin, diğerinin yani zarar görenin özel durumunu bilmesi ve bu 

durumdan yararlanmak istemesidir. Yararlanma kanunda aranan üçüncü şarttır
176

. 

Görüldüğü üzere, sözleşmelerde aşırı yararlanmadan söz edebilmek için 3 
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176
   EREN, s. 420-421. 
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unsurun aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Uzun Dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmelerine konulan al ya da öde 

kaydıysa üretimi büyük maliyet gerektiren doğal gazın üretilmesi için finansman 

sağlayan kreditörlerin güvencesini temin etmek amacıyla düzenli gelir akışını 

sağlamak için kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerde satıcının karşı tarafın zor 

durumundan yararlanmak söz konusu olmamakla beraber, kaydın konulmaması 

doğal gaz üreticisinin düzenli gelir akışı sağlanmaması nedeniyle zor durumda 

kalmasına da sebep olabilecektir. Genelde bu tür sözleşmelerin tarafları devletler ve 

sözleşmeleri düzenleyenler profesyonel kişiler olduğundan tarafların her hangi 

birinin zor durumda olmasından, düşüncesizliğinden ve deneyimsizliğinden bahse 

etmek mümkün değildir. Bu nedenle de al ya da öde klozunu aşırı yararlanma gibi 

kabul etmek mümkün olmamaktadır. 

Kanaatimizce, yukarıdaki karşılaştırmalı incelememizden de anlaşılacağı 

üzere al ya da öde klozunun hukuki niteliği itibariyle asgari alım taahhüdü, ceza 

koşulu, götürü tazminat, seçimlik borç ve aşırı yararlanma olduğuna dair doktrinde 

bazı görüşler olsa da, bu görüşlere katılmak mümkün değildir. Zira, al ya da öde 

klozuna ilişkin doktrindeki hâkim görüş de, bu klozun asgari alım taahhüt miktarı 

kadar doğal gaz bedelinin, kayıtsız şartsız ödenmesini teminat altına alan, kendine 

özgü (sui generis) bir sözleşme kaydı olduğu yönündedir. 

Kanaatimizce bu görüşe eşlik edilmelidir. Çünkü doğal gaz alım-satım 

sözleşmelerinin de kendine özgü bir yapısı olmaktadır. Şöyle ki, bu sözleşmeler diğer 

sözleşme türlerinden farklı olarak, daha doğal gazın üretilmesine başlanmadan önce 

imzalanan ve oldukça uzun dönemli sözleşmeler olmakla beraber, doğal gazın üretim 

ve diğer giderleri de oldukça yüksek maliyet gerektirmektedir. Bu nedenle de, 
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finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır ki, büyük ölçekteki bu finansal desteği 

gösterecek olan kreditörler alacaklarının geri dönüşünü güvenceye salabilmek için 

üreticilerden ciddi garantiler talep etmektedirler. Kredi geri ödemelerinin düzenli 

olarak sağlanmasının en önemli yoluysa, düzenli nakit akışını sağlamaktır. Bu 

nedenle belirli bir miktarda doğal gazın bedelinin, alınsın ya da alınmasın 

ödeneceğini, yani nakit akışını garanti eden uzun dönemli al ya da öde sözleşmeleri 

yapılmaktadır. Söz konusu sözleşmelerde üreticinin al ya da öde klozundan 

beklediği, yalnızca sözleşme miktarındaki doğal gazın satılmasının temin edilmesi 

değil, düzenli nakit akışının sağlanmasıdır. Bunun için de, asgari alım taahhüdü değil 

asgari miktarda doğal gazın alınması ve alınmasa da bedelinin ödenmesi taahhüdü 

alınmaktadır. 

Al ya da öde klozuna yer verilen doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, asgari 

miktarda doğal gaz miktarının alınması değil, bu miktar alınmasa da bedelinin 

ödenmesini garanti altına alması söz konusu sözleşmelerin sui generis bir yapısı 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA AL YA DA ÖDE KLOZU 

 

I.  ABD HUKUKUNDA AL YA DA ÖDE KLOZU 

1.  Al ya da Öde Klozunun Ortaya Çıkış Tarihi 

Al ya da öde klozunun Amerikan hukukunda incelenmesi oldukça büyük 

önem arz etmektedir. Zira al ya da öde klozu ilk defa Amerika da ortaya çıkmıştır ki,  

Amerikan hukuku incelendiğinde doğal gazın kullanılmaya başlandığı 1900’lü 

yıllardan itibaren bu ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri ve hükümet tarafından bu 

alanda yapılan düzenlemeleri, doğal gaz sözleşmelerinde al ya da öde kaydının 

ortaya çıkış sebeplerini, bu kayıt sebebiyle yaşanan sorunları ve bu sorunları 

gidermek amacıyla alınan önlemleri açık bir şekilde görmek mümkündür. 

İlk kez 1960’lı yıllarda Amerikan doğal gaz sözleşmelerinde yer verilen al ya 

da öde kayıtları 1980’lerin ortalarına kadar yaygın bir şekilde kullanılmıştır
177

. Al ya 

da öde klozunun ortaya çıkışı çalışmamızın birinci bölümün de bahsettiğimiz meşhur 

Phillips kararından sonra olmuştur. ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilen 

Phillips Petroleum Co. V. Wisconsin (347 U.S. 672) davasına dair karar, doğal gaz 

piyasası açısından çok önemli bir karardır ve 1960-1970’li yıllar Amerikan doğal gaz 

piyasasının şekillenmesinde büyük etkisi olmuştur. Söz konusu kararla, üreticilerin 

doğrudan eyaletler arası boru hattı taşıma şirketlerine doğal gaz satması işinin 

Amerikan Doğal Gaz Kanunu hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmış, doğal gaz 

üreticilerinin de Doğal Gaz Kanunu’nda tanımlanan “doğal gaz şirketi” kategorisine 

                                                           
177

  PEGG, G. J. / WALLER, M.R., “Take or Pay Provisions in Natural Gas Contracts The US 

Experience as a Comparator to the UK Gas Industry’s Problems” Journal of Energy and Natural 

Resources Law 1996, Vol. 14, No.4, p. 456. 
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girdiği ve Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’nun denetimine tabi olduğu 

kaydedilmiştir. Bu kararın sonucunda Komisyon, üreticiler ile boru hattı şirketleri 

arasında yapılmış olan mevcut sözleşmelerin ve ileride yapılacak sözleşmelerin kayıt 

altına alınması, doğal gazın satılabileceği en yüksek fiyatın belirlenmesi hususlarında 

yetkilendirilmiştir
178

. 

Üreticilere, fiyat tarifesine dair yükümlülükler getirilmiş ve taraflar arasındaki 

doğal gaz satış sözleşmesinin, fiyat tarifesini de içerecek şekilde Komisyonca kayda 

alınmasından sonra, arazi kaynağı kuyunun, alıcının tedarik portföyüne dâhil olduğu 

ve taraflar arasındaki sözleşmenin süresi sona erdikten sonra bile üreticinin, boru 

hattı taşıyıcısı alıcıya, sözleşme konusu doğal gaz kuyusu rezervlerinden doğal gaz 

satmaya devam etmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Benzer yükümlülüklere boru 

hattı taşıma şirketlerinin gazın tekrar satımı için yapmış oldukları sözleşmelerde yer 

verilmiştir. Ayrıca, boru hattı taşıma şirketi, sözleşmeyi feshetme hususunda 

Komisyonca yetkili kılınana kadar, yerel doğal gaz dağıtım şirketlerine gaz tedarik 

etmeye mecbur kılınmıştır. Boru hattı taşıma şirketleri ise doğal gaz tedarikinin 

devamlılığını sağlayabilmek amacıyla tüketicilerin maksimum seviyedeki doğal gaz 

taleplerini göz önünde bulundurarak, günlük taleplerinden fazla miktardaki doğal gaz 

alımı için uzun vadeli sözleşmeler yapmak zorunda kalmıştırlar
179

. Böylelikle, 

Amerikan doğal gaz sanayi yapısı ve bu sektörde geçerli olan düzenleyici kuralların 

bir sonucu olarak “al ya da öde” klozu ortaya çıkmıştır. 
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  http://naturalgas.org/regulation/history/   (20.06.2014);  PEGG, / WALLER, p. 457. 

179
  PEGG, / WALLER, p. 457. 
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2. Amerika’da Al ya da Öde Klozundan Sonraki Dönem 

Amerika’da Al ya da Öde Klozundan sonraki dönemde, 1978 yılında 

yürürlüğe giren Doğal Gaz Politikası Kanunu (Natural Gas Policy Act (NGPA)) ile 

doğal gaz fiyatının, özellikle yeni açılan kuyulardan çıkarılan gazın fiyatının 

serbestçe oluşumu sağlanmıştır
180

. 

Bundan sonra tedarik taahhütlerini yerine getirmek isteyen boru hattı 

şirketleri, al ya da öde düzeylerinin yarattığı cazibeyle fiyatı belirlenmiş doğal gaz 

için, Kanun’da öngörülen en yüksek fiyattan ve fiyatı belirlenmemiş doğal gaz için 

daha yüksek fiyatlarda yeni doğal gaz sözleşmeleri yapmışlar
181

. Bu ise doğal gaz 

endüstrisinde hareketlenmeye, yeni sondaj çalışmalarının yapılmasına ve yeni gaz 

rezervlerinin ortaya çıkmasına imkân yaratmış ve üreticilerin serbest bırakılmış en 

yüksek fiyatlarla doğal gaz satabildiği bir dönemi başlamıştır
182

. 

1981 yılındaysa yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle, yerel dağıtım 

şirketleri doğal gaz alımlarını ciddi şekilde azaltmış ve doğal gaz talebindeki keskin 

düşüş “gaz kabarcığı” adı ile anılan doğal gaz miktarı fazlasını yaratmıştır
183

. Buna 

bağlı olarak, boru hattı şirketleri büyük boyutlarda al ya da öde talepleri ile karşı 

karşıya kalmıştır. Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun aldığı bir sıra kararlar 

mevcut durumu daha da zorlaştırmış ve 1983 ve 1987 yılları arasında ciddi al ya da 

öde sıkıntıları yaşanmıştır. 

 

                                                           
180

  http://naturalgas.org/regulation/history/ (20.06.2014). 

181
  MC ARTHUR, s. 361-362. 

182
   PEGG, / WALLER, p. 458. 

183
  ANDERSON, O.L. / DIENKOWSKI, J.S. / LOWE, J.S./ PERONI, S.J. / PIERCE, D.E./ 

SMITH, E.E., “Hemingway Oil and Gas Law Taxation”, Fourth Edition, Thomson West 2004, s. 

349. 

http://naturalgas.org/regulation/history/
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1989 yılında yürürlüğe giren Doğal Gaz Kuyu Serbestleştirme Kanunu (The 

Natural Gas Wellhead Decontrol Act (NGWDA)) ile kuyu satışlarında gaz fiyatının 

tamamen serbestleştirilmesi sağlanmıştır. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu 

(FERC), 1993 yılında yayınladığı Karar ile boru hattı şirketlerinin taşıma hizmetleri 

ile doğal gaz satımı faaliyetlerini birleşik bir yapıda ifa etmesini engellemiştir
184

. 

Böylelikle, üreticiler ve boru hattı taşıma şirketleri arasındaki al ya da öde 

yükümlülükleri nedeniyle yaşanan sorunlar günümüze kadar uzanmıştır. 

 

3. Amerika’da Yaşanan Al ya da Öde Sorunu ve Çözüm Arayışları 

Amerika’da yaşanan al ya da öde sorunu doğal gaz piyasası oluşmaya 

başladığı zamandan itibaren uygulanan politikalar ve piyasanın değişken regülasyonu 

neticesinde ortaya çıkmıştır. Boru hattı şirketlerinin al ya da öde taahhütlerini başta 

bir nimet olarak görmüş ve bilinçsiz şekilde kullanmışlar. Söz konusu şirketlerin 

doğal gaz piyasasındaki arz talep dengesini hesaplayamamaları, sözleşmelerde sıkça 

uyguladıkları al ya da öde kaydını önemli bir sorun haline getirmiştir. 

Düzenleyici kurumlarınsa doğal gazın diğer enerji ürünleri ile rekabet halinde 

olan bir enerji ürünü olduğunu anlamadan aldığı kurul kararları sorunun boyutlarını 

daha da arttırmıştır. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu boru hattı şirketleri ile 

üreticiler arasındaki doğal gaz satış sözleşmelerinin fiyata ilişkin hükümleri ile boru 

hattı taşıma şirketlerinin kendi içlerinde rekabet edebilmelerini sağlayan diğer bazı 

sözleşme hükümlerini düzenlemiş, ancak sözleşmelerdeki “al ya da öde” 

yükümlülüklerinin oranı hususunda hiç bir düzenleme yapmamıştır. Bunun 

sonucunda boru hattı şirketlerinin yıllık asgari alım taahhüdü pazar payında yer 
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  http://naturalgas.org/regulation/history/   (20.06.2014). 
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alabilmek amacıyla %90 civarında olmuştur. 

Ciddi miktarlarda al ya da öde talepleri ile karşı karşıya kalan boru hattı 

taşıma şirketleri çözüm arayışlarına başlamışlar. Al ya da öde yükümlülüklerini 

asgari seviyeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çözümler 

üretmişler. Boru hattı şirketleri öncelikle al ya da öde hükümlerinden muaf 

tutulmaları yolunda üreticileri ikna etmeye çalışmışlar ve muaf tutulmaları 

karşılığında üreticilere kendi piyasalarından adil bir pay vermeği önermişler. 

Üreticilerin bir kısmı söz konusu teklifi kabul etmişler, ancak elde edeceği tüm karı 

sondaj ve geliştirme çalışmalarına finansman sağlayabilmek için teminat olarak 

gösteren küçük üreticiler için bu tür bir imkân söz konusu olmamıştır. Bu nedenle al 

ya da öde faturası ile karşılaşan ve bu faturayı ödemeyi reddeden boru hattı şirketleri 

ile üreticiler arasında ciddi sorunlar yaranmış ve bu sorunlar yargıya intikal 

etmiştir
185

. 

Bu sorunlar adli yollarla çözümlenmeye çalışılmış ve uyuşmazlıklar 

genellikle doğal gaz üretiminin yapıldığı yer mahkemelerinde görülmüştür. Alınan 

bir sıra mahkeme kararları ile sorun aşılmağa çalışılmıştır. 

Al ya da öde yükümlülüklerinden kurtulmak isteyen şirketler yargılama 

sırasında sözleşmede yer alan mücbir sebep hükümlerini ve ticari elverişsizlik 

nedeniyle sözleşmenin uyarlanması gibi hukuki savunmaları devreye sokmaya 

çalışmışlardır. Aşağıda Amerikan mahkemelerinin al ya da öde uyuşmazlıklarında 

mücbir sebep ve ticari elverişsizlik iddialarını ne şekilde yorumladıkları üzerinde 

kısaca durulacaktır. 
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  PEGG, / WALLER, p. 460. 
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A.  Mücbir Sebep 

Anglo Sakson hukukunda mücbir sebep, tarafların gelecekte meydana 

gelebilecek olumsuz olaylara karşı riski sözleşmede nasıl paylaştıklarını 

göstermektedir. Zira sözleşmede mücbir sebep olarak kararlaştırılan olaylar 

neticesinde edimin ifa edilememesi ifayı gerçekleştirmeyen tarafın sorumluluğunu 

kaldırmaktadır. Amerikan mahkemelerinin, uzun dönemli al ya da öde 

sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda alıcılar tarafından ileri sürülen mücbir 

sebep iddialarına karşı yaklaşımı, özellikle torba hükmü (catch-all provisions) 

niteliği taşıyan mücbir sebep maddelerini dar yorumlamak şeklinde olmuştur. 

Mahkemeler, ejusdem generis yorumundan hareketle iddia edilen olayın 

sözleşmede sayılan mücbir sebep halleri ile benzer ya da aynı nitelikte olduğu haller 

dışında bu iddiaları reddetmiştir
186

. Bu kapsamda Mainline Investment Corp. V. 

Gaines
187

 davasında, 1973 yılında OPEC ambargosu nedeniyle petrol fiyatlarında 

ortaya çıkan artışın, mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir. 

Buna gerekçe olarak, fiyat anlaşmalarının en önemli amacının fiyatı ve fiyat 

dalgalanmalarındaki riski sabitlemek olduğu gösterilmiştir. 

Esasen mücbir sebep iddialarına dayanan davaların çoğunda tarafların kontrol 

edemeyeceği olaylar sebebiyle ortaya çıkan zararlar kâr kaybına dayanmaktadır ve 

mahkemeler torba hükümlerini bu hallerde uygulamamıştır
188

. Elverişsiz ekonomik 
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  LEWIS, A. H., “Allocating Risk in Take or Pay Contracts: Are Force Majeure and Commercial 

Impracticability the Same Defence?” Southwestern Law Journal 1989, Vol. 42,  s. 1060-1061. 

187
  Mainline Investment Corp. v. Gaines, 407 F. Supp. 423, 427 (N.D.Tex.1976), 

http://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=Mainline+Investment+Corp.+v.+Gaines%2c+

407+F.Supp.+423%2c+427+%28N.D.Tex.1976%29.&type=Site  (01.09.2014). 
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   Northern III. Gas Co. v. Energy Coop., Inc., 122 III. App. 3d 940, 461 N. E. 2d 1049, 1057 

(1984) davasında, bir kamu kuruluşu komisyonunun fiyat artış talebini reddetmesi önemli ölçüde 

http://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=Mainline+Investment+Corp.+v.+Gaines%2c+407+F.Supp.+423%2c+427+%28N.D.Tex.1976%29.&type=Site
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ya da piyasa koşullarının mücbir sebep maddesinde sayılmaması durumunda riskin 

alıcı üzerinde bırakıldığına hükmedilmiştir
189

. Ancak ekonomik ve piyasa 

dalgalanmalarının, gaz alım sözleşmelerinde açıkça mücbir sebep olarak gösterildiği 

hallerde, mahkemelerin bu kayda geçerlik tanımaları mümkün olmuştur. Örneğin 

Constuctivist Realty, Inc. v. ONG Western, Inc davasında, Oklahoma Mahkemesi, 

“gaz arzı ve piyasa kusuru – failure of gas supply and market” kaydını içeren mücbir 

sebep maddesinin, sözleşmede yer alan al ya da öde yükümlülüğünü kaldıracağına 

hükmetmiştir
190

. 

 

B.  Ticari Elverişsizlik (Commercial Impracticability) 

Amerikan Ticaret Kanunu (Uniform Commercial Code - UCC) 2. Bölüm 615. 

maddesinde elverişsizlik hususu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre elverişsizlik 

doktrininin uygulanması 4 koşula bağlanmıştır: sonradan ortaya çıkan olay 

sözleşmede kararlaştırılan ifayı elverişsiz kılmalıdır, söz konusu olayın 

gerçekleşmeyeceği farz edilmiş olmalıdır, olay ifası güçleşen tarafça ortaya 

çıkmamalıdır ve sözleşme ile daha büyük bir yükümlülük üstlenilmemiş olmalıdır. 

Ticari elverişsizlik hususunun değerlendirildiği bazı davalarda “imkânsızlık 

doktrinin”191de kabul edilen esaslar uygulanmıştır. Örneğin Asphalt International, Inc. v. 

                                                                                                                                                                     
mali zararlar doğmasına yol açsa da mücbir sebep olarak kabul edilmemiştir. Bkz. LEWIS, s. 

106, dipnot 105. 

189
  LEWIS, s. 1062. 

190
  GREENWALD, G. B., “Natural Gas Contracts Under Stress: Price Quantity and Take or Pay”, 

JENRL 1987, Vol. 5, No. 2, p. 6. 

191
  Ticari elverişsizlik ilkesi Anglo Sakson hukukunda imkânsızlık doktrinine dayanmaktadır. Esasen 

edimin imkânsızlığı İngiliz hukukunda uzun bir müddet borçlunun sorumluluğunu kaldıran bir 

hal olarak kabul edilmemiştir. Ancak 19. yy.ın ikinci yarısından sonra bu kurala esneklikler 

getirilmiş ve borçluya isnat olunamayan haller sebebiyle edimin yerine getirilmesi imkânsız bir 
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Enterprice Shipping Corp., davasında bir çarter sözleşmesine dayanarak gemi 

kiralayan geminin sözleşmeye uygun şekilde tamir edilmediğinden bahisle dava 

açmıştır. Dava konusu olayda gemiye iskelede yükleme sırasındayken başka bir 

geminin çarpması neticesinde ağır hasar görmüştür. Gemi sahibi, UCC 2-615’e 

dayanmıştır. UCC 2-615’in sadece alım sözleşmelerine uygulanabilmesine karşın 

mahkeme gemi sahibi tarafından yapılacak tamirin sözleşme ile kararlaştırılandan 

başka tür bir ifa olacağından bahisle gemi sahibini haklı bulmuştur. İkinci derece 

mahkemesi de geminin tamamen yok olması gemi sahibinin tamir yükümlülüğünü 

ticari olarak elverişsiz hale getireceğini belirtmiştir.  Mahkeme sözleşme konusu 

gemi neredeyse yok olduğu için gemi sahibinin gemiyi tamir etme sorumluluğunun 

kalktığına hükmetmiştir
192

. 

Elverişsizlik doktrininin uzun dönemli sözleşmelere ait davalarda 

uygulanmasına örnek olarak Missouri Public Service Co. v. Peabody Coal Co. 

Davası gösterilebilinmektedir. Söz konusu davada uzun dönemli bir sözleşme 

kapsamında olan bir kömür şirketi potansiyel mali zararları dolayısıyla sözleşmeyi 

ifa etmekten kaçınmış mahkeme ise şirketin mali zararlara uğrayabileceği kötü bir 

anlaşma yapmış olması dolayısıyla ifanın elverişsiz hale gelmeyeceğini söylemiştir. 

Bu karar Amerikan mahkemelerinin uzun dönemli sözleşmeleri tarafların sözleşme 

konusunun bağlı olduğu büyük ekonomik riskleri dağıtma yönünde seçmiş oldukları 

bir yöntem olarak değerlendirdiklerini ve bu yönteme müdahale etmek 

istemediklerini göstermektedir. Uzun dönemli sözleşmelerde tespit edilen sabit 

fiyatın modern ekonominin bir parçası olan riskleri paylaştırma amacı taşıdığı pek 

                                                                                                                                                                     
hale gelmiş ve borçlunun sorumlu olmayacağı kabul edilmiş ve böylece “imkânsızlık” doktrini 

geliştirilmiştir. Bkz. LEWIS, s. 1052. 

192
  LEWIS, s. 1054. 
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çok davada tekrarlanmış
193

 ve UCC 2-615’in resmi yorumunda piyasa 

dalgalanmalarının “ticari sözleşmelerde kararlaştırılan sabit fiyat ile giderilmeye 

çalışılan tipik ticari risk olduğu” belirtilmiştir
194

. 

Al ya da öde taahhütlerinden kaynaklanan pek çok davada da alıcılar UCC 2-

615’e dayanarak doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün kendi sözleşmelerinden doğan 

yükümlülüklerini ticari olarak elverişsiz hale getirdiğini iddia etmiştir. Ancak 

mahkemeler Pebody davasında kullanılan argümanlara benzer sebeplerle bu davaları 

reddetmiştir. UCC 2-6152’in yorumunda belirtilen “masraflarda ortaya çıkan artışın 

tek başına edimin ifasını ortadan kaldırmayacağına ancak masraflardaki artışın ifanın 

temel niteliğini değiştiren beklenmeyen bir hal neticesinde oluşması halinde ifanın 

ortadan kalkabileceği” ifadesi bazı hallerde ekonomik sıkıntı dolayısıyla 

sorumluluğun ortadan kalkabileceği şeklinde yorumlanmıştır
195

. 

 

 

 

 

                                                           
193

  Bkz. LEWIS, s. 1056, dipnot 70. 

194
  Offical Commet 4: Increased cost alone does not excuse performance unless the rise in cost is due 

to some unforeseen contingency which alters the essential nature of the performance. Neither is a 

rise or a collapse in the market in itself a justification, for that is exactly the type of business risk 

which business contracts made at fixed prices are intended to cover. But a severe shortage of raw 

materials or of supplies due to a contingency such as war, embargo, local crop failure, unforeseen 

shutdown of major sources of supply or the like, which either causes a marked increase in cost or 

altogether prevents the seller from securing supplies necessary to his performance, is within the 

contemplation of this section. (See Ford & Sons, Ltd. v. Henry Leetham & Sons, Ltd., 21 Com. 

Cas. 55 (1915, KBD)). Bkz. http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130273-544b.html  (05. 

09. 2014). 

195
  LEWIS, s. 1057. 

http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130273-544b.html


104 

II. AB HUKUKUNDA AL YA DA ÖDE KLOZU 

1. Genel Olarak 

AB’de 1990’lı yıllarda başlayan serbestleşme sürecinden önce üye ülkeler 

arasında al ya da öde kayıtlarına yer verilen ve 15-20 yıllık bir süreyi kapsayan uzun 

dönemli doğal gaz sözleşmeleri yapılmıştır. AB’nin doğal gaz ihtiyacı her geçen gün 

artmakta olduğundan, yapılan al ya da öde kayıtlarının yer aldığı doğal gaz 

sözleşmelerinin sayı da artmaktadır
196

. 

AB doğal gaz piyasasının hukuki yapısı, söz konusu piyasayı düzenlemek için 

hazırlanan Doğal Gaz Direktifleri ile oluşturulmuştur.  Piyasayı düzenleyen söz 

konusu başlıca direktifler şunlardır: 

 22 Haziran 1998 tarihli ve 98/30 sayılı “Doğal Gaz İç Piyasası Hakkında 

Ortak Kurallar Direktifi” (98/30/EC sayılı Direktif), 

 26 Haziran 2003 tarihli ve 2003/55 sayılı “Doğal Gaz İç Piyasası 

Hakkında Ortak Kurallar Direktifi” (2003/55/EC sayılı Direktif), 

Söz konusu direktiflerden AB doğal gaz piyasasının hukuki yapısı hissesinde 

ayrıntılı bir şekilde bahsettiğimizden, burada yalnız bu direktiflerde yer verilen al ya 

da öde kaydına ilişkin hükümler incelenecektir. 

 

2.  Direktiflerde Yer Alan Al ya da Öde ile İlgili Hükümler 

AB direktiflerindeki al ya da öde ile ilgili hükümlerle, ABD’de yaşanan 

sorunlardan da ders çıkararak söz konusu klozun uygulandığı sözleşmelerin 

doğurabileceği potansiyel olumsuz etkileri azaltmağa çalışmıştır. Bu sebeple 

Direktiflerdeki al ya da öde ile ilgili hükümlerde başlıca olarak “üçüncü kişi erişimi” 

                                                           
196

  CRETİ / VİLLENEUVE, s. 2 
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ele alınmıştır. 

98/30/EC sayılı Direktifin 25. maddesinde sisteme erişim verilmesinin, al ya 

da öde yükümlülükleri nedeniyle, kendisine “ciddi” ekonomik ve finansal zorluklar 

doğuracağını ileri süren boru hattı şirketlerine, üçüncü tarafların erişim taleplerini 

reddetme hakkı yönünde bir istisna tanınmıştır
197

. Aynı istisna 2003 Avrupa Gaz 

Direktifi’nin 21. maddesinde de yer almaktadır. 

2003/55/EC sayılı Direktifin 22. maddesinde üçüncü tarafların sisteme 

erişimine ilişkin kuralın,  piyasanın liberalleşmesi yönünde alınan önlemlerin, alıcı 

ve satıcıların Avrupa dışında milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapmalarını 

gerektirecek uzun dönemli al ya da öde sözleşmelerine girmesi konusunda isteksizlik 

yaratmasına neden olacağı düşüncesiyle, yeni yatırımlarla gerçekleştirilecek doğal 

gaz projelerine ilişkin muafiyetler getirilmiştir
198

, 
199

. 

Aynı zamanda 2003/55/EC sayılı Direktifte, piyasanın serbestleştirilmesi 

nedeniyle al ya da öde taahhütleri ile doğal gaz tedarik eden dikey bütünleşik 

kişilerin liberalizasyon sürecinden olumsuz etkilendiği dikkate alınarak, 

olumsuzlukları çözebilmek için derogasyon süreci öngörülmüştür, söz konusu süreç 

                                                           
197

  “If a natural gas undertaking encounters, or considers it would encounter, serious economic and 

financial difficulties because of its take-or-pay commitments accepted in one or more gas-

purchase contracts, an application for a temporary derogation from Article 15 and or Article 16 

may be sent to the Member State concerned or the designated competent authority. …” 

198
  “Major new gas infrastructures, i.e. interconnectors between Member States, LNG and storage 

facilities, may, upon request, be exempted from the provisions of Articles 18, 19, 20, and 25(2), 

(3) and (4) under the following conditions: …” 

199
  Örneğin: “TANAP” DGBH Projesiyle Avrupa’ya taşınacak olan Şah Deniz Faz II doğ gazına 

dair Azerbaycan’la yapılan Alım-Satım sözleşmesi de, Avrupa dışından yapılacak milyarlarca 

dolarlık yeni ve uzun dönemli doğal gaz sözleşmesi olduğundan üçüncü kişi erişimine ilişkin 

muafiyetten yararlanacağı kanaatindeyiz. 
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Direktifin 27. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir
200

.  Şöyle ki 27. 

maddesine esasen doğal gaz endüstrisinde dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet 

gösteren teşebbüslerin daha önce doğal gaz üreticileri ile yaptıkları sözleşmelere 

konu olan pahalı doğal gazı satın alma (ya da bu gazı ucuza satma) zorunluluğu 

onları finansal açıdan zor durumda bırakmakta ve 27. 3. maddede sayılan koşulları 

karşılamakta ise, söz konusu,  teşebbüslerin kendi tercih ettikleri üreticilerden doğal 

gaz almak isteyen serbest tüketicilerin iletim sistemine girip ucuz doğal gaz satan 

sağlayıcılardan doğal gaz tedarik etme isteğini reddedebilme imkânına sahip olacağı 

ve 2003/55/EC sayılı Direktifin üçüncü tarafın erişimine ilişkin olan 18. maddesinin 

uygulanmamasından doğan sorumluluklarından geçici süre için muaf tutulacağı 

düzenlenmiştir. 

Aynı zamanda 27. 4. maddesi uyarınca, kendilerine, birinci paragrafta 

öngörülen istisna tanınmayan doğal gaz teşebbüsleri, doğal gaz alım sözleşmelerinde 

yer alan al ya da öde taahhütleri nedeniyle şebekeye erişimi reddedememekteler
201

. 

AB’nin söz konusu direktiflerindeki al ya da öde ile ilgili hükümleri 

incelendiğinde genel olarak çıkan sonuç şudur: AB uzun dönemli al ya da öde 

sözleşmelerini Avrupa doğal gaz arzı güvenliğinin esaslı parçası olarak görmektedir. 

Aynı zamanda al ya da öde klozunun uygulandığı sözleşmelerin piyasaya giriş 

                                                           
200

  “If a natural gas undertaking encounters, or considers it would encounter, serious economic and 

financial difficulties because of its take-or-pay commitments accepted in one or more gas-

purchase contracts, an application for a temporary derogation from Article 18 may be sent to the 

Member State concerned or the designated competent authority. …” 

201
  “Natural gas undertakings which have not been granted a derogation as referred to in paragraph 1 

shall not refuse, or shall no longer refuse, access to the system because of take-or-pay 

commitments accepted in a gas purchase contract. Member States shall ensure that the relevant 

provisions of Chapter VI namely Articles 18 to 25 are complied with”. 
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açısından engel oluşturmaması, rekabete engel teşkil etmemesi ve al ya da öde 

sözleşmeleri portföyüne sahip olan büyük şirketlerin, piyasaya yeni girecek küçük 

teşebbüsler aleyhine rekabeti bozmaması yönünde çalışmaktadır. 

 

III. AZERBAYCAN VE TÜRKİYE HUKUKUNDA AL YA DA ÖDE KLOZU 

1. Azerbaycan Hukuku Bağlamında Sözleşmelerde Al ya da Öde Klozu 

Azerbaycan Hukuk sisteminde Al ya da Öde klozu ile ilgili hiç bir hukuki 

düzenleme yapılmamakla beraber, doktrininde de pek fazla yazılıp çizilmemiştir. 

Ancak yabancı ülkelerle yapılan doğal gaz satış sözleşmelerinde söz konusu kloz 

sıkça kullanılmaktadır. 

Bilindiği üzere Azerbaycan zengin enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. 

Sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervleriyle Türkiye’de dâhil birçok ülkenin enerji 

arz güvenliğinin sağlanmasında oldukça büyük rolü bulunmaktadır. Doğal gazla ilgili 

olarak yabancı ülkelerle yaptığı satış sözleşmelerinde al ya da öde hükümlerine yer 

vermektedir. Uluslararası doğal gaz sözleşmelerinde satıcı konumunda olan 

Azerbaycan için bu kloz oldukça elverişlidir. Çünkü çalışmamızda ayrıntılı bir 

şekilde bahsettiğimiz klozun fonksiyonları gereği, al ya da öde hükümlerine yer 

verilen sözleşmelerle satıcı için düzenli gelir akışı sağlanmış olacak ve bununla satıcı 

rezervlerini işletebilecektir. Alıcı konumundaki ülkeler alsa da almasa da 

sözleşmelerde taahhüt ettikleri asgari miktarda doğal gazın bedelini ödemekle 

yükümlüdürler ki, bu da düzenli gelir akışının sağlanması demektir. 

Örneğin Azerbaycan ve Türkiye arasında hâlihazırda faaliyette olan Bakü-

Tiflis-Erzurum (BTE) DGBH ile Türkiye’ye taşınan doğal gaza ait Alım-Satım 

sözleşmesinde de al ya da öde ile ilgili hükümler kullanılmaktadır. 



108 

Ancak sözleşme serbestîsi ilkesine dayanarak her sözleşmede taraflar al ya da 

öde hükümleri ile ilgili farklı şartlar belirleyebilmektedirler. Bu şartlar ise kamuya 

açık olmayıp, gizli tutulabilinmektedir. Azerbaycan da al ya da öde ile ilgili 

düzenlemeleri sadece yaptığı uluslar arsı sözleşmelerde ayrıntılı bir şekilde 

düzenleme yolunu seçmekte ve sözleşmelerdeki söz konusu hükümleri gizli 

tutmaktadır.  Bu nedenle de tercihen hukuk sisteminde söz konusu klozla ilgili her 

hangi bir düzenleme yapmamaktadır
202

. 

 

2. Türkiye Hukuku Bağlamında Sözleşmelerde Al ya da Öde Klozu 

Türkiye hukuk sisteminde de Azerbaycan hukuk sisteminde olduğu gibi ABD 

ve AB’den farklı olarak, al ya da öde klozu ile ilgili hukuki bir düzenleme 

yapılmamıştır. Ancak Türkiye enerjide dışa bağımlı ülke olduğundan, doğal gaz ve 

petrol rezervleri bulunmadığından Azerbaycan, Rusya, İran gibi doğal gazla zengin 

olan ülkelerden doğal gaz almakta ve bununla enerji arz güvenliğini sağlamaktadır. 

Türkiye’nin yaptığı dev doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde, uzun dönemli doğal 

gaz alım-satım sözleşmelerinin olmazsa olmazı olan Al ya da Öde Klozu 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye bu sözleşmelerde alıcı konumunda 

olduğundan ve Klozun fonksiyonları gereği doğal gazı alsa da almasa da taahhüt 

ettiği al ya da öde miktarını ödemekle yükümlü olduğundan, bu Kloz Türkiye için 

ciddi soruna dönüşmektedir. 

Aşağıda Türkiye’nin Al ya Da Öde sorunu, bunun nedenleri incelenecek ve 

çözüm arayışları ortaya konulacaktır. 

 

                                                           
202

  Doğal Gazla ilgili Azerbaycan Piyasasında sektörü bilen ve sektörde söz sahibi kişilerle 

yaptığımız söyleşiler sonucunda geldiğimiz Kanaat. 
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3. Türkiye’de Yaşanan “Al ya da Öde” Sorunu ve Çözüm Arayışları 

Türkiye’nin çok ciddi Al ya da Öde sorunu bulunmaktadır,  2008-2011 yılları 

arasında 4 milyar dolardan fazla “Al ya da Öde” ödemesi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Çünkü enerjide dışa bağımlı bir ülke konumunda olmasına rağmen halen yeterli 

miktarda depolama tesisleri bulunmamaktadır. Bu nedenle de doğal gazı taahhüt 

ettiği kadar değil, tüketildiği kadar alabilmektedir. Değişen hava koşullarıyla doğal 

gaz tüketimi de değişebildiğinden, bazen taahhüt ettiği kadar doğal gazı alamamakta, 

ancak almasa da parasını ödemektedir. Türkiye’nin en çok al ya da öde ödemesi 

yaptığı ülke Rusya’yı,  ikinci sırada İran ve üçüncü sırada Azerbaycan izlemektedir. 

Bununla ilgili aşağıdaki örneklere bakabiliriz: 

Türkiye Rusya ile gerek Batı Hattı
203

 üzerinden ve gerekse Mavi Akım
204

 ile 

                                                           
203

  Batı Hattı, Türkiye’nin yurt dışından doğal gaz teminine yönelik ilk Anlaşmadır. 18 Eylül 

1984’de Sovyetler Birliği ile yapılmıştır. 14 Şubat 1986’da Türkiye adına BOTAŞ ve SSCB 

adına Soyuzgazeksport arasında 25 yıllık bir anlaşma gerçekleştirilmiştir. 26 Ekim 1986’da 

inşasına başlanan Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, 23 Haziran 1987’de ilk 

durağı olan Hamitabat’a ve Ağustos 1988’de de Ankara’ya ulaşmıştır.  Bu Anlaşmayla 1987’den 

itibaren yılda 6 milyar m³ doğal gaz alınmaya başlanmıştır. Battı Hattıyla Rus doğal gazı 

Rusya’dan çıktıktan sonra Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek Tekirdağ 

üzerinden Türkiye’ye ulaşmaktadır. Bkz. OĞAN. S.,“MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji 

Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği”,  STRADİGMA. COM., Aylık Strateji ve Analiz e–dergisi, 

Ağustos 2003, S. 7. http://www.emreozgur.com/Mavi.pdf  (06.09.2014). 

204
  Mavi Akım, Rusya’dan  Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru 

hattıdır. Mavi Akım Projesi, Rusya Federasyonu ile yapılan üçüncü doğal gaz alım anlaşmasıdır. 

Türkiye ve Rusya arasında 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan “Rus doğal gazının Karadeniz 

altından Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkiyatına iliksin anlaşma çerçevesinde Mavi Akım Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi” gündeme gelmiştir. BOTAŞ ve GAZPROM arasında imzalanan 25 yıl süreli 

anlaşmaya göre, Rusya Federasyonu topraklarından başlayıp Karadeniz’den geçecek bir boru 

hattı ile Türkiye’ye yılda 16 milyar m³ doğal gaz taşınması kararlaştırılmıştır. Anlaşma1 Nisan 

1998’de TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bkz. OĞAN. S.,“MAVİ AKIM PROJESİ: 

Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği”, STRADİGMA. COM., Aylık Strateji ve Analiz e–

dergisi, Ağustos 2003, S. 7. http://www.emreozgur.com/Mavi.pdf  (06.09.2014). 

http://www.emreozgur.com/Mavi.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boru_hatt%C4%B1_ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boru_hatt%C4%B1_ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.emreozgur.com/Mavi.pdf
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gaz alımına ilişkin 1986 yılından başlayarak çeşitli Doğal Gaz Alım-Satım 

Sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmelerin her birinde farklı fiyat ve 

diğer koşullar belirlenmektedir. Bu sözleşmelerden sonra çeşitli yıllarda Türkiye 

Rusya’ya önemli miktarlarda Al ya da Öde Ödemesi yapmıştır. 2003 yılında bunların 

tümüne ilişkin yeni bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; Al ya da Öde 

koşullarında farklı sözleşmeler için, farklı oranlarda indirim sağlanmıştır. 

Örneğin, herhangi bir yıl için alınması gereken doğal gaz miktarı (Annual 

Contract Quantity) 10 milyar metreküp olsun. Önceki anlaşmada al ya da öde oranı 

%90 ise, yeni anlaşmada bu yaklaşık %80 olmuştur ve %10’luk bir rahatlama 

sağlanmıştır. Ayrıca yaz ayları için, söz konusu oranlar daha da düşürülmüştür. 

Ancak bu Sözleşmelerin hükümlerinin ticari gizlilik kapsamında olduğu dikkate 

alınırsa, bu rakamların gerçek değerlerini vermemiz mümkün değildir. 

Sözleşmelerin diğer maddelerinde, al ya da öde ödenmesi yapıldığı halde 

bunun ileriki yıllarda hangi esaslara göre telafi edileceği de belirlenmektedir. 

Örneğin Azerbaycan ile yapılan Güney Kafkas Doğal Gaz BH (BTE) ile taşınan 

doğal gaza ait Alım-Satım Sözleşmesinde 4 yıl içinde eksik çekiş telafisi hakkının 

kullanılacağı kararlaştırılmaktadır. İran ile yapılan doğal gaz Alım-Satım 

Sözleşmelerinde bu süre 5, Rusya ile yapılan doğal gaz Alım-Satım Sözleşmelerinde 

25 yıl (tüm sözleşme süresini kapsayacak şekilde) olarak belirlenmiştir
205

. 

Türkiye’nin al ya da öde sorunu İstanbul Milletvekili Sayın Aykut 

Erdoğdu’nun T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tevcih ettiği 1/11454 esas 

nolu yazılı soru önergesinin de ana konusunu oluşturmaktadır. Şöyle ki Söz konusu 

                                                           
205

  Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Necdet Pamir’le yaptığımız 

söyleşiden. 
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yazılı soru önergesinde Milletvekili Aydoğdu tarafından aşağıdaki sorular 

yöneltilmektedir: 

 “2000-2012 yılları arasında hangi ülkelerden ne kadar doğal gaz ithal 

edilmiştir? Yıllar itibariyle bu ülkelere ithal edilen doğal gaz karşılığı ne 

kadar ödeme yapılmıştır? Bu bilgiler tablo halinde verilebilir mi? 

 2000-2012 yürürlükte olan doğal gaz anlaşmalarına göre yıllar itibariyle 

anlaşmalar bazında alım zorunluluğu olan gaz miktarı ne kadardır? 

 2000-2012 yılları arasında al ya da öde yükümlülüğü kapsamında 

ödenen tutar ne kadardır? 

 Anlaşmalar göre al ya da öde yükümlülüğü hükümlerine göre 

alınamayan gazın kaç yıl içerisinde alınması gerekmektedir? 

 Al ya da öde yükümlülüğünün azaltılması için ne tür önlemler almayı 

düşünüyorsunuz?” 

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

tarafından TBMM Başkanlığının 30.10.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-90446 

sayılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99. Maddesi gereği Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden alınan yazılı bilgiler 

doğrultusunda aşağıdaki şekilde cevaplandırmaktadır: 

 “Doğal gaz ithalat anlaşmaları Dünyadaki genel uygulamalara paralel 

olarak gerek arz güvenliğinin sağlanması gerekse sağlayıcıların ve 

ithalatçıların yapacakları yatırımların büyüklüğü dikkate alınarak uzun 

dönemli yapılmakta ve al ya da öde taahhüdüne ilişkin hükümler 

bulunmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde al ya da öde taahhüdünün 

altında kalınan miktarlar için o dönemdeki kontrat fiyatları üzerinden 



112 

belirli bir oranda ödeme yapılmakta ancak daha sonraki dönemlerde 

ödemesi peşin yapılan bu gaz miktarı alınmaktadır. Başka bir deyişle, bu 

ödemeler ön ödeme mahiyetinde olup, daha sonraki dönemlerde al ya da 

öde taahhütlerinin üzerinde yapılan doğal gaz alımlarına ilişkin 

ödemelerden düşülmektedir. 

 Bu kapsamda, ilgili Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşmalarına göre al ya da 

öde taahhüdünün altında kalınan miktarlara karşılık gelen bedelin belli 

bir oranında ödeme, İran ve Rusya tarafına son bir kaç yıl içinde 

yapılmış olmakla birlikte bu miktarların anlaşmalar çerçevesinde telafisi 

gerçekleştirilmekte olup telafinin gerçekleştirildiği dönem itibarıyla 

fatura edilen bedelin tamamı için değil, sadece arta kalan oran için 

ödeme yapılmaktadır. 

 2012 yılı sonunda tüm anlaşmalar kapsamında oluşan toplam al ya da 

öde miktarlarının %65’inin telafisi gerçekleştirilmiş olacaktır, 2014 yılı 

sonu itibariyle ise al ya da öde miktarlarının tamamının telafisi yapılmış 

olacaktır. Yukarıda yer alan açıklama kapsamında, bugüne kadar yıllar 

itibariyle boşa ödenmiş paramız bulunmamakta olup, “al ya da öde” 

den dolayı alma hakkını kaybettiğimiz ama bedelini ödediğimiz bir 

durum söz konusu değildir. 

 Doğal gaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan güncel alım 

fiyatları, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli 

formüllerle belirlenmekte ve bu bağlamda güncel alım fiyatları geçmiş 

6-9 aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre 

hesaplanmaktadır. 
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 Doğal Gaz Alım –Satım Sözleşmeleri 20-25 yıllık uzun dönemli 

uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari 

akitler olup, bu Anlaşmaların hükümleri ticari gizlilik içermektedir. Gizli 

tutulan konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil eder. Bu durum 

gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın giderimi 

gibi yaptırımlara yol açabilir. Anlaşmada yer alan fiyat maddesi de aynı 

gizlilik hükümlerine sahiptir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanununun 4. Maddesinde “… Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç 

üçüncü taraflara açıklanamaz”. ve 7. maddesinde; “Doğal gaz 

piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve 

belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. 

 Al ya da öde yükümlülüğü hükümleri çerçevesinde alınmayan gazın kaç 

yıl içerisinde telafi edilmesi gerektiğine ilişkin, her bir Doğal Gaz Alım-

Satım Anlaşması kapsamında farklı bir düzenleme yer almaktadır”. 

Görüldüğü üzere Türkiye’nin al ya da öde sorunu resmi makamlarca da 

tartışılmış ve T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafında verilen yazılı 

cevapla Türkiye’nin sanıldığı gibi büyük oranlarda al ya da öde sorunu olmadığı 

resmi şekilde belirtilmiştir. 

Türkiye’nin Al ya da Öde Ödemesinden kurtulması için yapılabilecekler: 

 Hızla aratan doğal gaza bağımlılığı azaltmak, 

 Enerji tüketimi içinde gazın payını azaltıp, yerli kaynak payını 

arttırmak, 

 Yeni doğal gaz santral lisanslarında kısıtlamaya gitmek, 

 Enerji verimliliğini arttırmak, 
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 Co-generation, tri-generation merkezi ısıtma-soğutma sistemlerini 

yaygınlaştırmak. 

 Sınırlı doğal gaz depo kapasitesini arttırmak (Halen 2,6 milyar 

metreküptür), 

 Mevcut anlaşmalarda Türkiye lehine yenileme talep etmek; al ya da 

öde koşullarını Türkiye lehine iyileştirmek, 

 Kontrat devirlerini durdurmak, 

 Yeni anlaşmalara re-export şartı getirmek, 

 Diğer
206

 

                                                           
206

 Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Necdet Pamir’le yaptığımız Söyleşiden. 
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak, doğal gaz günümüzün ve geleceğimizin yeşil enerjisi olarak 

ülkelerin enerji arz güvenliğinin sağlanması için oldukça önemlidir. Doğal gaz 

rezervleriyle zengin ülkelerin dünya ekonomisine yön vereceği söylenmektedir. Hal 

böyle olunca doğal gaz rezervleri bulunan ülkeler bunu iyi değerlendirmeli ve 

satarken maksimum kar sağlamaları gerekmektedir.  Çünkü doğal gazın çıkarılması 

ve üretilmesi için çok büyük alt yapı gerekmektedir.  Bu alt yapının oluşturulması 

içinse büyük oranlarda finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de doğal 

gaz satan ülkeler bunu uzun dönemli alım - satım sözleşmeleriyle yapmakla, söz 

konusu finansal destek için düzenli gelir akışını sağlamak istemektedirler. 

Söz konusu sözleşmelerde düzenli gelir akışını sağlaması nedeniyle de Al ya 

da Öde kayıtlarına yer verilmektedir. Çünkü Kloz fonksiyonları gereği düzenli gelir 

akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Al ya da Öde Klozunun önemi göz 

önünde bulundurularak AB direktiflerinde ve ABD Federal Kanunlarında 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Ancak Azerbaycan doğal gaz satan ülke konumunda olarak, yaptığı her doğal 

gaz alım – satım anlaşmasında söz konusu Klozu kullanmasına rağmen hala Klozla 

ilgili mevzuatında her hangi bir düzenleme yapmamaktadır.  Aynı şekilde Türkiye de 

enerji arz güvenliği açısından dışa bağımlı bir ülke konumunda olmasına ve doğal 

gaz almak için yaptığı her anlaşmada Al ya da Öde Klozu kullanılmasına rağmen 

mevzuatında Klozla ilgili düzenleme yapmamaktadır. 

Önerimiz, her iki ülkenin de kısa sürede Klozla ilgili AB direktiflerindeki 

hükümleri ve ABD Federal Kanunlarındaki hükümleri örnek alarak mevzuatlarında 
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ayrıntılı bir şekilde düzenlemeler yapmalarıdır.  Çünkü dünya doğal gaz tüketiminde 

artış olduğu dikkate alınırsa daha uzun yıllar uzun dönemli doğal gaz alım - satım 

sözleşmelerinin ve tür sözleşmelerin olmazsa olmazı olan Al ya da Öde klozunun 

kullanılacağı açıktır.  Hal böyle olunca Klozun her iki ülke mevzuatında da ayrıntılı 

şekilde düzenlenmesinin, her iki ülkenin de bu konuda hukuki alt yapısının 

sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

 

Günümüzde doğal gaz “temiz enerji” kaynağı olması nedeniyle tüm dünyada 

oldukça büyük oranda kullanılmaktadır. Ancak doğal gaz rezervleri coğrafi 

konumları itibariyle her ülkede bulunmamaktadır. Doğal gaz rezervleri bulunmayan 

ülkeler doğal gaz arz güvenliklerini sağlamak için, üretici ülkelerden doğal gazı satın 

almaktadırlar. Bu nedenle de doğal gaz üreticisi ülkelerle, doğal gaz rezervleri 

bulunmayan ülkeler arasında uzun dönemli doğal gaz alım-satım sözleşmeleri 

yapılmaktadır.   

Al ya da Öde Kaydı düzenli gelir akışını sağlaması nedeniyle, söz konusu 

sözleşmelerin hemen hemen hepsine konulmaktadır.   

Enerji arz güvenliğini sağlaması bakımından dışa bağımlı olan Türkiye’nin 

de, doğal gaz rezervleriyle zengin olan Rusya, İran ve Azerbaycan’la yaptığı uzun 

dönemli doğal gaz alım-satım anlaşmalarında da söz konusu Kloz kullanılmaktadır. 

Nitekim Azerbaycan ve Türkiye için Klozun öneminin büyük olmasına rağmen, her 

iki ülke hukukunda da halen Kloz hakkında düzenlenme yapılmamıştır ve detaylı 

şekilde incelenmemiştir. 

Bu nedenle de Kloz hakkında ABD ve AB hukukundaki düzenlemeleri de 

inceleyerek karşılaştırmalı olarak, Azerbaycan ve Türkiye doğal gaz piyasasına ışık 

tutmak adına kapsamlı bir akademik çalışma yapmak kararlaştırılmıştır. 

İlk bölümde, enerji kaynağı olarak doğal gazın tanımı, tarihsel gelişimi ve 

ABD, AB, Türkiye ve Azerbaycan doğal gaz piyasalarının hukuki yapısı, ikinci 

bölümde doğal gaz sözleşmeleri, üçüncü bölümde Al ya da Öde Klozu, son 

bölümdeyse karşılaştırmalı hukukta Al ya da Öde Klozu kapsamlı olarak 
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incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: enerji piyasası, doğal gaz, alım-satım sözleşmeleri, al ya 

da öde, TANAP, TAP, 
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ABSTRACT 

 

Today, natural gas is fairly widely used all over the world as the source of 

“clean energy”. However, natural gas reserves, because of the geographical location, 

are not available in all countries. In order to ensure security of natural gas supply 

countries, the countries without natural gas reserves are buying natural gas from gas 

producing countries. Therefore, long-term contracts on natural gas sales are made 

among natural gas producing countries and countries without natural gas reserves. 

Take or Pay Clause providing a regular income stream is placed in almost all 

contracts in question. 

In terms of ensuring security of energy supply, the mentioned Clause is used 

in long-term contracts on natural gas sales made between Turkey, dependent on 

foreign countries, and Russia, Iran and Azerbaijan, which are rich in natural gas 

reserves. In fact, although the Clause has a significant importance for Azerbaijan and 

Turkey, no regulation related to the Clause still has been done or studied in detail in 

the legislation of both countries. 

Therefore, examining comparatively the regulations concerning the Clause in 

the United States and EU legislatures, it has been decided to make a comprehensive 

academic study on the behalf of shedding light on the natural gas market of 

Azerbaijan and Turkey. 

In the first part, there is given natural gas definition as an energy source, its 

historical development, and the legal structure of natural gas market in the United 

States, EU, Turkey and Azerbaijan, in the second part natural gas contracts, and the 

third part Take or Pay Clause, while in the last part Take or Pay Clause has been 
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extensively studied in comparative law. 

 

Keywords: energy market, natural gas, sale and purchase agreement (SPA), 

take or pay, TANAP, TAP. 


