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ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 

DGPK Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

NTUA Atina Ulusal Teknik Üniversitesi 

PCD Ön Belgelendirme Kararı 

PİGM Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

YE Yenilenebilir Enerji 

YEK Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

ŞİD BOTAŞ Şebeke Kodu (Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri) 

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi 

TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 

TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri 

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

TL Türk Lirası 
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TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu 

ISO İletim Sistemi Operatörü 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği  

UNFCCC İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

USD Amerikan Doları 
KUE Kullanım Usul ve Esasları 
APG Anahtar Performans Göstergeleri 
UDK Ulusal Düzenleyici Kurum 

 

Referans Listesi 

E3M-Lab PRIMES ENERJİ SİSTEMİ MODELİ 

E3M-Lab  PRIMES MODELİ 2013-2014, Modelin detaylı tanımı 

EURELECTRIC Elektrik Seçenekleri - 2050 itibariyle Avrupa’da Karbon-Nötr Elektriğe Geçiş 

Avrupa 
Komisyonu 

2050’ye Doğru AB Enerji, Taşımacılık ve Sera Gazı Emisyonu Eğilimleri - 
Referans Senaryo 2013 

Avrupa 
Komisyonu 

Danışma Grubunun 2050 Yılı Enerji Yol Haritasına ilişkin Nihai Raporu, 
PRIMES Eş Değerlendirmesine ilişkin Kayıtların Özeti, 2050 yılı Enerji Yol 
Haritasına ilişkin Halk Müzakeresi Toplantı Sonuçları 

www.iesys.com Intelligent Energy Systems 

SEC(2011)1095 
Nihai 

Komisyon üyelerinin, Avrupa Birliğinde bulunan elektrik ve doğal gaz 
şebekelerinin iletim sistem operatörlerinin belgelendirilmesine ilişkin ön 
raporu. 21 Eylül 2011. 

SWD(2013)177 
Nihai 

Komisyon üyelerinin ön raporu – Mülkiyetin ayrışması – Mali yatırımcıların 
ortaya çıkması hali de dâhil olmak olmak üzere komisyonun çıkar çatışmasını 
değerlendirmek için yaptığı çalışmalar. 8 Mayıs 2013 

 

Komisyon üyelerinin ön raporu – 2009/72/EC sayılı İç Elektrik Piyasasının 
Oluşturulması İçin Genel Kurallar Direktifi ve 2009/73/EC sayılı İç Doğal Gaz 
Piyasasının Oluşturulması İçin Genel Kurallar Direktifine ilişkin açıklayıcı not 
– Ayrışma rejimi. 22 Ocak 2010 

 Komisyon üyelerinin ön raporu – 2009/73/EC sayılı İç Doğal Gaz Piyasasının 
Oluşturulması İçin Genel Kurallar Direktifine ilişkin açıklayıcı not – Üçüncü 
tarafların depo tesislerine erişimi. 22 Ocak 2010 
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1. Yönetici Özeti  
Bu rapor kapsamında ise BOTAŞ'ın ayrıştırılması ve Türkiye doğal gaz piyasasının serbestleşmesini 
hızlandırmak model önerisi sunulmakta ve bu modelin hayata geçirilmesi için operasyonel unsurlar 
detaylandırılmaktadır.  

İlgili AB muktesabatı uyarınca 3 temel ayrışma seçeneği öngörülmektedir.  

• Mülkiyet Ayrışması (Ownership Unbundling - OU)  

• Bağımsız Sistem Operatörü (Independent System Operator – ISO)  

• Bağımsız İletim Operatörü (Independent Transmission Operator – ITO)  

Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) modeli, AB tarafından az uygulanan bir modeldir ve bu durum, ilgili 
modelin ayrışma şartlarına uygunluğu konusunda gerçekte ne kadar yararlı olduğunu sorgulatmakta 
veya modelin, özellikle de belgelendirme süreci açısından, uygulanmasının kolay olmadığını 
göstermektedir. Mülkiyet Ayrışması (OU) ve Bağımsız İletim Operatörü (ITO) seçenekleri ise AB’de 
yaygın olarak kullanılmaktadır. AB’de uygulanan ayrışma modelleri ile uygulama örnekleri bu raporun 3. 
ve 4. Bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır.  

AB Direktifi açısından bakıldığında, Mülkiyet Ayrışması (OU) modeline göre yapılacak ayrışma en uygun 
seçenektir. Bununla birlikte Türkiye gaz sektörünün mevcut yapısı, orta/uzun vade stratejileri ve ve arz 
güvenliği ile ilgili hususlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de aynı sektörde / sanayide çalışan 
teşekküllerinin farklı devlet kurumları veya Bakanlıklarıyla ilgilendirilmesi çok yaygın bir uygulama 
değildir. Bu nedenle her ne kadar Bağımsız Iletim Operatörü (ITO) modeli farklı şirketleri tek bir Bakanlık 
altında ilgilendirmesi ve uygunluğu ile öne çıksa bile, bazı önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Her 
şeyden önce bu seçenekte dikey entegre yapı devam edecek ve ayrışma ile hedeflenen koşullara tam 
olarak ulaşılamayacaktır. Tedarik şirketinin İletim şirketinin hissedarı durumunda olması veya iletim ile 
tedarik şirketlerinin holding yapısı altında işletilmesinin rekabet ortamının iyileştirilmesine yeterince katkı 
sağlamayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bağımsız iletim operatörü (ITO) modeli uyuma ilişkin birçok 
idari yükü de beraberinde getirmekte ve hizmet alımı, personel transferi gibi konularda birçok 
kısıtlamaya tabii olmaktadır.  

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü, üye ülkelerin ayrışmayla ilgili deneyimlerinden faydalanılarak 
BOTAŞ için Türkiye koşullarına özgü bir ayrışma modeli önerisi geliştirilmiştir. BOTAŞ’ın ayrıştırılması 
için mülkiyet ayrışması (OU) ve bağımsız iletim operatörü (ITO) modellerinin avantajların birleştirildiği 
ve Türkiye koşullarına uyarlanmış “ITO+” isimli yeni bir modelinin uygulanması önerilmektedir. Bağımsız 
İletim Operatörünün uygulamadaki zorlukları olan dikey entegre yapı, idari yükler, hizmet kısıtlamaları 
ve zayıf rekabet ortamı; mülkiyet ayrışmasının getirdiği farklı sahiplik yapısı zorunluluğu ve modelin geri 
döndürülemez olması; ITO+ ile ortadan kaldırılarak her iki modelin avantajlı yanları birleştirilmiştir. Bu 
sayede iyi işleyen bir piyasanın temelinde önemli rol oynayan güçlü ve bağımsız bir iletim operatörünün 
kurulması için öncelikli adım atışmış olacaktır. 

Önerilen ITO+1 modelinde, ayrışması sonrasında kurulacak olan iletim ve tedarik şirketleri ETKB’nin ilgili 
şirketleri olarak konumlandırılacaktır. Bu sayede mülkiyet ayrışma modelinde olduğu gibi iletim sistem 
operatörü ve tedarik şirketi için birbiriyle ortaklık ilişkisi olmayan iki ayrı şirket kurulacak, ancak bu 
şirketler aynı Bakanlığın ilgili kuruluşları olacaktır. Varlıklar Hazine’ye ait olurken şirketlerin üst yönetimin 
aldığı kararların hükümet politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak için ETKB tarafından kontrol 
edilecektir. İletim ve tedarik şirketlerinin ETKB’nin iligili kurulu olması ile birlikte İktisadi Devlet teşekkülü 
teşkilatlandırılması korunacaktır. Yeni şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı içerisinde yer 
alacağından ötürü, mevzuata dikkat edilmesi ve içerisinde yer alan sorunların aşılması büyük önem arz 
etmektedir.  

                                                   
1 BOTAŞ’ın 9.11.2016 tarihli yazısı uyarınca “BOTAŞ Enerji Holding A.Ş.” benzeri bir ad altında 
sermayelerinin tamamı kendisine ait olmak üzere ayrı tüzel kişilikleri haiz “BOTAŞ İletim A.Ş.”  ve 
“BOTAŞ Ticaret A.Ş” adı altında iki tane bağlı şirket kurulması suretiyle ayrıştırmanın 
gerçekleştirilmesini önermektedir. 
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İletim sistemi operatörünün bağımsız olmasını ve ayrımcı uygulamalar benimsememesini sağlamak 
amacıyla tıpkı ITO modelinde olduğu gibi bir uyum programı hazırlanması ve bir Uyum Takip Müdürünün 
görevlendirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca yine ITO modelinde olduğu gibi bir Gözetim Kurulunun 
(Supervisory Board) atanması da gerekmektedir. Hizmet alınması ve personel transferine ilişkin 
kısıtlamalar ITO+ modeli için de geçerli olacaktır.  

Vergisel ve hukuki koşullar incelendiğinde İletim Şirketinin kısmi bölünme yoluyla kurulması 
önerilmektedir. Söz konusu iletim sistemi operatörünün mevcut BOTAŞ’tan iletim ile ilişkili varlıkların 
ayrılması yoluyla kurulması ve tedarik ile ilişkili kontratların ve yükümlülüklerin mevcut BOTAŞ üzerinde 
bırakılması en uygun seçenek olarak gözükmektedir. Yeni yapıda Tedarik Şirketinin BOTAŞ adı altında 
faaliyetlerine devam ederek markanın uluslararası piyasalardaki bilinirliğinin ve gücünün devamlılığının 
sağlayacaktır. Bu sayede BOTAŞ hukuki olarak varlığını sürdürecek, marka değerini koruyacak ve 
mevcut uzun vadeli sözleşmelerde önemli değişiklikler gerekmeyecektir. Bununa birlikte bir kamu şirketi 
olarak BOTAŞ’ın piyasa payının azılması boyunca ilerleyen dönemde sahip olacağı hakim durumunun, 
piyasayı bozucu etki yapmaması gerekmektedir. 

Türkiye doğal gaz piyasasının kendine özgü koşulları ve ilgili AB Direktifleri göz önünde 
bulundurulduğunda mevcut yer altı depolama tesislerinin ve LNG terminalinin İletim Şirketinin altında 
bir birim olarak konumlandırılması seçeneği öne çıkmaktadır. Bu koşulda İletim Şirketi iletilen veya 
depolanan gazın mülkiyetini almaz fakat özel haklara sahip olabilir. İletim Şirketi’nin sahip olduğu özel 
haklar sistem güvenliğinin sağlanması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. İletim faaliyetlerine 
entegre halde olan yer altı depolama tesislerinin ve LNG terminalinin aşağıdaki belirlenen faydaları 
sağlaması beklenmektedir: 

• Sistem stabilizasyonunun koordine edilmesi, 

• Şebeke basıncının istenilen seviyede korunması, 

• Yüksek talep zamanlarında gerçekleşen bölgesel şebeke kısıtlarının giderilmesi, 

• Sistem güvenliğini sağlamak üzere iletim şirketinin depolama hizmetlerinden kolayca 
faydalanabilmesi, 

• Doğal gaz altyapısının entegre bir şekilde yönetilmesiyle sinerjilerden azami ölçüde 
faydalanılması, 

• Türkiye’deki mevcut deneyimin geniş ölçüde yansıtılması, 

• Benzer uygulamaların AB üye ülkelerde gözlemlenmesi ve Ulusal Düzenleyici Otoriteler 
tarafından onaylanmış olması. 

Aynı zamanda Türkiye’nin enerji ve doğal gaz piyasası ele alındığında, düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi 
ve müzakereye dayalı üçüncü taraf erişimi seçenekleri arasında yer altı depolama tesislerinin ve LNG 
terminalinin ilgili taraflara depolama hizmetini herhangi bir ayrım gözetmeksizin EPDK’nın belirleyeceği 
düzenlemelere uygun olarak sunması önerilmektedir. Bu sayede, hem İletim Şirketinin kendine atanan 
görevleri yerine getirmesi için ilgili tesislerden belirlenen koşullarda faydalanması mümkün olacaktır hem 
de piyasada faaliyet gösteren tüm tedarik şirketleri depolama hizmetinden eşit koşullarda 
faydalanabilecektir. Yer altı depolama ve LNG faaliyetleri için ayrı hesap tutulması gerekmektedir. Bu 
raporun 5. Bölümünde detayları sunulan ayrışma modeline göre İletim ve Taderaik şirketlerinin önerilen 
yapısı aşağıdaki görselde özetlenmiştir. 

 

BOTAŞ’ın mevcut durumu ve ilgili AB örnekleri şerçevesinde ayrıştırılmış şirketler için hedef operasyon 
modeli tasarlanmıştır. Bu çerçevede her iki şirkete ilişkin; 

• Ürünler, Müşteriler ve Piyasalar 

İletim Şirketi Tedarik Şirketi

LNG Terminali

Yer Altı Doğalgaz 

Depolama Tesisi
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• Yönetim Yapısı ve Organizasyon 

• İş Süreçleri 

• Teknoloji Altyapısı 
detaylı olarak tasarlanmış ve öneriler bu raporun 6. Bölümünde sunulmuştur.  

Önerilen ayrışma modeline ve hedef operasyon modeline ulaşılabilmesi için bir yol haritası da 
geliştirilmiş ve sorumlu taraflarla birlikte bu raporun 7. Bölümünde ele alınmıştır.  
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2. Giriş 
Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama Destek Raporu (NGMLR) adlı bu rapor, “Müktesebata 
Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin 
Destek, Görünürlük ve Kamu Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesindeki Görev 3 
kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Deloitte - DNV GL İş Ortaklığı arasında imzalanan 
sözleşmede tanımlandığı şekilde hazırlanmıştır. 

Görev 3’in hedefi, detaylı piyasa analizi yaparak ve AB çapında en iyi uygulamalar ile karşılaştırarak 
Türkiye'de Türk gaz piyasasının serbestleştirilmesi konusunda Bakanlık ve paydaşlarına net bir görüş 
sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda öncelikle Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu (NGMAR) 
sunulmuştur.  

Bu rapor, Türkiye Doğal Gaz Sektörünü değerlendirmek, piyasanın daha fazla serbestleştirilmesinin 
önündeki darboğazları ve engelleri belirlemek, Avrupa’da tecrübe edilen uygulamaları incelemek, 
serbestleştirme süreci için gerekli olan şartları ele almak, şeffaf ve ayrımcılık gözetmeyen üçüncü taraf 
erişimi çerçevesini ayrıntılı şekilde açıklamak ve perakende doğal gaz piyasasının açılmasına ilişkin 
teknik ve mali bileşenleri değerlendirmek üzere hazırlanmıştır.  

Raporun hazırlanmasında Türkiye Doğal Gaz Piyasası genel bir bakış açısıyla incelenmiş, pazarın 
serbestleştirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuş, Türkiye Doğal Gaz piyasasındaki mevcut 
darboğazlar ve engeller anlaşılması hedeflenmiş, piyasanın serbestleştirilmesi sürecinde yaşanan AB 
deneyimlerine değinilmiş ve son olarak AB deneyimlerinı göz önüne alarak piyasanın serbestleştirilmesi 
için gerekli olan koşullar belirtilmiştir. Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu’nun (NGMAR) onaylanmış 
final versiyonu 1 Temmuz 2016 tarihinde sunulmuştur. 

Görev 3 kapsamında hazırlanan ikinci rapor ise Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama Destek 
Raporu (NGMLR) olmaktadır. Bu raporun temel amacı; piyasa serbestleşmesini desteklemek adına 
BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına yönelik modelin detaylı olarak tasarlanmasıdır. NGMLR çalışmasında 
ayrışma modeli seçiminin temelini oluşturacak şekilde geniş bir piyasa bilgisi kullanılmıştır. Çalışma 
boyunca halka açık kaynaklara dayanarak BOTAŞ'ın mevcut organizasyon yapısı göz önünde 
bulundurulurken ayrıca önerilen modele ilişkin uluslararası örnekler ve en iyi uygulamalar dikkate 
alınmıştır. 

NGMLR kapsımında önerilen ayrışma modelinin hem Türkiye doğal gaz piyasası koşullarına, hem  
mevcut BOTAŞ yapısına hem de Avrupa Birliği uygulamalarına uygun olarak tasarlanması 
hedeflenmiştir. Çalışma aşağıda belirtilen 4 aşamada gerçekleştirilmiştir; 

• Ayrışma Modelleri & AB Uygulamaları: BOTAŞ’ın ayrışmasına yönelik AB yönetmeliklerinin 
ve ayrışma modellerinin detaylı incelemesi yapılarak iletim ve tedarik faaliyetlerinin yanı sıra 
LNG ve depolama faaliyetlerinin de ayrışma modelindeki rolleri incelenmiştir. Ayrışma sonrası 
kurulacak şirketlerin rol ve işlevleri ile bu şirketlerin ve faaliyetlerinin vergi ve yasal açıdan nasıl 
etkileneceği araştırılmıştır. Bu doğrultuda belirli AB uygulamaları (Birleşik Krallık, Fransa) 
detaylı olarak ele alınmış ve AB ayrışma örneklerinden çıkartılan dersler incelenmiştir. 

• BOTAŞ’a Yönelik Ayrışma Modeli Önerileri: Ayrışma modeline ilişkin alternatiflerin ve AB 
örneklerinin incelenmesinin ardından önerilen modelin Türkiye doğal gaz piyasasında 
uygulanabilir ve sürdürülebilir olması için mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir. BOTAŞ’ın 
mevcut durumdaki görev ve sorumlulukları, organizasyon yapısı ve süreçleri halka açık 
kaynaklardan incelenerek Türkiye doğal sektörü için ayrışma modeli önerisi geliştirilmiştir. 

• BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Operasyonel Öneriler: Önerilen ayrışma modelinin sağlıklı 
bir şekilde hayata geçirilmesi için ayrıştırılmış iletim ve tedarik faaliyetlerine göre ürünler, 
müşteriler ve piyasalar detaylı olarak belirlenmiştir. Yeni kurulacak İletim Şirketi ile Tedarik 
Şirketi’ne ilişkin yönetim yapısı, orgnanizasyon şeması, süreçler ve ihtiyaç duyulan bilgi 
teknolojileri sistemlerinin tanımaları yapılmıştır. 
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• Yol Haritası: Ayrışma modeli önerisi ve ayrıştırılmış şirketlere ilişkin hedef operasyon modeli 
doğrultusunda, hedeflenen duruma geçiş sürecini destekleyecek aksiyon adımları belirlenmiştir. 
Söz konusu aksiyonlar için öncelik ilişkileri tanımlanarak ayrışma sürecine ilişkin yol haritası 
hazırlanmıştır. 
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3. Ayrışma Modelleri 
Bu bölümde, Avrupa’nın bakış açısıyla, diğer bir deyişle Avrupa mevzuatını göz önünde bulundurmak 
suretiyle, hâlihazırda kullanılan ayrışma seçeneklerine/modellerine ilişkin genel bir özet sunulmaktadır. 
Buna ek olarak farklı modellerin avantaj ve dezavantajları da ele alınmaktadır. 

3.1. Ayrışmanın Avantajları ve Dezavantajları  
Dikey entegre girişim2 enerji sektörünün geleneksel organizasyon modeli olup birçok farklı ülkede 
görülebilir. Bu tür girişimler; üretim, ithalat, depolama, iletim, dağıtım şebekeleri ve tedarik de dâhil olmak 
üzere faaliyetlerin tamamen entegre edilmesi şeklinde nitelendirilmektedir.  

Dünyada yapılan gaz endüstrisi reformları; üretime, ithalata, depolamaya ve tedarike rekabet getirmiştir. 
Bununla birlikte iletim ve dağıtım doğal tekel olduğundan dolayı bu alanlarda rekabet oluşturulması 
güçtür.3 Reformlara sahne olan gaz endüstrisindeki yeni aktörler, üretim ve tedarik piyasasına girerek 
görevli şirketlerin payları açısından bir tehdit oluşturabilir. Dikey entegre faaliyetleri bulunan bir şirketin, 
üretim ve tedarik segmentindeki rekabeti engellemeye yönelik motiasyonları bulunmaktadır. Piyasaya 
yeni giriş yapan aktörlere engel olmak veya rekabet potansiyeli bulunan iş faaliyetlerini tekel 
faaliyetlerinden edinilen karlarla çapraz sübvanse etmek suretiyle rakiplere karşı avantaj sağlamak buna 
örnek olarak verilebilir. Bu sebeple düzenleyiciler, rekabet önündeki engellerin kaldırılması ve üçüncü 
tarafların da herhangi bir ayrımcılık olmaksızın güvenli şekilde şebekeye erişebilmesi amacıyla, dikey 
entegre şirketler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler arasındaki ilişkileri izlemeye ve kontrol etmeye 
yönelik özel düzenlemeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

Bu sebeple İletim Sistem Operatörlerinin ayrıştırılması veya gaz şebekesi işletiminin ticari faaliyetlerden 
(üretim ve tedarik) ayrılması, gaz piyasasının serbestleştirilmesine yönelik ön şartlardan biridir. 
Ayrışmanın ana amacı; taraflardan biri üreticiler, ithalatçılar, tedarikçiler ve depo operatörleri, diğeri 
iletim sistem operatörleri olmak üzere iki taraf arasında doğabilecek çıkar çatışmalarını ortadan 
kaldırmaktır. Bu da ayrışmanın; dikey entegre girişimleri (i) şebekeye erişim, (ii) ticari bilgilere erişim ve 
(iii) şebeke yatırımları konularında rekabetçilere karşı ayrımcılık yapmaya yönlendiren teşvikleri ortadan 
kaldırması gerektiğini ifade etmektedir. Rekabet içerisinde olan üreticiler, ithalatçılar ve tedarikçilere 
karşı birçok farklı şekilde ayrımcılık yapılabilir. İletim kapasitelerinin kısıtlanması, iletime yapılan 
yatırımların ertelenmesi (bu durum kısıtların oluşmasına ve piyasa bölümlerinin oluşmasına sebep 
olabilir), ilişkili şirketler için bilgilere erişim sağlanması ve şebeke erişimlerinin komplike hale getirilmesi 
(taşımaya ilişkin fiyatlandırma yapısını (kötüye) kullanmak ve rakipler ile piyasaya yeni giriş yapanlar 
için müşteri değişimi de buna dâhildir) buna örnek olarak verilebilir.  

Buna ek olarak iletim sistem operatörlerinin ayrıştırılması, tekeli (şebeke işletmeleri) ve rekabetçi 
kısımlar arasındaki çapraz sübvansiyonu önlemeyi, çok yüksek şebeke tarifelerinin önüne geçmeyi ve 
rekabeti kuvvetlendirmeyi de amaçlamaktadır. 

98/30/EC sayılı Birinci Doğal Gaz Direktifi, hesapların ayrışmasını şart koşmuş, 2003/55/EC sayılı İkinci 
Doğal Gaz Direktifinde ise iletim sistem operatörlerinin yasal açıdan ve yönetim açısından ayrışması 
konusu ele alınmıştır. Bununla birlikte AB Sektör Araştırmasında, tedarikçilerin kendi şebekelerini 
stratejik varlıklar olarak gördükleri ve sistem operatörlerinin bağımsız olmadığı dikey entegre şirketlerde 
hâlihazırda süregelmekte olan bir çıkar çatışması olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun sonucunda 

                                                   
2  Dikey entegre girişim tanımına ulaşmak için Gaz Direktifi Madde 2(20)’ye bakınız. 
3  Bir altyapı veya hizmetin artırılmasının ekonomik olmadığı durumlarda, diğer bir deyişle ilgili 
teknoloji veya talebin rekabet içerisindeki iki veya daha fazla şirket yerine tek bir şirket tarafından 
karşılanması halinde daha uygun bir fiyat üzerinden hizmet sağlanacağı durumlarda, doğal tekeller 
oluşur.  Bu sorunun altında yatan sebep, masrafların mutlak maliyet avantajıdır. Enerji iletimine ilişkin 
masrafların mutlak maliyet avantajının ana kaynağı, ölçek ekonomileridir. Ölçek ekonomileri, çıktının 
artması ile birlikte ortalama masrafların düşmesi anlamına gelir. Ölçek ekonomilerin sabit masrafları 
olmasının en geçerli sebebi, çıktı düzeyi ne olursa olsun ortaya çıkan masraflardır. Örneğin büyük boru 
hatlarının inşaatını örnek olarak alırsak, yatırım masraflarında aynı oranda bir artış olmamasına rağmen 
söz konusu boru hatlarının kapasitesi artırılabilir. 
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2009/73/EC sayılı Üçüncü Doğal Gaz Direktifi ile birlikte yapılan en önemli değişikliklerden biri, iletim ve 
dağıtımın ayrışmasına ilişkin çok daha sert ve kati kurallar getirilmesidir. 

Birçok araştırmacı, ayrışmanın teorik ve ampirik etkilerini araştırmıştır (nitel açıdan maliyet ve fayda 
bağlamında). Bu çalışmaların büyük bir kısmı büyük ölçüde elektrik piyasasına odaklanmış, yalnızca bir 
kısmı farklı ayrışma modellerini ele almıştır (genel bir ayrışma modelinin fayda ve maliyetlerine karşılık 
ayrışma yapılmaması durumunun incelenmesi). Gaz (ve elektrik) şebekelerindeki ayrışmanın etkisinin 
kanıtlarını genle enerji piyasa reformlarının kanıtından ayırt etmek zordur. Çeşitli reformların 
(özelleştirme, teşvik düzenlemesi, toptan piyasa reformu, perakende rekabeti gibi) ard arda 
uygulanmasına bağlı olarak ayrışmanın empirik etkisinin kanıtını bulmak zorlaşmaktadır.4 

Açıkça görülüyor ki, Avrupa’daki ayrışma üzerine olan literatür AB enerji paketlerine ilişkin enerji 
piyasası reformların, tartışmaların ve hazırlıkların gündemde olduğu 2000’li yılların ortasından sonuna 
kadarki zaman dilimine dayanmaktadır. Akademisyenler tarafından yakın zamanda yapılan çalışmalar 
genellikle Orta ve Doğu Avrupa’daki yeni AB üye ülkelerinin AB enerji yönetmeliklerini uygulamaya 
almalarıyla alakalıdır. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan çalışmaların aslında 2005-2010 
dönemine yapılan çalışmaları referans olarak kullanma eğilimleri bulunmaktadır. 

Örnek teşkil edebilecek iki çalışma Michael Pollitt5 ve Michel Mulder ile Victoria Shestalova6 tarafından 
yapılmıştır. Birincisi gaz ve elektrik iletimi üzerineyken ikincisi elektrik dağıtımının ayrışımı üzerine 
odaklanır. Yine de her iki çalışma da yüksek sayıda akademik literature ve empiric calışmalara dayanır 
ve çeşitli ayrışma modellerinden bahsederler. Bu bölümde, adı geçen araştırmacıların bulguları 
özetlenip (bölüm sonunda bulunan tabloya bakınız) ayrışmaya ilişkin tartışmalarda kullanılan bir dizi 
argümandan bahsedilecektir.  

Şebekenin performansı - Odak ve sinerji etkileri 

Öncelikle şebekenin tedarik faaliyetlerinden ayrılması, şebekenin daha bağımsız olmasını ve kendi 
hedeflerine daha fazla odaklanmasını sağlar. Önceden entegre edilmiş olan şirketin her iki kısmının da 
yönetilmesi, entegre şirketin ihtiyaçlarından herhangi bir taviz verilmeksizin işi iyileştirecek daha açık ve 
net teşviklerin yapılmasını sağlayacaktır.  

Bu bağlamda düzenleyici teşviklere daha verimli şekilde tepki verebileceğinden dolayı bağımsız 
şebekenin performansı artacaktır. Ayrıca, nakit akışları diğer faaliyetlere yönlendirilmediğinden dolayı 
finansman da artış gösterecektir. Bununla birlikte şebeke şirketlerinin ile diğer yüksek veya düşük riskli 
işletmelerle birleşmesi de finansman üzerinde etkili olacaktır. Bazı şebeke şirketlerinin birden fazla 
sektörü kapsayan (elektrik, gaz, telekom, su) şebeke işine girme eğilimi, düşük riskli işletmelerin 
geliştirilmiş kapsam ve finansman ekonomisi ile birleşmesine örnektir.  

Ek olarak, şebekelerin daha büyük ölçekli şebeke şirketleriyle birleşmesi, başta iletim olmak üzere 
şebeke yönetiminde pozitif ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasıyla (dağıtımda daha az) sonuçlanır. Bu 
durum şebekenin daha ekonomik bir tasarıma sahip olması, daha iyi iletişim kurulması ve işletme 
masraflarının azalması sebebiyle maliyetten tasarruf edilmesine yardımcı olur.  

                                                   
4  Ayrışmanın zamanlamasıyla ilişkili olarak Pöyry’nin 2015 yılının Ocak ayında Fin Ekonomi ve 
İstihdam Bakanlığı’na yapmış olduğu çalışmada yer alan ifade önemli katkılar sağlamaktadır: “Piyasa 
serbestliğinin pratikte uygulamaya alınmasına ilişkin koşulların sağlanmasının ardından iletim sistemi 
operatörünün ayrışması gerekmektedir. Fin Şebeke Düzenleme’sinin hazırlanmasını beklemeden 
ayrışmanın yapılması piyasa açıklığının arttırılması, yeni süreçlerin tanımlanması ve bilgi alışverişinin 
sağlanması yapılmış olacak ve bunun neticesinde piyasa faaliyetlerinin tarafsız, sürdürülebilir ve düzgün 
olarak yürütülmesi sağlanacaktır. İletim sistem operatörü taşıtanın ticari beklentilerine göre iletim sistemi 
işlletmeli ve bununla alakalı olarak teşvik edilmelidir. Aynı zamanda, piyasasını düzgün olarak 
desteklemesi için BT sistemleri ile veri alışverişinin geliştirilmesi ve işletilmesi önemli bir idari faaliyet 
olmaktadır. Diğer ülkelerden edinilen deneyim, erken ve etkili bir İletim sistem operatörü ayrışmasının 
piyasa gelişim sürecini arttıracağını gösteriyor.” 
5  Enerji iletim şebekelerinin mülkiyet ayrışmasının leh ve aleyhine olan argümanlar, 2007 
6  Enerji dağıtım sanayisinin dikey ayrışmasının maliyet ve faydaları: Hollanda örneği 2005 
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Ayrışma aleyhine öne sürülen önemli bir argüman da, şebeke yatırımlarının kısıtlanması veya 
geciktirilmesi ihtimalidir. Bağımsız şebeke şirketi, yatırımından elde ettiği kazançları diğer taraflarla 
(örneğin ticari faaliyetleri iyileştirebilecek nitelikteki şebeke kullanıcıları) paylaşmak durumunda 
olduğundan dolayı, yatırımları geciktirme eğiliminde olabilir.7 Bununla birlikte tarife düzenlemesi bu 
sorunu hafifletmelidir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere ayrıştırılan şebeke şirketlerinin söz konusu 
düzenlemelere uyması gerekmektedir.  

Bunların yanısıra, diğer segmentlerdeki işletme deneyiminin az olması veya kaybedilmesi sebebiyle 
sinerjiden edinilecek faydalarda da kayıplar gözlemlenebilir. Ortak/merkezileştirilmiş tesislerin artık 
kullanılamadığı durumlarda ayrışma, operasyonel kapsam ekonomilerinin kaybedilmesine sebep olur 
(müşteri bilgilerinin işlenmesi ile ilgili faaliyetlerde taraflar arası engellerin (Chinese Wall) kurulması 
sebebiyle). 

Rekabet 

Ayrışma lehine öne sürülen ana argüman, tedarik zincirinin ticari kısımlarında rekabetin artmasıdır. 
Daha önce de bahsedildiği üzere ayrışma, şebekeden rekabetçi faaliyetlere çapraz sübvansiyon 
yapılmasının önüne geçer ve şebeke şirketinin tahrif edici faaliyetlerini engeller.  

Mulder ve Shestalova, dikey entegre girişimlere ilişkin olarak: şebeke ile şirketin ticari kısımları arasında 
nakit akışı sağlanması suretiyle doğrudan çapraz sübvansiyon; finansman avantajları üzerinden dolaylı 
çapraz sübvansiyon; şebeke ve ticari faaliyetler arasındaki yakın ilişki sebebiyle bilgi avantajları; şirketin 
eylemlerinden doğan bozulmalar şeklinde belirtilen piyasa aksaklıklarını birbirinden ayırmaktadır. 
Ayrışma bu tür bozulmaları azaltarak ayrımcılık kapsamını daraltır ve rekabeti artırır.  

İletim sistem operatörlerinin ayrıştırılması, şebeke ile rekabetçi kısımlar arasında çapraz sübvansiyon 
yapılmasına yönelik teşvikleri ortadan kaldırır, şebeke tarifelerinin aşırı yükselmesini önler ve şeffaflığı 
artırır. Buna ek olarak ayrışma; dikey entegre girişimleri (i) şebekeye erişim, (ii) ticari açıdan konu ile 
ilgili bilgilere erişim ve (iii) şebeke yatırımları konularında rekabetçilere karşı ayrımcılık yapaya 
yönlendiren teşviki de ortadan kaldırmaktadır. Şebeke şirketi; iletim kapasitelerinin kısıtlanması, iletime 
yapılan yatırımların ertelenmesi (bu durum kısıtların oluşmasına ve piyasa bölümlerinin oluşmasına 
sebep olabilir), ilişkili şirketler için bilgilere erişim sağlanması ve şebeke erişimlerinin komplike hale 
getirilmesi (taşımaya ilişkin fiyatlandırma yapısını (kötüye) kullanmak ve rakipler ile piyasaya yeni giriş 
yapanlar için müşteri değişimi de dâhildir) gibi farklı tahrif edici eylemler kullanabilir.  

Bununla birlikte dikey ayrıştırılmış varlıkların satılmasıyla yatay entegrasyon için mali kaynak temin 
edildiğinden dolayı ayrışma, üretim/toptancı birleşmelerini kolaylaştırabilir. Bağımsız (küçük ölçekli) 
ticari şirketler birleşme ve devir (yabancı devir de dâhil) riskinden daha fazla etkilenir. Bunun sonucu 
olarak da piyasadaki rekabetçi sayısı azalır. Stratejik varlıkların istenmeyen şekilde devralınması 
durumu, rekabet politikası çerçevesinde ele alınabilir.  

EWI (2011)8 gaz sektöründe empirik analizler yaparak, perakende satışları üzerine sahiplik 
ayrışmasının etki analizini (sosyal refah) gerçekleştirmektedir. Bu çalışma sonunda sahiplik ayrışması 
ile doğal gaz fiyatları arasındaki ilişkiye dair bir kesin kanıt bulunamamıştır. Fakat, önceden dikey 
entegre olan iletim sistemi operatörlerinin en azından yasal ayrışmasının yapılması son tüketici 
fiyatlarını düşürdüğü görülmüştür. 

Düzenlemenin kolaylık ve etkinliği 

Düzenleme perspektifinden bakıldığında ayrışma, düzenlemenin etkinliği ve verimliliği açısından 
yararlıdır. Görevlerin, şebeke şirketi ile diğer işletmeler arasında açık ve net bir şekilde ayrışması 
şeffaflığın artmasına, çapraz sübvansiyon teşvikinin ise azalmasına yardımcı olur. Bu bağlamda bilgiye 

                                                   
7  Konu ile ilgili bir diğer argüman da şebeke yatırımları ile elektrik üretimine ilişkin yatırımlar 
arasındaki ikame durumu, diğer bir deyişle şebeke güçlendirme ve yeni üretim kapasitesi oluşturma 
arasındaki dengedir. 
8  Ownership Unbundling of Gas Transmission Networks – Empirical Evidence. EWI Working 
Paper, No 11/7 
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ve işlemlere dayalı kısıtlamalar azalır ve düzenlemenin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunulur. Ayrışma, şebekede ve rekabetçi işletmelerde şeffaflığı (maliyet) artırır. Düzenleyici, 
sözleşmeler de dâhil olmak üzere şebeke şirketini daha iyi anlar, bu durum da tarifelerin ve teşviklerin 
daha uygun bir şekilde belirlenmesine imkân tanır. 

Masraf dağılımına ilişkin bir parça özgürlük sağlanması ve şebeke tarifelerinin etkilenmesi suretiyle, aynı 
grup içerisinde yer alan şirketler arasındaki iç işlemlerin kontrol edilmesi güçtür. Daha kuvvetli ayrışma 
yöntemleri kullanılması ve düzenleyici bilgilerinin artırılması ile şebeke operatörü, iç masraflarını 
(stratejik olarak) yeniden tahsis etme imkânını kaybeder. 

Ayrıca ayrışma, devletin büyük bir reform yapma isteği ve ihtiyacını da bir süre için azaltır. 

Buna karşılık ayrışma, üretimin/ithalatın/tedarikin ayrışmış aşamaları arasında yapılan işlemlerin 
düzenleyici gözetimi gereksiniminin artmasına veya devlet mülkiyetinde kalan şebeke şirketlerinin 
işletiminde devlet müdahalesinin azalmasına sebep olabilir. 

Özelleştirmenin kolaylaştırılması 

Dikey entegre girişimin devlet mülkiyetinde olması halinde, şebeke faaliyetlerinin ticari faaliyetlerden 
ayrılması, bu faaliyetlerin münferiden satılmasını kolaylaştırır. Kamu paydaşları yüksek riskli ticari kısmı 
özelleştirirken ana şebeke tesislerini ellerinde tutmak isteyebilir. Kamu paydaşları genellikle riskli ve 
girişim ile ilgili faaliyetlere katılmak istememektedir. 

Ayrıca ticari kısımların daha verimli şekilde işletilmesini sağlayan mali yapılar ve nakit akışlarının 
şeffaflığı sayesinde ayrışma, şirketlerin toplam değerini de artırabilir. Aksi takdirde ayrışmamış ve 
yüksek riskli şirketlere yatırım yapmayacak, düşük riskli işletmelerle ilgilenen kurumsal fonlardan oluşan 
potansiyel yatırımcı havuzu genişler.  

Ayrışma işlemi maliyetleri 

Ayrışma, yeni bilgisayar / BT sistemleri, ofislerin yeniden yapılandırılması ve sözleşmelerin yeniden 
düzenlenmesi gibi bir dizi tek seferlik işlem maliyetini de beraberinde getirir. Özellikle de sözleşmelerin 
yeniden müzakere edilmesine ilişkin masraflar (örneğin iletim kapasitesi düzenlemelerini de içeren gaz 
tedarik sözleşmelerinin tedarik ve iletim sözleşmeleri şeklinde ayrılması) oldukça yüksek olabilir. Hem 
şirket içerisinde hem de ayrıştırılmış şirketler ile dış taraflar arasında yeni BİT sistemlerine ve iş 
süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin maliyetlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu tür 
masraflar, daha fazla sayıda piyasa aktörüne (rekabet) hizmet verecek ve güvenli bilgi akışı sağlayacak 
teknolojik değişiklikler ile ilgilidir. İşlem maliyetleri ile kapsam ekonomileri arasında bir ilişki 
bulunmaktadır: Kapsam ekonomilerinin belirli çıkarlar için (örneğin çağrı merkezleri, pazarlama veya 
tahakkuk süreçleri gibi merkezileştirilmiş işlevlerin paylaşılması suretiyle) kullanılması ayrışmaya ait 
işlem masraflarını azaltmaktadır.  

Yukarıda verilen bilgilerin aksine ayrışma, daha etkin fiyat sinyalleri oluşturulmasını kolaylaştırarak da 
işlem masraflarını azaltabilir. 

Sermaye ve yatırımların maliyeti / arz güvenliği 

İşletme şebekesi daha ucuz bir sermayeye erişebilirse (düzenlenmiş, düşük riskli nakit akışı) ve toptan 
ve perakende bütünleşmesi kolaylaştırılmışsa (örneğin birden fazla sektörü kapsayan işletmeler veya 
üretim/toptan düzeyinde yoğunlaşma) ayrışma sayesinde genel sermaye maliyeti azalabilir. Etkin bir 
sermaye piyasasında ayrışma, her işletme için etkin bir sermaye maliyeti ortaya çıkmasına yardımcı 
olacak, bu sayede de yatırım için teşvik oluşturacaktır. 

Bununla birlikte şirket ölçeğinin küçülmesi durumunda veya yatırım kararlarına ilişkin düzenleyici 
gözetiminin artması veya verimsizleşmesi sebebiyle düzenleyici risklerin yükselmesi halinde ayrışma, 
sermaye maliyetini artırırken yatırımı azaltacaktır. Bu durum, üretim kapasitesindeki yatırımların 
azalmasına sebep olan teminat sebebiyle üretim şirketinin şebeke kullanma ihtimalini kaybettiği elektrik 
üretimi ile ilgili bir konudur. Elektrik üretim ve tedarik şirketleri birleşme ve şirket alımı (uluslararası da 
dâhil) yöntemlerini benimseyerek bu duruma karşı koymuşlardır. 
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Konu ile ilgili bir başka sorun da, ayrışmanın uzun vadeli sözleşmeler ve arz güvenliği üzerinde 
oluşturabileceği etkidir. Üretim ve tedarikteki rekabet, uzun vadeli sözleşmelerin rolünün azalmasına 
sebep olmakta, bu durum da riski artırırken üretim ve tedarik kapasitesine yapılacak yatırımları 
azaltmaktadır. Gaz ticareti için likit piyasa oluşturulması, bu risklerin yönetilmesi için bir araç sunup 
risklerin azalmasını sağlayabilir. 

Dahası ayrışma, daha iyi bilgi sistemlerine yatırım yapılmaması halinde taşıtanlar ile taşıyıcılar arasında 
bilgi sorunlarının doğmasına sebep olabilir, bu da aynı şekilde arz güvenliği sorunlarını doğurur. Diğer 
yandan şebeke şirketi arz güvenliğine daha fazla odaklanabilir ve iyileştirilmiş bilgi sistemlerini teşvik 
edebilir. 

Tabloda makroekonomik perspektiften bakılarak, ayrışmanın olumlu ve olumsuz yanları, elde edilmesi 
beklenen net faydalar (+) ve maliyetler (-) olarak (toplam refahtaki artış (+) veya azalma (-) şeklinde) 
özetlenmektedir. Kati durumlara göre genel etkinin önemsiz (0) veya belirsiz (?) olması ya da genel 
etkiye ilişkin bir bilgi bulunmaması (yok) durumları da tabloda belirtilmiştir.  

Tablo 1: Ayrışmanın fayda ve maliyetleri (Pollitt9) ile alternatif ayrışma seçeneklerinin 
ayrışmamaya veya daha hafif ayrışma yöntemlerine kıyasla fayda ve maliyetleri (Mulder ve 
Shestalova10). 

 Pollitt Mulder and Shestalova 

 Ayrışma Yasal Ayrışma Mülkiyetin Ayrışması 

Şebeke performansı + 
 

 + 
 

 + + 
 

 

Düzenlemenin etkinliği ve verimliliği + 
 

 +   ++   

Rekabet + 
 

 + 
 

 + + 
 

 

Özelleştirmenin kolaylaştırılması + 
 

 0 
 

 + 
 

 

Arz güvenliği + 
 

 yok 
 

 yok 
 

 

İşlem maliyetleri - 
 

 - 
 

 -- 
 

 

Kapsam ekonomileri - 
 

 - 
 

 -- 
 

 

Sermaye maliyeti ve yatırımlar  ?  0 
 

 0 
 

 

 
Düşük Fayda 

 
Yüksek Fayda 

 
Düşük Maliyet 

 
Yüksek Maliyet 

 
Yok 

 
Dengeli 

                                                   
9 Enerji iletim şebekelerinin mülkiyet ayrışmasının leh ve aleyhine olan argümanlar, 2007 
10 Enerji dağıtım sanayisinin dikey ayrışmasının maliyet ve faydaları: Hollanda örneği 2005 
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3.2. Ayrışma Konseptleri 
Dikey entegre enerji şirketlerinin ayrışması bağlamında, aşağıdaki şekilde de belirtildiği üzere beş farklı 
ayrışma şekli ele alınmaktadır: 

 

Şekil 1: Ayrışma şekilleri 

3.2.1. Muhasebe Ayrışması 
Muhasebenin ayrışması, enerji şirketlerinin enerji değer zincirinde yer alan ana işlevleri için ayrı 
muhasebe sistemleri oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu da münferit kar ve zarar hesaplarının ve 
bilançoların oluşturulmasını ifade eder. Yasal ayrışmanın henüz uygulanmadığı durumlarda 
muhasebenin ayrışması, muhasebe hesaplarının varsayımsal olarak ayrılması anlamını taşır. 

Muhasebenin ayrışması; masraf kaynaklarında, kaynak tahsisi ve kullanımında şeffaflığın artırılması 
amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bu uygulama, maliyet etkin şebeke tarifelerinin oluşturulması için de bir 
ön şarttır çünkü şebeke işlemlerinde kullanılan kaynakların dağıtım / iletim şebekesi hesaplarında açık, 
net ve şeffaf bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Şirketin hesaplarını ayırmak için şirkete ait kaynakların (örneğin çalışanlar) çeşitli hesaplara aktarılması 
gerekmektedir. Hesapların varsayımsal olarak ayrılması durumunda dahi ayrılan hesaplar, konu ile ilgili 
yasal yaptırımları bulunan ulusal kuruluş usüllerine (ticaret kanunu) ilişkin örneklere göre hazırlanır. 

Uygulamada ise ayrıştırılan şebeke operatörlerinin, ilgili şirketlerle (aynı ana şirkete bağlı) yapılan büyük 
işlemlerin tamamını yayımlaması gerekmekte olup buna (1) satın alma işlemleri ve bu işlemlerin 
değerleri, (2) satış türleri ve değerleri ile (3) finansman masrafları (ilgili şirkete yapılan temettü 
ödemeleri) dâhildir.11  

Şeffaflık sebeplerinin yanında bu tür bir uygulama satın alma masraflarının ve satış değerlerinin 
piyasaya dayalı olmasını da sağlar. Ayrıştırılmış şirketin gerekli olan tüm bilgileri vermesini sağlamak 
amacıyla bir dış makamın (örneğin UDK) iç muhasebe verilerinin tamamına gerçek zamanlı erişimi 
sağlanır. Ana şirketin, paylaşılan hizmetlerin maliyetleri (örneğin BT’ye ait merkezi işlevler) ve diğer sabit 
gider kalemleri için de şeffaf ve sebep odaklı/maliyeti yansıtan maliyet dağıtım programlarını ayrıntılı bir 
şekilde hazırlaması gerekmekte olup buna maliyet tabanının ve ilgili hizmetlere ilişkin maliyet 
etkenlerinin açık tanımlarının oluşturulması da dâhildir. 

3.2.2. Organizasyon Ayrışması 
Organizasyonun ayrışması (işlevsel ayrışma veya yönetimsel ayrışma olarak da bilinir), dikey entegre 
enerji şirketlerinin organizasyonel yapı ve işlevlerin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir. 
Organizasyonel ayrışma, insan kaynaklarının belirgin bir şekilde ayrılması ile de bağlantılıdır (şebeke 
alanındaki yönetim personelinin entegre kurumsal grup/şirket içerisinde herhangi bir rol 
üstlenmemelidir). Bunların her ikisi de, birbirinden bağımsız hareket eden iletim dairelerinin hayata 
geçirilmesi için gerekli ön koşullardır. 

                                                   
11  Doğal Gaz Direktifi, Madde 31(6) ve Düzenleyici Hesapların Ayrışmasındaki İyi Uygulamalara 
ilişkin ERGEG Rehberleri, E05-CUB-11-02, 2007. 

Ayrışma

Muhasebe 
Ayrışması

Organizasyon 
Ayrışması

Bilgi Teknolojileri 
Ayrışması

Yasal Ayrışma
Mülkiyetin 
Ayrışması
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Organizasyonel ayrışma altı ana bileşenden oluşmaktadır: 

• Organizasyonel yapıların ayrılması 

• Ayrılan şirketlerin bağımsız yönetimi 

• Ana şirketten bağımsızlık 

• İnsan kaynakları yönetimi 

• Dış iletişim 

• İzleme 

Organizasyonel yapıların ayrılması 

Öncelikli olarak birbirinden ayrı organizasyonel yapıların oluşturulması gerekmektedir. Buna; ilgili tüm 
fiziksel kaynakların yanısıra insan kaynaklarının da hassas bir şekilde tahsis edilmesi de dâhildir. Ayrıca 
süreçler; ilgili görevlerin organizasyon içerisinde uygulamada nasıl gerçekleştirileceği ve diğer 
kuruluşlara açılan arayüzlerin nerede bulunduğu açıklanacak şekilde detaylandırılmalıdır. 

Ayrıştırılan şirketlerin bağımsız yönetimi 

Ayrıştırılan şirketlerin yönetim mercileri bağımsız şekilde hareket eder ve şirketin çıkarlarını korur. Bu 
sebeple de söz konusu kişilerin entegre/ana şirket içerisinde herhangi bir rol üstlenmemeleri gerekir. 
Buna ek olarak, yönetimin bağımsızlığı da somut bir şekilde teşvik edilmelidir (örneğin yalnızca 
ayrıştırılmış şirketin performansı üzerinden ikramiye verilmesi).  

Başka bir sonuç olarak ana şirketler, ayrıştırılan şirketin karar alma sürecini aktif bir şekilde etkilemez. 
Bu durum, ayrıştırılan şirketlerin başta üst ve orta olmak üzere tüm yönetim düzeyleri için geçerlidir.  

Etkin ve bağımsız bir yönetimin sağlanması için yeterli miktarda nitelikli yönetim kaynağının kullanıma 
sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak yönetimin, dikey entegre şirketin kendisi veya rekabetçi 
alanlarda aktif olan ayrıştırılmış şirketler içerisinde hiçbir payı elinde tutmaması gerekmektedir. 

Ana şirketten bağımsızlık 

Şebeke operatörlerinin özel ihtiyaçları bağlamında bakıldığında, şebeke şirketinin ilgili şebekeyi 
yönetebilmesi için yeterli personel kaynağının yanısıra teknik, mali ve maddi kaynağa sahip olması; 
ayrıca şebekenin işletilmesi, bakımı veya büyütülmesi için kullanılacak varlıklar ile ilgili karar alma 
yetkisinin tamamını elinde bulundurması gerekmektedir.  

Bu sebeple de ana şirketin, ilgili şebekeye, işletim konusunda ve yapısal önlemler ile ilgili bireysel 
kararlar konusunda herhangi bir talimat (onaylanan mali planda bulundukları sürece) vermemesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte ana şirket, düzenleme ve mevzuatla alakalı işlerin yönetimini üstlenebilir 
veya en azından koordine edebilir. Ayrıca ana şirketler, mali çıkarlarını garanti altına almak amacıyla, 
ayrıştırılan şirketlerin yönetimini izlemekle yükümlüdür. Ana şirket, bireysel önlemler üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmaksızın, büyük ölçekli yatırım planlarını/bütçeleri onaylayabilir. 

İnsan kaynakları yönetimi 

Şirketin personel düzeyi açısından bağımsız şekilde çalışmasını sağlamak ve çıkar çatışmalarının 
önüne geçmek için, şirket için çalışan kişilerin ana şirket veya ana şirkete ait başka bir şirket içerisinde 
çalışmasına izin verilmemelidir. Fakat BT hizmetlerinin tamamı gibi ortak hizmetlerin bazıları için 
istisnalar yapılabilir. 

Buna ek olarak personel maaşları ve ikramiyeler, yalnızca personelin bireysel performansına ve 
ayrıştırılan şirketin mali performansına dayanmalı, ana şirketin performansına bağlı olmamalıdır. 

Ticari açıdan hassas olan bilgilerin gizliliğinin korunması açısından ayrıştırılan şirketler ile ana şirketler 
arasında personel transferi yapılmasından kaçınılmalıdır. Örneğin personelin ana şirkete veya başka bir 
ayrıştırılan şirkete geçmeden önce belirli bir süre beklemeleri istenebilir (bekleme süresi). Buna ek 
olarak verilerin gizliliğine ilişkin bazı prosedürler de belirlenebilir. 
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Ayrışmanın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için personel faaliyetleri ve davranışları asli önem 
taşıdığından dolayı çalışanlar, ayrışmanın şartları ve bu şartların nasıl uygulamaya konulacağı 
konusunda kendi işleri ile ilgili bir eğitime tabi tutulmalıdırlar.  

Dış iletişim 

Ayrıştırılan şirket ile ilgili açık ve net bir dış farkındalık yaratmak ve karışıklıkların önüne geçmek adına 
ilgili şirketin yazışmaları, faaliyetleri ve markalaşması konularına özellikle önem gösterilmelidir. Özellikle 
de rekabetçi piyasalarda aktif olarak çalışan ayrıştırılmış şirketler, şebeke operatörünün itibarından 
faydalanmamalıdır. Bu sebeple de farklı markalar kullanılması gerekebilir. Buna ek olarak şirketlerin, 
açık bir şekilde hazırlanmış dış yazışma rehberi kullanması gerekebilir. 

İzleme 

Şirket faaliyetlerinin ayrışma şartlarına büyük ölçüde uyum sağlaması için şirket tarafından detaylı bir 
uyum programı hazırlanmalıdır. Söz konusu uyum programı, ayrışmaya ilişkin şartların organizasyona 
ve prosedürlerine/süreçlerine nasıl uygulandığını açıklayacaktır. Gerekli olan hallerde koruyucu (ring-
fencing) kurallar açıkça belirlenmelidir. 

Buna ek olarak, programın uygulanmasını izleyecek ve şirket faaliyetlerinin ayrışma kurallarına genel 
olarak uygunluğunu gözlemleyecek bir kişi/çalışan/rol belirlenir. Ayrıca şirketlerin ayrışma faaliyetleri ve 
kat ettikleri ilerlemeye ilişkin yıllık raporlar hazırlamaları da şart koşulabilir. 

3.2.3. Bilgi Teknolojileri Ayrışması 
Bilgi teknolojilerinin ayrışması; (i) BT sistemlerinin ve bilgiye doğrudan erişimi olan personelin ayrışması 
(erişim hakları, ‘Çin Sedleri’) ve (ii) ayrıştırılan şirketler arasındaki verilerin ayrılması olmak üzere iki 
bileşeni ifade etmektedir. 

Özellikle de üçüncü taraflardan alınan ekonomik açıdan hassas bilgiler gizli tutulmalı ve dikey entegre 
şirketin diğer iş birimleriyle paylaşılmamalıdır (verilerin korunması). Ayrıca, ekonomik açıdan faydalı 
bilgilerin ifşa edileceği durumlarda, söz konusu bilgiler herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm 
paydaşlara uygun bir zamanda açılmalıdır. 

Bilgilerin ayrışması uygulamasında üç yaklaşım tanımlanabilir: 

 

Şekil 2: Bilgilerin ayrışması – Uygulama yaklaşımları 
 

 

Tedarik 

Sözleşmesi 

Tedarik 

Sözleşmesi 

Tedarik 

Sözleşmesi 

Şebeke 

Sözleşmesi 

Müşteri  

Tedarik 
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İki Sözleşmeli Model’de, (eski) dikey entegre enerji şirketinin BT sistemi entegre şekilde bırakılır; diğer 
bir deyişle BT Sistemi, şirket içerisindeki herhangi bir kısım tarafından alınıp işletilebilir. Fakat entegre 
şirketin üstleneceği her rol (daha fazla ayrışma yapılmayacaktır) veya ayrıştırılan her şirket için, tüm 
müşterilerle ayrı sözleşmeler hazırlanacaktır. Bu aynı zamanda farklı hesap alanlarının oluşturulması 
anlamına da gelmektedir. Ayrımcı olmayan şebeke erişiminin sağlanması amacıyla, tedarikçi 
çalışanlarının hassas bilgilere erişimi kısıtlanabilir. Bununla birlikte pratikte kullanıcı haklarının 
kısıtlanması konusunda ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. 

Şeffaflığın artırılması ve ayrımcılık sorunlarının azaltılması için (ayrıştırılan) her bir şirketin müşterileri 
İki Kullanıcılı Model’de oluşturulur. Yine şirketin herhangi bir kısmı BT sistemini alarak işletebilir. Farklı 
veri tabanları oluşturulması gerektiğinden dolayı müşteri verilerinin ikiye katlanması, dolayısıyla da 
sistem içerisinde iki kere işlenmesi gerekmektedir (her müşteri için bir defa). Bu durum maliyetlerin 
büyük ölçüde artmasına sebep olmakla birlikte diğer ve yeni piyasa katılımcılarının (örneğin tedarikçiler) 
etkin bir şekilde göz önünde bulundurulmasına destek olur. 

Ayrımcılığı en aza indirmek için, İki Sistemli Model kapsamında, ayrıştırılan her bir kuruluş için farklı 
bir BT sistemi kurulması gerekmektedir. Yalnızca bu seçenek, iletim sistem operatörleri ile tüm 
tedarikçiler (eski dikey entegre enerji şirketinin tedarikçisi de dâhil) arasında birbiriyle eşdeğer (piyasa) 
süreçlerin oluşturulmasına imkân tanımaktadır. 

3.2.4. Yasal Ayrışma 
Yasal ayrışma, enerji şirketlerinin enerji değer zinciri boyunca gerçekleştirdikleri ana işlevler için farklı 
tüzel kişiler kurulması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte söz konusu tüzel kişilikler, çeşitli tüzel 
kişilerin hisselerini elinde bulunduran tek bir şirkete ait olabilirler. Yasal ayrışmanın ana hedefi, enerji 
sanayisinin (üretim, ticaret ve perakende tedarik) şebekesi ve rekabetçi iş alanları bağımsız şirketlere 
dönüştükçe faaliyetlerin bağımsızlığını artırmaktır. 

Birbirinden ayrı tüzel kişilerin oluşturulması, her bir tüzel kişilik için yönetim ekibi ve kapasite 
oluşturulmasını gerektirir. Ayrıca, varlıkların ve mülkiyet haklarının dikey entegre kuruluştan ayrılması 
da gerekmektedir. Bu sebeple, dikey entegre kuruluşun tüm varlıklarını kapsayan ve varlık tahsisi için 
bir temel olarak hizmet verebilecek bir varlık kaydı oluşturulmalıdır. Bununla birlikte tüzel kişiler, 
sözleşmeye dayalı anlaşmalar yaparak diğer tüzel kişilere veya eski dikey entegre kuruluşa ait varlıkları 
kullanmaya devam edebilir. 

Tüzel kişilerin ayrılması için varlık tahsisinin yanısıra çalışanların da açık ve net bir biçimde tahsis 
edilmesi gerekmektedir. 

3.2.5. Mülkiyet Ayrışması 
Rekabetçi gaz piyasalarında (üretim, ithalat, ticaret, satış) aktif olarak çalışan şirketlerin, şebeke 
operatörlerine ilişkin büyük çıkarları olmaması gerekir. Şebeke operatörlerinin de, rekabetçi gaz 
piyasasında aktif bir şekilde çalışan şirketlere ilişkin herhangi bir menfaatleri bulunmaması 
gerekmektedir. 

Mülkiyet ayrışmasına ilişkin kuralları etkin ve tutarlı bir şekilde uygulayabilmek için şebeke kuruluşlarının 
(İletim Sistem Operatörü), rekabetçi iş alanlarında aktif bir şekilde çalışan enerji şirketleri veya alt 
kuruluşlarının hisselerini elinde bulundurmamaları gerekir. Dahası, genellikle düzenlenmiş kuruluşlara 
(elektrik/gaz) hizmet veren şirketlerin kurulması, şeffaflık gerekçesiyle kısıtlanabilir.  

Diğer taraftan rekabetçi iş alanlarında aktif bir şekilde çalışan şirketler, şebeke operatörlerinin yalnızca 
küçük bir payını ellerinde bulundurabilir veya herhangi bir pay almalarına izin verilmez. 

Tüm şirketlerin devlet mülkiyetinde kalması halinde, şirketlere ait sorumlulukların farklı bakanlıklara 
devri suretiyle mülkiyet ayrışması yapılabilir. 
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3.3. AB Yönetmelikleri Bağlamında Ayrışma Modelleri 
Bu bölüm, İletim Sistem Operatörünün her türlü gaz üretim ve tedarik faaliyetlerinden tam anlamıyla 
bağımsız olmasını sağlamak için dikey entegre girişimlerin ayrışmasına odaklanmaktadır. Üçüncü 
Direktif Bölüm III (Madde 9 ila 16) ile Bölüm IV (Madde 17 ila 23), iletim sistemi işlemlerinin ayrışması 
konusunu ele almaktadır. Direktifte ayrışma için üç farklı model belirtilmekte olup bu modeller ilgili 
bölümlerde daha detaylı şekilde açıklanacaktır: 

• Mülkiyetin ayrışması seçeneği (OU) (Madde 9);  

• Bağımsız sistem operatörü seçeneği (ISO) (Madde 14);  

• Bağımsız iletim operatörü seçeneği (ITO) (Madde 17-19). 

Prensipte Üye Devletler bu modellerden herhangi birini seçmekte serbesttir. Bununla birlikte, 03 Eylül 
2009 sonrasında yeni kurulan tüm iletim sistem operatörlerinin mülkiyetin ayrışması modeline uyum 
göstermesi gerekmektedir ve dolayısıyla başka bir ayrışma modeli seçeneği yoktur.. Ayrıca bağımsız 
sistem operatörü veya bağımsız iletim operatörü seçenekleri mülkiyetin ayrışması seçeneğine 
dönüştürülebilir fakat aksi mümkün değildir. 

Her üç seçenek için dikey entegre girişimin iletim faaliyetlerini aktif bir şekilde yönetmesini yasaklayan 
kati ayrışma şartları ve gereksinimleri getirilmiş; bu bağlamda iletim kuruluşu, dikey entegre girişim için 
menkul değer yatırımından farksız hale gelmiştir. 

Direktif Madde 10 uyarınca, ayrışma modeli ne olursa olsun iletim sistem operatörü olarak belgelendirilip 
görevlendirilecek her türlü girişimin düzenleyici makam tarafından onaylanması şart koşulmuştur. Söz 
konusu belgelendirme prosedürü AB Yönetmelikleri Bağlamında Ayrışma Modelleri başlığı altında yer 
alan Belgelendirme Bölümünde daha detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

Mülkiyet veya yasal yapıdan bağımsız olmak üzere, doğal gaz şirketlerinin kendi hesaplarını ayrışması 
ve tıpkı diğer şirketler gibi yıllık hesaplarını denetime açması ve yayımlaması gerektiği unutulmamalıdır. 
Hesapların Madde 30’da açıklandığı şekilde ayrışması, Üye Devletlere veya diğer yetkili kurumlara, ilgili 
doğal gaz girişimlerinin hesaplarına erişme hakkını verirken ticari açıdan hassas bilgilerin gizliliğini de 
korumalıdır.  

 

Şekil 3: Üç ayrışma modeli 
Ayrışma kurallarına ilişkin oldukça kısıtlı sayıda istisna bulunmakta olup bu istisnalar neredeyse sadece 
nispeten izole olan veya oldukça küçük gaz piyasaları bulunan Üye Devletler ve geçici bir süre için olmak 
kaydıyla büyük ölçekli yeni gaz altyapıları (bağlantılar, LNG ve depo tesisleri gibi) için kullanılabilir. 
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3.3.1. Mülkiyetin Ayrışması (OU) 
Mülkiyetin ayrışması modelinde, iletim mülkiyeti ve iletim sistem operatörlüğü tek bir teşekküle aittir. Bu 
teşekkül, mülkiyet açısından her türlü gaz üretim, ithalat veya tedarik faaliyetinden bağımsız olmalıdır. 
Bu da hiç kimsenin ikili yönetim rolü üstlenmemesini, tedarik ve iletim teşekküllerinin her ikisinde de 
hisse almamasını veya oy verme hakkına sahip olmamasını gerektirir (doğrudan veya dolaylı şekilde 
kontrol altında tutmak veya hem tedarik hem de iletime ait denetim kurulunun veya idari kurulun ya da 
diğer organların üyesi olmak). Hem iletim sistem operatörünün hem de tedarik kuruluşlarının devlet 
mülkiyetinde bulunması halinde, söz konusu iki teşekkül iki ayrı kamu kurumu tarafından kontrol 
edilmelidir. 

Mülkiyetin ayrışmasına ilişkin kurallar, aynı kişinin üretim ve tedarik faaliyetlerini ‘kontrol’ ederken bir 
yandan da iletim sistem operatörünü veya iletim sistemini ‘kontrol’ edemeyeceğini veya bunlara ilişkin 
‘herhangi bir hak’ kullanamayacağını ifade etmektedir. Buna ek olarak aynı kişi iletim sistem operatörünü 
veya iletim sistemini ‘kontrol’ ederken üretim veya tedarik faaliyetlerini ‘kontrol’ edemez veya bunlarla 
ilgili ‘herhangi bir hak’ kullanamaz. 

Bu bağlamda ‘kontrol etmek’, ilgili girişim üzerinde belirleyici etkisi olacak hakların, sözleşmelerin veya 
diğer araçların kullanılması anlamına gelmektedir.12 ‘Herhangi bir hakkın’ kullanılması 1) oy verme 
haklarının kullanılması, 2) denetim kurulunun, idari kurulun veya ilgili girişimi yasal çerçevede temsil 
eden diğer organların üyelerini görevlendirme yetkisi13 veya 3) payların büyük bir kısmını elinde 
bulundurmak anlamlarına gelmektedir. Bununla birlikte, azınlık hissesi ile ilgili yalnızca pasif mali 
hakların (örneğin oy verme hakkı veya görevlendirme hakkı olmaksızın temettü edinme hakkı) elde 
bulundurulması durumu da bu konu dışında kalmamaktadır. 

Gaz ve elektrik piyasalarındaki dikey ilişkilerden kaynaklanan uygunsuz etkilerden kaçınmak için gaz ve 
elektrik piyasalarına mülkiyetin ayrışması hükümleri uygulanarak, elektrik üreticisi veya tedarikçisi ile 
gaz iletim sistemi operatörü ya da gaz üreticisi ve tedarikçisi ile elektrik iletim sistemi operatörü üzerinde 
etki kurulması önlenir. 

Buna ek iki şart daha bulunmaktadır: 

• Denetim kurulunun, idari kurulun veya iletim sistem operatörü veya iletim sistemini yasal 
bağlamda temsil eden organların üyelerini aynı kişi görevlendiremez ve aynı kişi üretim ve/veya 
tedarik faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edemez veya söz konusu faaliyetlere 
ilişkin herhangi bir hakkı ifa edemez.  

• Aynı kişinin denetim kurulu, idari kurul veya ilgili teşebbüsü yasal bağlamda temsil eden 
organların üyesi olmasına, hem iletim sistem operatörü hem de üretici veya tedarikçi olarak 
görev almasına izin verilmemesi suretiyle kurul üyeleri arasında çıkar çatışmalarının ortaya 
çıkması engellenmelidir. 

Konu hakkında deneyim elde edildikten sonra Komisyon, özel durumlarda mülkiyet ayrışmasına 
dayanan belgelendirmelere ilişkin fikirlerini açıklamak üzere SWD(2013) 177 sayılı ön raporu 
yayımlamıştır. Özellikle de enerji sektöründe birden fazla menfaati bulunan finans yatırımcılarının 
pozisyonu ele alınmıştır. Mülkiyetin ayrışmasına ilişkin kuralların kati bir şekilde uygulanması, iletim 
varlıklarını kontrol eden bir yatırımcının üretim veya tedarik varlıklarından herhangi bir menfaat elde 

                                                   
12  ‘Kontrol’ teriminin tanımı için lütfen Doğal Gaz Direktifi Madde 2(36)’ya bakınız. Belirleyici etki, 
1) bir şirketin varlıklarının mülkiyeti veya kullanım hakkı (bir kısmının) veya 2) bir şirkete ait organların 
yapısı, oy kullanma hakkı veya kararları üzerinde belirleyici etkisi olacak hak ve sözleşmelerden 
kaynaklanabilir. 
13 Bir şirketin kurumsal idare ve yönetimi, terimler değişkenlik gösterse de, ulusal kanun ve uygulamalara 
göre düzenlenir. İlgili metinler bu konuda çeşitli örnekler vermektedir. Genel olarak bakıldığında kurul 
(idari veya yönetim), şirketin günlük yönetiminden sorumludur (Yönetim Kurulu Başkanı, Operasyon 
Direktörü ve Mali İşler Müdürü gibi görevler çerçevesinde). Bunun aksine ve kurulların düzgün şekilde 
işlemesi için tasarlanan kontrol ve dengeleme prosedürleri kapsamında, denetim kurulu, yönetim 
kurulunu kontrol eder. 
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edememesi (tam tersi de geçerlidir) durumunu ifade etmektedir. SWD(2013) 177, aşağıdaki koşullar için 
daha esnek bir bakış açısı sunmaktadır: 

• Öncelikle iletim varlığı ile üretim/tedarik varlığının coğrafi konumlarının birbirinden çok uzak 
olduğu ve dolayısıyla da ayrımcılığa ilişkin gerçekçi bir ihtimal bulunmadığı durumlar. Diğer bir 
deyişle, iletim sistemi ile üretim/tedarik varlığı arasında bir ara birim bulunmamalıdır. Örneğin 
National Grid’in belgelendirilmesi esnasında Komisyon, iletim sistem operatörü ana şirketi olan 
National Grid plc.’nin hem ABD hem de Avustralya’da üretime ilişkin menfaatleri olmasına 
rağmen herhangi bir itirazda bulunmayı gerekli görmemiştir; 

• İkinci durum, iletim varlığının ve üretim varlığının farklı enerji türleri için hizmet vermesi 
durumudur (örneğin birinin gaz diğerinin elektrik alanında hizmet vermesi). Örneğin İspanyol 
iletim sistem operatörü Red Electrica de Espana’nın belgelendirilmesi esnasında Komisyon, gaz 
iletim varlığını kontrol eden yatırımcının kömür yakıtlı üretimin küçük bir kısmını da kontrol 
etmesi durumunun herhangi bir ayrımcılığa sebep olması ihtimali bulunmadığı kanaatine 
varmıştır; 

• Üçüncü olarak, üretim/tedarik faaliyetlerinin piyasa payının çok küçük olmasıdır. Örneğin 
Komisyon, ana şirketi olan Barclays and Mitsubishi’nin Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve 
Bulgaristan’da bir dizi küçük ölçekli, piyasa gücü sınırlı elektrik üretim tesisinden menfaati 
olmasına rağmen Walney 1 OFTO’nun14 belgelendirilmesini onaylamıştır. 

• Son olarak Komisyonun durum bazında değerlendirme yapabileceği bir dizi diğer faktör de 
bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: (1) enerji üretiminin, diğer faaliyetlerin yan ürünü 
olması; (2) üretilen enerjinin düzenlenen fiyatlar üzerinden satılması; (3) üretim faaliyetinin 
piyasa fiyatları üzerinde herhangi bir etkisi olmaması veya (4) herhangi bir şekilde koruma 
sağlanmasını gerektiren mali bir düzenleme bulunması. 

Bununla birlikte yukarıda verilen liste yalnızca fikir oluşturma amaçlı olup çok kapsamlı değildir ve bu 
unsurlar tek başına nihai karar alınması için yeterli olmayabilir. Her zaman için duruma göre genel 
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Durum ne olursa olsun belgelendirilecek iletim sistemi 
operatörü ve paydaşları, çıkar çatışması olmadığı veya çıkarların kötüye kullanılmasına sebep olacak 
bir teşvik bulunmadığını kanıtlamakla yükümlüdür ve buna ilgili tüm bilgilerin sunulması yükümlülüğü de 
dâhildir. 

                                                   
14  Yabancı (Offshore) İletim Operatörü 
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Kurumsal yönetişim - Yönetim organı: 

Şirketler, ulusal kanun ve uygulamalara göre kurulan bir organ tarafından yönetilir.  
 
Örneğin Birleşik Krallık’ta şirketler tek kademeli tek bir yönetim kurulu (“kurul”) tarafından idare 
edilir. Şirket ana sözleşmesi genellikle asgari ve azami müdür sayısını içerir. Birleşik Krallık 
Kurumsal Yönetişim Kanunu iki farklı müdür kategorisi beyan etmektedir: 

 Şirketin günlük işleri ve işletilmesi ile ilgili idari işlevleri yerine getiren idari müdürler ve  

 Genellikle denetim ile ilgili, yapısal olarak zorlayıcı ve stratejik bir rol üstlenen idari olmayan 
müdürler.  

 
Kurumsal Yönetişim Kanunu, herhangi bir birey veya grubun kurul kararlarını etkilemesinin önüne 
geçmek amacıyla, ilgili kurulların uygun sayıda idari ve idari olmayan müdürlerden (idari olmayan 
bağımsız müdürler de dâhil) oluşturulmasını şart koşmaktadır.  Özellikle de kurulun en az yarısının 
(kurul başkanı hariç) idari olmayan bağımsız müdürlerden oluşması ve bu müdürlerin en az birinin 
belirli becerilere sahip “kıdemli bağımsız müdür” olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.  
Kurumsal Yönetişim Kanunu, ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için kurul ve 
komitelerde şirkete ait beceriler, deneyim, bağımsızlık ve bilgilerin dengelenmesi gerektiğini 
savunmaktadır. 
 
Şirketlere genellikle, kurulun liderliğini üstlenen ve günlük işlerden sorumlu icra kurulu başkanı ile 
birlikte kurulun etkin bir şekilde çalışmasını sağlamakla görevli olan idari olmayan bir başkan 
tarafından başkanlık edilmektedir.  
 
Kurulların aşağıda adları geçen komiteleri kurması gerekmektedir: 

 Kurul atama sürecine liderlik eden atama komitesi; 

 İdari müdürlerin ve başkanın maaşını belirlemekten ve kıdemli yönetim üyelerinin önerilmesi 
ve ücretlerinin izlenmesinden sorumlu olan ücretlendirme komitesi;  

 Şirketin mali beyanlarının bütünlüğünü izlemek; iç mali kontroller, daha geniş ölçekli iç 
kontroller ve risk yönetimi sistemlerinin (ayrı bir risk komitesi tarafından ele alınmıyor ise) 
gözden geçirilmesi ve şirketin denetçilerle olan ilişkisini gözden geçirmek de dâhil olmak üzere 
daha geniş kapsamlı sorumluluklara sahip olan denetim komitesi. 

 
Almanya’daki şirketlerin genellikle ikili kurul sistemi bulunmakta olup bu sistem yönetim ve 
denetim kurulundan oluşmaktadır.  Şirketler, şirketin günlük işleyişinden sorumlu yönetim kurulu 
tarafından yönetilir.  Yönetim kurulu, denetim kurulu tarafından kontrol edilir. Yönetim kurulu 
üyeleri şirketi müştereken yönetir ve müşterek sorumluluk sahibidir. Genellikle yönetim kurulu 
üyelerine (Yönetim Kurulu Başkanı, Mali İşler Müdürü ve Operasyon Direktörü vb.) özel görevler 
verilir. Bununla birlikte yönetim kurulunun tamamı, bireysel olarak üyelerin yaptıkları eylem ve 
ihmallerden sorumlu ve yükümlüdür. 
 
Görevlerin komitelere verilmesi yönetim kurulu için yaygın bir prosedür olmasa da denetim kurulu 
için sıklıkla uygulanan bir prosedürdür (personel komitesi, teftiş komitesi vb.). Denetim kurulu en 
az üç üyeden oluşur. 
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3.3.2. Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) 
Bağımsız sistem operatörü modeli çerçevesinde, iletim mülkiyeti dikey entegre girişimin bir parçası 
olarak kalırken iletim sistemi bağımsız bir iletim sistem operatörü tarafından işletilir. Bağımsız sistem 
operatörü, dikey entegre girişimden bağımsız bir kuruluştur (mülkiyetin ayrışması seçeneğinde olduğu 
gibi). Direktif, bağımsız sistem operatörünün kendi görevlerini (Direktifte belirtildiği şekilde) yerine 
getirmek için kullanabileceği maddi, teknik, fiziksel ve insan kaynaklarına sahip olmasını 
gerektirmektedir. Buna, iletim sistem operatörünün ortak hizmetler çerçevesinde çeşitli görevler ifa 
etmesi ihtimali dâhil değildir (yalnızca idari işlevler veya BT işlevleri hariç olmak üzere). Diğer yandan 
iletim sistemi sahibinin işlevlerinin, hukuki yapı, organizasyon ve karar verme süreçleri açısından 
bağımsız bir teşekkül tarafından yürütülmesi gerekir. 15 

İletim sisteminin, Doğal Gaz Direktifinin yürürlüğe girdiği tarihte dikey entegre girişime ait olmaması 
halinde bağımsız sistem operatörü modelinin uygulanamayacağı ve ayrışma kurallarının uygulanması 
gerektiği unutulmamalıdır.  

Tablo 2 bağımsız sistem operatörü ile şebeke sahibi arasında görev ve yükümlülüklerin 
paylaştırılmasına ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır. 

Tablo 2: Bağımsız system operatörü ve iletim sistemi sahibinin görev ve yükümlülükleri 

 ISO Şebeke Sahibi 

• İletim sistem operatörleri için geçerli 
olan tüm yükümlülükler 

• Üçüncü taraf erişiminin sağlanması 
• Erişim bedellerinin alınması 
• Kısıt bedelleri 
• İletim sistem operatörleri arasında telafi 

• Şebeke ile ilgili bilgilerin verilmesi de dâhil 
olmak üzere bağımsız sistem operatörü ile 
işbirliği yapılması 

• İletim sisteminin işletilmesi, idare 
edilmesi ve geliştirilmesi 

• Bağımsız sistem operatörünün görevleri 
hariç olmak üzere şebeke ile ilgili 
yükümlülüklerin alınması 

• Yatırım planlama ve gerekli yetkilerin 
alınması 

• Bağımsız sistem operatörü tarafından 
karar verilen ve UDK tarafından 
onaylanan yatırımların finanse edilmesi 
yükümlülüğü 

Bağımsız sistem operatörü, iletim sistem operatörü olarak kabul edilmeli ve Doğal Gaz Direktifleri ile 
Gaz Yönetmelikleri (Doğal Gaz Direktifi madde 14(3)) kapsamında iletim sistemi operatörlerine 
uygulanan tüm yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmelidir. Bu da, bağımsız sistem operatörlerinin 
üçüncü taraf erişimini sağlama ve idare etmekle yükümlü olması anlamına gelmekte olup buna erişim 
bedellerinin, kısıt bedellerinin, iletim sistem operatörleri arasındaki telafi mekanizması kapsamında 
yapılan ödemelerin alınması (Yönetmeliklere uygun şekilde) da dâhildir. Bağımsız sistem operatörü 
bunun dışında iletim sisteminin işletilmesi, bakımı ve geliştirilmesinden de sorumludur. Bu sebeple de 
bağımsız sistem operatörünün yatırım planlaması yaparak sistemin uzun vadede makul talepleri 
karşılamasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna yeni altyapının inşası ve hizmete alınması için 
gerekli izinlerin çıkarılması da dâhildir.  

Doğal Gaz Direktifi Madde 14(5) uyarınca şebeke sahibinin, görevlerini yerine getirmek için bağımsız 
sistem operatörüyle gereken işbirliğini yapması gerekmektedir. Bu şart, özellikle de şebeke ile ilgili tüm 

                                                   
15  Buna, dikey entegre girişimden ortak hizmetlerin alınmasının (tam tersi için de geçerli) ve 
yönetim personelinin, üretim ve/veya arz kuruluşu ile iletim sisteminin mülkiyetini elinde bulunduran 
kuruluşta ikili rol üstlenmesinin yasaklanması da dahildir. Ayrıca, iletim sistemi sahibinin bağımsızlığını 
sağlamaya yönelik tedbirler, bir uyum programı dâhilinde oluşturulur ve ulusal düzenleyici kuruluşlara 
sunulması gereken bir yıllık rapor içinde düzenlenir. 
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bilgilerin sağlanmasını kapsamaktadır. Şebeke sahibi bunun yanısıra şebeke varlıklarına ilişkin 
yükümlülüğünü de karşılamalıdır fakat bu, bağımsız sistem operatörünün görevleri ile ilgili 
yükümlülükleri içermemektedir. Pratikte, şebeke sahibinin, şebekenin durumuna ilişkin yükümlülüğü 
üstlenmesi gerekir fakat şebeke yönetimini üstlenmez.  

Ayrıca prensipte, şebeke sahibinin bağımsız sistem operatörü tarafından karar verilen yatırımları finanse 
etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Fakat bu durum yalnızca düzenleyici makam tarafından onaylanan 
yatırımları kapsamaktadır. Şebeke sahibi bu yatırımları kendisi finanse etmek istemezse, bağımsız 
sistem operatörü de dâhil olmak üzere konu ile ilgilenen bir tarafla, yatırımların finanse edilmesine ilişkin 
bir anlaşma yapmalıdır. Bu tür bir uygulama, şebeke sahibinin, şebekenin kendi finanse etmediği yeni 
kısımlarının sahibi olmayacağı anlamına gelebilir. 

Şebeke sahibi başka bir tarafın finansmanını kabul etmemiş ise, şebekenin genişletilmesi için finansman 
sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla finansal teminat vermek zorundadır. Direktif, bağımsız bir sistem 
operatörünün görevlendirilmesi halinde, iletim sistem sahibinin yasal ve işlevsel açıdan ayrışmasını 
gerektirmektedir. Madde 15(1) yasal ayrışma yükümlülüğüne detaylı şekilde değinmektedir. Madde 
15(2) işlevsel ayrışma kurallarını ifade etmekte, iletim sistemi sahibinin organizasyon ve karar alma 
yetkisi bağlamında dikey entegre şirketin diğer faaliyetlerinden bağımsızlığını sağlamayı amaçlamakta 
ve bir uyum programının hazırlanmasını gerektirmektedir. Yasal ve işlevsel ayrışmaya ilişkin bu kurallar, 
dağıtım sistem operatörlerinin ayrıştırılması ile ilgili kurallara benzerlik göstermekte olup buna göre 
yorumlanmalıdır.  

Hesapların ayrışmasına ilişkin özel kurallar (Doğal Gaz Direktifleri Madde 31) da bulunmakta olup bu 
kurallar doğal gaz girişimlerinin geneli için geçerlidir. 

Bağımsız sistem operatörü modeli seçildiğinde UDK’nin yükü artmaktadır. Doğal Gaz Direktifi, UDK’ler 
için özellikle de bağımsız sistem operatörü belgelendirme prosedürü ve bağımsız sistem operatörü ile 
iletim sistemi sahibi arasındaki ilişki ve koordinasyon ile ilgili birkaç ek görev daha öngörmektedir. 
Örneğin UDK, bağımsız sistem operatörü ile iletim sistemi sahibi arasındaki ilişki ve iletişimi izler. Buna, 
bağımsız sistem operatörü ile sistem sahibi arasında yapılan sözleşmelerin onaylanması da dâhildir. 
Genel anlamda bakıldığında UDK, bağımsız sistem operatörünün ve iletim sistemi sahibinin faaliyetlerini 
sürekli izlemek suretiyle, bağımsız sistem operatörünün yükümlülüklerine uygun şekilde hareket 
etmesini sağlamalıdır. Herhangi bir ihlalin ortaya çıkması halinde, düzenleyici makamın uygunsuzluklar 
ile ilgili ceza uygulama yetkisi bulunmaktadır. 

3.3.3. Bağımsız İletim Operatörü (ITO) 
Bağımsız iletim operatörü modelinde, iletim mülkiyeti ve iletim sisteminin kullanılması dikey entegre 
girişimin bir kısmı olarak kalır fakat büyük oranda koruma (ring-fence) altındadır. Buna, bağımsız iletim 
operatörünün farklı bir kurumsal kimlik (marka, tesisler) altında ayrı bir tüzel kişilik olarak 
yapılandırılması; görevlerini gerçekleştirmek için kendi kullanımında gerekli maddi, teknik ve fiziksel 
kaynaklar ile insan kaynakları bulunması (Direktifte belirtildiği şekilde) ve BT sistemlerinin veya 
ekipmanların (ve bunlara erişimin) dikey entegre girişimle paylaşılmaması da dâhildir. Ayrıca ITO, iletim 
varlıklarının işletilmesi, bakımı ve geliştirilmesi hakkında etkin ve bağımsız karar verme verme haklarına 
ve bağımsız bir şekilde para toplama (borç alma / sermaye artırımı) yetkisine sahip olacaktır. İşlevsel 
bağımsızlığa ilişkin olarak ITO seçeneği ayrıca ITO’nun personeline ve özellikle de yönetimine ilişkin 
olarak bazı katı şartlar da içermektedir. 16 ITO’nun bağımsızlığını sağlamaya yönelik tedbirler, bir uyum 
programı dâhilinde oluşturulur, bir uyum takip sorumlusu tarafından takip edilir ve ulusal düzenleyici 
kuruluşlara sunulması gereken bir yıllık rapor içinde düzenlenir. 

 

                                                   
16  Yönetim personelinin üretim ve/veya arz kuruluşu ile bağımsız iletim operatörü kuruluşunda ikili 
göreve sahip olmaması şartının yanında bu uygulama, bağımsız iletim operatöründe yönetim düzeyinde 
görev almadan önce veya görev aldıktan sonra dikey entegre girişiminde çalışmaya başlayan yönetim 
personelinin (ve doğrudan yönetim personeline rapor veren kişilerin) bekleme dönemleri ile de ilgilidir. 
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3.3.3.1. Özerklik 

Bağımsız iletim modelinde iletim sistem operatörü dikey entegre girişimin bir parçası olarak kalsa da, 
ayrışmanın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için çok sayıda detaylı kural belirlenmiştir. Genel olarak 
bakıldığında Direktifler, bağımsız iletim operatörünün özerk olmasını gerektirmektedir. Bu da şu anlama 
gelir:  

• Varlıklar (şebeke ve gaz iletişimi için gerekli olan diğer varlıklar) bağımsız iletim operatörünün 
mülkiyetinde olmalıdır.  

• Yönetim ve şebekenin işletilmesinde çalışacak kişiler de dâhil olmak üzere personel, bağımsız 
iletim operatörü tarafından istihdam edilmelidir. 

• Yasal hizmetler, muhasebe ve BT hizmetleri de dâhil olmak üzere kurumsal hizmetler için 
bağımsız iletim operatörünün, günlük ana faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda 
nitelikli eleman istihdam etmesi gerekmektedir. Ancak bu şartların karşılanmasından sonra 
bağımsız iletim operatörü bazı özel durumlarda ve istisnalar kapsamında; yasal hizmetler, BT 
ve muhasebe hizmetleri için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile sözleşme yapabilir. Aynı 
durum, şebekenin geliştirilmesi ve onarılması gibi işler ile ilgili özel hizmetler için de geçerlidir. 

Bağımsız iletim operatörünün özerklik şartı; ofis temizliği veya ofis güvenlik hizmetleri gibi gaz iletimini 
doğrudan ilgilendirmeyen faaliyetleri kapsamamaktadır.  

Dikey entegre girişimin herhangi bir kısmından bağımsız iletim operatörüne personel gönderilmesi ve 
bu iki kuruluş arasında hizmet sözleşmesi yapılması için de özel bir uygulama bulunmaktadır (ayrıca 
bakınız Şekil 4). Aşağıda yer alan şekilde bağımsız iletim operatörü modelinde iç ve dış kaynak kullanımı 
gösterilmektedir. Dikey entegre girişimin diğer kısımlarından bağımsız iletim operatörüne personel 
gönderilmesi ve hizmet sözleşmesi yapılması kati suretle yasaklanmıştır. Aynı şekilde, bağımsız iletim 
operatörünün dikey entegre girişiminin diğer kısımlarına hizmet vermesi, yalnızca belirli koşullarda 
(diğer sistem kullanıcılarının ayrımcılığa uğramaması, üretim veya tedarikte rekabet kısıtlaması 
bulunmaması ve UDK’nin söz konusu hizmeti onaylaması) mümkündür. Bununla birlikte bağımsız iletim 
operatörünün BT sistemlerini veya ekipmanlarını, fiziksel tesislerini ve güvenlik erişim sistemlerini dikey 
entegre girişimin başka bir kısmı ile paylaşmasına müsaade edilmemektedir. Bağımsız iletim 
operatörünün BT sistemleri veya ekipmanları, güvenlik erişim sistemleri veya denetleme için aynı 
danışmanlarla veya dış yüklenicilerle çalışmasına da izin verilmemektedir. 

 

Şekil 4: Bağımsız iletim operatörü modelinde iç ve dış kaynak kullanımı 

 

 
 

Dikey Entegre 

Girişim 

İthalar 

Tedarik 

LNG 

Personel ve 

hizmetlerden piyasa 

fiyatına göre faydalanılır. 
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Bununla birlikte bağımsız iletim operatörü, bölgesel piyasaların oluşturulmasında ilerleme kaydedilmesi 
ve serbestleştirme sürecinin kolaylaştırılması hedefleri çerçevesinde, bir veya birden fazla iletim sistem 
operatörüyle, enerji borsasıyla ve ilgili diğer aktörlerle iş ortaklığı kurma hakkına sahiptir. 

Doğal Gaz Direktifi, gerekli talebin bulunması halinde, mevcut varlıkların yenilenmesi de dâhil olmak 
üzere gelecekte gerçekleştirilecek yatırım projeleri için dikey entegre girişimin diğer kısımları tarafından 
bağımsız iletim operatörlerine makul bir süre çerçevesinde uygun mali kaynakların sağlanmasını 
öngörmektedir. Bu süre Doğal Gaz Direktifi içerisinde açıkça belirtilmemekle birlikte yoruma açıktır fakat 
kastedilmek istenen Bağımsız İletim Operatörünün planlar doğrultusunda yatırımları gerçekleştirmesidir. 
Bu kaynakların Denetim Kurulu tarafından onaylanması ve bağımsız iletim operatörünün söz konusu 
mali kaynakları UDK’ye bildirmesi gerekmektedir.  

Bağımsız iletim operatörü (kurumsal kimliği, iletişim ve markalaşma prosedürleri ile tesisleri 
çerçevesinde), dikey entegre girişimin diğer kısımlarına ait farklı kimlikler açısından herhangi bir 
karmaşaya sebep olmamalıdır. Bunun amacı, tüketicilerin iletim sistem operatörü ve tedarik şirketini 
birbirine karıştırmalarını önlemektir.  

Direktifler bağımsız iletim operatörünün sınırlı sorumlu şirket (limited şirket) olarak kurulmasını 
gerektirmektedir. 

3.3.3.2. Bağımsızlık 

Bağımsız iletim operatörünün, iletim sistemini işletmek, bakımını yapmak ve geliştirmek için gerekli olan 
varlıklar konusunda, dikey entegre girişiminin diğer kısımlarından tamamen bağımsız etkin karar alma 
hakları bulunmalıdır. Dikey entegre girişiminin, şebekenin günlük faaliyetleri ve yönetimi konusunun 
yanısıra on yıllık şebeke gelişim planı hazırlanması konusunda bağımsız iletim operatörünün rekabetçi 
davranışlarını doğrudan veya dolaylı şekilde belirlemesine izin verilmemektedir. 

Bu da bağımsız iletim operatörünün sermaye piyasasında gelir elde edebilme yetkisine sahip olması, 
dikey entegre girişimin tedarik işleri ile ilgilenen bağlı kuruluşlarının bağımsız iletim operatörünün 
hisselerini alamaması ve aynı şekilde bağımsız iletim operatörünün, dikey entegre girişimin tedarik 
işlevlerini yerine getiren bağlı kuruluşlarının hisselerini edinememesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, 
bağımsız iletim operatörü ile dikey entegre girişim arasındaki tüm ticari ve mali ilişkiler piyasa koşullarına 
uygun olmalı ve bu iki taraf arasında yapılacak sözleşmeler UDK tarafından onaylanmalıdır. 

Bağımsız iletim operatörünün pratikte de bağımsız olmasını ve ayrımcı uygulamalar benimsememesini 
sağlamak amacıyla iletim sistem operatörünün bir uyum programı hazırlaması ve uyum takip 
sorumlusu görevlendirmesi gerekmektedir. Uyum takip sorumlususu, bağımsız iletim operatörünün 
Denetleme Organı tarafından görevlendirilecek olup UDK’nin onayı ile göreve gelir. UDK, yalnızca 
bağımsızlığın veya mesleki kapasitenin yetersiz olması gibi bir sebeple uyum takip sorumlusunun 
göreve getirilmesine onay vermeyebilir. 

Ayrıca bağımsız iletim operatörü çalışanları ve yönetiminin de bağımsız olması gerekmektedir. 
Bağımsız iletim operatörü için belirlenen ana şartlardan biri, bir Denetleme Organı kurulmasıdır. Söz 
konusu Denetleme Organı, bağımsız iletim operatörü yönetiminin göreve getirilmesi, görevinin 
uzatılması, çalışma şartları ve görevine son verilmesi ile ilgili işleri yürütür. Bu tür kararların UDK’ye 
bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Direktiflerde bağımsız iletim operatörü yönetimi ve personelinin çıkar 
çatışmalarının önüne geçmek için özel kurallar bulunmaktadır: 

• Göreve getirilme öncesinde üç, görev sürelerinin sona ermesinin ardından en az dört yıl 
boyunca bağımsız iletim operatörü yönetiminin, dikey entegre girişim (girişimin bölümleri) veya 
hakim hissedarları içerisinde profesyonel bir pozisyon almalarına, sorumluluk kabul etmelerine, 
çıkar veya iş ilişkisi içerisine girmelerine izin verilmemektedir. Bu durum, doğrudan yönetime 
rapor veren ve şebekenin işletimi, bakımı veya geliştirilmesi işlerinde çalışan kişiler için de 
geçerlidir. 

• Yönetim ve personel, dikey entegre girişim içerisinde profesyonel bir pozisyon alamaz, çıkar 
veya iş ilişkisi içerisine giremez.  
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• Bağımsız iletim operatörü yönetimi ve personeli, dikey entegre girişimden maddi açıdan 
faydalanamaz. Bu aynı zamanda, yönetim ve personele verilecek ücretlerin, dikey entegre 
girişim tarafından gerçekleştirilen faaliyetler veya alınan sonuçlar üzerinden belirlenemeyeceği 
anlamına da gelmektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, denetleme organının kurulması, özellikle de yönetim ile ilgili kararların 
alınması bağlamında, bağımsız iletim operatörleri için kilit şartlardan biridir. Ayrıca denetleme organı, 
bağımsız iletim operatörü içerisindeki varlıkların değerlerini etkileyen kararları da yönetir ve buna mali 
planlar, borçlanma düzeyi ve hissedarlara sunulan temettüler de dâhildir. Denetleme organı, bağımsız 
iletim operatörünün günlük faaliyetlerine karışmaz. 

Denetleme organı üye sayısının en az yarısının bir eksiğine tekabül eden sayıda üye, yönetim ve 
personel için geçerli olan kurallara uygun olmalıdır (yukarı bakınız). Bunlara ek olarak denetleme organı 
üyelerinin kimlikleri ve çalışma dönemi, süresi ve çalışma süresinin sonuna ilişkin şartların UDK’ye 
bildirilmesi gerekmektedir. 

3.3.3.3. Şebekenin Geliştirilmesi ve Yatırım 

Bağımsız iletim operatörü, 10 yıllık şebeke gelişim planını her yıl UDK’ye sunmakla yükümlüdür. On 
yıllık şebeke gelişim planı, gelecek on yıl içerisinde inşa edilmesi veya iyileştirilmesi gereken ana iletim 
altyapısını bir zaman çerçevesi ile birlikte sunmaktadır. Bunun yanısıra, hâlihazırda üzerinde anlaşmaya 
varılan yatırımları sunar, sonraki üç yıl içerisinde yapılması gereken yeni yatırımları belirler. UDK’nin 
söz konusu on yıllık gelişim planı için sistem kullanıcılarına halka açık şekilde danışması ve istişareden 
elde edilen sonuçları yayımlaması gerekmektedir. UDK bunun yanısıra söz konusu gelişim planının, 
(bağlayıcı olmayan) AB ölçekli on yıllık şebeke gelişim planına uygun olup olmadığını da kontrol 
etmelidir. 

Bağımsız iletim operatörünün, on yıllık gelişim planında belirtilen bir yatırımı uygulamaması halinde Üye 
Devlet, UDK’nin en azından aşağıda belirtilen önlemlerden birini almasını sağlamalıdır: 

• Bağımsız iletim operatörünün yatırımı gerçekleştirmesi; 

• Söz konusu yatırım için yatırımcı bulmak üzere kamu ihalesi yapılması; 

• Yatırımı finanse etmek için bağımsız iletim operatörünün sermaye artırımını kabul etmeye 
mecbur kılınması. 

Tıpkı bağımsız sistem operatörü modelinde olduğu gibi, bağımsız iletim operatörü modelinde de 
UDK’nin üzerine düşen çeşitli görevler bulunmaktadır. Bu görevler; bağımsız iletim operatörü ile dikey 
entegre girişim arasındaki ilişki ve iletişimin izlenmesi ile ilgili olup buna bağımsız iletim operatörü ile 
dikey entegre girişim arasında yapılan sözleşmelerin onaylanması da dâhildir. UDK bunların yanı sıra 
ayrımcı tutumlar için ceza uygulayabileceği gibi bağımsız iletim operatörü ve dikey entegre girişim 
arasında bir uzlaşma makamı olarak da hareket edebilir. Buna ek olarak UDK, dikey entegre girişimin 
önerilen yatırımlar konusunda gerekçe göstermesini de talep edebilir. 

3.3.4. Belgelendirme 
İletim sistem operatörleri, Doğal Gaz Direktifi Madde 10 ve Doğal Gaz Yönetmeliği Madde 3’te sözü 
edilen belgelendirme prosedürünün ardından iletim sistem operatörleri olarak görevlendirilebilirler. Bu 
kurallar ilk belgelendirme kapsamında ve ilgili iletim sistemi operatörünün ayrışma kurallarına 
uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinde tüm iletim sistem operatörlerine uygulanır. Bu 
belgelendirme prosedürü tüm ayrışma modelleri için geçerlidir. Bununla birlikte bağımsız sistem 
operatörü ve bağımsız iletim operatörü modellerinde belgelendirme yapılması için bazı ek şartlar 
(örneğin yönetim, çalışanlar, sistemler, Gözetim Kurulu, yatırım kararlar gibi alanlarda bağımsızlık 
gereksinimleri gibi Mülkiyet Ayrışması modeli ile karşılaştırmayı içeren şartlar) aranmaktadır. Örneğin 
belirli bir modelin uygulandığını beyan etmek operatöre belge verileceği anlamını taşımamaktadır. 

Şekil 5, toplamda 10 ay sürebilecek olan belgelendirme prosedürüne genel bir bakış sunmaktadır. 
Prosedürler; iletim sistem operatörünün, seçilen ayrışma modelinin her bir şartı ile ilgili tüm veri ve 
bilgiler ile birlikte UDK’ye bildirim yapmasıyla başlar. UDK, ilgili iletim sistem operatörünün ayrışma 
kurallarına uygunluğunu sürekli izlemekle yükümlü olup, iletim sistem operatörünün hakları ve iletim 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2017             34 

sistem operatörü üzerindeki etkiler ile ilgili değişikliklerin ortaya çıkması bekleniyorsa yeni bir 
belgelendirme prosedürü başlatabilir.  

Belgelendirme talebi, AB üyesi olmayan üçüncü bir devletin vatandaşı konumunda bulunan bir şahıs 
tarafından kontrol edilen potansiyel bir iletim sistemi operatörü tarafından yapılmış ise, Doğal Gaz 
Direktifi Madde 10’da sözü edilen prosedür yerine Madde 11’de bahsedilen prosedür uygulanır (‘üçüncü 
ülke’ veya ‘mütekabiliyet’ maddesi). Üçüncü devlet tarafından kontrol edilen iletim sistemi operatörünün 
belgelendirilmesi için bir diğer şart da; üye devlet ve genel olarak AB’nin arz güvenliği durumunun, UDK 
tarafından, AB ve/veya ilgili üye devlet ile söz konusu üçüncü devlet arasında yapılan uluslararası 
anlaşmalar da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesidir.17 

Komisyonun SEC(2011) 1095 sayılı ön raporu, UDK’ler tarafından yapılan bildirimlerin Komisyon 
tarafından nasıl ele alınacağı ve değerlendirileceğine ilişkin bir rehber sunmakta ve bu süreçte Komisyon 
tarafından istenen bilgileri açıklamaktadır. 

 

Şekil 5: Belgelendirme prosedürü 
Avrupa Komisyonunun, doğal gaz iletim sistem operatörü belgelendirme kararlarına ilişkin örnekler 
Bölüm 4.1’de verilmektedir. 

3.4. LNG ve Depoların Ayrışması 
Doğal Gaz Direktifi Madde 12, Üye Devletlerin bir veya birden fazla depo ve LNG operatörünü 
belirlemelerini veya doğal gaz girişimlerinden bir veya birden fazla depo belirlemeleri talebinde 
bulunmalarını şart koşmaktadır. Ayrımcılık, çapraz sübvansiyon ve rekabetin zarar görmesi gibi 

                                                   
17  Madde aynı zamanda ‘anti-Gazprom’ maddesi veya Gazprom’un (veya Sonatrach gibi büyük 
ölçekli şirketlerin) Avrupalı iletim sistemi operatörleri üzerinde çok fazla etkili olmasına karşı Avrupa 
Komisyonu tarafından alınan önlem olarak da bilinmektedir. 
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hususların önüne geçmek için depo ve LNG operatörleri gerçekleştirdikleri faaliyetler için farklı hesaplar 
tutarlar (Madde 31).  

Buna ek olarak Madde 15, dikey entegre girişimin bir parçası olan depo sistem operatörlerinin (bu 
bölümde LNG operatörlerinden bahsedilmemektedir) en azından yasal yapı, organizasyon ve karar 
alma hususlarında, depolama ile ilgili diğer faaliyetlerden bağımsız olmasını öngörmektedir. Bununla 
birlikte söz konusu bağımsızlık şartı yalnızca müşterilere gaz temin etmek amacıyla sisteme etkin bir 
şekilde erişim sağlanması için teknik ve/veya ekonomik açıdan gerekli olan depo tesisleri için geçerlidir. 

Depo operatörünün bağımsızlığının sağlanmasına yönelik azami kriterler, bağımsız sistem operatörü 
kapsamında iletim sistemi sahibi için belirlenen kriterler ile aynıdır (ayrıca bakınız Bölüm 3.3.2). 

LNG ve depo için bağlayıcı olan bir diğer husus da Madde 29’dur. Bu madde; kombine iletim, LNG, depo 
ve dağıtım sistem operatörünün; mülkiyetin ayrışması, bağımsız sistem operatörü veya bağımsız iletim 
operatörü modellerine benzer belirli bağımsızlık şartları kapsamında hizmet vermesini ifade etmektedir. 
Gerçekten de birçok üye devlette, iki veya daha fazla faaliyet tek bir operatör tarafından kombine şekilde 
gerçekleştirilmektedir (bakınız Bölüm 4.1).  

3.4.1. LNG ve Depoya Erişim 
Doğal Gaz Direktifi Madde 32’de geçen Üçüncü Taraf Erişimine ilişkin kurallar, LNG tesisleri için de 
geçerlidir18. Düzenlenmiş Üçüncü Taraf Erişimi, Avrupa’daki LNG için varsayılan erişim rejimidir. Bu 
sebeple de üye devletlerin LNG için, tedarik girişimleri de dâhil olmak üzere seçme hakkına sahip tüm 
müşteriler için uygulanan, objektif ve sistem kullanıcıları arasında herhangi bir ayrımcılık yapmayan 
tarifeler üzerinden üçüncü taraf erişimi uygulaması gerekmektedir. Üye devletler, ilgili tarifelerin veya bu 
tarifelerin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin, yürürlüğe girmesi öncesinde UDK tarafından 
onaylanmasını ve yayımlanmasını sağlar.  

Gaz depo tesislerine erişim19, Direktifin Madde 33’ünde de belirtildiği üzere, farklı bir rejime tabi olabilir. 
Gazın müşterilere tedarik edilmesi amacıyla sisteme etkin bir şekilde erişim sağlanması için teknik 
ve/veya ekonomik açıdan gerekli olduğunda depo tesislerine ve boru hattında stoklamaya erişimin 
düzenlenmesi çerçevesinde üye devletler karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi ve/veya 
düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi seçeneklerinden birini seçebilir. Üye devletler veya UDK’ler, depo 
tesisleri ve boru hattında stoklamaya erişim ile ilgili rejiminin belirleneceği kriterleri belirleyip yayımlar. 
Hangi depo tesislerinin veya bu tesislerin hangi kısımlarının, karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf 
erişimi ve düzenlenmiş üçüncü taraf erişimine ait farklı prosedürler çerçevesinde kullanıma açılacağı 
belirtilir. Depo erişimine ilişkin bu hükümler, LNG tesislerinin yeniden gazlaştırma prosesi ve ürünün 
sisteme ulaştırılması için gerekli olan yardımcı hizmetleri ve geçici depoları için geçerli değildir.  

Karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi söz konusu ise, üye devletler veya UDK; doğal gaz 
girişimleri ve seçme hakkına sahip müşterilerin depo tesislerine, boru hattında stoklamaya ve yardımcı 
hizmetlere erişim konularını iyi niyet çerçevesinde müzakere edebilmesi için gerekli önlemleri alır. 
Depoya ulaşıma ilişkin sözleşmeler, ilgili depo sistem operatörü veya doğal gaz kuruluşları ile müzakere 
edilmelidir. Depo sistem operatörleri ve doğal gaz girişimleri, depo kullanımına ilişkin ana ticari şartlarını 
her yıl yayımlar. Depo kullanımına ilişkin şartlar geliştirilirken sistem kullanıcılarına danışılmalıdır. 

Düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi söz konusu ise üye devletler ve UDK; doğal gaz girişimleri ve seçme 
hakkına sahip müşterilerin, yayımlanan tarifeler ve/veya ilgili deponun kullanımına ilişkin diğer koşul ve 

                                                   
18 Doğal Gaz Direktifine göre ‘LNG tesisi’; doğal gazın sıvılaştırılması veya LNG’nin ithalatı, boşaltılması 
ya da yeniden gazlaştırılması için kullanılan bir terminal olup yeniden gazlaştırma prosesinde kullanılan 
yardımcı tesisler ile geçici depoları ve proses sonrasında ürünün iletim sistemine aktarılmasını 
kapsamakta fakat depolama için kullanılan LNG terminallerinin herhangi bir kısmını içermemektedir. 
19 ‘Depo tesisi’ doğal gazın depolanması için kullanılan bir tesis anlamına gelmekte olup doğal gaz 
girişiminin mülkiyetindedir. Buna LNG tesislerinin depolama için kullanılan kısımları dâhil; üretim 
işlemleri için kullanılan pay ve kendi işlevlerini yerine getirmeleri için yalnızca iletim sistem operatörlerine 
ayrılan tesisler hariçtir. 
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yükümlülükler çerçevesinde depoya, boru hattında stoklamaya ve yardımcı hizmetlere erişim hakkına 
sahip olması için gerekli önlemleri alır. Bu tarifeler belirlenirken UDK veya üye devlet, sistem 
kullanıcılarına danışır. Sistemin sahibi ve/veya operatörü yerine rakip doğal gaz girişimleriyle tedarik 
sözleşmesi yapmalarına izin verilmesi suretiyle seçme hakkına sahip müşterilere erişim hakkı 
tanınabilir. 

Doğal Gaz Direktifi (Madde 2(9), ayrıca bakınız altbilgi 19), sistemin istikrarını sağlamak amacıyla bazı 
depoların bir kısmının değil tamamının yalnızca iletim sistem operatörlerine ayrılmasına izin 
vermektedir. Bu da Direktif kapsamında söz konusu tesislerin bütün kısımlarının iletim sistem 
operatörleri için ayrıldığını veya ‘depolama tesisi’ adını aldığını göstermektedir. Depolama tesislerinin 
dengeleme amacıyla kullanılması, iletim sistem operatörünün münhasır kullanımı kapsamına 
girmemektedir: İletim sistem operatörleri kendi işlevlerini gerçekleştirmek için kullandıkları enerjiyi; 
şeffaf, ayrımcı olmayan ve piyasaya dayanan prosedürler üzerinden temin eder (Madde 13(5)) ve 
dengeleme kuralları piyasaya göre belirlenir (Madde 21(1)). 

Doğal Gaz Direktifi Madde 36, yeni LNG ve depo tesisleri de dâhil olmak üzere yeni altyapılara yönelik 
muafiyet prosedürünü düzenlemektedir. Aşağıda belirtilen beş şartın ortaya çıkması halinde, büyük 
ölçekli yeni altyapılar, ilgili talebin yapılması üzerine, üçüncü taraf erişimi hükümlerinden belirli bir süre 
muaf tutulabilir: 

• Yatırımın, gaz tedarikında rekabeti ve arz güvenliğini artırması gerekmektedir; 

• Yatırıma ait risk düzeyinin; muafiyet verilmediği sürece yatırımın gerçekleşmeyeceği bir 
seviyede olması gerekmektedir; 

• Altyapının, kurulacağı sistemlerin sistem operatöründen en azından yasal yapısı açısından 
ayrışmış gerçek veya tüzel bir kişiliğe ait olması gerekmektedir; 

• İlgili altyapının kullanıcılarına ücret uygulanması gerekmektedir; 

• Muafiyetin; rekabete veya doğal gaz iç piyasasının etkin işleyişine ya da altyapının bağlı 
bulunduğu düzenlenmiş sistemin verimli bir şekilde çalışmasına zarar vermemesi 
gerekmektedir. 

İstisnalar UDK tarafından, ilgili olay değerlendirilerek yapılır. UDK, bu karara ilişkin tüm bilgiler ile birlikte 
Avrupa Komisyonuna bildirimde bulunur.  

3.5. Ayrıştırılan Şirketlerin Rol ve İşlevleri 
Temel olarak bakıldığında, mülkiyetin ayrışması, bağımsız sistem operatörü veya bağımsız iletim 
operatörü olması fark etmeksizin iletim sistem operatörlerinin üstleneceği üç ana işlev (Rious ve ark. 
2008) aşağıdaki şemada verilmektedir: 
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Şekil 6: Ayrıştırılan şirketlerin rol ve işlevleri 
Ayrıştırılan iletim sistem operatörlerinin görevleri (rol ve işlevler) Doğal Gaz Direktifi Madde 13’te 
açıklanmaktadır. Bununla birlikte ticari tedarik şirketleri kendi rollerini büyük ölçüde seçebilme 
özgürlüğüne sahiptir. Şemada gösterilen ana görevlere ek olarak iletim sistem operatörü:  

• Yeterli sınır ötesi kapasite oluşturur (Madde 13, 2)  

• Ayrımcı olmayan, nesnel ve şeffaf dengeleme kurallarını benimser (Madde 13, 3)  

• Ulusal hükümlere göre, şebekenin bakımı ve geliştirilmesi için asgari standartlara uyum sağlar 
(Madde 13, 5)  

• Kendi işlevleri için kullandığı enerjiyi piyasaya dayalı prosedürlere göre temin eder (Madde 13, 
5). 

3.5.1. İç Uygulama 
İç uygulama; her bir ayrışma seçeneğinin yönetime ilişkin mali, ticari ve organizasyonel özellikler gibi 
farklı işlevsel rollerin sonuçları ile ilgilidir. Ayrıca her seçenek için varlıkların, personelin ve sistemlerin 
transferi de göz önünde bulundurulmalıdır. İletim sistem operatörünün rol ve görevleri, seçilen ayrışma 
modeline göre değişiklik gösterecektir. Konu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 3: Ayrışma modellerinde iç uygulama 

 Çalışan İletim Sistem Operatörü 

 
OU ISO ITO 

Yönetim Tam bağımsızlık Dikey entegre girişimin 
yönetiminde, bağımsız 
sistem operatörünün 
yönetimi de iletim 
şebekesi sahibinin 
önetimi de aktif şekilde 
rol alamaz. 

Bağımsızlık: 

Bekleme dönemleri 

Denetim Kurulu 

Uyum takip sorumlusu 

 

 

Gaz akışlarının kısa vadeli yönetimi 

(c+d) Diğer İSO’lar ve sistem kullanıcılarına yeterli 

bilgi verilmesi  

 Diğer TSO’lar 

(ENTSO-G) 

 UDK 

 Sanayi Birlikleri 

 Müşteriler 

ISO OU ITO 
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Mali ve Ticari Finansmanın sermaye 
piyasasından ayrılması 

Şirketin finanse edilmesi Piyasa koşullarına uyum 
sağlanması: Şirket 
finansmanı ve piyasa 
kredileri 

İşlevsel ve 
Organizasyonel 

Tamamen ayrılma Bağımsız sistem 
operatörünün, iletim 
şebekesi sahibi (TO) 
veya dikey entegre 
girişimden ayrılması 

İletim operatörünün yasal 
ve işlevsel olarak dikey 
entegre girişimden 
ayrılması 

Yasal bağımsız bağlı 
şirket - yalnızca 
organizasyonel ayrılma 

Varlıklar Ayrıntılı incelemeye 
dayanan kıymet takdiri 

Varlıklar, dikey entegre 
girişimin mülkiyetinde 
kalır (TO) 

Defter değerlerine 
dayanan kıymet takdiri 

Personel Personelin tamamen ve kati olarak transfer edilmesi gerekmektedir. 

Sistemler İletim sisteminin güvenilir bir şekilde işletilmesi için gerekli olan tüm sistemlerin 
(EMS, Scada gibi) tam kontrolü 

 

Yönetim 

Mülkiyetin tam ayrışması kapsamında iletim sistem operatörü personeli ve yönetiminin gaz üretimi, 
ticareti veya tedariki ile ilgilenen işletmelerin herhangi bir kısmında görev veya yer almaması 
gerekmektedir. Bunun amacı tam bağımsızlığın sağlanması ve farklı kurum ile paydaşlar arasında 
çıkacak çıkar çatışmasının önlenmesidir. Bu kişiler tam bağımsız olup tek görevleri iletim sistem 
operatörünün yönetmek ve çıkarlarına hizmet etmektir.  

Bağımsız sistem operatörü seçeneğinde, bağımsız sistem operatörü yönetimi ve iletim sistemi sahibi, 
dikey entegre girişimin yönetimi ile ilgili faaliyetlere katılmaz. Yönetimin, şebekeyi işletmek, bakımını 
yapmak ve geliştirmek konusunda, dikey entegre girişiminin diğer kısımlarından tamamen bağımsız bir 
şekilde etkin karar alma hakları bulunmalıdır.  

Bağımsız iletim operatörü modelinde ise ana şart, Denetleme Organı kurulmasıdır. Bağımsız iletim 
operatörünün yönetimi denetleme organı tarafından göreve getirilir ve kişilerin göreve getirilmesi ile ilgili 
bazı şartlar şu şekilde özetlenebilir: 

• Üç yıllık bekleme süresi: Bu bekleme süresi, bağımsız iletim operatörünün, herhangi bir göreve 
getirilmesinden önce üç yıl boyunca dikey entegre girişimin herhangi bir kısmında veya dikey 
entegre girişimi kontrol eden paydaşlar içerisinde, doğrudan veya dolaylı olarak, profesyonel bir 
pozisyon veya sorumluluk üstlenemeyeceği ve çıkar veya iş ilişkisi kuramayacağı anlamına 
gelmektedir. 

• Dört yıllık bekleme süresi ise, bağımsız iletim operatöründeki görev sürelerinin tamamlanması 
ardından yönetimin, en az dört yıl boyunca, dikey entegre girişimin herhangi bir kısmında veya 
dikey entegre girişimi kontrol eden paydaşlar içerisinde, doğrudan veya dolaylı olarak, 
profesyonel bir pozisyon veya sorumluluk üstlenemeyeceği ve çıkar veya iş ilişkisi 
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kuramayacağı anlamına gelir. Yönetim üyeleri, yönetim ile ilgili bir pozisyonda bulunmadıkları 
sürece, bağımsız iletim operatöründeki görev sürelerinin tamamlanmasının ardından yine 
bağımsız iletim operatöründe çalışmaya devam edebilir. 

Denetleme Organı, bağımsız iletim operatörünün yönetimi ile ilgili kararların yanısıra bağımsız iletim 
operatörü içerisindeki paydaşlara ait varlıkların değerini etkileyebilecek kararların alınmasından da 
sorumludur. Buna, yıllık ve uzun vadeli mali planların onaylanmasına ve paydaşlara verilen temettülerin 
miktarına ilişkin kararlar da dâhildir. Bununla birlikte Denetleme Organı, bağımsız iletim sisteminin 
günlük işleyişine ilişkin faaliyetlere ve şebekenin yönetimine karışamaz. 

AB Doğal Gaz Direktifi Madde 20(3), Denetleme Organı üyelerinin en az yarısına uygulanabilecek belirli 
kuralları içermekte olup bu kurallar, dikey entegre girişiminde herhangi bir çıkar veya paylarının 
bulunmamasını kapsamaktadır. Buna göre Denetleme Organı üyeleri, bağımsız iletim operatöründeki 
görev sürelerinin tamamlanmasının ardından en az dört yıl boyunca, dikey entegre girişimin herhangi 
bir kısmında veya dikey entegre girişimi kontrol eden paydaşlar içerisinde profesyonel bir pozisyon veya 
sorumluluk üstlenemez ve çıkar veya iş ilişkisi kuramaz.  

Mali ve Ticari 

Mali ve ticari yönler, finansmanda ve yatırım kararlarının alınmasındaki özerklik ile ilgilidir. Gaz iletim 
şebekelerinin yatırım şartları özellikle büyük ölçekli şebeke genişletmeleri (arz güvenliği ve talebin 
geliştirilmesi) açısından önem taşıdığından dolayı, gerekli yatırımların finanse edilmesi, özellikle de 
mülkiyetin ayrışması seçeneği kapsamında ise, önemli bir husustur. İletim sistem operatörleri, sermaye 
piyasasından finansman bulmaya çalışma seçeneğine sahiptir. 

Bağımsız sistem operatörü seçeneğinde iletim sistem operatörü olarak hizmet veren bağımsız sistem 
operatörü, yatırım planları yapmak suretiyle, makul ölçülerdeki talebi karşılamak için sistemin uzun 
vadeli kapasitesini sağlamakla yükümlüdür. Doğal Gaz Direktifi, bir iletim sisteminin geliştirilmesi 
bağlamında bağımsız sistem operatörünün (gerekli izinlerin alınması da dâhil olmak üzere) planlamadan 
ve yeni altyapının inşası ve işletime alınmasından sorumlu olduğunu öne sürmektedir. Bu yatırımların 
finansmanı söz konusu olduğunda ise, iletim şebekesi sahibi (TO), bağımsız sistem operatörü tarafından 
alınan yatırım kararlarının finanse etmekle yükümlüdür. Fakat bu yalnızca düzenleyici makam tarafından 
onaylanan yatırımlar ile ilgilidir. İletim şebekesi sahibi bu yatırımları kendisi finanse etmek istemezse, 
bağımsız sistem operatörü de dâhil olmak üzere konu ile ilgilenen başka bir tarafla, yatırımların finanse 
edilmesine ilişkin bir anlaşma yapmalıdır. Bu tür bir uygulama, şebeke sahibinin, şebekenin kendi 
finanse etmediği yeni kısımlarının sahibi olmayacağı anlamına gelebilir.  

Bağımsız iletim operatörü seçeneği kapsamında, bağımsız iletim operatörünün yatırım planlamasındaki 
rolü büyüktür ve isterse sermaye piyasasından gelir elde etme yetkisi ve özerkliğine sahiptir. Bununla 
birlikte AB Doğal Gaz Direktifi Madde 17 (1)(d), bağımsız iletim operatörü tarafından gerekli talebin 
yapılması halinde, gelecekte gerçekleştirilecek yatırım projeleri ve/veya mevcut varlıkların yenilenmesi 
için dikey entegre girişimin diğer kısımları tarafından bağımsız iletim operatörlerine makul bir süre 
çerçevesinde uygun mali kaynakların sağlanmasını öngörmektedir. Bu kaynakların Denetleme Organı 
tarafından onaylanması ve bağımsız iletim operatörünün söz konusu mali kaynakları düzenleyici 
makama bildirmesi gerekmektedir. 

Fonksiyonel ve Organizasyonel 

Tam mülkiyet ayrışması, iletim sistem operatörü ile diğer faaliyetler (üretim ve tedarik) arasında açık ve 
net bir ayrım olduğunu ifade etmektedir. İletim sistem operatörü, kendi kaynakları, yönetimi, personeli 
ve varlıklarıyla bağımsız bir kuruluş olarak çalışacaktır. Bu şartlar AB Doğal Gaz Direktifinde 
öngörülmektedir.  

Bağımsız sistem operatörü seçeneği kapsamında iletim sistem operatörü, iletim sistemi sahibinden ve 
dikey entegre girişimden ayrılır. İletim şebekesi sahibi (TO) ve dikey entegre girişimden yasal ve işlevsel 
olarak ayrılma söz konusudur. Bu da, yönetim ve personelin dikey entegre girişimin yönetimi ile ilgili 
faaliyetlere katılamayacağı anlamına gelmektedir. Bu durum, kuruluşun kendisine ait görevleri yerine 
getirmek için gerekli maddi, teknik ve fiziksel kaynakların yanısıra insan kaynaklarına da sahip olduğunu 
gösterebilir.  
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Bağımsız iletim operatörü, dikey entegre girişimden yasal bağlamda bağımsız, korumalı (ring-fence) bir 
bağlı şirkettir bu sebeple de organizasyonun ayrılması gerekmektedir. Örneğin bağımsız iletim 
operatörü, dikey entegre girişimin herhangi bir kısmı ile BT sistemlerini veya ekipmanlarını, fiziksel 
tesislerini ve güvenlik erişim sistemlerini paylaşma iznine sahip değildir. Doğal Gaz Direktifi Madde 
17(6)’ya göre bağımsız iletim operatörü; BT sistemleri ve ekipmanları, güvenlik erişim sistemleri veya 
denetleme için aynı danışmanlar ve dış yüklenicilerle çalışma iznine de sahip değildir. Buna farklı kontrol 
odaları kurulması da dâhildir. Bu bağlamda sevkiyat işlemlerinin taşıyıcının ve görevli tedarikçinin 
işlevleri arasında bölünmesi gerekecektir. 

Varlıkların, personelin ve sistemlerin transferi 

Aşağıda, ayrışma seçenekleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken varlık, personel ve sistem 
transferinden bahsedilmektedir. 

Varlıklar 

Tam mülkiyetin ayrışması, varlıkların iletim sistem operatörü olarak hizmet veren yeni şirkete 
aktarılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda öncelikle varlıklara değer biçilmesi gerekmekte olup 
varlıklara değer biçilirken ayrıntılı incelemeler yapılması yaygın bir uygulamadır. Bu çalışmanın 
sonucunda, varlıkların piyasa değerlerinin defter değerlerine karşılık gelmediği görülebilir. Varlıklara 
ilişkin kıymet takdirinde farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Kullanılan varlık kıymet takdiri yöntemine göre 
bu uygulamanın varlık tabanı üzerinde etkisi olabilir. Varlık tabanı, düzenleyici rejim çerçevesinde, iletim 
sistem operatörü için izin verilen gelirler üzerinde etki sahibidir. 

Bağımsız sistem operatörü modelinde, varlıklar dikey entegre girişimin mülkiyetinde kalmaktadır. Bu 
sebeple de ilgili seçenekte iletim sistem operatörü varlıklarının transfer edilmesi şartı bulunmamaktadır. 

Doğal Gaz Direktifi Madde 17(1)(a)’da bağımsız iletim operatörüne ait olan varlıkların, yine bağımsız 
iletim operatörünün mülkiyetinde bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Bu varlıklar yalnızca şebeke 
varlıkları olmayıp, gaz faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan diğer varlıkları da kapsamakta ve 
bu bağlamda defter değerleri baz alınmaktadır. 

Personel 

Her üç seçenek için de personelin tamamen ve kati olarak transfer edilmesi gerekmektedir. Üç seçenek 
arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Sistemler 

Bu durum, seçilen ayrışma modeli ne olursa olsun, iletim sistemini işletmek için gerekli olan tüm 
sistemlerin (örneğin EMS, Scada) kontrol altında olduğu ve güvenilir bir şekilde uygulandığı anlamına 
gelmektedir.  

İlişkili, düzenlenmemiş kuruluşlarda faaliyetlerin dış kaynaklardan temini ve hizmet düzeyi 
anlaşmalarının sınırları 

Bazı durumlarda, faaliyetlerin dış kaynaklardan alınması düşünülebilir. Hizmetlerin dışarıdan 
alınmasının sebebi, bu tür bir uygulamanın uygun maliyetli veya daha etkin bulunması olabilir. Bununla 
birlikte konu ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Örneğin modellerin hiçbirinde dikey entegre 
girişimin iletim sistem operatörüne hizmet vermesine (ilişkili kuruluşlardan iç kaynak kullanımı) izin 
verilmemektedir. Bunun amacı iki kuruluşun birbirinden ayrılmasını sağlamak ve kuruluşlar arasında 
ortaya çıkabilecek çıkar çatışmasının önüne geçmektir. 

İletim sistem operatörünün yalnızca aşağıdaki durumlarda dikey entegre girişime hizmet vermesine 
(ilişkili kuruluşlara dış kaynak temini) izin verilir: 

• Hizmetlerin piyasa oranları üzerinden verilmesi, 

• Düzenleyici tarafından onaylanması. 
Diğer iletim sistem operatörlerine (iletim sistem operatörü, bağımsız sistem operatörü veya bağımsız 
iletim operatörü) dış kaynak sağlanmasına izin verilmektedir. Örneğin iletim sistem operatörleri (iletim 
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sistem operatörü, bağımsız sistem operatörü veya bağımsız iletim operatörü) ve/veya piyasa 
operatörleri arasında iş ortaklığı kurulmasına izin verilmektedir. 

UDK’nin diğer görevleri 

Aşağıda, farklı ayrışma işlemleri esnasında düzenleyici makamların yerine getirmesi gereken ek 
görevler verilmektedir. Doğal Gaz Direktifi Madde 40 ve 41, düzenleyici makamın sırasıyla genel amaç 
ve görevleri ile yetkilerini ifade etmektedir. Seçilen ayrışma modeline göre düzenleyicinin görevleri 
değişiklik gösterebilir. Bu görevler genellikle izleme ve uyum görevleri ile farklı ilişkiler (bağımsız sistem 
operatörü ve iletim şebekesi sahibi (TO) ve bağımsız iletim operatörü ve dikey entegre girişim gibi) 
çerçevesindeki anlaşmazlıkların çözümüne katılım hususlarını kapsamaktadır. 

Bağımsız Sistem Operatörü (ve TO) Bağımsız İletim Operatörü (ve Dikey Entegre 
Girişim) 

 Uygunluğun izlenmesi 

 İlişki ve iletişimin izlenmesi 

 Anlaşmazlıkların çözümü 

 Yatırım planlamasının ve şebeke gelişiminin 
onaylanması 

 Bağımsız sistem operatörü tarafından 
alınan şebeke tarifelerinin iletim şebekesi 
sahibine (TO) ödenecek meblağı da 
içermesinin sağlanması 

 Denetimler 

 Kısıt bedellerinin kullanımının izlenmesi 

 Ayrımcılık için ceza uygulanması 

 İletişimin izlenmesi 

 Anlaşmazlıkların çözümü 

 Ticari ve mali ilişkilerin izlenmesi 

 Ticari ve finansal anlaşmaların onaylanması 

 Denetimler 

 Yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde 
bağımsız iletim operatörüne ait görevlerin 
bağımsız bir sistem operatörüne aktarılması 

Şekil 7: Farklı ayrışma seçenekleri kapsamında UDK’nin diğer görevleri 

3.5.2. Dış Ara Yüz Yönetimi 
715/2009 sayılı (EC) Yönetmeliği, doğal gaza ilişkin Üçüncü Enerji Paketinin ikinci kısmı olup 
Yönetmelikle geçen Madde 4, tüm iletim sistemi operatörlerinin Topluluk düzeyinde işbirliği yapmasını 
öngörmektedir (ENTSOG). Buna göre iletim sistem operatörleri sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak, iç 
piyasalarının tamamlanmasını ve işleyişini desteklemek ve pan-Avrupa iletim sisteminin daha da 
geliştirilmesini sağlamak üzere işbirliği yapabilir. 

Şebeke düzenlemeleri 

ENTSOG’un görevlerinden biri, şebeke düzenlemelerinin oluşturulmasıdır. Avrupa’nın ortak şebeke 
düzenlemeleri, sınır dışı prosedürlerinin uyumlaştırılması ve bu sayede de komşu piyasalarla daha iyi 
şekilde entegre olunup gazın sınır dışına pazarlanması/gönderilmesi amacını taşımaktadır. Söz konusu 
düzenlemeler, iletim sistemine bağlanma ve erişim ile ilgili şart ve yükümlülükleri belirlemekte ve sistem 
operatörleri ile şebeke kullanıcıları arasındaki bilgi akışını idare etmektedir. Şebeke Düzenlemeleri 
ACER (Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı) tarafından düzenlenmektedir.  
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Çok sayıda şebeke düzenlemesi hazırlanmıştır:  

Kapasite Tahsis Mekanizmalarına ilişkin Şebeke Düzenlemesi (984/2013)  

Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsis Mekanizmalarına dair Şebeke Düzenlemesi, gaz şebekesi 
operatörlerinin boru hatlarına erişim satarken uyumlulaştırılmış ihaleler gerçekleştirmesini 
öngörmektedir. Bu ihalelerde aynı ürün aynı zamanda AB’de aynı kurallara göre satılmaktadır. Bu 
şebeke düzenlemesi, 01 Kasım 2015 tarihi itibariyle geçerlidir. 

Dengelemeye ilişkin Şebeke Düzenlemesi (312/2014)  

İletim Şebekelerinde Gazın Dengelenmesine dair Şebeke Düzenlemesi, iletim sistemi operatörleri ve 
kullanıcılarının sorumlulukları da dâhil olmak üzere gaz dengeleme kurallarını belirler. Bu şebeke 
düzenlemesi 01 Ekim 2015 tarihi itibariyle geçerlidir. 

Birlikte İşlerlik ve Veri Alışverişine ilişkin Şebeke Düzenlemesi (703/2015) 

Birlikte işlerlik ve veri alışverişi kurallarına ilişkin şebeke düzenlemesi, AB dâhilinde şebeke operatörleri 
tarafından kullanılan karmaşık teknik prosedürleri Enerji Topluluğu ve AB’yi çevreleyen diğer ülkelerdeki 
şebeke operatörleri tarafından kullanılan prosedürlerle uyumlu hale getirmektedir. Bu şebeke 
düzenlemesi 01 Mayıs 2016 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 

İletim Tarifelerinin Belirlenmesine ilişkin Şebeke Düzenlemesi 

İletim tarifelerinin belirlenmesine ilişkin dördüncü şebeke düzenlemesi hâlihazırda oluşturulma 
aşamasındadır. Taslak, şu anda ENTSOG ve ACER arasında yeniden hazırlanmaktadır. Ayrıca, 
ACER’nin yakında ticaret kurallarına ilişkin çerçeve kılavuz ilkeler yayımlaması ve böylelikle beşinci 
şebeke düzenlemesinin oluşturulmasına başlaması beklenmektedir. 

Sistem planlama ve işletim 

715/2009 sayılı (EC) Doğal Gaz Yönetmeliği, ENTSOG’un iki yılda bir On Yıllık Şebeke Gelişim Planı 
hazırlamasını öngörmektedir. On yıllık Şebeke Gelişim Planlarının ilki 2010, sonuncusu ise 2015 yılında 
hazırlanmıştır. Buna ek olarak Almanya tarafından hazırlanan Netzentwicklungsplan (NEP) gibi ulusal 
gelişim planları da bulunmaktadır. Bu şebeke gelişim planlarında, iletim sisteminde yapılması gereken 
şebeke genişletmeleri belirlenmektedir. Burada amaç kısıtları azaltmak ve pan-Avrupa gaz piyasasının 
daha da gelişmesini sağlamaktır. Projeler; adalet, piyasa borcu ve kamu ortak finansmanı bağlamında 
finanse edilmektedir (EU TEN projesi kapsamında). 

İletim sistem operatörünün sistem işleyişi, AB ve ulusal Şebeke Düzenlemelerinde belirtilen görev ve 
sorumluluklara dayanmaktadır. Sistem operatörleri tüm sistem kullanıcılarına eşit davranır ve diğer 
sistem operatörleriyle serbest ve eşit bir şekilde işbirliği yapıp bilgi paylaşımında bulunurlar. 

3.6. Ayrışma Alternatiflerinin Vergi Açısından ve Yasal 
Açıdan Ele Alınması 

3.6.1. Yasal Arka Plan 
18 Nisan 2001’de yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (“Kanun”); gaz sektörünün, 
devlete ait boru hattı operatörü olan BOTAŞ’ın doğal gaz ithalat, dağıtım, depolama ve satışındaki 
tekelini kaldırmak suretiyle serbestleştirilmesine ilişkin çerçeveyi düzenlemektedir. Söz konusu Kanun, 
sözleşme ve hacimlerin özel şirketlere devredilmesi çerçevesinde, 2009 yılı itibariyle BOTAŞ’ın gaz 
ithalat payının toplam tüketimin %20’sinin altına düşürülmesini öngörmektedir. Bu sonuca halen 
ulaşılabilmiş değildir. Bu bağlamda bakıldığında Kanun, ilgili sözleşmeler BOTAŞ tarafından 
devredilmediği takdirde, özel şirketlerin hâlihazırda BOTAŞ ile tedarik anlaşması bulunan tedarikçi 
ülkelerden boru gazı ithal etmesine izin vermemektedir. Ayrıca Kanun; BOTAŞ’ın toptancılık, iletim ve 
depo faaliyetlerinin yasal bağlamda ayrışmasını ve özerk bir iletim sistemi operatörünün iletim 
şebekesini alıp işletmesini öngörmektedir. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2017             43 

Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Kanun Tasarısı”) 
hazırlanmıştır. Buna göre Kanun Tasarısı, BOTAŞ’ın yasal ayrışması bağlamında ayrışmasını20 ve üç 
farklı kuruluş oluşturulmasını kabul etmiştir. Bu kuruluşlardan biri iletim faaliyetlerini gerçekleştirirken, 
diğerinin LNG terminallerini işletmesi ve gaz depolama faaliyetlerini yürütmesi, son kuruluşun ise 
yukarıda bahsedilenler dışında kalan faaliyetleri gerçekleştirmesi planlanmıştır.  

BOTAŞ’ın gaz üretim, ithalat, tedarik ve iletim faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler kurularak ayrışması; 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kısmi bölünme, tam bölünme ve varlıkların satışı 
prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak Türk Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 
19’da şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve hisse değişimi ele alınmakta olup Madde 20’de söz konusu 
işlemlerin doğurduğu vergilere değinilmektedir. Madde 19 kapsamında ayrışmada kullanılabilecek 
alternatifler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Tam bölünme: Şirkete ait tüm varlıkların bölümlere ayrılarak diğer şirketlere devredilmesi 
anlamına gelmektedir. Bölünen şirketin paydaşlarına, devralan şirketin (yeni kurulan 
şirketler) tüm hisseleri ve hakkı verilir. Bölünen şirket feshedilir ve ticaret sicilindeki kaydı 
silinir.  

b) Kısmi bölünme: Şirkete ait varlıkların biri veya bir kısmı diğer şirketlere devredilir.  

c) Varlıkların Satılması: Şirket varlıklarının bir kısmı satılarak yeni kurulan veya hâlihazırda 
kurulu olan başka bir şirkete devredilir.   

Tablo 4: Yeniden yapılandırmaya yasal açıdan bakış 

Tam Bölünme Kısmi Bölünme Varlıkların Satılması 

Tam bölünmenin uygulanması 
halinde, bölünen şirket varlıkları 
paraya çevrilmeksizin feshedilir. 
Bu bağlamda birbirinden 
bağımsız iki şirket kurulması 
gerekecektir. Kısmi bölünmeye 
kıyasla tam bölünmede iş yükü 
daha fazla olur, yapılması 
gereken işlemler ve bildirimler 
açısından daha fazla zaman 
harcanır ve çaba sarf edilir. 

Bölünen kurumun borçları için 
müteselsil sorumluluk ilkesi 
benimsenir. 

BOTAŞ’ın tek hissedarının yeni 
şirketler kurulması ve BOTAŞ’a 
ait varlıkların belirli bir kısmının 
yeni kurulacak şirketlere 
aktarılması suretiyle kısmi 
bölünme yapılması, tam 
bölünmeye kıyasla daha 
avantajlıdır. Örneğin bölünen 
şirkette kalan faaliyet için 
herhangi bir ek işlem (örneğin 
anlaşmaların, davaların, 
varlıkların ve çalışanların 
ayrılması ve devredilmesi gibi) 
yapılması gerekmemektedir.  

Bölünen kurumun borçları için 
müteselsil sorumluluk ilkesi 
benimsenir. 

Bu uygulama ile bölünme 
arasındaki en önemli fark, yeni 
şirkete yapılan tüm devir 
işlemlerinin diğer tarafın onayı 
çerçevesinde 
gerçekleştirilmesidir. Ayrıca 
kanunla belirlenen şartlar, 
yapılan her yasal işlem için ayrı 
ayrı yerine getirilir. Satış 
öncesinde noter ile bir anlaşma 
yapılması halinde, ilgili 
anlaşmanın yeniden ele 
alınması ve noter tarafından 
yeniden onaylanması 
gerekmektedir. 

İlgili devir işleminin ticari işletme 
devri olarak kabul edilmediği 
hallerde, varlıklarını devreden 
şirketin (yeni kurulan şirketler) 
borçları için müteselsil 
sorumluluk ilkesi geçerli 
değildir.  

Yukarıda açıklanan avantajları sebebiyle kısmi bölünmenin, incelenen alternatifler arasındaki en uygun 
model olduğu düşünülmektedir. Yasal bakış açısıyla incelendiğinde; mevcut tüzel kişiliğin korunması, 
kısmi külli halefiyet konseptinin faydaları ve mevzuata uygunluk, kısmi bölünme alternatifinin daha 
avantajlı olduğunu göstermektedir. BOTAŞ’ın kısmi bölünmesinden önce çözüme kavuşturulması 
gereken birkaç konu aşağıda ele alınmaktadır. 

 

                                                   
20 Detaylı bilgi için lütfen Bölüm 3.6.5.1’e bakınız. 
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3.6.2. Tam Bölünme 

Kanundaki Tanımı  

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19, tam bölünmeyi şu şekilde açıklamaktadır: 

“Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, 
alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam 
mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına 
devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun 
uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin 
itibarî değerinin % 10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel 
değildir.” 

Tam bölünme söz konusu ise, tüm mal varlığı ve yükümlülükler kayıtlı değerler üzerinden devralan 
şirkete devredilir ve devreden (devralınan) şirketin ticari adı Türk Ticaret Sicilinden silinir. 

Payların Edinildiği Tarih  

Türk Gelir Vergisi Mevzuatına göre, ilgili hisselerin elde tutma döneminin 2 yıldan fazla olması halinde 
anonim şirket paylarının satışı sermaye kazanç vergilendirmesinden muaftır. Bu sebeple de sermaye 
kazanç vergilendirmesi muafiyetinden yararlanmak için hisselerin, vergi mükellefleri tarafından en az 2 
yıl boyunca tutulması gerekmektedir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19 ve 20 kapsamında bir birleşme veya ayrılma söz konusu ise, 
devralınan şirketin paydaşlarına verilen hisselerin edinim tarihi, ayrılan şirkete ait hisselerin edinim tarihi 
olarak kabul edilmelidir. 

Kurumlar Vergisinden Muafiyet  

Şirketler, şirketlerin herhangi bir vergi ödemeksizin birleşmesi konusu ile ilgilenen Kurumlar Vergisi 
Kanunu Madde 19 ve 20’ye göre bölünürse, şirketlerin birleşmesinden edinilen gelirler kurumlar 
vergisine tabi olmaz. Yalnızca devralınan şirketin, şirketlerin birleştiği tarih itibariyle sona eren kısmi 
hesap dönemindeki karı kurumlar vergisine tabidir. 

Buna ek olarak;  

• Bölünme tarihi, ilgili şirketin yetkili makamının bölünmesine ilişkin kararının Ticaret Siciline 
işlendiği gündür. 

• Bölünmeye ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi devralınan şirket ve devralan şirket tarafından 
ortaklaşa hazırlanmalı, her iki tarafın da imzasını taşımalı ve bölünmenin Ticaret Siciline 
işlendiği tarih itibariyle 30 gün içerisinde devralınan şirketin vergi dairesine ibraz edilmelidir. 

• Bölünme tarihi öncesindeki kara ilişkin verginin ödenmesi için, yukarıda bahsi geçen kurumlar 
vergisi beyannamesi aracılığıyla bölünme tarihi itibariyle geçerli olan kurumlar vergisi matrahı 
beyan edilmelidir. Bölünme tarihi sonrasında elde edilen her türlü gelirin vergisi devralan 
şirketten alınır. 

• Devralınan şirketin varlıklarını edinen devralan şirket, devralınan şirketin bölünme öncesi 
dönemde tahakkuk eden veya edecek olan vergi yükümlülüklerinden müştereken sorumlu 
olacağını beyan etmeli ve bu dönem ile ilgili diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair 
garanti vermelidir. Bu beyan, tarafların vergi dairesine birlikte ibraz edeceği kurumlar vergi 
beyannamesine eklenmelidir.  

Vergi Kayıplarının Kullanılması  

Kurumlar Vergisi Mevzuatı uyarınca vergi kayıpları, her yıla ait kayıpların kurumlar vergi 
beyannamesinde ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla, beş yıl boyunca devredilebilir. Vergi kayıpları kurumlar 
vergi matrahını, dolayısıyla da şirketin ödeyeceği vergi miktarını azaltır. Devralan şirket, belirli koşulların 
sağlanması halinde feshedilen şirketin vergi kayıplarının devrini kullanabilir. Kurumlar Vergisi Kanunu 
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Madde 9, kullanılacak vergi kayıplarının, devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını 
geçmemesi ve devralınan kıymetle orantılı şekilde hesaplanması gerektiğini öngörmektedir. Bu 
bağlamda aşağıdaki şartlar ayrıca aranmaktadır: 

• Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması;  

• Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden 
itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi gerekir. 

Bu şartların ihlâli halinde, vergilerin bilinçli bir şekilde kayba uğratıldığı kabul edilerek kaybedilen vergi 
üzerinden vergi cezası uygulanır. 

KDV Muafiyeti  

Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-c uyarınca, Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine 
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri Katma Değer Vergisinden muaftır.  

Ayrıca bölünme tarihi itibariyle geçerli olan ertelenmiş KDV, devralan şirket tarafından mükerrer indirime 
yol açmayacak şekilde kullanılır.  

Damga Vergisi Muafiyeti  

Damga Vergisi Mevzuatına göre, sözleşmenin her iki tarafınca da imzalanan ve üzerinde parasal bir 
tutar beyan edilen yazılı sözleşmeler damga vergisine tabidir. Damga Vergisi Kanunu Madde 1 uyarınca, 
sözleşmenin koşul ve hükümlerinden Türkiye içerisinde faydalanılması veya ilgili sözleşmenin Devlet 
Kurumuna sunulması halinde vergiye tabi tutulur. 

Birçok dokümanda damga vergisi uygulanır. Bir belge için uygulanabilecek azami damga vergisi 2016 
yılı için 1.797.117,30 TL olup vergi meblağları her yıl güncellenmektedir. Büyük işletmelerin işlemleri ile 
ilgili damga vergileri: Belirli bir maddi tutarı ihtiva eden sözleşmelerde sözleşmede geçen meblağın % 
0,948; teminat mektuplarında ilgili meblağın % 0,948; bordrolarda brüt ücretin %0,759’u. 

Damga Vergisi Kanununa ek Tablo 2 uyarınca, işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine 
göre yapılması halinde, şirketlerin bölünmesi için düzenlenen dokümanlar Damga Vergisinden muaftır. 

Sabit Varlıklar ve Amortisman  

Devralınan şirketin sabit varlıkları, bölünme tarihinde geçerli olan net defter değerleri üzerinden 
devralana devredilir ve devralan şirket, geriye kalan amortisman süresi boyunca net defter değerleri 
üzerinden sabit varlıkların amortismanına devam eder. 

Rekabet Kurulu Katılım Payı 

Şirketler sermaye artışını tescil ettirirken, artırılan sermaye miktarının %0.04’ünü Rekabet Kuruluna 
ödemek zorundadır. 

Harç Muafiyeti  

Harçlar Kanunu Madde 123 uyarınca, şirketlerin bölünmesi için yapılan işlemlerden harç (yargılama 
harcı, noter harcı, tapu harcı) alınmaz. 

3.6.3. Kısmi Bölünme 

Kanundaki Tanımı  

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19, kısmi bölünmeyi şu şekilde açıklamaktadır: 

“Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki 
iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan 
iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri 
üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine 
devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. 
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Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin 
devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.  

Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette 
kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. 

Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden 
şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri 
zorunludur.” 

Kısmi bölünme söz konusu ise, devreden şirketin tüzel kişiliği korunur. 

Payların Edinildiği Tarih  

Bakınız: Tam bölünme, Bölüm 3.6.2 

Kurumlar Vergisinden Muafiyet  

Kısmi bölünmenin Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19 ve 20’ye göre gerçekleşmesi halinde, şirketlerin 
bölünmesinden edinilen gelirler kurumlar vergisine tabi olmaz. Yalnızca devralınan şirketin, şirketlerin 
birleştiği tarih itibariyle sona eren kısmi hesap dönemindeki karı kurumlar vergisine tabidir. 

Kısmi bölünmelerde devralan şirketler, devralınan şirketin bölünme öncesinde tahakkuk etmiş veya 
edecek olan vergi borçlarından, devralınan varlıkların piyasa değeri oranında sorumludur.  

Vergi Kayıplarının Kullanılması  

Devreden şirkete ait vergi kayıpları devralan şirkete devredilemediğinden dolayı vergi kayıpları yalnızca 
devreden şirketçe kullanılabilir.  

KDV Muafiyeti, Damga Vergisi Muafiyeti, Sabit Varlıklar ve Amortisman, Rekabet Kurulu Katılım Payı 
ve Harç Muafiyeti hususları Bölüm 3.6.2’de açıklanan tam bölünmede uygulanan kurallara benzerdir. 

3.6.4. Varlıkların Satışı 
Bu alternatifte ilgili şirkete ait olan varlıklar normal bir satış ve satınalma işlemi çerçevesinde başka bir 
şirkete satılır. 

Varlıkların satışına ilişkin en önemli hususlardan biri, Türkiye’de geçerli olan Transfer Fiyatlandırması 
Yönetmeliklerine göre satış fiyatının piyasa fiyatına göre belirlenmesi, dolayısıyla da piyasa değerlerine 
uygun olması şartıdır.  

Buna ek olarak Devralan Şirket, tam ve kısmi bölünmelerde olduğu gibi devir tarihi öncesinde tahakkuk 
eden veya edecek olan vergi borçlarından sorumlu değildir. 

Varlık Satışlarının Kurumlar Vergisi  

Genel ilke olarak, varlıkların satışından elde edilen her türlü gelir kurumlar vergisine tabidir; bununla 
birlikte, yapılacak vergilendirme, devralan şirketin genel kurumlar vergi matrahına göre belirlenir.  

Fakat Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5’te, en az iki yıl süreyle devralınan şirkette bulunan hisse ve 
mülklerin satışından doğan gelirin %75’inin kurumlar vergisinden muaf olduğu beyan edilmektedir. Muaf 
tutulan kısım (toplam gelirin %75’i), bilançonun öz kaynaklar kısmında Özel Fon adı altında işlenmeli ve 
5 yıllık bir süre zarfı boyunca söz konusu hesapta tutulmalıdır. Ayrıca, söz konusu muafiyetten 
faydalanmak için yapılan satışa ait ödemenin, satış tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde alınması 
gerekmektedir. Kurumlar vergisi, satış değerinin alacak olmayan kısmı için vergi kaybı olarak kabul 
edilmektedir.  
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Varlık Satışlarına ilişkin KDV  

Kanun tarafından belirlenmiş özel bir düzenleme olmaması halinde, varlık satışlarında KVD muafiyeti 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda satış işlemleri %18 KDV’ye tabidir. Bununla birlikte Katma Değer 
Vergisi Kanunu Madde 17/4-r uyarınca, en az iki yıllık bir süre zarfı boyunca elde bulundurulan hisse ve 
mülklerin satışı KDV’den muaftır. 

Amortisman  

Satılan varlıklar; devralan şirketin, satış değerlerini ve vergi mevzuatında geçen amortisman döneminin 
başlangıcını baz alarak uygulayacağı amortismanına tabidir.  

Tablo 5: Vergi Sonuçlarına ilişkin özet tablo 

 

Tam Bölünme Kısmi Bölünme Varlıkların Satışı 

Kurumlar 

Vergisi 

- Tam bölünmeden elde 
edilen kar kurumlar 
vergisinden muaftır. 

- Kısmi bölünmeden 
elde edilen kar 
kurumlar vergisinden 
muaftır. 

- Varlıkların satışı %20 oranında kurumlar 
vergisine tabidir. 
- Yalnızca en az iki yıl süreyle elde tutulan 
mülk ve hisselerin satışı için kurumlar vergisi 
muafiyeti uygulanmakta olup bu satışlardan 
elde edilen gelirin %75’i söz konusu 
muafiyete tabidir. 

KDV  
- Birleşme ve bölünme 
işlemleri KDV’den muaftır. 

- Birleşme ve 
bölünme işlemleri 
KDV’den muaftır. 

- Varlıkların satışı %18 KVD vergisine 
tabidir. Yalnızca iki seneden uzun süredir 
elde bulundurulan mülk ve hisselerin 
satışında muafiyet söz konusudur. 

Vergi 

Kayıplarının 

Devri 

- Devralınan şirketin vergi 
kayıpları, devralan şirketler 
tarafından devralınan 
varlıkları oranında 
kullanılabilir. 
- Devralan şirketler 
tarafından kullanılan vergi 
kayıpları, devralınan 
şirketin bölünme tarihi 
itibariyle geçerli olan öz 
kaynaklar ile sınırlıdır. 

- Devralınan şirketin 
vergi kayıpları, 
devralan şirketler 
tarafından 
kullanılamaz.  
- Devralınan şirketin 
vergi kullanımı ile 
ilgili herhangi bir 
kısıtlama 
bulunmamaktadır. 

- Satışı yapan şirketin vergi kayıplarını 
kullanmak mümkün değildir. 

Alacak ve 

Borçların 

Devri 

- Alacak ve borçlar 
herhangi bir vergi yükü 
olmaksızın devredilir. 

- Alacak ve borçlar 
herhangi bir vergi 
yükü olmaksızın 
devredilir. 

- Alacak ve borçların devri, ek vergi yüküne 
sebep olabilir. 

Damga 

Vergisi 

- Bölünme işlemi ile ilgili 
dokümanlar damga 
vergisinden muaftır. 

- Bölünme işlemi ile 
ilgili dokümanlar 
damga vergisinden 
muaftır. 

- Yeni sözleşmeler veya devralan şirkete 
devredilen sözleşmeler için damga vergisi 
alınabilir. 

Harç 
- Bölünme ile ilgili işlemler 
harç muafiyetine tabidir. 

- Bölünme ile ilgili 
işlemler harç 
muafiyetine tabidir. 

- Devredilen varlıklar için harç alınabilir. 

Sermaye 

Azaltımı 

- Sermaye azaltımı 
gerekmemektedir. 

- Hisselerin hisse 
sahiplerine verildiği 
durumlarda sermaye 
azaltımı gerekebilir; 
ayrıca sermayenin 
yapısına bağlı olarak 
vergi ile ilgili başka 
sonuçlar doğabilir. 

- Sermaye azaltımı gerekmemektedir. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2017             48 

Amortisman 

- Devredilen varlıklar, 
geriye kalan amortisman 
dönemlerinde hesaplanan 
net defter değerleri 
üzerinden amortismana 
tabi olur.  

- Devredilen varlıklar, 
geriye kalan 
amortisman 
dönemlerinde 
hesaplanan net 
defter değerleri 
üzerinden 
amortismana tabi 
olur. 

- Devredilen varlıklar, mevzuatta belirtilen 
amortisman döneminin tamamı için 
hesaplanan satış değerleri üzerinden 
amortismana tabi olur. Bu da devralan şirket 
için vergi avantajı sağlar. 

 

3.6.5. Modellerin Türk Kanunlarına Göre Uygulanabilirliği  

3.6.5.1. Mülkiyetin Ayrışması (OU) 

BOTAŞ’ın gaz üretim ve tedarik faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler kurulması suretiyle ayrışması, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilebilir. Mülkiyetin ayrışması, yalnızca hesapların, 
yönetimin ve işlevsel yapının ve/veya tüzel kişiliklerin ayrışmasını değil, aynı zamanda ortaklık yapısının 
da ayrışmasını kapsamaktadır. Bu sayede, farklı alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler farklı hissedarların 
mülkiyetinde bulunan farklı tüzel kişilikler tarafından kontrol edilir, işletilir ve uygulanır. “Farklı 
faaliyetlerin farklı hissedarların mülkiyetindeki farklı tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi” 
bağlamında bu model, en üst düzey ayrışma modelidir. Daha önce de belirtildiği üzere BOTAŞ’ın 
hisseleri hâlihazırda Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığına ait olmakla birlikte şirket Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığının kontrolü altındadır. BOTAŞ’ın ayrıştırılması sonrasında ortaya çıkacak tüzel 
kişilikler özelleştirilmezse yine devlete ait olacaktır. Bununla birlikte yeni tüzel kişiliklerin farklı kamu 
kurumlarının (örneğin resmi daireler ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı haricindeki bakanlıklar) 
kontrolü altında bulunması gerekmektedir. Bu sebeple de mülkiyetin ayrışması için ilgili kamu 
kurumlarının belirlenmesi ve ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, BOTAŞ’ın 
yeniden yapılandırılması sonrasında iletim sistem operatörünün elektrik veya gaz üreten veya tedarik 
eden şirketlerle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir çıkar ilişkisi içerisinde bulunmaması 
gerekecektir. Diğer bir deyişle hâlihazırda BOTAŞ olarak bilinen kuruluş (i) üretim ve/veya tedarik 
faaliyetlerini kontrol ederken herhangi bir iletim sistemi operatörü veya iletim sistemini kontrol 
edemeyecek veya bunlar üzerinde herhangi bir hakkı bulunmayacak; (ii) herhangi bir iletim sistem 
operatörünü veya iletim sistemini kontrol ederken üretim ve/veya tedarik faaliyetlerini kontrol 
edemeyecek veya bunlar üzerinde herhangi bir hakkı bulunmayacaktır. Yine aynı kuruluşun, iletim 
sistemi operatörünün kuruluşunu veya iletim sistemini yasal bağlamda temsil eden yönetim kurulu 
üyelerini görevlendirme yetkisi olmayacak ve üretim ve/veya tedarik faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı 
olarak kontrol edemeyecek veya bunlar üzerinde herhangi bir hakkı bulunmayacaktır. Her türlü çıkar 
çatışmasının önlenmesi için aynı kişilerin her iki kuruluşun da yönetim kurulunda görev almasına izin 
verilmemelidir.  

Türk Ticaret Kanununun kısmi bölünme ile ilgili hükümleri uyarınca varlıklar diğer şirketlere devredilir. 
Bölünen şirketin hissedarları devreden şirkete de hissedar olabilecekleri gibi, bölünen şirketin kendisi 
de devralan şirkete hissedar olabilir.  

Kısmi bölünmede, devreden (bölünen) şirketin hissedarları, devralan (yeni kurulan) şirketlerden mevcut 
hisse ve haklarını karşılayacak oranda hisse ve hak talep etme hakkına sahiptir. Bu oran, bölünmeye 
katılan şirketlere ait varlıkların değerleri, oy hakkı dağılımı ve diğer önemli hususlar göz önünde 
bulundurularak hesaplanır. Devreden şirkette oy hakkı bulunmayan hisselere sahip olan hissedarlara 
yine oy hakkı bulunmayan veya aynı oy hakkı değerine sahip hisseler verilir. Devreden şirketteki 
hisselere bağlı ayrıcalıklı haklar söz konusu olduğunda ise, devralan şirketlerde bunlara eşdeğer haklar 
veya uygun bedeller verilir. Devralan şirket, devreden şirketteki intifa senedi sahiplerine senetlerine 
eşdeğer haklar vermeli veya söz konusu intifa senetlerini, bölünme anlaşmasının yapıldığı tarihteki 
gerçek değerleri üzerinden satın almalıdır. Bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut hisseleri oranında 
şirket hissesi veya bölünmeye katılan şirketlerin bazıları veya tamamında, mevcut hisseleri ile orantılı 
olacak miktarda hisse, devreden şirketin paydaşlarına verilebilir (Türk Ticaret Kanunu Madde 168, atıf 
Madde 140). 
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Kısmi bölünmede, varlıkların bir kısmı (aktif-pasif) bölünme yoluyla devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 
Madde 168 uyarınca, bölünmeye tabi olmayan varlıklara ilişkin hak ve borçlar devreden şirkette kalır. 
Hissedarlığın devamı ve hakların korunması ilkesi uygulanır. Şirket hissedarları, eşdeğer değerlerde 
hak talebinde bulunur. Madde 159’da da belirtildiği üzere, bölünen şirketin hissedarları Devralan 
Şirketten hak alır. Bölünme sonrasında bölünen şirkette, borçları kapatacak düzeyde varlık bırakılır. 
(Türk Ticaret Kanunu Madde 162 Gerekçe) 

Kısmi bölünme söz konusu ise, sermaye kaybına ilişkin yasal ve mali tehlikeleri (varlıkların belirli 
kısımlarının bölünen şirketten ilgili oranlara göre ayrılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler) veya 
sermayenin yeni duruma uyum sağlaması çerçevesinde ortaya çıkabilecek sıkıntıları gidermek için 
sermaye azaltılabilir. Madde 162’ye göre, sermayenin azaltılması halinde, sermayenin azaltılması 
durumunda alacaklıların korunmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.  

BOTAŞ için kısmi bölünmenin sağlanması amacıyla bir dizi husus belirlenmiştir:  

İstihdam Sözleşmelerinin Devri 

Türk Ticaret Kanunu (Madde 178), istihdam sözleşmelerinin maaşlar, ihbar ve kıdem tazminatları, yıllık 
izinler, sigortalar ve avans ödemeleri gibi tüm hak ve borçlar ile birlikte devralan şirkete devredilmesini 
sağlayarak çalışanları korumaktadır. Çalışanlar, hizmet sözleşmelerinin yasal işten çıkarma süresi 
sonunda feshedilmesi halinde itiraz etme hakkına sahiptir. Devralan Şirket ve çalışan, ilgili sözleşmeyi 
son geçerlilik tarihine kadar ifa etmekle yükümlüdür. Bu sebeple de tam bölünme uygulanması halinde 
tüm çalışanlardan onay alınması uygun olacaktır. Mevzuatta, çalışanlar tarafından öne sürülen itirazların 
hangi şartlarda geçerli hangi şartlarda haksız olarak kabul edileceği çok açık ve net olmamasına rağmen 
farklı seçenekler bulunmaktadır.  

Anlaşmaların Devri  

Ayrışma, en çok BOTAŞ tarafından imzalanmış olan mevcut anlaşmalar üzerinde etkili olacaktır. Türk 
Ticaret Kanununun, şirketlerin ayrıştırılması için belirlediği yasal temel ve külli intikal ilkesi, bölünme 
halinde anlaşmaların yenilenmesi gibi durumlarda ortaya çıkacak iş yükünün azaltılmasını 
amaçlamaktadır. Kısmi külli intikal söz konusu ise, hak ve borçlar tek bir işlem çerçevesinde devredilir. 
Söz konusu varlıklara ilişin mülkiyetin devredilmesine ilişkin şartların yerine getirilmesi zorunlu değildir. 
Bölünmenin tescil edilmesi ve ilanıyla birlikte kısmi külli intikal yürürlüğe girer.  

Bölünme işlemlerinde, devralan şirketler, üçüncü taraflarla ortaya çıkan veya çıkacak olan her türlü 
anlaşmazlıkta, devreden şirketlerin halefi olarak hareket eder. Bu sebeple de şirketler hâlihazırda tabi 
bulundukları hususlar çerçevesinde bölündükleri sürece, şirketlere ait mevcut anlaşmaların yenilenmesi 
gerekmediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bölünmeye ilişkin bildirimlerin yapılması, ayrıca Ticaret 
Sicil Müdürlüğüne tescil ve bildiri yazısı gönderilmesi şarttır. Buna ek olarak, varlıkların devrine ilişkin 
İsviçre kanununa atfen yürürlüğe giren yönetmelikte ilgili sözleşmeler, bölünme ile ilgili alacak temliki ve 
varlık transferi olarak görüldüğünden dolayı, diğer tarafın onayının alınması gerektiğine ilişkin fikirler de 
bulunmaktadır. Araştırmamızın sonucunda, bu konunun da tartışmalı olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple 
de yapılacak olan işlemlere, doğal gaz piyasası mevzuatı çerçevesinde, çalışanların, diğer hakların ve 
anlaşmaların bölünme sonucunda ortaya çıkan şirkete devredilmesine ilişkin özel bir hüküm baz alınarak 
diğer tarafın onayının alınması tartışmasını bitirecek koruyucu bir hüküm eklenmesi uygun olabilir. 

Hâlihazırda devam eden değerlendirmelerin yanısıra, hem tedarik hem de iletim faaliyetlerine ilişkin 
hükümleri içeren anlaşmaların da ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Ele alınan anlaşmanın her iki 
faaliyeti de kapsaması halinde bir ek protokol hazırlanmalı veya mevcut anlaşma feshedilerek her şirket 
için ayrı bir anlaşma imzalanmalıdır. Anlaşmaların yenilenmesi halinde damga vergisi yükümlülüğü 
doğabilir. Ayrıca, BOTAŞ’ın taraf olduğu anlaşmalara ilişkin özel hallerin de değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

Ruhsat ve İzinlerin Devri  

BOTAŞ’ın hâlihazırda sahip olduğu her türlü lisans ve izin için, bölünmeye ilişkin karar ile birlikte ilgili 
kuruma veya kuruluşa başvurulur. Bu aşamada herhangi bir riskle karşılaşmamak için, herhangi bir 
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onay, izin, vergi ödemesi, harç ve resim bulunmayan tüm lisans ve izinlerin devri, doğal gaz piyasası 
mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.  

Aksi taktirde, mevcut lisans ve izinlerin yeniden alınması için ilgili kuruma veya kuruluşa yeniden başvuru 
yapılması gerekebilir. Bu durumda tedarik şirketi, ilgili lisans veya izni edinmek için gerekli olan tüm 
şartlara uygun şekilde hareket etmek ve lisans bedelini yeniden ödemek zorunda kalacaktır.  

Davalar  

Devreden şirket, bölünme kararının tescil tarihi itibariyle tüzel kişilik statüsü edinir ve BOTAŞ’ın kısmi 
külli halefi olur. Davalara taraf olmak konusunda kısmi külli intikale ilişkin bir mahkeme kararına göre, 
devir işlemlerinin ilgili dava hâlihazırda devam ederken gerçekleştirilmesi halinde dava, devralan şirket 
üzerinden devam eder.  

Bununla birlikte BOTAŞ’ın davacı olması halinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca dava yeni 
kurulan şirkete/şirketlere devredilebilir. Durumun bu şekilde zuhur etmesi halinde, yeni kurulan 
şirket/şirketler ilgili davanın davacıları olur ve dava devam eder. BOTAŞ’ın davalı olması halinde, dava 
konusu yine yeni kurulan şirkete/şirketlere devredilebilir fakat bu durumda davacının iki seçeneği 
bulunmaktadır. Dava olduğu gibi devam ettirilebilir veya davacı ilgili davayı tazminat davasına 
dönüştürebilir.  

BOTAŞ’ın davaları ilgili haller çerçevesinde devam ederken devir işlemi gerçekleşmesi halinde, 
davaların Devralan Şirket üzerinden devam ettirilmesi durumu, yasal ayrışmayı her türlü riske karşı 
düzenleyen doğal gaz piyasası mevzuatına göre düzenlenmelidir.  

3.6.5.2. Bağımsız Sistem Operatörü - (ISO) 

Bu model, dikey entegre şirketin iletim sistemi mülkiyetini elinde bulundurmasını fakat şebekenin ilgili 
makam tarafından görevlendirilen bağımsız bir sistem operatörü tarafından işletilmesini gerektirdiğinden 
dolayı BOTAŞ iletim şebekesi sahibi konumunda kalır fakat bağımsız sisteme ilişkin işlemleri 
gerçekleştirmez. Bağımsız sistem operatörü, üçüncü taraf erişimini sağlamak ve idare etmenin (erişim 
bedellerinin, kısıt bedellerinin ve iletim sistem operatörleri arası tazminat mekanizması kapsamındaki 
ödemelerin alınması da dâhil) yanısıra iletim sistemini işletmek, bakımını yapmak ve geliştirmekle 
yükümlüdür. Doğal Gaz Direktifi, bağımsız bir sistem operatörünün görevlendirilmesi halinde, iletim 
sistem sahibinin yasal ve işlevsel açıdan ayrışmasını gerektirmektedir (Türk kanunlarınca uygulanabilir). 
BOTAŞ’ın Türk Ticaret Kanunundaki bölünme ile ilgili hükümler çerçevesinde yeniden yapılandırılması 
suretiyle bağımsız sistem operatörü ayrışma yöntemi kullanılabilir. (i) Üretim, ithalat, tedarik kuruluşları 
ile şebeke sahipleri ve (ii) sistem operatörü tüzel kişilikleri, yukarıda açıklanan kısmi bölünme prosedürü 
uygulanarak farklı tüzel kişilikler halinde düzenlenir. Bu sayede BOTAŞ’ın, bağlı şirketin günlük 
işlemlerine ilişkin talimat vermesi engellenecektir. Bu sebeple, iletim şirketi ve sistem operatörü için 
“bağımsız” operatör paydaşları oluşturulması çerçevesinde farklı paydaşlar yer almalıdır. 

3.6.5.3. Bağımsız İletim Operatörü - (ITO) 

Bu model, iletim şebekesi mülkiyetinin tamamının dikey entegre şirket olan BOTAŞ’a kalmasına imkân 
tanır fakat şirketin, tedarik ve üretim işlerinin bağımsızlığını sağlamak için bir dizi kurala uyum 
sağlamasını şart koşar. Doğal Gaz Direktifi uyarınca bağımsız iletim operatörü bazı özel ve istisnai 
durumlarda, yasal hizmetler, BT hizmetleri veya muhasebe hizmetleri için üçüncü taraflarla sözleşmeler 
yapabilir. Bunun için gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanabilir: (i) Varlıkların bağımsız iletim 
operatörüne ait olması; (ii) personelin bağımsız iletim operatörü tarafından istihdam edilmesi, (iii) 
bağımsız iletim operatörünün kurumsal hizmetler için günlük ana faaliyetleri (yasal hizmetler, muhasebe 
ve BT hizmetleri) gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda kalifiye personel istihdam etmesi. Doğal Gaz 
Direktifi, bağımsız iletim operatörünün sınırlı sorumlu şirket (limited şirket) olarak kurulmasını şart 
koşmaktadır. Hâlihazırda geçerli olan mevzuat sebebiyle Türkiye’de uygulanabilecek olan yasal ayrışma 
modeline benzerlik gösterse de bağımsız iletim operatörü modelinin herhangi bir kanun çerçevesinde 
düzenlenmediği unutulmamalıdır.  

Ayrıca Türk kanunları çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ile birlikte esnek kurul modelleri getirilmiştir. 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde “denetleme kurulu” ifadesi yer almasa da, aynı kanunun Madde 
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367’sinin gerekçesinde, kurul sisteminin yanısıra bir denetleme kurulu-idari kurul kurulabileceği 
belirtilmektedir. Bu durum teknik açıdan doğru olsa da, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Alman/AB 
sisteminde öngörülen şekilde bir denetleme kurulu-idari kurul kurulamayabileceği kanaatindeyiz. Buna 
göre, Yönetim Kurulu üzerinden denetim kurulu-idari kurul ayrımı yapılabilir. Yönetim Kurulu, icra 
görevlileri atayarak bir idari kurul kurabilir. Yönetim Kurulunun tüm yetkilerini idari kurula devretmesi 
halinde ise Yönetim Kurulu denetim kurulu halini alır. Bununla birlikte söz konusu denetim kurulu, Alman 
sistemindeki denetim kuruluyla aynı yetkinliklere sahip olmaz. Bu seçeneğin benimsenmesi durumunda, 
idari kurulda Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri görev alıyor ise, ilgili üye Yönetim Kurulundaki 
görevini de yerine getirir; bu uygulama denetim kurulunun tabiatında vardır. Gerekli hallerde Yönetim 
Kurulu idari kurulu denetler, talimat verir ve görevden alır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı denetim 
kurulu-idari kurul yapısının Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği şekilde yeniden yapılandırılmasının 
daha verimli olabileceği kanaatindeyiz. 

3.6.5.4. Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Göre Bölünme 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Madde 7’de; “Bir ya da birden fazla teşebbüsün 
hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü 
yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması 
sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir 
teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde 
hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması 
hukuka aykırı ve yasaktır. Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için 
Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder.” denilmektedir. 

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4) Madde 
5 uyarınca, kısmi bölünmelerde Rekabet Kurulundan onay alınması şarttır. Bununla birlikte aynı Tebliğ 
Madde 6’ya göre, “kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerde” onay alınması 
gerekmemektedir. 
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4. AB Uygulamaları 

4.1. Avrupa Birliğindeki Uygulamalar 
Türkiye için iyi veya kötü örnekler oluşturabilecek bazı ülkelerin ayrışma uygulamalarına ilişkin detaylara 
girmeden önce, bu bölümde AB’nin ayrışma uygulamalarına ilişkin genel bir bakış açısı sunacağız. 

Tablo 6 AB üye Devletlerin ana doğal gaz iletim hatları için hâlihazırda uygulanan ayrışma modellerine 
ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır. Tahsisli ve belgelendirilmiş iletim sistem operatörleri 
bulunmasına rağmen Avusturya’daki TAG ve İtalya’daki ITG gibi bireysel (transit) boru hatları ve 
Hollanda ile İngiltere arasındaki BBL gibi bağlantı hatları bu tabloda yer almamaktadır. Bu bilgiler; 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation adresinden 
ulaşılabilecek olan dokümanlara dayanmaktadır. 

Tablo 6: Gaz iletim sistem operatörleri için kullanılan ayrışma modelleri21 

Ülke 
% Devlet 
Mülkiyeti 

OU ITO ISO 

Avusturya 31.5 (OMV)  Gas Connect Austria  

Belçika 79.8 (Publigas) Fluxys   

Bulgaristan 100  Bulgartransgaz  

Çek 
Cumhuriyeti 

0  Net4gas*  

Almanya 0 

Fluxys 

Gasunie 
Transport 

Bayernetz, GRTgaz, 
Jordgas, Nowega, 
Terranetz, Gascade, 
GTG Nord, Ontras, 
Thyssengas, OGE, 
(Open Grid Europe) 

 

Danimarka 100 Energinet.dk   

İspanya 5 (SEPI) 
Enagas 

Reganosa 
 

ETN’nin iletim 
sistem 
operatörü 
olarak Enagas 

Saggas’ın iletim 
sistem 
operatörü 
olarak Enagas 

Fransa 33.3 (Engie) TIGF GTRgaz  

Yunanistan 34  Desfa  

                                                   
21  Gaz piyasaları çok küçük olan veya hiç gaz piyasası bulunmayan ya da yeni veya izole piyasalar 
olduğundan dolayı ayrışma düzenlemelerinden muaf olan (Madde 49) yedi üye devlet bu tabloda yer 
almamaktadır. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
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Ülke 
% Devlet 
Mülkiyeti 

OU ITO ISO 

Macaristan 24.7  FGSZ  

İrlanda 100 
 BGE (şimdi adı Gas Networks 
Ireland)* 

 

İtalya 21 Snam Rete Gas   

Litvanya 
96.58 (UAB 
EPSO-G) 

Amber Grid   

Hollanda 100 
Gasunie 
Transport 

  

Polonya 100 Gaz-System  

Yamal’ın iletim 
sistem 
operatörü 
olarak Gaz-
System 

Portekiz 11.1 REN   

Romanya 58.5   Transgaz 

İsveç 0 Swedegas   

Slovenya 39.6  Plinovodi  

Slovakya 100? (en az 51)  Eustream  

BK 0 
National Grid 
Gas 

  

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Net4gas ve BGE bağımsız iletim operatörü olarak belgelendirilmiş 
olmalarına rağmen hisselerin özel taraflara devri ardından iletim sistem operatörleri artık dikey entegre 
girişime ait değildir, dolayısıyla mülkiyetin ayrışması modeli uygulanmaktadır. 

Bu tabloda, iletim sistem operatörü içerisinde kamu mülkiyetinin payı da gösterilmektedir. Örneğin 
Avusturya devleti, iletim sistem operatörü olan Gas Connect Austria’nın ana şirketi OMV içerisindeki 
payların %31.5’ini elinde bulundurmaktadır. Belçika’da, belediyeye bağlı holding şirketi Publigas, 
Fluxys’e ait olan hisselerin %77.7’sini elinde bulundurmaktadır. Buna ek olarak hisselerin %2.1’i de 
Federal Holding and Investment Company’ye aittir. Bu bağlamda Fluxys’in büyük bir kısmının alt 
yönetime (belediye) ait olduğu söylenebilir.  

İletim sistem operatörlerinin kamu mülkiyetinde bulunması, Avrupa’da (halen) geçerli olan bir 
uygulamadır. Bununla birlikte eskiden görevli olan gaz tesislerinin ticari kısımları genellikle 
özelleştirilmiştir. Genel anlamda bakıldığında devletler, özelleştirmenin daha fazla sermaye yatırımı 
getireceğini ayrıca verimin ve kullanımın artması sonucunda fiyatların düşeceğini düşünmektedir. Gaz 
şebekesinin özelleştirilmemesinin sebebi, altyapının doğal tekel olarak görülmesi ve ekonomi için hayati 
önem taşıdığının düşünülmesidir.  
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 7‘de de gösterildiği üzere, mülkiyeti ayrışan iletim sistem operatörleri genellikle devlete ait iken bağımsız 
iletim operatörleri genellikle özel sektöre geçmiştir.  

Tablo 7: Mülkiyetin ayrışması uygulaması ve bağımsız iletim operatörlerinde devlet ve özel 
sektörün hissedarlığı 

 OU ITO 

Sistemin büyük kısmı 
devlete ait olan ülkeler 

Belçika 

Danimarka 

Çek Cumhuriyeti 

İrlanda  

Litvanya 

Hollanda  

Polonya  

Bulgaristan 

Slovakya 

Sistemin büyük kısmı özel 
sektöre ait olan ülkeler 

İspanya  

İtalya  

Portekiz  

İsveç  

BK  

Avusturya 

Almanya 

Fransa 

Yunanistan 

Macaristan 

Slovenya 

Mülkiyet Ayrışması Örnekleri 

Mülkiyetin ayrışması modeli, sistem sahiplerinin ya tedarik işini ya da iletim operatörlüğü görevini 
bırakmasını gerektirmektedir. Tarafların nasıl hareket edeceğine ilişkin kuralları belirleyen bağımsız 
iletim operatörü modelinin aksine mülkiyetin ayrışması modeli, iletim sistem operatörü mülkiyet yapısı 
çerçevesinde ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi için tasarlanmıştır. Bu uygulama Üçüncü Direktifteki 
düzenlemelerin bir parçası haline gelmeden önce dahi bazı üye devletler veya şirketler gaz iletim 
şebekelerinin mülkiyet ayrışmasına gitmiştir (örneğin Birleşik Krallık, Danimarka, İspanya ve Hollanda). 
Bu uygulama genellikle devlet mülkiyetindeki şirketlerin özelleştirilmesi sürecinin bir parçası olarak 
hayata geçirilmiş olup söz konusu özelleştirme süreçlerinde ticari tedarik kısımları özel şirketlere 
satılmıştır. 

Buna ek olarak bazı ülkelerde, büyük ölçüde özelleştirilmiş olan gaz şirketleri de çeşitli sebeplerden 
dolay tam mülkiyet ayrışmasına gitmiştir. Örneğin Hollanda’da gaz iletim şebekesi, kanunlar 
çerçevesinde ülkenin devlet mülkiyetinde tutulması gereken hayati altyapısı olarak kabul edilmiştir. 
Bunun sonucu olarak da dikey entegre gaz şirketi olan Gasuine’nin ayrıştırılması gerekmiş ve Hollanda 
devleti, 2005 yılında, şebeke kısmındaki özel hissedarları (Shell ve ExxonMobil) 2.77 milyar Avro 
vererek satın almıştır. 

Bu noktada, bağımsız iletim operatörü olarak ayrılan bazı iletim sistem operatörlerinin hâlihazırda 
mülkiyetin ayrışması modelini uyguladıkları da belirtilmelidir. Fransız TIGF (Transport et Infrastructures 
Gaz France), Total’in boru hattı ve depo işini elden çıkarmaya karar verip hisselerini sattığı 2013 yılına 
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kadar Total grubunun bir parçası olarak hizmet vermiştir (hisselerin %45’i Snam’a, %35’i GIC’ye ve 
%20’si ENI’ye satılmıştır). İtalya’da geçerli olan kanunlar, düzenlenmiş doğal gaz tesislerin tamamının 
mülkiyetin ayrışması rejimine geçmesini şart koştuğundan dolayı Snam Rete Gas bağımsız iletim 
operatörlüğünden mülkiyetin ayrışmasına geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Snam hisselerinin %30’unu 
Cassa’ya devreden ENI, Snam üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir. Bu noktada, Doğal Gaz Direktifinin 
mülkiyet ayrışması uygulamasından sonra bağımsız iletim operatörü veya bağımsız sistem operatörü 
modeline geçişe izin vermediği belirtilmelidir. 

Bağımsız İletim Operatörü Örnekleri 

Bağımsız iletim operatörü modeli oldukça karmaşık gibi gözükse de Avrupa’daki iletim sistem 
operatörlerinin ayrıştırılmasında oldukça popülerlik kazanmıştır. Bu model ilk etapta Doğal Gaz 
Direktifinde öngörülmemiş olup sekiz üye ülke (Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Lüksemburg, Letonya ve Slovakya) tarafından yapılan ve iletim sistem operatörlerinin dikey entegre 
girişimlere bağlı bulundukları mevcut yapıların korunmasına imkân tanıyan bir uzlaşma talebinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kati suretle uygulanan koruma kurallarının iletim sistem 
operatörünün bağımsızlığını sağlaması gerekmektedir. Beklendiği üzere bağımsız iletim operatörü 
modeli, ilk etapta bu modeli talep eden ülkelerde uygulanmaktadır fakat Gaz Direktifi uygulamasının 
dışında kalması, dolayısıyla da ayrışma kurallarından muaf olması sebebiyle Latvijas Gaze henüz 
belgelendirilmemiştir (Madde 49). E.ON ve Gazprom, Letonya’ya ait gaz iletim sistem operatörü 
hisselerinin büyük bir kısmını ellerinde bulundurmaktadır.  

Kayda değer bir diğer husus da, Almanya’daki iletim sistem operatörlerinin büyük bir kısmının bağımsız 
birer iletim operatörü olarak hizmet vermeleridir. Bununla birlikte Fluxys (Belçika) ve Gasunie Transport 
(Hollanda) gibi diğer ülkelerde kurulmuş olan bazı iletim sistem operatörleri, kendi ülkelerinde geçerli 
olan mülkiyet ayrışması modelini uygulamaktadır. Aynı ülke (ve aynı UDK) içerisinde farklı ayrışma 
modellerinin bir arada bulunabileceği açıktır. 

Bazı ülkelerde ise bağımsız iletim operatörü modeli artık hükümsüz kalmıştır. Çek Cumhuriyetinde, 
devlet tarafından gerçekleştirilen özelleştirme süreci sonucunda Transgas ve RWE birleşmiş, bunun 
neticesinde de 2001 yılında RWE Transgas kurulmuştur. Akabinde yapılan ayrışma ise 2006 yılında 
iletim sistem operatörü RWE Transgas Net’in kurulması ile sonuçlanmıştır. Söz konusu iletim sistem 
operatörü daha sonra Net4Gas adını almış ve 2012 yılında bağımsız iletim operatörü olarak 
belgelendirilmiştir. Bunun ardından 2014 yılında RWE, kendi hisselerini yaklaşık 1.6 Milyar Avro 
karşılığında Allianz ve Borealis’e satmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan durum, bağımsız iletim operatörü 
modeline ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir çünkü artık Net4Gas (eski RWE) ile ilgili herhangi 
bir dikey entegre girişim kalmamıştır. Mukayese edilebilir bir gelişme de, Bord Gais Energy’nin 2014’te 
Centrica’ya satıldığı ve Gas Networks Ireland’ın22 hâlihazırda iletim sistem operatörü lisansına sahip 
olduğu ve devletin birden çok kuruluşu kapsayan şirketi olan Ervia çatısı altında mülk sahibi olarak 
hizmet verdiği İrlanda’da görülmüştür. Belgelendirilmiş ayrışma modelinin gözden geçirilmesi 
beklenmektedir. 

Hâlihazırda yalnızca sekiz ülke (Çek Cumhuriyeti ve İrlanda hariç) bağımsız iletim operatörü modelini 
uygulamaktadır. Bağımsız iletim operatörü modelini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada23 (hem 
elektrik hem de gaz) Avrupa Komisyonu, 2014 yılı itibariyle bağımsız iletim operatörleri için özerkliğe 
ilişkin genel şartların (bağımsız iletim operatörlerinin maddi, teknik, fiziksel ve insan kaynakları 
bulunması gerekmektedir) uygulandığı ve pratikte de işlevsel olduğu sonucuna varmıştır. Bununla 
birlikte bağımsız iletim operatörünün bağımsızlığı ile ilgili olarak (karar verme hakları, sermaye 
piyasasında para toplamak ve kurumsal yapı) Avrupa Komisyonu, belgelendirme seçenekleri 
bağlamında genellikle sorun olduğunu dile getirmiştir. Bununla birlikte bağımsız iletim operatörü modeli 
kapsamındaki bağımsızlığa ilişkin kurallar hâlihazırda uygulamada işlevsel olup UDK’ler ve bağımsız 
iletim operatörleri arasında düzenli iletişim kurulması sayesinde uygunluklar da büyük ölçüde 
izlenmektedir. Avrupa Komisyonunun diğer bulguları şu şekilde sıralanabilir: 

                                                   
22  Eski Gaslink Ağustos 2015’te feshedilmiş ve şirkete ait sorumluluklar Gas Networks Ireland’a 
devredilmiştir. 
23  Bağımsız iletim operatörü modeline ilişkin rapor SWD(2014) 314 nihai. 
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• Personel ve yönetimin bağımsızlığı: Bağımsız iletim operatörü için çalışan personelin, dikey 
entegre girişimi diğer şebeke kullanıcılarına tercih etmekten herhangi bir çıkar elde edememesi 
büyük ölçüde sağlanmıştır. Bununla birlikte yönetimin bekleme döneminin genellikle çok uzun 
olduğu düşünülmektedir (hem iletim sistem operatörleri hem de UDK’ler tarafından). 

• Denetleme Kurulu: Bazı UDK’ler dikey entegre girişiminin aksine hareket edebilme imkânlarının 
bulunmadığını ifade etseler de, kurallar tatmin edici şekilde uygulanmaktadır. Denetleme kurulu 
üyelerinin bağımsızlığına ilişkin şartların daha da kati olması gerektiği öne sürülmüştür. 

• Uyum Programı ve Uyum Takip Sorumlusu: Uyum programı ve uyum takip sorumlusu genellikle, 
bağımsız iletim operatörlerinin ayrışma kurallarına uyumlarının izlenmesi açısından etkin birer 
araç olarak görülmektedir. 

• Şebeke geliştirme ve yatırım kararları verme yetkileri: Bağımsız iletim operatörü veya mülkiyetin 
ayrışması modeli kapsamında yapılan yatırım düzeyleri arasında herhangi bir fark 
görülmemektedir. 

Bağımsız Sistem Operatörü Örnekleri 

Romanya’nın iletim sistem operatörü olan Transgaz, bağımsız sistem operatörü modelini uygulayan tek 
ulusal iletim sistem operatörüdür. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, “mevcut durum çerçevesinde 
Transgaz’ın bağımsız sistem operatörü modeli çerçevesinde belgelendirilmesi için yeterli dayanak 
bulunmadığı” kanaatindedir.24 Transgaz’ın Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız sistem operatörü 
olarak kabul edilmemesinin ana sebebi, bağımsız sistem operatörünün büyük ölçüde sistem sahibi ile 
aynı olmasıdır. Bağımsız sistem operatörü olarak önerilen Transgaz, şebekenin %64’üne sahiptir ve bu 
tür bir uygulama bağımsız sistem modelinde kabul edilmemektedir. Avrupa Komisyonunun 
Romanya’daki bağımsız sistem operatörüne karşı öne sürdüğü diğer itirazlar ise devlet içerisinde 
ayrılma (çeşitli bakanlıklar ve daire başkanlıkları), azınlık hissedarlarının çıkarları (hissedarların, kurul 
üyelerinin görevlendirilmesi ve oy verme hakları gibi AB şartlarına uygun olmayan çeşitli hakları 
kullanabilmeleri), Transgaz kurul üyelerinin bağımsızlığı ve Enerji Daire Başkanlığının Transgaz 
üzerindeki gücü ile ilgilidir. 

Bağımsız sistem operatörü modelinin çok popüler olmadığı ve hem UDK’ler hem de Avrupa 
Komisyonunda onay alınmasının zor olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yalnızca Polonya’nın iletim sistem 
operatörü Gas-System, transit boru hattı olan Gaz-System Yamal’ın bağımsız sistem operatörü olarak 
hizmet vermekte ve İspanya’da kurulu olan Enagas, daha küçük sistemler olan ETN ve Saggas’ın 
bağımsız sistem operatörü olarak hareket etmektedir. Bu itibarla, bağımsız sistem operatörü modeli, 
büyük bir sistem içerisinde yer alan daha küçük ölçekli şebeke veya boru hattı projeleri için daha uygun 
gibi gözükmektedir. Bağımsız sistem operatörünün sistem işlemlerindeki uzmanlığı ve kaynakları 
buradaki önemli faktörlerdir. 

Bağımsız sistem operatörü konsepti yeni bir konsept değildir; ABD gibi çok sayıda toptan piyasasında 
uygulanmıştır fakat gazdan ziyade elektrik piyasasında daha yaygındır. Gaz piyasasında bağımsız 
sistem operatörü modelinin görülebileceği az sayıda örnekten biri Avustralya’dır. Avustralya Enerji 
Piyasası Operatörü (AEMO); gaz ve elektrik piyasasında işletmeye ve gelişime ilişkin işlevlerin yanısıra 
planlama işlevlerini de yerine getirmektedir. AEMO, Victorian gaz iletim şebekesini ve Ulusal Elektrik 
Piyasasını (NEM) idare etmektedir. Kuruluş aynı zamanda doğu ve güney Avustralya elektrik ve gaz 
perakende piyasalarını takip ederek tam perakende rekabet edebilirliğine imkân tanımaktadır. 
Kuruluşun bir diğer sorumluluğu ise, elektrik için ulusal iletim planlaması yapmak ve gaz için Kısa Vadeli 
Ticaret Piyasasını (STTM) oluşturmaktır. AEMO devlete ait bir kuruluş olsa da Avustralya gaz boru 
hatları özel mülkiyete aittir (örneğin APA Group’un mülkiyetinde). 

Pratikte, varlık mülkiyeti olmaksızın bağımsız sistem işlemlerinin gerçekleştirilmesinin sıkıntı yarattığı 
görülmüştür. Şebeke bağımsız sistem operatörüne kiralanır, dolayısıyla da bağımsız sistem 
operatörünün tüm sistem ve varlıkların işletimi konusunda tam yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple de 
bağımsız sistem operatörü modeli, sistemin işletilmesi ve iletim (mülkiyet) faaliyetleri arasında yeni 
arayüz kuralları getirilmesini gerektirir. Pollitt, bağımsız sistem operatörlerinin ayrımcı olmayan erişim 

                                                   
24  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2013_088_ro_en.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2013_088_ro_en.pdf
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konusunu ele almasına rağmen yatırımın yeterliliği sorununu çözmediği sonucuna varmıştır. ABD’de 
kurulu olan PJM, uygun şekilde yönetilemeyen yüksek kısıt maliyetlerini gösteren (kötü) bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bağımsız sistem operatörü ile varlık sahibi arasındaki arayüzün idaresi, diğer bir 
deyişle şebekenin geliştirilmesi için mülk sahibine uygun teşvik sağlanması kolay değildir. Dahası, bakım 
ve kısıtların etkin ve esnek bir şekilde yönetilmesi tehlikeye düşmektedir. Bağımsız sistem operatörü 
modelinde tecrübe edinen AB üye devletlerinin büyük bir kısmı, bu kararlarından geri dönmüş ve 
mülkiyet ayrışmasını veya bağımsız iletim operatörü modelin seçmiştir. Bu sebeple de kati bir şekilde 
düzenleme yapılması ve uygulamaların sürekli izlenmesi gerekmektedir (örneğin yatırım planlamasında 
UDK’nin onayının alınması ve bağımsız sistem operatörünün yatırım kararlarına katılmasının veya 
yatırım kararı alabilmesinin sağlanması). 

Uygulanan model ne olursa olsun, iletim sistem operatörü belgelendirme süreçlerindeki en büyük engel 
genellikle hissedarlar arasındaki mülkiyet yapısıdır. CEER’e25 göre, oldukça kati ve net olmasına 
rağmen mülkiyetin ayrışması modeli dahi mülkiyet yapısı konusunda soruların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. 

Avrupa Komisyonu, UDK’lerin Avrupa’daki iletim sistem operatörlerini belgelendirmesine ilişkin olarak 
onay, uyuşmazlık ve ayrışma sürecindeki bir eylemin detaylı incelenmesi kararı verebilir. Verilen kararlar 
ele alındığında, Avrupa Komisyonunun Direktifleri büyük ölçüde kelimesi kelimesine yorumladığını 
gözlemliyoruz. Bununla birlikte bazı özel durumlarda Avrupa Komisyonu, ayrışma kurallarının birincil 
hedeflerini göz önünde bulundurmakta, her duruma göre özel değerlendirme yapmakta ve ilgili 
hedeflerin ihlal edilip edilmediğini değerlendirmektedir. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu bazı 
durumlarda Direktifin bire bir üslubundan sapmayı uygun bulmaktadır. Avrupa Komisyonunun ne zaman 
Direktiflerin birincil hedeflerini düşünerek yorumda bulunacağını kestirmek her zaman mümkün değildir. 
‘Temel faaliyetlerin’ somut kapsamı gibi bazı konularda Avrupa Komisyonu yoruma ilişkin çok fazla 
rehberlik sunmamakta ve kararı UDK’lere bırakmaktadır.26 

Aşağıda, Avrupa Komisyonunun Avrupa iletim sistem operatörü belgelendirmesi sürecinde verdiği 
kararların en zaruri unsurları özetlenmektedir. Yapılan bu özetleme çalışması iki modele bölünmüştür: 
Mülkiyetin ayrışması ve bağımsız iletim operatörü. 

Tablo 8: Avrupa Komisyonunun, mülkiyetin ayrışması modelinin belgelendirilmesi sürecinde 
aldığı kararların özeti 

Mülkiyetin 
ayrışması 
konusu 

Açıklama Ülke örnekleri 

Önem 

 

 

 

 

 

 

Mülkiyet ayrışmasına tabi olan 
iletim sistem operatörlerinin bazı 
hissedarları, üretim ve/veya tedarik 
alanında aktif bir şekilde faaliyet 
gösteren şirketlere doğrudan veya 
dolaylı olarak katılmaktadır. Burada 
önemli olan husus, söz konusu 
katılımın diğer şebeke 
kullanıcılarına karşı ayrımcılık 
yapılması potansiyelini doğuracak 
kadar geniş kapsamlı olup 
olmamasıdır. 

İtalya 
Gaz iletim sistem operatörü SGI, mülkiyetin 
ayrışması modeli çerçevesinde 
belgelendirilmek için başvuru yapmıştır. 
SGI, İspanya’da düzenlenmiş fiyat 
üzerinden satılan güneş enerjisi üretiminde 
çalışan iki şirketin yanısıra biri Birleşik 
Krallık diğeri İtalya’da olmak üzere yan ürün 
olarak üretilen elektriği düzenlenmiş fiyat 
üzerinden satan iki küçük ölçekli atık 
yönetimi şirketi bulunan Eiser’in %100 bağlı 
kuruluşudur. 

Avrupa Komisyonu, üretim tesislerinin bu 
kadar küçük olması, SGI gaz şebekesinin 

                                                   
25  İletim, Dağıtım ve Kapalı Dağıtım Sistem Operatörleri için ayrışma şartlarının aktarılmasına 
ilişkin CEER Notu. C14-IBM-61-03. 30 Temmuz 2014. 
26 Fiebinger Polak Leon (Avukat) Thomas Starling, Tamara Karlovsky’ye dayanan değerlendirme. 
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Mülkiyetin 
ayrışması 
konusu 

Açıklama Ülke örnekleri 

bulunduğu yerde bulunmaması, elektriğin 
yalnızca yan ürün olarak üretilmesi veya 
düzenlenmiş fiyat üzerinden satılması 
halinde, diğer şebeke kullanıcılarına karşı 
ayrımcılık potansiyeli bulunmadığı 
kanaatine varmıştır. 

Gaz depo ve 
borsası 

2009/73/EC sayılı Direktif Madde 
9(1)b(ii) ve Madde 9(3), aynı kişinin 
hem iletim sistemini hem de değer 
zincirindeki diğer bölümleri 
işletmesine veya kontrol etmesine 
izin vermemektedir.  

Danimarka 
Avrupa Komisyonu, gaz depo tesislerinin 
mülkiyet ve işletilmesinin Madde 9(1) b (ii) 
ve Madde 9(3)’te belirtilen ilgili faaliyetler 
dışında kaldığını beyan etmiştir. Komisyon 
ayrıca, gaz borsası faaliyetlerinin tedarik 
olarak nitelendirilemeyeceği görüşündedir.27 
Bu sebeple de söz konusu faaliyetler, iletim 
sistem operatörü belgelendirmesi açısından 
bir engel değildir ve iletim sistem 
operatörüne, depolama ve borsa işlemlerini 
gerçekleştirme izni verilmiştir. 

Kamu 
kurumları 

2009/73/EC sayılı Direktif Madde 9 
(6)’da, “iki ayrı kamu kurumu... aynı 
kişi sayılmaz...” denilmektedir.  

Ayrışma rejimine ilişkin bu yorum 
notunda Avrupa Komisyonu, “ilgili 
kamu kurumlarının her ikisinin de 
mülkiyetin ayrışması kurallarının 
ihlali konusunda aynı kamu 
kurumunun etkisi altında 
kalmaması halinde... birbirinden 
ayrı iki kamu kurumu, iki farklı tüzel 
kişilik olarak görülmelidir, ilgili kamu 
kurumları tamamen birbirinden ayrı 
olmalıdır,” kanaatine varmıştır.  

 

Letonya 
Avrupa Komisyonu, “birbirinden ayrı iki 
bakanlığın... bazı şartlar altında, birbirinden 
belirli bir dereceye kadar ayrı kurumlar 
teşkil edebileceği” kanaatindedir. Avrupa 
Komisyonu, iki Bakanlığın birbirinden farklı 
karar alma yetkileri olup olmadığını detaylı 
şekilde kontrol etmiştir.28 

Avusturya 
Avrupa Komisyonunun, il yönetiminin iki 
üyesinin her açıdan birbirinden bağımsız 
karar alma yetkileri bulunduğu konusunda 
şüpheye düşmüş ve ilin katılım haklarını 
yöneten görevlilerin kati bir şekilde 
birbirinden ayrılmasını gerekli görmüştür. 29 

                                                   
27 Energinet’in (gaz) belgelendirilmesi. C (2012)88. 006-2011-DK. Depo ve borsa faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve mülkiyeti, gaz üretildiği veya arz edildiği manasına gelmemektedir. Bu sebeple de, 
depo şirketinin yasal ve işlevsel ayrışma kurallarına uygun olması ve UDK’nin bu durumu onaylamakla 
yükümlü olması şartıyla söz konusu faaliyetler iletim sistem operatörü tarafından gerçekleştirilebilir. 
28 AST’nin belgelendirilmesi. C (2012)9108. 044-2012-LV. Yapılan bu detaylı incelemede, Devlet 
idaresinin yasal yapısına ve Letonya’daki Bakanlıkların yetkinliklerini belirleyen düzenlemelere 
odaklanılmıştır. Ayrıca, devlet mülkiyetindeki şirketlerin ticaret kanununa göre yönetilmesi ve idare 
edilmesi çerçevesinde, iletim sistem operatörünün bağımsız bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 
29 Vorarlberger Übertragungsnetze GmbH’in belgelendirilmesi 
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Tablo 9: Avrupa Komisyonunun, bağımsız iletim operatörü modelinin belgelendirilmesi 
sürecinde aldığı kararların özeti 

Bağımsız iletim 
operatörü konusu 

Açıklama Ülke örnekleri 

Yönetimin ve 
denetleme 
kurulunun 
bağımsızlığı 

Bazı Üye Devletlerdeki mevzuat, 
Direktifte geçen bağımsızlık şartlarının 
yalnızca 2012 yılından sonra göreve 
getirilen kurul üyeleri için bağlayıcı 
olduğunu ileri sürmektedir.  

Almanya 
Almanya’da geçerli olan kanunlar, dikey 
entegre girişimin diğer kısımlarında da 
çıkar sahibi olan yönetim üyelerinin, 
kendilerine ait olan payları 31 Mart 2016 
tarihine kadar ellerinde tutmalarına imkân 
tanımaktadır. Avrupa Komisyonu, mali 
çıkar doğuran payların derhal satılması 
veya en azından bağımsız bir yeddiemine 
bırakılması gerektiği kanaatindedir.30 

Kurumsal kimlik Bağımsız iletim operatörünün 
özerkliğine dikkat çekmek amacıyla, 
piyasa aktörlerinin ilgili bağımsız iletim 
operatörünün dikey entegre girişimden 
farklı olan kimliğini tanımaları sağlanır. 
Bu sebeple de bağımsız iletim 
operatörlerinin, dikey entegre girişimin 
logo ve ismine benzer herhangi bir 
logo, isim vb kullanmaktan kaçınması 
gerekmektedir. 

Avusturya, Macaristan 
Avusturya’nın GCA ve Macaristan’ın 
FGSZ isimli şirketleri konusunda Avrupa 
Komisyonu, dikey entegre girişimin 
markasına herhangi bir atıfta 
bulunulmasını yasaklamıştır.31 

BT ve denetçiler Dikey entegre girişimin bağımsız iletim 
operatörüne ait gizli verileri elde etmesi 
riskini azaltmak amacıyla, bağımsız 
iletim operatörünün, dikey entegre 
girişim tarafından kullanılan BT 
sistemini, BT hizmet sağlayıcılarını ve 
denetçileri kullanması yasaklanmıştır. 

Almanya 
Avrupa Komisyonu, belirli çalışanların 
yalnızca bağımsız iletim operatörüne 
danışmanlık yapmak üzere 
görevlendirilmesi şartıyla aynı dış hizmet 
sağlayıcısı veya denetleme şirketi ile 
çalışılabileceği görüşünde olan Alman 
düzenleyici makamı BNetzA ile 
anlaşmazlığa düşmüştür.32 

LNG ve depo operatörleri 

Avrupa’daki çok sayıda bağımsız sistem operatörü, kendi LNG ve/veya depo faaliyetlerini, iletim 
faaliyetleri ile birleştirmiştir, bakınız Tablo 10. Örneğin Yunanistan’daki LNG terminali Revithousa, iletim 
sistem operatörü DESFA’nın mülkiyetindedir. DESFA, üçüncü tarafların düzenlenmiş şartlar üzerinden 
(ücretlendirme hizmeti) terminale erişimini sağlamaktadır. Söz konusu üçüncü taraflar devletin eski 
ithalat tekeli olan DEPA olabileceği gibi diğer bağımsız taşıtanlar da olabilir. Buna ek olarak DESFA, 
sistem güvenliğinin sürdürülmesi ile ilgili olarak erişim kuralları içerisinde de belirtilen bazı takdir 
haklarına da sahiptir.  

Söz konusu iletim sistem operatörlerinin büyük bir kısmı mülkiyet ayrışmasına tabi olup bu uygulama 
LNG ve depo operatörlerinin mülkiyetlerinin de (ticari tedarik faaliyetlerinden) etkin bir şekilde ayrışması 
ile sonuçlanmıştır. Fransa’da kurulu olan Elengy, mülkiyetinin büyük bir kısmı tedarik gelirine sahip bir 

                                                   
30 Bayernetz’in belgelendirilmesi  
31 Gas Connect ve FGSZ’nin belgelendirilmesi 
32 Bayernetz’in belgelendirilmesi 
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şirkete (bağımsız iletim operatörü) ait olan tek LNG operatörüdür. Bağımsız iletim operatörü modeli 
kapsamındaki kombine iletim sistem operatörü ve depo operatörleri, Almanya ve Avusturya gibi 
ülkelerde daha yaygındır.  

Bununla birlikte, kombine LNG ve depo operatörlerinin (iletim sistem operatörü ile kombine) yanında 
herhangi bir iletim sistem operatörü ile bağlantısı bulunmayan fakat ticari gaz tedarik şirketlerinin parçası 
olan çok sayıda LNG ve depo operatörleri bulunduğu da unutulmamalıdır. Örneğin Birleşik Krallıktaki 
Rough depo tesisi, tedarik şirketi olan Centrica’nın mülkiyetinde olup bu şirket tarafından işletilmektedir. 

Tablo 10: AB’deki combine operator örnekleri 

Ülke İletim 

TransCo 

LNG Depo 

Belçika Fluxys (Mülkiyetin 
Ayrışması) 

Zeebrugge Loenhout 

Danimarka Energinet.dk 
(Mülkiyetin 
Ayrışması) 

 Lille Torup ve Stenlille 

İspanya Enagas (Mülkiyetin 
Ayrışması) 

Enagas (çok 
sayıda terminal) 

Enagas (çok sayıda tesis) 

Fransa GRTgaz (Bağımsız 
İletim Operatörü) 

Elengy (çok sayıda 
terminal) 

Storengy (çok sayıda tesis) 

Fransa TIGF (Mülkiyetin 
Ayrışması) 

 Lussagnet ve Izaute 

Yunanistan Desfa (Bağımsız 
İletim Operatörü) 

Revithousa  

İtalya Snam (Mülkiyetin 
Ayrışması) 

GNL Italia1 Stogit (çok sayıda tesis) 

Hollanda Gasunie 
(Mülkiyetin 
Ayrışması) 

GATE2  

Portekiz REN (Mülkiyetin 
Ayrışması) 

Sines Carriço 

BK National Grid 
(Mülkiyetin 
Ayrışması) 

Grain LNG LNG deposu 

1 Panigaglia 

2 Gasunie, GATE’nin %40’ına sahiptir. 
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4.2. Birleşik Krallık’ta Ayrışma 
Birleşik Krallık’ta, iletim sistem operatörü (National Grid Gas) ile tedarik şirketlerinin mülkiyetleri 
tamamen birbirinden ayrılmış durumdadır. Bununla birlikte mülkiyetin ayrışması uygulaması Birleşik 
Krallık hükumeti veya rekabet makamları tarafından zorunlu kılınmamış, özelleştirilmiş dikey entegre 
girişim tarafından ticari sebeplerden ötürü gönüllü şekilde üstlenilmiştir. Bu örneğin seçilmesinin altında 
birçok sebep yatmaktadır. Öncelikle mülkiyetin ayrışması modelinin gönüllü olarak kabul edilmesi, ilgili 
uygulamanın yalnızca düzenleyici makamlar tarafından zorlandığı için hayata geçirilmekten ziyade 
olumlu yanları olduğunu göstermektedir. İkinci sebep, AB tarafından belirlenen hedef modelin büyük 
ölçüde, Birleşik Krallık tarafından belirlenip uygulanan bir yaklaşıma dayanmasıdır. Ayrışma ve 
piyasanın serbestleştirilmesi birbiriyle yakinen bağlantılı olduğundan dolayı Birleşik Krallık’a 
odaklanmak yararlı olabilir. Son olarak Birleşik Krallık, ayrışma uygulaması sonrasında arz güvenliği 
sorunlarıyla karşılaşmış ve bu sorunların üstesinden başarıyla gelmiştir. Piyasaya güvenerek sorunların 
üstesinden gelinmiş olması Türkiye için de yol gösterici olabilir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Birleşik Krallık’taki ayrışmanın tarihini anlamak için, 1980’li ve 1990’lı 
yıllarda piyasayı serbestleştirmek amacıyla benimsenen yaklaşımın anlaşılması önem taşımaktadır. Bu 
bölümde serbestleştirme ve ayrışma geçmişi birbirine paralel şekilde açıklanmaktadır. 

4.2.1. Arka Plan Bilgileri 

Bağlam: Birleşik Krallık gaz sanayisinin tarihi 

Birleşik Krallık gaz sanayisi 200 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. İlk etapta yerel olarak kömürden imal 
edilen ve aydınlatma için kullanılan gaz, elektriğin rekabet eden bir enerji kaynağı haline gelmesi ile 
birlikte ısınma ve yemek pişirme için kullanılmaya başlanmıştır. 

Sanayi, Area Boards (Alan Kurulları) olarak bilinen 13 coğrafi kuruluşun kurulması ile birlikte 1948 
yılında kamulaştırılmış olup, bu kuruluşlar daha sonra 1972 yılına kadar kamu mülkiyetinde kalan British 
Gas Corporation’u kurmak üzere birleştirilmiştir.  

1960’lı yıllarda Kuzey Denizinde doğal gaz keşfedilmiştir. On yıllık bir süre zarfı içerisinde Birleşik Krallık 
sisteminin tamamı (tüm teçhizat da dâhil olmak üzere) doğal gaz kullanımına uygun olacak şekilde 
değiştirilmiş ve ulusal iletim sisteminin inşası ile birlikte eski kasaba şebekeleri birbirine bağlanmıştır. 

 

Şekil 8: Birleşik Krallık’taki serbestleştirme ve ayrışma sürecine genel bakış 
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British Gas’ın Özelleştirilmesi 

Muhafazakâr Thatcher hükumeti 1980’li yıllarda, vergi kesintilerini desteklemek için finansman bulmak 
ve devlete ait tekellere özel sektör uygulamalarını getirmek için özelleştirme yoluna gitmiştir. 

Muhafazakâr hükumet içerisinde British Gas’ın özelleştirilmesi mi yoksa dağıtılması mı gerektiği 
konusunda şiddetli bir anlaşmazlık doğmuştur. Şirketin o dönemde dağıtılması, büyük ihtimalle 
taşımacılık ve tedarikin birbirinden ayrılmasından ziyade şirketin coğrafi açıdan çok sayıda yerel gaz 
şirketine bölünmesi ile sonuçlanacaktır. Coğrafi açıdan bölünmenin iyi yanı, düzenleme süreci 
kapsamında daha fazla verimin teşvik edilmesi olacaktır. O dönemde özelleştirmenin yeterince çetrefilli 
olduğu düşünüldüğünden, taşımacılık/tedarik yapısının getireceği ek sıkıntılara dâhil olunmak 
istenmemiştir. Dahası, dikey entegre şirket korunurken rekabetin geliştirilmesinin getireceği güçlükler ve 
dolayısıyla da ulaşımın tedarikten ayrılmasının cazibesi 1980’li yılların ortasında anlaşılamamıştır.  

British Gas’ın başkanı olan Denis Rooke, kariyerini, şirketi o dönemdeki yapı olan entegre monolit bir 
şirket haline getirmeye adayan kuvvetli bir insandı. Her türlü bölünmeye şiddetle karşı çıkan Rooke, 
devlet adamları ile ittifaklar kurdu ve bu ittifaklar tartışmayı kazanmasını sağladı. 

O dönemde arz güvenliği konusunda ne kadar kaygı olduğu tam olarak bilinmemektedir. Kuzey 
Denizindeki gazdan istifade edilmeye başlanmış olup rezerv sayısı fazladır ve bu yerli kaynakları Birleşik 
Krallık tüketicilerine ulaştırmak için National Transmission System (Ulusal İletim Sistemi) geliştirilmiştir. 
Şirketin bölünmeme sebepleri arasında arz güvenliği yer alsa da, en önemli sebepler dünya sahnesinde 
rekabet edebilecek kuvvetli bir şirketin etkinliği, uygulanabilirliği ve muhafazası ile ilgili olmuştur.  

Bu bağlamda British Gas 1986 yılında, 100.000’den fazla personeli bulunan bir entegre tekel olarak 
özelleştirilmiştir: Şirket, gaz üreticilerinden monopson (alıcısı tek satıcısı çok piyasa) alıcı olarak gaz 
satın almış33 ve tekel tedarikçi olarak tüketicilere satmış; iletim ve dağıtım şebekeleri ile depo tesislerini 
elinde bulundurup işletmiş; ayrıca gaz teçhizatı satış ve servis işlerini yürütmüştür. 

Merkezi planlama ile kumanda ve kontrol işlemlerinin özelleştirilmesi öncesinde benimsenen yaklaşım, 
British Gas’ın özelleştirilmesi sonrasında da değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmiştir. Gerçekten 
de şirket içerisindeki genel inanış, şirketin her zamanki gibi bir işletme olduğu fakat artık devlet 
müdahalesinin bulunmadığı yönündedir. 

1986 Gaz Kanunu 

1986 Gaz Kanunu, entegre yapıyı koruyarak özelleştirmeye imkân tanımıştır. Rekabetin gelişimi Gaz 
Kanununda öngörülse de, özelleştirme sürecinin ana faktörü olarak görülmemiştir. 

Mevzuatın kilit özellikleri: 

• Mevzuat, British Gas’a yerli ve küçük-orta ölçekli sanayi ve ticaret piyasası üzerinde yasal tekel 
statüsü sağlamış fakat büyük ölçekli sanayi ve ticaret piyasası bunun dışında kalmıştır (25,000 
kalori üzer, (c. 732,000 kWh) p.a.). 

• Tarife kontrolü için fiyat kontrol formülü uygulanmaya başlanmıştır. 

• Kıyı gaz sanayisini düzenlemek için Ofgas isimli bir ekonomi düzenleyici (bakanlıklara ait 
olmayan bir devlet organı) kurulmuştur. 

• Yasalar çerçevesinde Ofgas’a; etkin rekabeti sağlama görevi verilmiş olup kurumun taşıma 
hizmetlerine erişim şartlarını yönetme yetkisi bulunmaktadır. 

Rekabetin geliştirilmesi 

Pazara yeni giriş yapanlar taşıma şebekesine erişim sağlamak ve pazarlayabilecekleri gazları temin 
etmek için uğraştıklarından dolayı rekabet ilk zamanlarda oldukça yavaş gelişmiştir. Gazın çıkarıldığı 

                                                   
33 British Gas o dönemde bilfiil monopson alıcıdır. Şirketin yasal monopson statüsü 1982 yılında, Petrol 
ve Gaz Teşebbüsü Kanunu çerçevesinde kaldırılmıştır. 
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alanlar hâlihazırda uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde British Gas’da kalmış, yeni tedarik şirketleri 
yeni gaz kaynakları için hâkim güçle rekabete girmeye çalışmışlardır. 1988 ile 1993 yılları arasında 
rekabet makamları tarafından üç teftiş gerçekleştirilmiş, bu teftişlerin her biri neticesinde rekabet sürecini 
hızlandırmak için ek önlemler alınmıştır. 

1988 yılı Tekel ve Birleşmeler Komisyonu (Monopolies & Mergers Commission - MMC) 
Değerlendirmesi 

İlk rekabet teftişinin yapılma sebebi, büyük ölçekli bir müşterinin British Gas’ın tekelci fiyatlandırma 
uygulamalarından (sözleşme bedellerinin müşterinin alternatif yakıt masrafı kadar yüksek olması) 
şikâyetçi olmasıdır. 

O dönemde Birleşik Krallık’taki ana rekabet makamı olan MMC gerekli incelemeleri yapmış ve British 
Gas’ın rekabetçi olmayan bir tutum içerisinde çalıştığı sonucuna varmıştır. Yapılan önemli öneriler 
şunları içermektedir: 

• Büyük ölçekli sanayi ve ticari tüketiciler için fiyat listelerini yayımlamak suretiyle fiyatta şeffaflığa 
gidilmesi; 

• Taşıma bölümü ile gaz satın alma ve pazarlama bölümlerine ait bilgilerin birbirlerinden ayrılması; 

• Boru hattı şebekesini kullanan üreticiler için erişim bedellerinin daha şeffaf hale getirilmesi; 

• Gelecekte yapılacak gaz satın alımlarına kısıtlama getirilmesi. Yeni rakipler için gaz kaynağı 
sağlamak amacıyla British Gas’ın gaz çıkarılan yeni alanları kullanımının %90’la kısıtlanması. 

Bu teftiş satışa dönük bir konudan dolayı ortaya çıkmış olsa da, yapılan öneriler üretime dönük rekabetin 
teşvik edilmesine odaklanmıştır. Sözü edilenler, bu aşamadaki düzenleyici mekanizmalar olup entegre 
tekelin organizasyonel yapısını etkileyecek niteliğe sahip değildir. 

1991 Adil Ticaret Ofisi (Office of Fair Trading - OFT) Raporu 

Rekabet bundan 3 yıl sonra, önceki reformların başarılarını izleme görevini üstlenen Adil Ticaret Ofisi 
tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. 

Bu esnada British Gas, yeni kurulan taşıtanlarla yapılan gaz taşımacılık anlaşmalarını müzakere etmek 
için bir departman kurmuş ve bu tür bir anlaşmanın ilki 1990 yılında imzalanmıştır. 

OFT, rekabetin yeterince hızlı ilerleme kaydetmediğini ve esas sorunun British Gas’ın gaz çıkarılan yeni 
alanlardan gaz satın almasını kısıtlayan 90/10’luk kurala rağmen yeni aktörlerin gaza erişimi 
bulunmamasından kaynaklandığını fark etmiştir. OFT’ye göre, 90/10 kuralı kapsamında, 1995 yılına 
kadar rakiplere yetersiz tedarik sağlanacaktır. 

OFT’nin yaptığı çalışmada belirtilip British Gas tarafından da bir dizi resmi taahhüt kapsamında kabul 
edilen şartlar aşağıda belirtilen hususları içermektedir: 

• British Gas için %40’lık piyasa payı hedefi (büyük ölçekli sanayi ve ticari piyasa sektöründe); 

• 4 yıllık süreçte yaklaşık 4.7 bcm’ye eşdeğer bir gaz salım programı; 

• Ekim 1993 itibariyle, rekabetçi tedarik işinden ayrı olarak çalışacak bir taşımacılık birimi 
kurulması. Mülkiyetin ayrışması bu dönemde halen etkin rekabetin ön şartı olarak görülmemiştir; 

• British Gas’ın tedarik kısmının diğer boru hattı kullanıcıları ile aynı muameleye tabi tutulması 
amacıyla, boru hatları ve depo tesislerinin kullanımı için ayrımcı olmayan ve şeffaf tarife 
sisteminin geliştirilmesi 

British Gas’ın %40’lık piyasa payı hedefini kabul etmesi altında yatan sebebin, anlaşmaya varılmaması 
halinde MMC’ye yine başvuru yapılabileceği tehlikesi ve ikinci bir MMC değerlendirmesi sonucunda 
mülkiyet ayrışması şartının öne sürülmesi ihtimali bulunması dikkate değerdir. 

1993 MMC Değerlendirmesi 

OFT raporunun ardından rekabet hızla gelişmiş olup bunun altında yatan birkaç sebep bulunmaktadır: 
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• Gaz salım programı sayesinde, gaz üretimine daha fazla erişim bulunması; 

• Piyasaya yeni giriş yapanların da rekabete girebileceği gazla çalışan elektrik santralleri için hızla 
büyüyen bir piyasa olması; 

• Birleşik Krallık’taki fırsatları gören ABD’li enerji tüccarlarının gelmesi; 

• Önceki düzenleme müdahalelerinin sonucu olarak piyasaya yeni giriş yapanların lehine oldukça 
verimli bir alan oluşması; 

• Rekabete izin verilen eşiğin yıllık 25.000 kaloriden 2.500 kaloriye düşürülmesi (yıllık ortalama 
732,000 kWh’den 73,200 kWh’ye)34. 

British Gas kaydedilen gelişmeler ve yapılan değişikliklerin giderek yayılmasından o kadar etkilenmiştir 
ki konu hakkında açıklama ihtiyacı doğmuş ve üçüncü MMC değerlendirmesi talebinde bulunmuştur. 
Ofgas da, taşımacılık ve depo işlerinin OFT tarafından şart koşulduğu şekilde tedarik işlerinden 
ayrılmasında kaydedilen ilerlemeden memnun olmadığı için şirketi MMC’ye sevk etmiştir. 

Bu değerlendirmede MMC, British Gas’ın “işleri, bölümlerin etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayacak 
şekilde idare etmek” konusunda başarısız olduğu sonucuna varmıştır. Diğer bir deyişle bir taraftan 
tedarik diğer taraftan taşımacılık işlerinin bir arada bulunması, rekabetin gelişmesi önünde bir engel 
teşkil etmiş dolayısıyla da kamunun çıkarına hareket edilememiştir. Buna çözüm olması için şirketin 
ticaret ile ilgili işlerinin elden çıkarılması önerilmiştir (MMC, mülkiyet ayrışması önerisinde bulunmuştur). 
Ayrıca 2000’li yılların başında yerli rekabetin getirilmesi de önerilmiştir.  

(Arz güvenliği MMC raporunda dile getirilmiş olup, tam serbestleşmiş bir piyasayı desteklemek amacıyla 
arz güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler mülkiyet ayrışması olsa da olmasa da 
herhangi bir değişiklik göstermeyecektir.) 

Bununla birlikte söz konusu hususlar, hükumete yapılan öneriler olup hükumet, sunulan önerilerde yer 
alan öncelikler konusunda MMC ile aynı fikirde değildir. Bu bağlamda mülkiyet ayrışmasının gereksiz 
olduğu fakat yerli rekabetin çok daha önce başlaması ve 1998 itibariyle tamamlanması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Ayrışmanın başlaması 

Şekil 9, British Gas’ın ticaret bölümünün OFT tarafından talep edildiği şekilde taşımacılık ve depo 
bölümünden ayrılması sonrasında kuruluşun organizasyonel yapısının nasıl bir şekil aldığını 
göstermektedir. 

İş kollarının bu şekilde ayrılması süreci, Üçüncü Enerji Paketinin 2009 yılında yürürlüğe girmesinden 15 
sene önce tamamlanmıştır. Bununla birlikte, AB’nin bağımsız iletim operatörü modeli çerçevesinde öne 
sürdüğü şartlar ile yapılan düzenlemelerin karşılaştırılması ilginç sonuçlar vermektedir. 

British Gas’ın ayrılması; fiziksel, maddi ve bilgi bölünmesi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda AB’nin 
bağımsız iletim operatörü için öne sürdüğü mevcut şartların büyük bir kısmı karşılanmaktadır: TransCo, 
kendisine ait bir markası bulunan ayrı bir tüzel kişilik olup Birmingham’ın dışına, ticaret koluna ait genel 
merkezin yaklaşık 100 mil kuzeyine taşınmıştır; TransCo’nun kendisine ait hesapları bulunmaktadır; 
Grup içerisindeki bilgi paylaşımının engellenmesi için engeller (Chinese Wall) kurulmuştur. 

Bununla birlikte, başta bağımsızlık ile ilgili olan şartlar olmak üzere bağımsız iletim sistemi için belirlenen 
bir dizi şart karşılanamamıştır. Örneğin: Sermaye artırımı şirket grubu düzeyinde bir faaliyet olduğu için 
TransCo bağımsız bir şekilde sermaye artırmamış olup, bağımsız iletim operatörü modelinde yönetim 
pozisyonları için hâlihazırda uygulanan kısıtlamalar (bekleme dönemi vb.), söz konusu ayrılık 
sonrasında British Gas’da uygulanan kısıtlamalardan çok daha katidir. 

                                                   
34 Ağustos 1992’de, Dışişleri Bakanı, 1992 tarihli Rekabet ve Hizmetler Kanununda rekabet eşiğini 
düşürmek için kendisine verilen yetkileri derhal kullanmıştır. 
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Şekil 9: British Gas’ın 1994 yılındaki yapısı 

1995 Gaz Kanunu 

Hükumet, gaz piyasası serbestleştirme sürecini daha da kolaylaştırmak amacıyla 1995 Gaz Kanunu 
(1986 Gaz Kanununu değiştiren) adı altında yeni bir mevzuat yürürlüğe koymuştur. 

1995 Gaz Kanununun ana özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

• Gaz tedarikçileri, gaz taşıtanları ve kamuya ait gaz taşıyıcıları için farklı lisanslar temin edilmesi 
(yeni bağlantı piyasalarında ve genişletilen piyasalarda TransCo ile rekabete girebilecek, 
kamuya ait bağımsız gaz taşıyıcıları da dâhil). Lisans çerçevesi, taşımacılık faaliyetlerinin 
tedarik faaliyetlerinden belirgin bir şekilde ayrılmasını gerektirmektedir; 

• Düzenleyicinin yerli rekabetin uygulamaya konma tarihini belirleme yetkisi (tüm piyasayı açmak 
için ilgili tarih en geç 1998 olarak belirlenmiştir); 

• Ofgas’ın rekabete ilişkin “kişilerin etkin bir şekilde rekabet etmesini sağmak” olan görevinin, 
“etkin rekabetin sağlanması...” göreviyle değiştirilerek güçlendirilmesi; 

• Ofgas’a ait rollerin ölçüm, sayaç okuma ve gaz depolama gibi yan hizmetlerle genişletilmesi. 

Şebeke Düzenlemesi ve yerli rekabet 

British Gas 1994 yılında iş bölümlerine ayrıldığında sanayinin tamamı, yerli rekabetin ilk aşamasının 
hazırlığı çerçevesinde Şebeke Düzenlemesinin geliştirilmesine odaklanmış haldeydi. 

Şebeke Düzenlemesi 1993 ila 1996 yılları arasında hızlı bir şekilde geliştirildi. Şebeke Düzenlemesinin 
hızla geliştirilmesinin ardında; birçok tarafın ilgili çalışmaya katılması, TransCo’nun da bu çalışmayı 
kolaylaştırması, ayrıca programın uygulanmaya devam etmesini sağlayan ve sanayi katılımcılarının 
ortak bir kararda buluşamaması halinde karar alma görevini üstlenen aktif bir düzenleyici bulunması 
yatmaktaydı. Programın başarısı açısından öneme sahip olan başka bir husus ise, herkesin, hatta halen 
piyasa payını hızla kaybetmekte olan ve rakipleriyle aynı şartlara kavuşması gereken British Gas’ın bile 
bu programın uygulanmasından bir çıkarı olması idi. 

Ticaret Taşımacılık ve 
Depo 

 

E&P Global Gas 

Kamu Gaz 

Tedariki 

 

 

Kurumsal Gaz 

Tedariki 

 
 

Hizmet 

Perakende 

TransCo 

Notes 

Public Gas Supply focused on the price - regulated market 
Business Gas focused on the competitive market 

E&P and Global Gas looked after the upstream and 
international ventures respectively 

Notlar 

Public Gas Supply, fiyat düzenlemesine tabi piyasaya odaklanmıştır. 
Business Gas, rekabetçi piyasaya odaklanmıştır. 

E&P üretim ile ilgilenirken Global Gas uluslararası girişimlerle 
ilgilenmiştir. 

 

İletim 

Şirketi 
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Şebeke Düzenlemesi, yerli rekabet açısından bir ön şart olmuştur çünkü rekabet arttıkça önceden 
yapılan gaz taşıma anlaşmaları idari açıdan uygulanamaz hale gelmeye başlamıştır. 1992 yılında 
rekabet eşiğinin önemli şekilde düşmesi büyük sorunlara sebep olmuş fakat bu sorunlar yerli rekabetin 
idari karmaşasının yanında önemsiz kalmıştır. Bu bağlamda Şebeke Düzenlemesi, sözleşme yapısının 
kolaylaştırılması ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak açısından gaz taşıtanlara esneklik sağlanması 
amacıyla, kapasiteye ilişkin bir giriş-çıkış sistemi ve sanal gaz ticareti merkezi (Ulusal Dengeleme 
Noktası - NBP) kurmuştur. Şebeke Düzenlemesi, dağıtım şebekelerinden müşterilerin sayaçlarına kadar 
tüm taşıma sistemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Yerli rekabeti desteklemek için gerekli olan büyük sistemi sunan bu proje, ticari bir proje olduğu kadar 
BT projesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yerli rekabetin ilk aşaması, planlandığı şekilde 1996 yılında 
uygulanmış olup 1998 itibariyle yaklaşık 20 milyon müşteri bundan faydalanmıştır. 

4.2.2. Teşvik ve Gerekçe 

Mülkiyetin Ayrışması Modelinin Gerekçesi 

British Gas 1997 yılında ticaret bölümünü ayırmaya karar vermiş, bu durum da mülkiyetin ayrışmasına 
sebep olmuştur. Bu bölünme sonrasında iki şirket kurulmuştur: Gaz tedarik işini üstlenen Centrica plc 
ile tekel gaz taşımacılık işini, E&P’yi ve uluslararası satışa dönük işleri üstlenen BG plc. Centrica 
sürdürülebilir bir işletme olarak işletebilecek yeterli varlığa sahip olduğundan emin olmak adına, büyük 
ölçekli Morecambe gaz sahasını almıştır. 

British Gas’ın bölünme kararı ticari bir karardır. Bu bölünme Hükumet, düzenleyici veya başka bir 
rekabet makamı tarafından talep edilmemiştir. 

Bunun altında iki sebep yatmaktadır. Bu sebeplerden ilki, yönetime odaklanılması gerekmesidir. 
TransCo, düzenlenmiş tekel gaz ulaştırma şirketi olarak yaptığı çalışmalara alışmaya başlamıştır ve bir 
dereceye kadar BG International’ın yurtdışı faaliyetleri için bir vitrin görevi görmektedir. Ticaret kolu olan 
Centrica, Birleşik Krallık gaz tedarik piyasasının tüm sektörlerindeki rekabete odaklanmak zorundadır. 
Farklı şirketlerin kurulması, ilgili yönetim ekiplerinin birbirinden farklı olan bu iş kollarına açık ve net bir 
şekilde odaklanmasına imkân tanımıştır. 

Şirketin bölünmesinin altında yatan ikinci sebep ise ticari bir sorundur. Fazla gaz alan ve rekabetin 
gelişme hızını tahmin etmekte başarısız olan British Gas’ın çok fazla gazı bulunmaktadır ve gaz fiyatı 
alt üst olmuştur. Şirketin, kendisine kalan al ya da öde sözleşmelerini yeniden müzakere etmesi 
gerekmekte olup, Centrica’nın bu müzakereler esnasında ayrı bir şirket olması (kendisini destekleyecek 
diğer işlerin karı olmaksızın), içinde bulunulan durum açısından yararlı olmuştur. Karşılığında önemli bir 
bedel ödenmiş olsa da, bölünen Centrica, karşı taraflarla yapılan al ya da öde sözleşmelerinin büyük bir 
kısmını başarıyla yeniden müzakere etmiştir. Bölünmenin ardından ilk 3 yıl boyunca Centrica’nın 
hesaplarında, yeniden yapılan müzakereler ile ilgili çok büyük bedeller (yaklaşık 1.4 milyar Avro) 
görülmüştür. 

4.2.3. British Gas’ın Ayrıştırılma Adımları 

4.2.3.1. Yasal/Düzenleyici Çerçeve Üzerinde Yapılan Değişiklikler 

Düzenlemeye ilişkin temel reformlar (1995 Gaz Kanunu, lisansların ayrılmasına ilişkin düzenlemeler, 
Şebeke Düzenlemesinin ve yerli rekabetin uygulanması) hâlihazırda yapılmış olduğundan, mülkiyetin 
ayrışması döneminde yasal ve düzenleyici çerçeveler üzerinde büyük değişiklikler yapılması 
gerekmemiştir. Bu sebeple de bu bölümde, piyasanın serbestleştirilmesi süreci için sözleşme yapısında 
yapılması gereken değişikliklere ve serbestleştirme sonucunda ortaya çıkan gaz ticaretindeki 
gelişmelere odaklanılacaktır.  

Sözleşmelere ilişkin çıkarımlar  

Şekil 10, serbestleştirme öncesinde gaz piyasasındaki sözleşme yapısını basit bir şekilde 
göstermektedir. Gaz, gaz satış ve satın alma anlaşmaları çerçevesinde alınıp satılmıştır. British Gas ile 
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üreticiler arasında yapılan sözleşmeler genellikle uzun vadeli tüketim sözleşmeleri olup gaz çıkarılan 
arazinin bütününü kapsamakta ve fiyatlar, petrol fiyatlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Ticari 
hususların yanısıra bu sözleşmeler, gazın bir taraftan diğerine aktarılmasına ilişkin teknik parametreleri 
(gaz kalitesi, akış hızı, basınç şartları vb.) de içermektedir. 

 

Şekil 10: Serbestleştirme öncesinde piyasada yapılan sözleşmelerin yapısı 
Taşıma ve ticaret bölümlerinin birbirinden ayrılması ile birlikte, sözleşme yapısının gözden geçirilmesi 
gerekmiştir. Bu durum Şekil 11’de basitleştirilmiş haliyle verilmektedir. Gaz satış ve satın alma 
sözleşmeleri, gazı satın alan ve satan taraflar arasında kalmıştır. Bununla birlikte, bağlanan sistemlerin 
bağlantı noktalarında (prensipte gaz terminallerinden kıyı gaz taşıma sistemlerine ve gaz taşıma 
sisteminden büyük ölçekli gaz tüketicisine) bağlantı anlaşmaları yapılması gerekmektedir. Bunlar teknik 
anlaşmalar olup, daha öncesinde gaz satış ve satın alma anlaşmaları ile ele alınan teknik hususların 
aynılarını kapsamaktadır. Şebeke Düzenlemesi, gaz taşıma sisteminin taşıtanlar tarafından kullanılması 
ile ilgili olan düzenlemeleri kapsamaktadır. 

 

Şekil 11: Taşıma ve ticaretin birbirinden ayrılması sonrasında piyasada geçerli olan sözleşme 
yapısı 
Piyasanın serbestleştirilmesi, Birleşik Krallık’ta gaz ticaretinin şeklini değiştirmiştir. Birleşik Krallık’ta 
fiziksel olarak çıkarılan gazın %50’si, bu uygulama ile birlikte, ulusal dengeleme noktasında ticarete 
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konu edilmeye başlanmış olup ticari hareketlilik (churn rate) (veya yeniden pazarlama oranı) 15-20’dir. 
Ticaretin kolaylaştırılması amacıyla, borsalar uygun şekilde kurulmuş ve borsa dışı ticaret hareketlerini 
düzenlemek üzere standart anlaşmalar yapılmıştır. Mücbir sebep hükümleri oldukça kısıtlı hususları 
kapsamakta olup yalnızca ticaretin iletim sistem operatörüne rapor edilebilmesi ile ilgili mücbir sebepler 
bulunmaktadır (BT hatalarının kapatılması). Satanlar gaz teslimatı yapmadığı takdirde dengeleme 
maliyetini karşılamaları gerektiğinden dolayı bu uygulamanın, satın alana fiziksel teslim yapılmasının 
garanti edilmesi konusunda önemli bir avantajı bulunmaktadır. Fiyatlar şeffaftır ve büyük ölçüde rapor 
edilmektedir. Ulusal Dengeleme Noktasında ticaret yapılmasının faydaları, geleneksel gaz piyasası 
katılımcılarının yanısıra emtia tacirleri ve mali kurumlar da dâhil olmak üzere çok sayıda piyasa 
katılımcısının ilgisini çekmiştir.  

Çift taraflı uzun vadeli anlaşmalar halen piyasada kendilerine yer bulmalarına rağmen bu tür anlaşmalar, 
genellikle, şart koşulan bir kıyı terminali yerine Ulusal Dengeleme Noktasında teslimata ilişkin olup 
serbestleşme öncesindeki sözleşmelere kıyasla daha kısa vadeleri kapsamaktadır (genellikle 8-10 yıl). 
Ayrıca fiyatlar Ulusal Dengeleme Noktası fiyatına endekslenmiştir ve mücbir sebeplere ilişkin hükümler 
azaltılmıştır. 

Gaz zincirinin diğer ucunda, büyük ölçekli tüketicilere gaz satın alma stratejilerinde daha fazla esneklik 
sağlanmış olup tüketiciler emtia, taşıma ve sayaç hizmetlerini ayrı ayrı satın alabilecekleri gibi 
kendilerine ait riskleri de piyasada daha etkin bir şekilde idare edebilmektedirler. Daha büyük ölçekli 
olan ve kendilerine daha fazla yetebilen tüketiciler merkezden gaz temin edebilir ve doğrudan iletim 
sistem operatörü ile anlaşarak merkezden kendi tesislerine taşıma hizmeti alabilirler (hususi sevkiyat 
olarak da bilinmektedir). Kesilebilir tedarik sözleşmeleri serbestleştirme öncesi döneme kıyasla daha az 
uygulanmakta olup şirketlerin büyük bir kısmı taşıyıcıya yalnızca kapasite kısıtlamalarını idare etmek 
için kesinti yapma hakkını vermektedir. 

 

4.2.3.2. British Gas ve Halef Şirketlerinin Kurumsal olarak Yeniden 
Yapılandırılması 

British Gas’ın bölünmesi Şekil 6: Ayrıştırılan şirketlerin rol ve işlevleri’de gösterilmektedir. Şekilden de 
anlaşılacağı üzere bu değişiklik, 1997 ila 2002 yılları arasında kurumsal yapı üzerinde yapılan üç büyük 
değişikliğin ilkidir. 

British Gas’ın bölünmesinden 3 yıl sonra BG plc, Lattice Group’u kurmak için TransCo’yu bölmüştür. Bu 
işlemin yapılmasındaki kilit faktör, ilk bölünmede olduğu gibi, birbirinden oldukça farklı iş dallarının 
yönetimine odaklanma ihtiyacı olup bu bölünmedeki ana fark, bölünmenin düzenlemeyi de beraberinde 
getirmesidir. Düzenlenen TransCo’nun, şirketi önemli ölçüde sermaye yatırımı yapmaya zorlayan lisans 
koşulları bulunmakta idi. Entegre şirket olarak bu durum, BG’nin düzenlenmemiş iş kollarındaki yatırım 
için kullanılabilecek sermayeyi (daha yüksek getiri için) kısıtlamıştır. 

İki yıl sonra Lattice Group’un National Grid ile birleştirilmesi ardında yatan sebep ise tamamen farklıdır. 
National Group, İngiltere ve Galler’deki yüksek gerilim elektrik iletim şebekesinin sahibi olup şebekeyi 
işletmekte idi. Şirketlerin birleştirilmesi birbirini tamamlayan iş kollarının bir araya getirilmesini sağlamış, 
sinerji oluşturmuş ve masrafların azalmasına imkân tanımıştır. 2005 yılında National Grid, 8 gaz dağıtım 
şebekesinin yarısını satmıştır. Yakın zamanda, geriye kalan yarıdaki payların büyük bir kısmını da satışa 
çıkaracağını ilan etmiştir. 
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Şekil 12: Mülkiyetin ayrışması ve Birleşik Krallık’taki kurumsal yeniden yapılandırma 

Mülkiyetin daha fazla ayrışması 

Birleşik Krallık’taki ayrışma süreci, şebeke şirketinin mülkiyet ayrışması ile bitmemiştir. Birleşik Krallık 
düzenleyicisi, ‘mümkün olan her yerde rekabet’ hedefini benimsemiş ve bu uygulama gaz depoları, yeni 
bağlantılar, sayaçlar ve sayaç okumaya kadar ulaşmıştır. 

Şekil 13: Ayrışma modeli, bu tesis modelini göstermektedir. Merkezde doğal tekel bulunmaktadır (gaz 
için boru hatları). Başta taşıma kapasitesi olmak üzere bu varlıklardan alınan hizmetler, tekel 
bağlamında sağlanmaktadır. Varlıklara verilen hizmetler (bakım sözleşmeleri), varlıkların üretime dönük 
hizmetleri (keşif ve üretim ile depolama) ve varlıkların satışa dönük hizmetleri (tedarik, perakendecilik, 
yeni bağlantılar, ölçüm ve sayaç okuma) gibi bunun dışında kalan her şey rekabete açılabilir. 
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Şekil 13: Ayrışma modeli 

Depo ayrışması  

Bölünmesi öncesinde entegre British Gas; dönemsel (Rough) ve orta vadeli (Hornsea) tesislerin yanısıra 
beş adet LNG depo tesisine de sahip olup işletmekte idi. Gaz taşıma sisteminin üçüncü taraf erişimine 
açıldığı ilk günlerde, depolama hizmetleri taşıma hizmetleri ile birlikte verilmiştir (diğer bir deyişle 
taşıtanların yalnızca depolama hizmeti alması mümkün değildir). 1993 yılında hazırlanan MMC 
raporunun akabinde 1994 yılında British Gas, üçüncü tarafların bu tesislere ayrı ayrı erişimine imkân 
tanımaya başlamıştır. 

 

Şekil 14: Depo tesislerinin mülkiyetinde gözlemlenen gelişmeler 
Şekil 14: Depo tesislerinin mülkiyetinde gözlemlenen gelişmeler’de, depo tesisleri ile ilgili kurumsal 
faaliyeti göstermekte olup, buna göre tek LNG deposu taşımacılık şirketinde kalmıştır. Bunun altında 
yatan sebep (yoğun tüketim saatlerinde gaz takviyesi yapılmasının yanında), bu depo alanlarının 
şebekenin sınırında kurulmuş olmasından dolayı sistem ile ilgili sorunlarla başa çıkılmasını sağlamaları 
ve bu bağlamda gerekli durumlarda depodan derhal gaz çekerek sistem basıncını 
destekleyebilmeleridir. Bununla birlikte, ülkenin farklı bölgelerinden Birleşik Krallık gaz taşıma sistemine 
yeni gaz kaynakları sağlandığından ve buna bağlı olarak da ilgili tesislerin artık şebeke sınırlarında 

 
 

Enerji 

Tedariki 
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olduğu düşünülmediğinden dolayı bu uygulama giderek lüzumsuz hale gelmiştir. Yoğun tüketim 
saatlerinde gaz takviyesi yapmalarına bağlı değerleri, mevcudiyetlerini haklı çıkarmak için yetersiz 
kaldığından dolayı tesisler yavaş yavaş kapatılmaya başlanmış olup, geriye kalan son LNG depo tesisi 
de 2016 içerisinde kapatılacaktır. 

Serbestleştirilmiş bir piyasada depolama, yalnızca portföylerini dengelemelerine imkân tanımayıp aynı 
zamanda ticaret ve optimizasyon sayesinde katma değer sağladığından dolayı (örneğin fiyatların 
oldukça değişken olduğu dönemlerde spot fiyatlar ile gelecekte uygulanacak fiyatlar arasındaki farkı 
kendi çıkarına kullanmak suretiyle) taşıtanlar için esneklik sağlamaktadır. Hâlihazırda Rough ve 
Hornsea ile açık piyasada rekabet eden 6 yeni depo tesisi, bu tür fırsatları kullanmak için yüksek teslimat 
becerisi kazanma eğilimindedir. 

İletim sistem operatörü, şebekenin güvenli işleyişi ile desteklemek için talep edeceği depo hizmetlerini 
depo operatörlerinden alabilir. 

4.2.4. Alınan Dersler 
Birleşik Krallık’ta edinilen deneyimin, Türkiye’deki durum göz önünde bulundurulduğunda konu ile ilgili 
olabilecek birçok yönü bulunmaktadır. Bu bölümde, Birleşik Krallık’ın arz güvenliği konusunda 
karşılaştığı hususlar ve bu hususlardan alınabilecek dersler özetlenmektedir. Daha sonrasında ise, 
Birleşik Krallık’ın piyasanın serbestleştirilmesi ve ayrışma deneyiminden öğrenilen bazı noktalar 
açıklanmaktadır. 

Arz güvenliği  

Daha önce de belirtildiği üzere arz güvenliği, British Gas’ın 1986 yılında özelleştirilmesi döneminde ele 
alınan bir husus olmakla birlikte, o dönemde ağır basan bir faktör olarak karşımıza çıkmamaktadır. 

Birkaç yıl sonra serbestleştirme sürecinin gerçekten başladığı dönemde Birleşik Krallık, gaz konusunda 
kendisine yeten bir konuma sahip olup, arz güvenliği halen gündemin üst sıralarında yer alan bir husus 
değildi. Bunun neticesinde de Şebeke Düzenlemesi görüşmelerinde bu husus çok dikkat çekmemişti. 
Çerçeve ile ilişkili önemli hususlar aşağıda belirtilmişti; 

a) Teşvik edilen tedarikçilerin arz güveliği standartlarına uyabilmesi için yeteri kadar gaza sahip 
olmaları gerekmekte ve İletim Şirketi’nin buna olanak sağlayacak Şebeke Düzenlemesi’ne sahip 
olması gerekmektedir35. Fakat lisanslama çerçevesi taşıtan ve tedarikçilere ilişkin istenilen 
gereksinimlerden bahsetmezken teşviklerin oluşturulmasına yönelik olarak Şebeke 
Düzenlemesi’ndeki gaz dengeleme koşullarından bahsedilmektedir. (Uygulamada, dengeleme 
teşvikleri piyasa fiyatlarına bağlı olduğu için dengeleme rejimi belirli bir arz güvenliği seviyesini 
karşılamak üzere tasarlanmamıştır.) 

b) Şebeke Düzenlemesi kış mevsiminin başında gaz depolama tesislerinin boş olmadığından emin 
olmak amacıyla ‘Top-up’ olarak bilinen hükümler içermekteydi. Bu hükümler 2014 yılında 
şebekeden güvenli bir şekilde ayrılamayan müşterileri korumak için depoda yeterli miktarda gaz 
bulundurarak şebeke sorunlarından kaçınmayı sağlayan daha kolaylaştırıcı bir yaklaşımla 
değiştirilmiştir. 

c) Şebeke Düzenlemesi özellikle de yeni gaz kaynakları geliştiren üretime dönük piyasa 
katılımcılarının, kıyı iletim sistemi için gerekli olan gelişmeleri nasıl tetikleyecekleri sorusu 
karşısında büyük ölçüde sessizliğini korumuştur. İlk etapta rejimin bu yönü büyük ölçüde a) 
TransCo’nun puant talep düzeylerini (1-20) karşılamak için şebekesini geliştirmesine ilişkin 
genel lisans şartına ve b) taşıtanların, uzun vadeli planlarına ilişkin detayları TransCo’ya 
bildirmeleri şartına odaklanmıştır. 

Akabinde yatırım çerçevesi, taşıtanların ileriki yıllar için giriş kapasitesi ayırtmalarına imkân tanıyan 
müzayede sisteminin oluşturulması sayesinde kuvvetlendirilmiştir. Bununla birlikte bu uygulama, yeni 

                                                   
35 Yerli müşterilerin arz güvenliği standartları kışın (1-50) ve puant günde (1-20) olarak düşünülebilir. 
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gaz kaynağının iletim şebekesine büyük ölçekli bir genişletme çalışması yapılması gerektireceği 
senaryosunu göz önünde bulundurmamıştır. Bu durum, Birleşik Krallık rezervlerinin hızlı bir şekilde 
düşüşe geçtiği 2000’li yılların ortasında iki yeni LNG terminali kurulurken ortaya çıkmıştır. 

Tam serbestleştirilmiş bir piyasa olarak Birleşik Krallık, yeni gaz ithalat projelerinin hayata geçirilmesi 
konusunda özel yatırıma güvenmiştir. Tablo 11‘de günümüzde Birleşik Krallık’ta bulunan gaz ithalat 
kaynakları gösterilmektedir. Arz-talep pozisyonunun korunmasına yardımcı olmak amacıyla bu 
altyapının ne kadarının 2000’li yılların sonunda işletmeye açıldığı açık ve net bir şekilde görülmektedir. 

Konu hakkında yorum yapan çok sayıda kişi, piyasanın tam zamanında tepki verdiğini söylemektedir. 
Buna alternatif bir bakış açısı da, yeni altyapının büyük bir kısmının halen hizmete açılmamış olduğu 
2005 ve 2006 yılları kış döneminde arz talep pozisyonu birbirine oldukça yakın olduğundan dolayı bu 
tepkinin tam olarak zamanında verilmediği yönündedir. Oldukça hafif geçen iki kış, Birleşik Krallık gaz 
sanayisinin bu dönemi nispeten olaysız bir şekilde geçirmesine yardımcı olmuştur. 

Tablo 11‘de de görüldüğü üzere, Birleşik Krallık’ın kendi gaz üretimi azalmaya devam etse de ülkenin 
gaz tedarik profili oldukça kapsamlıdır. Birleşik Krallık bir dönem Avrupa gaz tedarik zincirinin diğer 
ucunda olsa da, büyük ölçekli üç LNG alım terminali ve likit toptan piyasası sayesinde ülke, küresel 
piyasadaki gaz açısından Avrupa için bir köprü görevi görebilir. 

Serbestleştirmeden beri Hükumet, ‘piyasa temin eder’ görüşünü korumuştur. Ülke, hükumet 
müdahalesinin piyasa katılımcılarını yatırım yapmaktan vazgeçireceği konusunun bilincindedir; bu da 
politikaya bağlı kalınmasını önemli kılmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, Birleşik Krallık’ın arz güvenliği deneyiminden edinilen bilgiler şu şekilde 
sıralanabilir: 

• Serbestleştirme ve ayrışma sürecinde, çerçevenin hem kısa hem uzun vadede arz güvenliğini 
nasıl destekleyeceğinin düşünülmesi yararlı olacaktır. Birleşik Krallık bunu kısa vade için başarılı 
bir şekilde hayata geçirmiş iken, uzun vadeyi de kapsamak için ilgili çerçevesi üzerinde önemli 
değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. İthalat bağımlığı durumunda, özelleştirmeler ve 
ayrışmaların ardından ihtiyaç duyula arz güvenlik seviyesine erişmek için gerekli zorunluluk ve 
teşviklerin Şebeke Düzenlemesi çerçevesinde sağlanıyor olması önemlidir.  

• Giriş-çıkış sisteminin basitliği ve esnekliği ile Ulusal Dengeleme Noktasının şeffaflığı ve likiditesi, 
giderek azalan yerel rezervler yerine ülkeye yeni gaz kaynakları sağlanması açısından önemli 
faktörler olarak karşımıza çıkmıştır. 

• Piyasanın serbestleştirilmesinden beri Birleşik Krallık Hükumeti büyük müdahaleler 
yapmamıştır, bu da ihtiyaç duyulan piyasa yatırımını engellememek açısından önemli bir faktör 
olmuştur. Örneğin, yeni depo tesislerinin inşası için maddi destek sağlanması veya spot fiyatlar 
için bir üst limit belirlenmesi bu tür bir etkisi olabilecek müdahaleler arasında sayılabilir. 

• Birleşik Krallık’ın deneyimi, uygun bir çerçevenin kullanılması halinde piyasanın arz güvenliğini 
sağlamak için önemli yatırımlar yapacağını gösterse de bu deneyim çok da basit bir deneyim 
olmayabilir. a) Bu tür projeler oldukça büyük ölçekli ve karmaşık inşaat projeleri olduğundan 
dolayı gecikme riski bulunduğundan ve b) özel yatırımcılar, yatırdıkları sermayeden gelir elde 
edene kadar geçen süreyi en aza indirmek istediklerinden dolayı Birleşik Krallık’ta on yıl önce 
yapılan yeni ithalat altyapısının tam zamanında kurulduğu fikri (biraz geç kalınmış olabilir) çok 
da şaşırtıcı değildir. 
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Tablo 11: Birleşik Krallık gaz ithalat altyapısı 

İthalat altyapısı Tür Yer Hizmete Başladığı 
Yıl 

Yıllık Kapasite 
(bcm) 

Vesterled Boru Hattı St Fergus 1978 14.2 

Bağlantı Noktası Boru Hattı Bacton 
1998 (2007’de 
genişletilmiştir) 

26.9 

Isle of Grain LNG Kent 2005-2010 20.4 

Langeled Boru Hattı Easington 2006 26.3 

BBL Boru Hattı Boru Hattı Bacton 2006 19.5 

Tampen Boru Hattı St Fergus 2007 9.8 

South Hook LNG Milford Haven 2009-2010 21.0 

Dragon 1 LNG Milford Haven 2009-2010 7.6 

Gjoa Boru Hattı St Fergus 2010 6.2 

   TOPLAM 151.9 

Birleşik Krallık’ın ayrışma deneyiminden öğrenilecek noktalar 

Daha kapsamlı bir şekilde inceleyerek, Birleşik Krallık deneyiminden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• British Gas entegre tekel iken rekabetin gelişimi yavaş olmuştur. Rekabetin artırılmasına yönelik 
çerçeve oluşturmak amacıyla rekabet üç kere gözden geçirilmiştir. Geriye dönük olarak 
incelendiğinde, Birleşik Krallık rekabet politikasının (ve ilgili makamların) gücü, serbestleştirilmiş 
piyasanın geliştirilmesini sağlamak açısından bir kilit faktör olmuştur. 

• Dikey entegre girişimin fiziksel ve mali açıdan, ayrıca bilgi paylaşımı açısından birbirinden 
ayrılması, rekabetin başarılı bir şekilde gelişmesine imkân tanıyan faktörlerden biri olmakla 
birlikte piyasa çerçevesinin yapısı bu başarının kilit noktasıdır. Mülkiyetin ayrıştması öncesinde 
büyük çalışmalar tamamlanmıştır: Şebeke Düzenlemesi geliştirilmiş, yerli rekabetin ilk 
aşamaları uygulanmaya başlanmıştır. 

• British Gas, mülkiyetin ayrışması (ve akabinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 
çalışmaları) için herhangi bir şekilde zorlanmamış, iş uygulamaları sebebiyle mülkiyetin 
ayrışmasına gidilmiştir. British Gas, piyasanın bütün sektörlerinde açık bir şekilde rekabet 
içerisinde olan gaz tedarik işinin; sermaye-yoğun, düzenlenmiş tekel gaz taşıma işinden çok 
daha farklı sorunlara gebe olduğunu fark etmiştir. Bu iki işe ayrı ayrı odaklanan açık ve net bir 
yönetim ihtiyacının ortaya çıkması, bölünme kararının ardında yatan kilit faktördür. 

• Şebeke Düzenlemesinin ve yerli rekabetin uygulanması, ayrıca dikey entegre girişimde mülkiyet 
ayrışmasına gidilmesi uygulamalarının tamamı, 1998 AB Gaz Direktifi öncesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple de Birleşik Krallık’ın deneyimlerinin, Avrupa politikasının 
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geliştirilmesi üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Özellikle de Şebeke Düzenlemelerine ilişkin 
AB Hedef Modeli, büyük ölçüde Birleşik Krallık’ta kabul edilen ticari çerçeveye dayanmaktadır. 

• Gaz sektörünün yeniden yapılandırılması sonucunda paydaşlar önem kazanmışlardır. 
Temettüler hariç genel hatlarıyla bakıldığında Centrica, BG Group ve National Grid’in toplam 
hisse değeri, özelleştirme döneminde 1.35 Avro iken şu an 21 Avro olup bu rakam hisse 
değerlerinin on beş kat arttığını göstermektedir. Buna karşın, FTSE özelleştirme dönemine göre 
4 kat daha yüksektir. 

• Tüketiciler açısından değer ölçümü yapmak daha zordur. Öncelikle günümüzün enerji 
dünyasının özelleştirme dönemindeki enerji dünyasından tamamen farklı olması, 
karşılaştırmaları zorlaştırmaktadır. İkinci olarak, yerli rekabet yerine kati bir düzenleme 
getirilmesi halinde neler yapılabileceğini asla bilemeyiz. Bununla birlikte Birleşik Krallık’taki yerli 
gaz fiyatlarının Avrupa ülkelerindeki gaz fiyatlarının en düşüğü olması, piyasanın 
serbestleştirilmesinin tüketiciler açısından yararlı olduğunun göstergesi olabilir. Bu faydaların 
herhangi birinin mülkiyetin ayrışmasına atfedilmesi oldukça zordur çünkü British Gas’ın bölünme 
kararı almaması halinde neler olabileceğini bilme şansımız bulunmamaktadır. 

• Yukarıda da açıklandığı üzere, Birleşik Krallık’ın ayrışma deneyimi, çok sayıda yardımcı 
faaliyetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum, işlerin çok karmaşık hale gelmesine 
sebep olabilir; bu sebeple de reform maliyetinin faydalara kıyasla ağır basabileceği beklentisi 
oluşturulmalı, ayrıca sanayinin ve düzenleyicinin daha baskıcı veya önemli sorunlara 
odaklanmaları sağlanmalıdır. 

4.3. Fransa’da Ayrışma 
Bu bölümde, Fransa’daki ayrışma çalışmalarına ve sürecine odaklanılmaktadır. Uzun süre boyunca 
GDF Suez olarak bilinen, yakın zamanda ise Engie adını alan dikey entegre girişim, iletim şebekesi 
bağımsız bir iletim sistem operatörü (GRT Gaz) olarak ayrışmadan önce Fransa’nın gaz sisteminin 
tümüne hükmeden devlete ait bir tekel örneğidir. Konuya ilişkin kısa bir açıklamanın ardından, Fransa’da 
uygulanan ayrışma özellikle de şu konular üzerinden mercek altına alınacaktır: Teşvik, Pratik Uygulama 
ve Kurumsal Yeniden Yapılandırma. Yeni kurulan iletim sistem operatörünün yönetişimi ve 
organizasyonel açıdan yeniden şekillendirilmesi için atılan adımlar daha detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

4.3.1. Arka Plan Bilgileri 

Engie (eski adıyla GDF Suez) 

Uzun yıllar boyunca GDF Suez’in, dünyadaki en büyük enerji tesislerinden biri olduğu düşünülmüştür. 
Kurum, Gaz de France ve Suez’in 2008 yılında birleştirilmesiyle kurulmuş ve 2015 yılında adı Engie 
olarak değiştirilmiştir.  

Şirketin kurumsal yapısı, gaz değer zincirinin bütün kısımlarını içermekte olup 200.000’den fazla 
personeliyle şirket 70’ten fazla ülkede hizmet vermektedir. Şirket, aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere 
altı iş kolu şeklinde düzenlenmiştir. Birinci ve İkinci Gaz Direktiflerinin Fransa kanunlarına alınması ile 
birlikte, 2005 yılında iletim şebekesi operatörünün yasal ayrışmasına gidilmiştir. Fransa’daki diğer 
altyapı bölümleri (LNG, gaz depolama) de 2008 yılında aynı uygulamaya tabi olmuştur. 
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Şekil 15: Ana altyapı hattı ile birlikte Engie’nin yapısı 

GRTgaz 

Günümüzde iletim sistem operatörü olan GRTgaz (Gestionnaire du Réseau de Transport Gaz) 32,000 
km’den uzun boru hatları ile iletim yapmakta, müşterilerine yaklaşık 60 bcm doğal gaz taşımakta ve 
yaklaşık 3,000 kişi istihdam etmektedir. Şebekenin genişletilmesi ve bakımı için yıllık (2014 yılı için) 660 
milyon Avro yatırım yapan şirket; rekabeti, arz güvenliğini ve çevre korumasını bir araya getirmeye 
çalışmaktadır. Düzenlenmiş bir şebeke operatörü olarak GRTgaz, Üçüncü Enerji Paketinde belirtilen 
kurallara tabi olup AB’nin ayrışma şartlarına uymakla yükümlüdür. 2012 yılından beri bağımsız iletim 
operatörü modeline göre bağımsız bir gaz iletim sistem operatörü olarak belgelendirilmiş olup şirket 
hisselerinin büyük bir kısmı Engie’ye (eski adıyla GDF Suez), küçük bir kısmı ise (%25) SGI’ya aittir. 
GRTgaz’ın, AB’deki diğer iletim sistemlerinde de payları bulunmakta olup bunlardan en önemlisi, bağlı 
şirket GRTgaz Deutschland’ın sahip olduğu Orta Avrupa boru hattı olan MEGAL’deki hisseleridir. 

 

Teşvik ve Gerekçe 

Fransız Hükumeti, stratejik sektörlerde uzun zamandır aktif bir rol üstlenmektedir. Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında halka açık şirket portföyü en geniş olan ülke Fransa’dır. 
Diğer sektörlerin yanısıra enerji, demir ve hava yolu hizmetleri, posta ve telekom, otomobil üretimi ve 
hava sahası veya savunma ekipmanı sektörlerinde toplam portföy değeri 110 milyar Doları bulmaktadır 
(2014)36. Fransız devletinin elinde bulundurduğu en kuvvetli ve değerli şirketlerden biri, dünyanın en 
büyük tesisi olan Engie’dir. İlk etapta GDF’nin %80’ine sahip olan Fransız devleti, yeni şirket olan GDF 

                                                   
36 The Economist tahminleri; basılı nüsha 28/06/2014 

Société d’Infrastructures Gazières’in (SIG) Şirketin %25’ini Alması 

SIG’nin, GRTgaz hisselerinin %25’ini alarak GDF Suez’e ait hisseleri %75’e düşürmesi, 2011 
yılında ortaya çıkan bir başka önemli olaydır. SIG; Caisse des Dépôts ve bağlı kuruluşları olan 
CDC Infrastructures ile CNP Assurances’ten oluşan bir devlet konsorsiyumudur. Yeni bir yol 
benimsenirken bir yandan da kuvvetli ve uzun vadeli bir devlet yatırımcısının bu işe sokulması 
mantıklı bir hareket olarak görülmüştür. Bu yatırım, yeni ayrıştırılan bir iletim sistem operatörü 
olarak GRTgaz’ın Almanya ve Avusturya’da hisse satın alarak Fransa dışarısında gelişmesi 
planını desteklemiştir. Buna ek olarak söz konusu yatırım sayesinde GDF Suez’in 1.1 milyar Avro 

toplamasına ve borcunu azaltmasına yardımcı olmuştur.  
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Suez’in yalnızca %35 hissesine sahiptir. Devlete ait hisselerin oranı 2014 yılında daha da düşerek %33’e 
gerilemiş olup Fransız hükumeti sermayenin yeniden değerlendirilmesini beklemektedir.37 Genel 
anlamda bakıldığında ise devlet, kurulduğundan beri şirketin en büyük hissedarı olarak kalmıştır.  

Bağımsız İletim Operatörü Modelinin Gerekçesi 

Ayrışma öncesinde GRTgaz, eski dikey entegre gaz teşebbüsü GDF Suez’in bir parçası olmuş, bu da 
dikey entegre girişime Fransız gaz piyasasındaki tekelci pozisyonunu koruma imkânı tanımıştır. Fransız 
gaz sisteminin tek sahibi tek bir şirket olmuş, mülkiyet yapısı da devletin piyasayı güçlü bir şekilde kontrol 
altına almasına imkân tanımıştır. Fransız devletinin enerji sistemine katılması ve sistemi kontrol etmesi 
büyük ölçüde ülkenin fosil yakıt ithalatına bağlı olmasından kaynaklanmıştır. Sonuç olarak, Doğal Gaz 
Piyasası Değerlendirme Raporunda da açıklandığı üzere, bu durum Fransa’nın arz güvenliğini 
sağlamak için belirlediği enerji politikasını uzun yıllar boyunca şekillendirmiştir. Birinci (1998) ve İkinci 
(2003) Gaz Direktifleri ile birlikte düzenlemenin kaldırılması ve serbestleştirme eğilimlerinin ortaya çıktığı 
dönemde Fransa, gaz sistemini daha açık bir piyasaya dayanan bir mekanizmaya dönüştürmeye karşı 
büyük direnç göstermiştir. Fakat nihayetinde hükumet; mülkiyet hakları ve GDF Suez ile iletim sistem 
operatörünün yönetişim yapısı sayesinde gaz sistemi üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde korusa da 
piyasanın açılması, üçüncü taraf erişimi ve ayrışma şartları ile ilgili çalışmalarını ilerletmiştir.  

Yasal ayrışmanın uygulandığı 2005 yılına gelindiğinde yeni tüzel kişilik olan GRTgaz kurulmuştur. 
Üçüncü Direktif ile birlikte Fransa, başta mülkiyetin ayrışması olmak üzere ana hükümlerin yetersiz 
kaldığı kanaatine varmıştır. Bunun sonucunda Üye Devletlerden oluşan bir grup, Avrupa Komisyonunu, 
diğer ayrışma seçeneklerini (bağımsız sistem operatörü ve bağımsız iletim operatörü) de bu kapsama 
almak konusunda (temel mülkiyet hakları çerçevesinde varlıkların mülkiyeti bağlamında) ikna etmiştir. 
Fransa’da önemli bir gaz keşif ve üretim altyapısı bulunmadığından dolayı iletim şebekesi, gaz ile ilgili 
tek sanayi varlığı olarak görülmektedir. Avrupa Komisyonu her türlü ticari çıkarı da reddettiğinden dolayı, 
Fransa’nın ayrışmaya karşı direnmesi konusunda Avrupa Komisyonu ile yapılan müzakerelerde bu sav 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, Fransız hükumetinin GDF Suez’e ait hisselerin büyük bir kısmına sahip 
olması ve ekonominin stratejik sektörlerindeki rolünü koruma isteği, bağımsız iletim operatörü modelini 
teşvik eden sebep ve modelin altında yatan gerekçe olarak kabul edilmelidir. Diğer bir deyişle tam 
özelleştirmeye şiddetli bir şekilde karşı çıkılmıştır. 

4.3.2. GRTgaz’ın Ayrıştırılma Adımları 
GRTgaz’da bağımsız iletim operatörü modelinin uygulanmasına 2011 yılında başlanmış olup bu 
bağlamda Avrupa Komisyonu, Fransız hükumeti ve düzenleyicinin (CRE) yanısıra GDFSuez ve GRTgaz 
gibi çeşitli paydaşlar tarafından bir dizi eylem gerçekleştirilmiştir. Fransız iletim operatörünün nihai 
belgesi, Avrupa Komisyonunun onayı alındıktan sonra 2012 yılında CRE tarafından verilmiştir. Bununla 
birlikte BT sistemlerinin ayrılması gibi ayrışma sürecinin uygulamaya dönük özelliklerinden bazıları, 
2015 yılında halen uygulanmaya devam edilmiştir.  

Bu bölümde, GRTgaz’ın ayrıştırılması sürecindeki en önemli eylemler incelenecektir. Bu özellikler şu 
şekilde sıralanabilir: İletim sistem operatörünün yönetişiminde yapılan değişiklik, geçişi kolaylaştıran 
yasal ve düzenlemeye ilişkin değişiklikler ve yeni ayrıştırılan iletim şebekesi operatörü üzerinde yapılan 
kurumsal ve işletime ilişkin değişiklikler. 

 

 

                                                   
37 2006 yılında çıkarılan bir kanuna göre devlet, gaz şirketine ait sermayenin en az üçte birini elinde 
bulundurmalıdır. Bu durum 2014 yılında ‘Florange Kanunu’nun kabulü ile birlikte değişmiş olabilir. İlgili 
kanun, hisse sahiplerinin üçte ikisinin bu kural aleyhinde oy kullanmaması halinde, listede bulunan tüm 
Fransız şirketlerinin en az iki yıl boyunca tescilli hisseleri elinde bulunduran yatırımcılara ikişer oy hakkı 
vermeye başlamasını öngörmektedir. Bu bağlamda yeni hüküm, devletin karar alma yetkisini 
kaybetmeksizin Engie’deki paylarının bir kısmını daha satmasına imkan tanıyabilir. 
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4.3.2.1. Yasal ve Düzenleyici Çerçeve Üzerinde Yapılan Değişiklikler 

Fransız Enerji Kanununun Derlenmesi 

2009/73 sayılı Doğal Gaz Direktifi, Fransız Enerji Kanununun yasama ile ilgili kısmını derleyen 
Yönetmeliğin kabulü ile Fransa kanunlarına aktarılmıştır (09 Mayıs 2011 tarih ve 2011-504 sayılı 
Talimat).  

Enerji Kanununun derlenmesi, ilgili tüm yasal hususların aynı çatı altında toplanması anlamına 
gelmektedir. Bu uygulama, ilgili enerji kanunlarının da aynı Kanun kapsamına alınması şartını da 
getirmektedir.B u bağlamda Cumhurbaşkanı, “Enerji kanunlarındaki tüm hükümlerin buraya eklenmesi 
tasarlanmaktadır. Normların hiyerarşisini sağlamak, mevcut kanunları bir araya toplamak, hatta belirli 
konulara ilişkin yasal durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla bu uygulama gerekli değişikliklere tabidir. 
Geçerliliği kalmayan hükümler ilga edilebilir,” demiştir.  

Akabinde, 2011-504 sayılı Talimat yalnızca Enerji Kodunu derlemekle kalmamış aynı zamanda Üçüncü 
Enerji Paketi ile ilgili yeni hükümleri de beraberinde getirmiştir. Ayrışma ile ilgili yeni mevzuatın en önemli 
unsurları; düzenleyicinin yetki ve görevlerinin artması ve uyum-belgelendirme süreci ile ilgili hususlardır. 

• Enerji Kodu içerisinde şebekenin ayrışması ile ilgili ana hususlar Başlık I, Bölüm I, Kısım 2 – 
‘İletim şebekelerinin organizasyonu’ kısmında bulunabilir.  

• Ayrıca, Düzenleyiciye (CRE) verilen yeni yetki ve görevler de Başlık III’te yer almaktadır.  

• Bundan sonra gelen Başlık IV’te ise, iletim sistem operatörünün arz ve talep dengesi 
tahminlerine ilişkin hükümler ile arz güvenliğinde devletin üstleneceği rol ele alınmaktadır.  

• Uyum takip sorumlusunun Direktifte belirtilen rolünün uygulanması zorunlu olup bu sebepten 
dolayı ilgili rol, Madde L.111- 34 kapsamında Enerji Kanununa da aktarılmıştır. Uyum takip 
sorumlusu, Kanunda belirtilen bağımsızlık kurallarına uygun bir şekilde hareket eder. Söz 
konusu rol ve görevler, Organizasyonel Yapı bölümünde daha detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

Yeni Enerji Kanunu çerçevesinde, yapılan incelemenin ardından ve Avrupa Komisyonunun görüşünü 
de göz önünde bulundurarak CRE, 26 Ocak 2012’de yapılan müzakerelerde, GRTgaz tarafından alınan 
önlemlerin ve GRTgaz’ın diğer yükümlülükleri de yakın gelecekte hayata geçirmeye ilişkin taahhüdünün 
dikey entegre girişime karşılık kendi bağımsızlığını temin etmek için yeterli olduğu kanaatine varmıştır. 
Sonuç olarak GRTgaz bağımsız iletim operatörü olarak belgelendirilmiştir. 

4.3.2.2. GRTgaz’ın Yönetişim Reformu 

GRTgaz, 01 Ocak 2005 yılında kurulmuş özel limited şirkettir (société anonyme). Büyük ölçekli Fransız 
şirketleri arasında yaygın olan bir uygulama çerçevesinde, paydaş denetimi ve idari işlemler ikiye 
ayrılmıştır. Ortaklar kurulu, şirket sahibinin (paydaşların) çıkarını temsil ederken yönetim kurulu günlük 
işleri yürütür. Bu bölümde paydaşların kontrolü üzerine odaklanılacaktır. 

2009/72 sayılı Direktifin, bağımsız iletim operatörü modeli seçilerek Fransız kanunlarına aktarılması ve 
2011 yılında SIG’ın %25’lik hisseyi devralmasının ardından GRTgaz’ın yönetişiminde yapılan reform, 
uygulama alanında atılan en temel ve belirgin adımdır. Yeni hisse sahipleri ve düzenleme şartlarına 
uyum hususları düşünülerek yönetişim yapısı genişletilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Şekil 16 yapılan 
değişikliklere ilişkin genel bir fikir sunmaktadır. 
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Şekil 16: GRTgaz’ın ayrıştırılma süreci öncesi ve sonrasındaki yönetim yapısı 

Ortaklar Kurulu 

GRTgaz, 17 kişiden oluşan bir Ortaklar Kurulu tarafından yönetilmektedir. Ortaklar Kurulunda görev alan 
14 üye ortaklar genel toplantısında görevlendirilmekte olup üyelerin 9’u Engie’yi temsil ederken 3’ü 
SGI’yı temsil etmekte, 2 üye ise bağımsız çalışmaktadır. Geriye kalan 3 üye ise çalışanlar arasında 
seçilir. Bu değişiklik, çalışanların şirketin büyümesi ve performansı ile daha yakından ilgilenebilmeleri 
için şirket hisselerinin çalışanlara açıldığı dönemde yapılmıştır. Kurul üyeleri beş yıl için göreve 
getirilmekte olup kurul üyelerinin hak ve yükümlülükleri, Ortaklar Kurulu Tüzüğünde belirtilmektedir. 
Kurula, Kurul Başkanı başkanlık eder. 

Bunun yanı sıra oy kullanmayan dört üye daha bulunmaktadır. Bu üyeler GRTgaz’ın Genel Müdürü 
(CEO), Fransız Hükumetinin bir üyesi, GRTgaz merkezi çalışma konseyi temsilcisi ve bir Uyum Takip 
Sorumlusundan oluşmaktadır. 

Ortaklar Kurulu, üç özel komitenin önerileri ve desteği ile çalışmalarını yürütür: 

• Yatırım Komitesi yatırım politikasını inceler ve yatırım önerileri ile ilgili genel tavsiyelerde 
bulunur; 

• Muhasebe Komitesi uygun muhasebe yöntemlerinin uygulanmasını sağlar, hesaplar ve mali 
planları inceleyip bu konulara ilişkin tavsiyelerde bulunur; 

• Ücretlendirme ve Seçim Komitesi, Ortaklara ve Genel Müdüre verilen ücretleri inceleyip verilen 
ücretler ve bu pozisyonlara yapılan başvurulara ilişkin fikirlerini beyan eder. 

Yönetişim Yapısı ve bağımsız iletim operatörü belgelendirmesi sürecinde öne sürülen hususlar  

Belgelendirme süreci esnasında hem CRE hem de Avrupa Komisyonu, Ortaklar Kurulu ve İdari Yönetim 
Kurulunun kurulması çerçevesinde GRTgaz için yürürlükte olan yönetmelikleri sürekli incelemişlerdir. 
Doğal Gaz Direktifi, yetkilerin söz konusu iki organ ve iki kurum arasında bölünmesi hususunu açık ve 
net bir şekilde ifade etmektedir. Avrupa Komisyonu, bağımsız iletim operatörü talebine ilişkin ilk taslağı 
bu bağlamda yetersiz bulmuştur. Uygunsuzluğa ilişkin ana hususlar Tablo 12’de açıklanmaktadır. 
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Tablo 12: Yönetişim yapısı ve bağımsız iletim operatörü belgelendirmesi sürecinde öne sürülen 
hususlar 

 Konu Açıklama Gerekli Eylem 

1. Denetim 
Kurulunun 
(Ortaklar 
Kurulu) 
Bağımsızlığı 

Direktif Madde 20, Denetim Kurulu üye sayısının 
en az yarısından bir eksiğinin bağımsız olmasını 
şart koşmaktadır.  

On yedi üyeye sahip GRTgaz açısından 
bakılacak olursa bu uygulama, en az sekiz 
üyenin, göreve getirilmeleri öncesinde en az üç 
yıl boyunca dikey entegre girişim veya girişimi 
kontrol altında bulunduran paydaşlar içerisinde 
doğrudan veya dolaylı olarak mesleki bir 
pozisyon edinmemiş, herhangi bir sorumluluk 
üstlenmemiş, çıkar veya iş ilişkisi içerisine 
girmemiş olmaları gerekmektedir.  

GDF Suez tarafından görevlendirilen 9 üye bu 
uygulamanın doğrudan dışında kalmaktadır. SGI 
üyeleri ise, SGI’nın azınlık hisse sahibi 
olduğunun ve GRTgaz üzerinde herhangi bir 
kontrolü bulunmadığının kanıtlanması halinde 
bağımsız olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, 
bağımsız üyelerin halen dikey entegre girişim ile 
bağlantıları bulunup bulunmadığı (özellikle de 
dike entegre girişimden maddi çıkarları olup 
olmadığı hususu) da muğlaktır. 

Bu bağlamda bağımsız 
üyelerin maddi çıkar 
getiren paylarını 
satmaları veya asgari 
tedbir olarak ilgili 
hisselerini bağımsız bir 
yeddiemine 
devretmeleri 
gerekmektedir. 

2. Bağımsız iletim 
operatörünün 
farklı organları 
arasındaki yetki 
dağılımı 

GRTgaz’ın yönetmelik taslaklarına göre, 
Yönetim Kurulu tarafından belirli bir eşik değer 
üzerindeki krediler, borçlar ve dava bedelleri için 
alınan belirli kararlarda Denetim Kurulundan 
(Ortaklar Kurulu) izin alınması gerekmektedir. Bu 
eşikler Denetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Komisyon, söz konusu eşiklerin çok aşağıda 
olmaması gerektiğini çünkü eşiklerin çok 
aşağıda olmasının, Doğal Gaz Direktifinde 
Yönetim Kuruluna verilen özerkliği 
zedeleyebileceğinin altını çizmiştir. Komisyon, bu 
eşiklerin bağımsız iletim operatörünün özerk 
olmasına imkân tanıyıp tanımadığı konusunda 
da şüphelidir. 

Avrupa Komisyonu, 
CRE’nin, bu eşikler için 
uygun bir düzey 
belirlemesini talep 
etmiştir. 

3. On Yıllık 
Kalkınma Planı 
Hazırlama 
Görevi 

On Yıllık Kalkınma Planı hazırlama ve bunu 
ibraz etme görevi, yalnızca iletim sistem 
operatörü yönetimine aittir. Hem CRE hem de 
Avrupa Komisyonu, Denetim Kuruluna da TYDP 
içerisinde bireysel yatırım kararı alma yetkisinin 
verildiğini fark etmişlerdir.  

 

Düzenleyici, Yönetim 
Kurulunun bu konuya 
ilişkin münhasır 
yetkisinin GRTgaz 
yönetmeliklerinde açık 
ve net bir şekilde 
belirtilmesini talep 
etmiştir. 
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GRTgaz’ın Kurumsal Açıdan Yeniden Yapılandırılması 

Yönetişim yapısının ardından bu bölümde, GRTgaz’ın organizasyonel ve işletime ilişkin özellikleri ile 
ilgili en önemli hususlardan bazıları, iletim şebekesinin günlük işleyişi açısından ele alınacaktır. Sonuç 
olarak aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüştür:  

• Organizasyonel yapı (yönetim yapısı) 

• Sözleşme düzenlemeleri 

• BT Sistemlerinin ayrılması 

• Denetçilerin ayrılması. 

Organizasyonel Yapı 

 

Şekil 17: GRTgaz yönetim şeması, mavi kutular idari yönetim kurulunu temsil etmektedir 
Yönetim Kadrosu ve işletme organizasyonu 

Yönetim Kadrosu, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmekte olup şirketin günlük işlerinden 
sorumludur. Hâlihazırda Genel Müdür (CEO) de dâhil olmak üzere toplam 8 yöneticiden oluşmaktadır. 
Diğer yöneticiler şu şekilde sıralanabilir: 

• Operasyon Direktörü 

• Strateji ve Pazarlama Müdürü 

• Hukuki İşler Müdürü 

• Mali İşler Müdürü 

• Genel Merkez Müdürü 
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• Genel Sekreter (İş Ahlakı) 

• İnsan Kaynakları Müdürü 

Yönetim kadrosu, Şekil 17’de de belirtildiği üzere iş ve birim yöneticilerini de kapsamakta veya bu 
yöneticilerle tamamlanmaktadır. Organizasyonun tam işler şekilde yürütülmesi için GRTgaz; şebeke 
kullanıcılarını/müşterileri tatmin ederken bir yandan da UDK de dâhil olmak üzere Fransız ve Avrupa 
düzenlemelerine de uyum gösteren bir yönetim sistemi uygulamaktadır. İş Ahlakı, bu sistemin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

İş Ahlakı 

İş Ahlakı; GRTgaz tarafından, Fransız Enerji Kanunu Madde L.111-22’nin öngördüğü şekilde ayrımcı 
uygulamalara karşı alınan iç önlemleri ifade etmektedir. İş Ahlakı, tüm personelin, iletim sistemi 
operatörünün faaliyetleri ile ilgili olarak paydaşların tamamı nezdinde uygulayacağı politikayı 
düzenlemektedir. Bu kurallar özellikle de şu alanları kapsamaktadır:  

• Ticari açıdan hassas bilgilerin gizliliği:  

• Koruma önlemleri,  

• Çalışan sözleşmelerinde düzenleme,  

• Bilgilerin ifşası,  

• GRTgaz’dan ayrılan personel; 

• İletim sistemine erişim koşulları ile ilgili şeffaflık: 

• İletim sistemine bağlanmak için teknik şartlar,  

• Tedarik hizmetine, bağlantıya ve teslimat şartlarına ilişkin bilgiler,  

• Sistem mühendislik çalışmaları ve kullanılamama 

• İletim sistemine erişim düzenlemelerinin ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması:  

• Hizmetlerin tasarımı,  

• Kapasite rezervasyon taleplerinin yönetimi,  

• Kapasite tahsis ve kısıt yönetim kurallarının uygulanması,  

• Tedarik taleplerinin yönetilmesi ve tahsise ilişkin bilgilerin verilmesi,  

• Hizmet tahakkuku ve ödeme koşulları,  

• Şikâyetlerin kayıt altına alınması ve yönetimi,  

• Dış iletişim 

İş Ahlakı ve bununla ilgili referans belgeler, gerekli hallerde değişiklik önerisinde bulunan ve uyum takip 
sorumlusuna bilgi veren Genel Sekreterin sorumluluğu altındadır. Uyum takip sorumlusuna 
danışmasının ardından Genel Sekreter, kıdemli yönetime, iç denetim planının ilgili birimler tarafından 
uygulanması ve ilgili kuralların uygulanıp uygulanmadığının kontrolü için gerekli iç tetkiklerin yapılması 
önerisinde bulunur. Genel Sekreter, birimin ilgili kurallara ilişkin eylem planlarını onaylar. Sekreterlik, 
ilgili birimlerde görevlendirilen temsilciler yardımıyla İş Ahlakının uygulanması konusunda birimlere bilgi 
ve öneriler sunar ve iç iletişim konusunda birimlere yardımcı olur. İş Ahlakı kurallarının uygulanmasına 
ilişkin her türlü soru Genel Sekreterliğe iletilir. 

Uyum Takip Sorumlusu 

Fransa Enerji Kanunu Madde L.111-34 uyarınca, Ekim 2011 itibariyle GRTgaz içerisinde, kurum 
tarafından yapılan işlerin kurumun hâlihazırda tabi olduğu bağımsızlık şartlarına uygunluğunu izlemekle 
görevli bir yönetici bulunmaktadır. Bu yönetici, GRTgaz’ın İş Ahlakında ifade edilen tüm taahhütleri 
uyguladığını onaylamakla yükümlüdür. Uyum takip sorumlusu yıllık raporlar hazırlar ve UDK’ye, iletim 
sistem operatörünün bağımsızlığı ile ilgili tüm konularda derhal bilgi verir.  

Uyum takip sorumlusu; Genel Müdür (CEO) tarafından aday gösterilmesi ve UDK’nin onayı üzerine 
Ortaklar Kurulu tarafından görevlendirilir. Bu görev tam zamanlı bir pozisyon olup, uyum takip sorumlusu 
Ortaklar kurulunda oy verme hakkına sahip olmayan üyelerden biri olarak hizmet verir.  
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Tablo 13: Organizasyon yapısı ve bağımsız iletim operatörü belgelendirmesi sürecinde öne 
sürülen hususlar 
 Konu Açıklama Gerekli Eylem 

1. Yönetim 
Kurulunun 
Bağımsızlığı 

Direktifte Yönetimin bağımsızlığı hususu, Kurul 
üyelerinin çoğunluğunun göreve getirilmeleri 
öncesinde en az üç yıl boyunca dikey entegre 
girişim veya girişimi kontrol altında bulunduran 
paydaşlar içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak 
mesleki bir pozisyon edinmemiş, herhangi bir 
sorumluluk üstlenmemiş, çıkar veya iş ilişkisi 
içerisine girmemiş olmaları açısından ele 
alınmaktadır.  

Belgelendirme başvurusu döneminde GRTgaz 
Yönetimi yalnızca üç üyeden oluşmakta olup bu 
bağlamda bakıldığında en az iki üyenin bağımsız 
olması gerekmektedir. Bununla birlikte doküman 
taslaklarına bakılarak bu hususun incelenmesi 
mümkün olmamıştır. Ayrıca bazı üyelerin dikey 
entegre girişim içerisindeki çıkarlarını halen 
korudukları gözlemlenmiştir. 

Bağımsızlığa ilişkin aynı kati şartlar; şebeke 
işlemleri, bakımı veya gelişimi konusunda 
doğrudan Yönetim kuruluna rapor veren personel 
için de geçerlidir.  

Avrupa Komisyonu 
konu ile ilgili daha 
detaylı açıklama 
(yöneticilere ve belirli 
konularda doğrudan 
yönetime rapor veren 
personele ait belgeler) 
talebinde bulunmuştur.  

Finansal açıdan 
Komisyon, bu üyelerin 
maddi çıkar getiren 
paylarını satmalarını 
veya asgari tedbir 
olarak ilgili hisselerini 
bağımsız bir 
yeddiemine 
devretmelerini talep 
etmiştir. 

2. Uyum Takip 
Sorumlusu 

Uyum Takip Sorumlusu, Yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunluğu için geçerli olan bağımsızlık 
şartlarına benzer şartları karşılamakla 
yükümlüdür. Avrupa Komisyonu, taslak 
dokümanda Uyum Takip Sorumlusunun bağımsız 
olup olmadığına ilişkin bir açıklama bulamamıştır.  

Bu bağlamda 
Komisyon, 
düzenleyicinin bu 
konuyu daha 
derinlemesine 
incelemesini talep 
etmiştir. 

3. Çalışanların 
bağımsızlığı 

Belgelendirme sürecinde çalışanların 
bağımsızlığı konusu da en ince ayrıntılarına 
kadar irdelenmiştir. Yapılan incelemelerde, dikey 
entegre girişimin, yöneticileri için koordine bir 
ücretlendirme politikası uyguladığı ve bu 
politikanın bağımsız iletim operatörü yöneticilerini 
de kapsadığı gözlemlenmiştir. Bağımsız iletim 
operatörü yöneticileri de dâhil olmak üzere maaş 
zamlarına ilişkin kararların alınması için, dikey 
entegre girişimin belirli bir kolunun fikir beyan 
etmesi gerekmektedir. Bu tür bir uygulama, Doğal 
Gaz Direktifinin bağımsızlığa ilişkin şartları ile 
örtüşmemektedir çünkü söz konusu Direktif, diğer 
hususların yanısıra, bağımsız iletim operatörü 
personeli maaşlarının dikey entegre girişim 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler veya alınan 
sonuçlara göre belirlenemeyeceğini, yalnızca 
bağımsız iletim operatörü tarafından 

CRE’nin talebi üzerine 
ücretlendirme politikası 
değiştirilerek, bağımsız 
iletim operatörü 
yönetimine ilişkin maaş 
zamlarında dikey 
entegre girişimin ilgili 
kolunu sonradan 
bilgilendirme 
yükümlülüğü 
getirilmiştir.  

Avrupa Komisyonu 
bağımsız iletim 
operatörü ile dikey 
entegre girişim 
arasında herhangi bir 
müdahale olmamasını 
tercih etmiş ve 
yalnızca Ortaklar 
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gerçekleştirilen faaliyet ve alınan sonuçlara bağlı 
olabileceğini ifade etmektedir.  

Ayrıca dikey entegre girişimin yüksek potansiyelli 
personel ve yöneticiler için (bağımsız iletim 
operatörü için çalışanlar da dâhil olmak üzere) 
genel bir kariyer yönetim programı 
bulunmaktadır. 

Kuruluna rapor 
verilmesi önerisinde 
bulunmuştur. 

Sözleşme Düzenlemeleri 

Enerji Kanunu Madde L.111-17, bir tarafta iletim sistem operatörü diğer tarafta dikey entegre girişim 
veya dikey entegre girişimin sahibi tarafından kontrol edilen başka herhangi bir şirket olmak üzere, 
taraflar arasında yapılacak her türlü ticari ve mali anlaşmanın piyasa koşullarına uygun ve CRE onayına 
tabi olması gerektiğini beyan etmektedir. İletim sistem operatörü tarafından verilip dikey entegre girişimin 
çıkarına kullanılan hizmetlere yalnızca söz konusu hizmetlerin şebeke kullanıcıları ayasında herhangi 
bir ayrımcılığa yol açmaması ve rekabeti tahrif etmemesi şartıyla izin verilmektedir. Bu bağlamda iki 
sözleşme türü ele alınmaktadır:  

• Dikey entegre girişimin diğer kısımları tarafından bağımsız iletim operatörüne sunulan hizmetler. 
Belgelendirme esnası ve sonrasında, bağımsız iletim operatörü ile yapılan çok sayıda sözleşme 
incelenmiş ve değiştirilmiş ya da GRTgaz ile dikey entegre girişim arasında yeniden yapılmıştır. 
Bu sözleşmeler genellikle gizli olup devlet konsolidasyonuna açık değildir. Bununla birlikte 
Komisyon, dikey entegre girişimin diğer kısımları tarafından bağımsız iletim operatörüne verilen 
hizmetlerle ilgili sözleşmelerin (BT, hazine hizmetleri (krediler), araştırma ve geliştirme veya 
GRTgaz teslim istasyonları için yapılan elektrik tedarik sözleşmeleri), bağımsız iletim 
operatörünün tam bağımsızlığının sağlanması amacıyla ilgili ilkeler çerçevesinde revize 
edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu sözleşmelerin büyük bir kısmı 
onaylanmıştır. 

• Bağımsız iletim operatörü tarafından dikey entegre girişimin diğer kısımlarına sunulan hizmetler. 
Bağımsız iletim operatörü tarafından dikey entegre girişime sunulan hizmet sayısı önemli ölçüde 
daha fazladır. Bu bağlamda Komisyon, inceleme yaparken UDK’nin, çapraz sübvansiyon 
hususlarına yoğunlaşması talebinde bulunmuştur. Ana eylemler, aşağıdaki tabloda 
verilmektedir. 

 
Tablo 14: Sözleşme düzenlemeleri ve bağımsız iletim operatörü belgelendirmesi sürecinde öne 
sürülen hususlar 

 Konu Açıklama Gerekli Eylem 

 Bağımsız iletim 
operatörü 
tarafından 
dikey entegre 
girişime verilen 
hizmetler 

Komisyon, ilgili sözleşmelerin incelenmesi 
esnasında ilgili hizmetler için işlevsel bir 
piyasanın bulunamadığı durumlarda CRE’nin, 
uygunsuz çapraz sübvansiyonlar yapılmaması 
amacıyla hizmet sözleşmesine ait şartların 
maliyeti yansıtıp yansıtmadığını 
değerlendirmesi gerektiği kanaatine varmıştır. Bu 
inceleme taslak kararda her zaman yapılmamıştır. 

CRE’den sorunu her 
zaman detaylı şekilde 
incelemesi ve bu 
incelemeden alınan 
çıktının nihai 
belgelendirme kararı 
alınırken göz önünde 
bulundurulması talep 
edilmiştir. 

BT Sistemlerinin ayrılması 

Doğal Gaz Direktifi ve Enerji Kanununda da belirtildiği üzere bağımsız iletim operatörü BT sistemlerini 
veya ekipmanını dikey entegre girişimin diğer kısımlarıyla paylaşamaz veya BT sistemleri veya ekipmanı 
ve güvenlik erişim sistemleri için dikey entegre girişimin diğer kısımlarının görevlendirdiği danışmanları 
veya dış yüklenicileri görevlendiremez. 
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İletim operatörlerinin BT sistemleri iş gizliliği ve şebeke güvenliği ile ilgili oldukça karmaşık sistemler 
olduğundan dolayı, dikey entegre girişimden basit bir şekilde ve doğrudan ayrılmak zor olabilir. GRTgaz 
örneğinde, BT ayrışma programı 2016 yılında yavaş yavaş tamamlanmakta olup bu işlemin 
tamamlanması için resmi belgelendirme üzerinden dört yıldan uzun bir süre geçmiştir. Geçen yıl için bu 
programa yapılan yatırım harcaması 4 milyon Avro olup, bu rakam 2014 yılında yapılan 17 milyon Avro 
ve 2013 yılında yapılan 17 milyon Avrodan daha düşüktür.  

Komisyon, ticari açıdan hassas veriler ile ilgili çıkar çatışmaları ve suistimal (BT sistemleri birbirinden 
ayrılmadığı sürece ortaya çıkabilir) potansiyelinden endişelenmiştir. Komisyon bunun yanısıra, BT 
sistemlerinin Direktif şartlarına uygun hale getirilmesi için önerilen süre ve bu ayırma işlemine ilişkin 
detaylı bir yol haritası bulunmaması hususlarında da kaygı duymuştur. 2011 yılında, GRTgaz’a ait BT 
sistemlerinin 2014 yılı sonu olarak belirlenen tarih öncesinde ayrılıp ayrılamayacağı incelenmiş ve 
GRTgaz’dan tam ayrılmanın beklendiği dönemde ortaya çıkabilecek çıkar çatışması ve suistimalleri 
azaltmak için etkin geçiş önlemlerinin alınması ve detaylı bir yol haritası hazırlanması talep edilmiştir. 

Ayrılma programının ana kısmı, ilk iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. GRTgaz’a ait bilgi sistemi, 500 
sunucu, 300 uygulama (ana iş ve destek) ve yaklaşık 60 veri tabanından oluşan hibrit bir ortamdır. Bu 
bağlamda veri akışlarının, yeni birleştirilmiş ortama aktarılması gerekmiştir.38 

Yapısal ve iş ile ilgili ihtiyaçlar çerçevesinde sekiz aşama uygulanması planlanmıştır. Her aşama için 
özel bir yöntem (klonlama, aktarma, yeniden yapılandırma, adaptasyon vb.) belirlenmiş ve her adım için 
özel bir kriter oluşturulmuştur. Proje üç adımda gerçekleştirilmiştir: 

• Başlangıç aşaması: Hedef çözümün mimarisinin incelenmesi, risklerin analiz edilmesi ve 
programın belirlenmesi. 

• Uygulama aşaması: Teknik kurulum ve adaptasyon, kurulum ve iş kabulü, deneme süreci ve 
fiilen geçiş. 

• Geçiş sonrası aşaması: Dokümantasyonun güncellenmesi, VSR, düzeltme ve değişiklikler, 
kaynağın hizmetten çıkarılması. 

Denetçilerin Ayrılması 

Dış Denetim 

Direktif uyarınca, bağımsız iletim operatörü denetçilerinin dikey entegre girişimin diğer kısımlarında 
denetçi olarak görev alması mümkün değildir. Komisyon, bağımsız iletim operatörünü ve dikey entegre 
girişimin diğer kısımlarını denetleyen denetçilerin aynı kişiler olmamasını sağlamak adına GRTgaz’ın 
yönetmeliklerinin değiştirilmesini talep etmek konusunda CRE’ye destek olmuştur. 

İç Denetim 

İş Ahlakında belirtilen yükümlülüklere uygunluğun ve uygulanan hükümlerin etkinliğinin sağlanması 
amacıyla, GRTgaz bir iç denetim programı oluşturmuş olup bu program çerçevesinde aşağıda belirtilen 
hususlar onaylanmaktadır: 

• Bağımsızlığa ilişkin kurallara uyum, 

• Verilen hizmetlerin, politikanın ve yatırım kararlarının hem devlet tarafından onaylanan tarife 
çerçevesine uygun olması hem de müşteri beklentilerini karşılaması, 

• İç prosedürlerin hizmetin uygulanmasına uygun olması, 

• Gerekli uygulamaların uygulanması, 

• On yıllık kalkınma planının başarılı bir şekilde tamamlanması.  

İşbu denetim programı, iç denetim ve teftiş işlevlerine ilişkin yöntem ve araçları kullanmaktadır. Gerekli 
görülmesi halinde, denetim programının akabinde, bulunan hatalar çerçevesinde düzeltici önlemler 
uygulanır; bunların sebepleri ve riskleri bağımsızlığa, ticari açıdan hassas bilgilerin korunmasına, 
şeffaflığa ve sistem müşterileri arasında ayrımcılık yapılmamasına ilişkin kuralların ihlali açısından 
incelenir.  

                                                   
38 Fujitsu, örnek olay incelemesi: GRTgaz; 08/2015 
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4.3.3. Alınan Dersler 
Yasal olarak 2005 yılında kurulan GRTgaz, kurumun bağımsız iletim operatörü modeline göre en büyük 
bağımsız Fransız gaz iletim sistem operatörü olarak belgelendirildiği 2012 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından ortaya konulan serbestleştirme çalışmalarını uygulamaya devam etmektedir. Mülkiyetin 
büyük bir kısmı eski dikey entegre girişim olan ve Fransız devletinin ana paydaş olduğu Engie grubunun 
ellerinde kalmıştır. 

İç piyasanın, şeffaf yapının ve ayrımcı olmayan işlemlerin oluşturulmasına ilişkin AB mevzuatına 
uygunluk veya arz güvenliği düzeyinin artırılması için yapılan katkılar açısından bakıldığında GRTgaz 
ve Fransa önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 

• Fransız iletim sistem operatörü, farklı müşteri alanlarını bir araya getirerek AB’nin uzun vadeli 
İç Piyasa stratejisini uygulamaya koymaya çalışmaktadır. GRTgaz, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, 
yedi müşteri alanından iki müşteri alanına geçiş yaparak Fransız şebekesini başarılı bir şekilde 
bir araya getirebilmiştir. Bu birleşmeler, Fransız gaz şebekesini güçlendirecek önemli altyapı 
çalışmalarını ve genellikle fiyatların yükselmesine sebep olan darboğazların (hâlihazırda 
yalnızca ülkenin güneyinde) ortadan kaldırılmasını içermektedir. 

• Operasyonel yapının şeffaflığı açısından bakıldığında GRTgaz, düzenleyiciyi tam anlamıyla 
memnun etmekte ve uygunluğu karşılamaktadır. Geçiş ve ayrışma sürecinde karşılaşılan 
önemli bir engel, BT sisteminin ayrılması süreci olmuştur. Bu süreç oldukça uzun sürmüş ve 
Avrupa Komisyonu tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Diğer taraftan BT işlemleri bazı ciddi ve 
hassas sorunlar içermektedir ve sistemin dikey entegre girişimden tamamen bağımsız olana 
kadar bu işlemlerin ele alınmasının yıllarca sürmesi beklenmiştir. 

• Son olarak önemli noktalardan biri de, arz güvenliği hususunun GRTgaz açısından kilit bir konu 
olmaya devam etmesidir. Diğer iletim sistem operatörleri gibi GRTgaz’ın da aşırı soğuk 
havaların gözlemlendiği dönemde teslimat hacimlerinin artmasıyla başa çıkabilecek durumda 
olması gerekmektedir. Arz güvenliğini diğer ülkelere göre gündemin daha üst sıralarına taşıyan 
kamu hizmet yükümlülüğüne ilişkin Fransız yönetmeliğinde bu durumun altı çizilmiş olup bu 
yönetmelik aynı zamanda GRTgaz’ın yatırım hedeflerini belirlemekten de kısmen sorumludur. 
Bunun neticesinde Fransa, N-1 standardına göre bakıldığında, tedarik güvenliği açısından 
oldukça iyi bir konumdadır.  

Devletin Fransız enerji sektörüne odaklanması ve ayrışmaya şiddetle karşı çıkmasına rağmen bağımsız 
iletim operatörüne geçiş uygulaması bir başarı olarak kabul edilebilir. Günümüzde iktisaplara ilişkin 
yayılmacı bir politika izleyen GRTgaz, Avrupa’daki en önemli gaz iletim sistem operatörlerinden biridir.  

4.4. AB’deki Gelişmelerden Çıkartılan Dersler 

4.4.1. İç Enerji Piyasası’nın Oluşturulmasından Çıkarılan 
Dersler 

AB’de İç Enerji Piyasası (IEM)’nın gelişimi 20 yılı aşkın bir süreden beri devam etmektedir. 2025’e kadar 
ulaşılması gereken hedefler aşağıdaki gibidir: 

• Likid, rekabetçi ve entegre bir toptan enerji piyasası oluşturmak 

• Avrupa’nın tedarik güvenliğini geliştirmek ve dış etkenleri yönlendirmek 

• Tüketiciye fayda sağlayan işleyen bir perakende piyasası geliştirmek 

• Daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılan ve enerji tedarikinin daha esnek ve 
etkin yapıldığı düşük karbon toplumuna geçmek 

• Taraflar arasında iletişimi kurmak, iş birliğini ve yeni yönetim ayarlamalarını sağlamak 
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Aşağıda ilk üç hedeften edinilen derslere odaklanılmaktadır: 

Likid, rekabetçi ve entegre bir toptan enerji piyasası oluşturmak 

Büyük ülkelerüstü ve likid toptan gaz piyasasına geçme isteğinin ardındaki fikir piyasa oyuncuları ve son 
kullanıcılar için izole ulusal piyasalara oranla daha düşük fiyat sağlayan rekabetçi fiyatlar ile fiyat ve 
tedarik risklerine karşı düşük maliyetli koruma sağlayan şeffaf fiyat oluşumu gibi faydalar sunmaktır. 

Bu sebepten, Gaz Hedef Modeli’nin amacı “gazın piyasa alanlarından piyasa katılımcıları tarafından en 
çok değer verilen lokasyonlara serbest şekilde dolaşımına olanak sağlayacak market entegrasyonu 
destekleyen yeterli altyapıya sahip likid ve sanal giriş – çıkış noktaları bulunan  rekabetçi Avrupa gaz 
piyasası kurmak” olarak belirtilmektedir”.39 Gaz piyasasının ne kadar iyi işlediğini ölçmek için bir dizi 
gösterge oluşturulmuştur. 

Yaptığı son piyasa izleme raporunda ACER "Tüm Avrupa’da güçlü bir doğal gaz ticaret merkezi  
geliştirme eğiliminden dolayı doğal gaz fiyatlamasında daha çok gas on gas rekabetine 
odaklanılmaktadır. Yakın zamanda, gaz ticari ile fiziksel tedarik portföylerinin kısa vadeli olarak 
korunması (hedge) işlemlerinde doğal gaz ticaret merkezlerinin rolü giderek artmaktadır. Sonuç olarak, 
doğal gaz ticaret merkezi fiyatları uzun vadeli arz kontratlarındaki fiyatların endekslenmesi için 
kullanılabilecek referens fiyat olmaktadır.” sonucuna varılmıştır. 

Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda doğal gaz ticaret merkezlerinin gaz likiditesi istikrarlı bir şekilde artsa 
da, doğal gaz ticaret merkezleri aralarında büyük farklılıklar vardır. Bazı ülkelerde, doğal gaz 
ticaret merkezi üzerinden gerçekleştirilien ticaret hala çok küçük bir rol oynamaktadır. Bu ülkelerde talebi 
karşılaması amacıyla ek gaz tedarikini sağlamak için rekabetçi toptan fiyat sinyalleri çok sınırlı ya da hiç 
bulunmamaktadır. Büyük ihtimalle yalnızca birkaç doğal gaz ticaret merkezi fiyat referanslı doğal gaz 
ticaret merkezi (İngiliz NBP ve Hollandalı TTF zaten bu amaçla kurulmuştur) haline gelecektir. Bu doğal 
gaz ticaret merkezi fiyatlar diğer doğal gaz ticaret merkezlerinde yapılan gaz ticaretin fiyatı için referans 
olacaktır. 

Avrupa’nın tedarik güvenliğini geliştirmek ve dış etkenleri yönlendirmek 

Özellikle 2009 ve 2014 yıllarında yaşanan kesintiler ve Ukrayna ve Rusya arasında baş gösteren 
gerginliğin ardından Avrupa’nın gaz tedariği güvenliği listede üst sırada yer almaktadır. Ulusal, bölgesel 
ve Avrupa’da alınan tedbirler, aynı zamanda ulusal sınırlar boyunca, depolanan gazın etkili şekilde 
kullanımı ve alışıla gelmedik gaz ve LNG'nin entegrasyonunu desteklemek de dahil olmak üzere acil 
durumları hafifletmek üzerine geliştirildi. Bu süreç hala devam etmekte olup, 2016 Şubat “Kış Paketi”  
(Winter Package) daha ileri gelişmeler ve ek tedbirler çağrısında bulunuyor.  

Stres testi uygulaması Doğu’dan (Rusya) gelen gaz tedariğinde ciddi bir kesinti olması durumunda hala 
tüm AB'de büyük etkileri olacağını gösterdi. Bazı alanlar, özellikle de Doğu Avrupa, gaz miktarı 
kayıplarının bir sonucu olarak hala çok ciddi ekonomik ve sosyal etkiler yaşıyor. Gaz krizinin sonucu 
olarak, 2009 yılında Bulgaristan’ın tahmin edilen GSYİH kaybı %9'a ulaştı. Stress testi uygulaması 
sonucu gaz kayıplarının bazı üye ülkelerdeki (Finlandiya) gaz tüketiminin %80'inden fazlasını riske 
atabileceğini gösterdi. 

Batı üye ülkeler de, doğudaki doğal gaz azalmasının bir sonucu olarak gaz fiyatlarında artış ve kesintiler 
yaşayacaklardır. Örnek vermek gerekirse, 2009 gaz kesintsi sırasında Birleşik Krallık'taki toptan gaz 
fiyatları etkilenmişti. Birleşik Krallık'taki yetkililer eğer tedarik kesintisi devam etseydi, fiyatların çok daha 
yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtmiştir. Bunun da ötesinde, 2012 yılındaki soğuk hava dalgası 
sırasında Avrupa doğal gaz ticaret merkezlerindeki doğal gazın gün öncesi gaz fiyatları önceki 
dönemlere göre %50'den de fazla artmıştır. Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da fiyatlar aynı 

                                                   
39  http://www.acer.europa.eu/events/presentation-of-acer-gas-target-model-
/documents/european%20gas%20target%20model%20review%20and%20update.pdf  

http://www.acer.europa.eu/events/presentation-of-acer-gas-target-model-/documents/european%20gas%20target%20model%20review%20and%20update.pdf
http://www.acer.europa.eu/events/presentation-of-acer-gas-target-model-/documents/european%20gas%20target%20model%20review%20and%20update.pdf
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seviyede tutulup 23€/MWh seviyelerinden 38€/MWh seviyelerine ulaşırken, özellikle, İtalya'daki fiyatlar 
38€/MWh'den 65€/MWh'ye ulaştı. 

2015 yılında gaz tedariği güvenliği üzerine kamuoyu görüşü alındı. Buna cevaben, özel girişimler ve 
kurumlar piyasa önlemlerindeki tedarik güvenliği konularıyla mücadelenin öncelik olması gerektiği 
konusunda ısrar ederken, çoğu kamu otoriteleri üye ülkeler arasında iş birliği eksiklerine odaklandı. 
Birçok durumda, işletilen gaz piyasasının durumuna bağlı olarak, teklif edilen seçenekler değişiklik 
gösterdi. Örneğin, piyasa ne kadar gelişmiş olursa piyasa önlemlerine olan güven de o kadar artmıştır.  

Tedarik güvenliğinin farklı yapıda ve büyüklükte pek çok sorunun bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. 

En belirgin sorun ülkelerin tedarik güvenliği politikalarının yalnızca, optimum altında kalan tedbirlere 

sebep olan, yerel odaklı yaklaşımlardan oluşmasıdır. Stres testi uygulaması ülkeler arasında iş birliği 

yaklaşımının ciddi kesinti senaryolarının etkisini önemli ölçüde azaltacağını göstermiştir. 

İkinci sorun, dış faktörlerin tedarik güvenliği politikalarının tasarlanımında, özellikle üçüncü ülke 

tedarikçilerinin davranışının, düzgün olarak hazırlanmamasından kaynaklanır. Diğer dış risk ise ülkelerin 

güvenlik tedariği politikasına AB’ye komşu olan ülkelerin yeterince dahil olmamasıdır. 

Üçüncü sorun ise altyapının yeterince kullanılabilir olmaması ya da yeterince korunmaması ile 

ilgilidir. Kaynaklar (üretim, LNG, depolama) ve tüketim alanları arasındaki fiziksel bağlantılar talebi 

karşılamak ve için öncelikle bulunması gerekenlerdir. Bununda ötesinde, ülkeler siber güvenlikle ilgili 

riskler ya da şirket sahipliğinin değişimi ile ilgili riskler gibi 'daha yeni' risk tiplerini görmezden gelirken 

yalnızca fiziksel açılara odaklanma eğilimindelerdir. 

Yeniden düzenlenmiş AB Gaz Güvenliği Tedarik Tüzüğü Teklifi, bu sebepten, bahsedilen sorunları 

değinme üzerine odaklanır. 

Son sorunla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu, ayrıca Enerji Güvenliği Stratejisinde önemli eneji 
altyapılarının entegre AB şebeke/altyapı geliştirme hedefi olmayıp sadece Avrupa piyasasına girmeyi 
ya da çeşitlilik sağlamayı hedefleyen yabancı tüzel kişiler tarafından devralınmasına karşı daha iyi 
önemlerin alınmasından bahsedilmiştir. Avrupa’daki stratejik enerji varlıklarının son devirlerindeki (ve 
planlı devralınmalarındaki) tecrübeler bize, altyapının sahip/işletici üzerine siyasi etki kullanabileceği ve 
bunun AB yasasında riayet etmemeyi gerektirecek ya da ilgili ülkeler ya da bölgelerin stratejik çıkarlarına 
olmayan kararlar alınabileceği, alıcının üçüncü bir ülke tarafından kontol edildiği yerlerde risklerin ciddi 
olduğunu gösteriyor.“40  

Stratejik gaz varlıklarının yabancılara devirlerine ilişkin riskler, örneğin, DEFSA’nın sertifikasyon 
sürecinde Yunanistan’da sorunlara yol açmıştır. Bu da gösteriyor ki, yabancı şirketlerin iletim sistem 
operatörü devralması sırasında kullanılan sertifikasyon araçları üye ülkenin tedarik güvenliğinin risk 
altında olmadığını kanıtlayacak kadar etkili değildir. Bu onaylamaya tabii tutulmayan LNG ve depolama 
altyapısı durumlarında daha geçerlidir. Tabii ki, ulusal düzeyde, ülkeler (örn. Finlandiya, Almanya, 
Slovenya, Birleşik Krallık) yabancı yatırımları denetlemek ya da gaz arz güvenliği kontrol etmek 
amacıyla yabancı şirketlerin katılımını sınırlamak için tedbirler alırlar. 

 Tüketiciye fayda sağlayan işleyen bir perakende piyasası geliştirmek 

Gaz direktifi, iyi işleyen ve şeffaf perakende piyasası sağlar; öyle ki anlaşmalar, yükümlülükler, veri 
transferleri ve uzlaştırma kurallı, veri sahipliği ve ölçüm sorumlulukları ile tanımlanmış müşteriler ile tüm 
piyasa katılımcıların (iletim sistem operatörü, dağıtım sistem operatörleri ve tedarikçiler) rol ve 
sorumluluklarını temin etmektedir. 

Pek çok temel rekabet göstergelerine istinaden, zayıf perakende piyasası rekabeti Litvanya, Yunanistan 
ve Letonya’da bulunurken, meskenler için en rekabetçi gaz piyasaları Birleşik Krallık, Hollanda, 
Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’dır. Göstergelere, piyasa odağını, tedarikçi sayısını, fiyatları 

                                                   
40  European Commission, Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation 
concerning measures to safeguard security of gas supply. SWD(2016) 25/2 
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kolaylıkla karşılaştırmayı, yıllık net girdiyi, tedarikçi değiştirme oranını, tedarikçi başına düşen teklif 
sayısını, teklifler hakkında müşterilerin beklentilerini (kıyaslanabilirliğini) ve ortalama fiyat artışı dahildir. 

Avrupa’da birçok piyasa düşük tedarikçi değiştirme oranılarına sahip tüketiler ve yüksek perakende 
fiyatara sahip daha konsolide piyasalar olurken bu piyasalarda toptan satış fiyatları düşmektedir. 

Tedarikçi değiştirme oranı artmaya devam etse de, mesken tüketicilerinin büyük bir kısmı aktif olarak 
piyasada tedarikçi ve teklif arasında seçim yapmadıkları için rekabet baskısı daha az oluyor. Yalnızca 
Portekiz, İrlanda, Birleşik Krallık ve İspanya’da azımsanamayacak sayıda mesken tüketicileri daha 
önceki tekel tedarikçi yerine yeni bir tedarikçi tarafından tedarik sağlıyorlar. 

Portekiz dışındaki bütün ülkelerdeki gaz toptan fiyatlarının düşüşü meskenlere ve az çok endüstriel 
tüketicilere masrafları son gaz fiyatlarını etkiledi.41  

Son tüketiciye yansıtılan doğal fiyatında iletim bedelleri, vergiler önemli bir yer tutuyorsa bu gibi 
piyasalarda (gaz maliyeti harici maliyetlerin toplam fiyatın %60’ını oluşturduğu Danimarka, İsveç ve 
Finlandiya gibi ülkeler) toptan satış piyasasındaki fiyatlarda yaşanan düşüşün perakende fiyatlarına olan 
etkisi sınırlı kalmaktadır. ACER toptan fiyatlarla perakende fiyatlarının enerji bileşenleri arasındaki 
bağlantı hala zayıf ve olası rekabet sorunları dikkat edilmesi gereken hususlar diye sonlandırıyor. 

4.4.2. Avrupa Birliğindeki Ayrışma Örneklerinden Çıkarımlar 
Aşağıda, bu raporda tartışılan AB’deki ayrışma örneklerinden edinilen bazı genel bilgiler sunulmaktadır.  

• Dikey entegre birimler genellikle ayrışmamayı tercih etmektedir. Ayrışma sürecine karşı koymak 
AB örneklerinde sıkça görülmektedir. Birleşik Krallık’ta bile entegre şirket olarak kalınması tercih 
edilmiş, sahiplik ayrışmasına karşı olan direç yıllarca sürmesinin ardından zorun olarak fiziksel, 
finansal ve bilgi ayrışması ile sonuçlanmıştır. 

• Bununla birlikte, AB örnekleri, ayrıştırılmamış şirketlerin piyasa içinde belirli faaliyetlerine 
odaklanmakta serbest olduktan sonra geliştiklerini göstermektedir. Örneğin, 2015 yılında 
Hollanda’daki iletim sistem operatörü 96 bcm gazı 1178 milyon euro’luk bir gelir elde edecek 
şekilde taşımıştır. Çalışan sayısı kısmen artmış olsa da, bu rakamlar 2005 yılındaki ayrışmadan 
beri neredeyse aynıdır. Ayrışmadan beri, iletim sistem operatörünün sahibi olan holding şirketi 
Almanya’da bir iletim sistem operatörü almak, ayrı iletim sistem operatörleri ile birlikte birbirine 
bağlı olan bir boru hattı geliştirmek, Gate LNG terminali geliştirmek, Nord Stream’de hisse 
almak, gaz depolama hizmetleri sağlamak (EnergieStock) ve yaşil gaz sertifikalama sistemi 
(Vertogas) geliştirmek gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.  

• Ayrışma konusunda doğru veya yanlış bir seçenek bulunmamaktadır. BOTAŞ için seçilen 
yöntemin, Türkiye’nin ve Türk enerji piyasasının içinde bulunduğu durumu yansıtması 
gerekmektedir. 

• Ayrıştırılan iletim sistem operatörü ve tedarik şirketi birbirinden tamamen farklı iş kolları olup 
maruz kaldıkları baskı da farklıdır. Bireysel şirketlerin tamamen kendi işlerine odaklanmasına 
imkân tanınması, ayrışma sürecinin yararlarından biridir. Bu uygulama, söz konusu faydanın 
sürecin erken döneminde görülmesine yardımcı olduğu gibi birbirinden ayrı varlıkların kendi 
kimliklerini olabildiğince kısa süre içerisinde üstlenmelerine imkân tanımaya (hatta bunu teşvik 
etmek) da yardımcı olmaktadır. 

• Birleşik Krallık örneğinde, bağımsız iletim operatörüne benzer bir uygulamaya kıyasla mülkiyetin 
ayrışması modelinin gerçek değeri, piyasanın işleyişi ile ilgili olmayıp, ayrıştırılan şirketlerin 
başarısı ile ilgilidir. Özellikle de iletim sistem operatörü, düzenlenmiş bir kuruluş olmanın altında 
gerçek bir değer yattığını fark ettiğinde ve düzenlenmiş elektrik iletim işi ile birleştiğinde kendi 
içerisinde tam anlamıyla tatmin olmuştur. 

                                                   
41  Geçtiğimiz birkaç yılda, toptan gaz satışları diğer sebeplerin yanı sıra düşük talep, 2013/2014 
kış sezonun sonunda yaşanan yüksek depolama talebi, LNG ve benzin fiyatlarının düşmesi ve gaz 
tedarik sözleşmelerinin yeniden müzakere edilmesi gibi sebeplere bağlı olarak düşmektedir. 
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• Ayrışmanın yararları, ancak ve ancak rekabetçi piyasanın gelişimine yeterince dikkat edilmesi 
halinde fark edilebilir. Bu durum, özellikle de arz güvenliği endişesi olan bir ülke için önem 
taşımaktadır. Örneğin gaz ticareti açısından erişilebilir ve likit bir piyasanın geliştirilmesi Birleşik 
Krallık rejiminin başarısı için temel şartlardan biri olup arz güvenliği açısından da hayati 
derecede önem taşıyan bir husustur. 

• Bir önceki husus ile ilgili olarak, özel sektör yatırımının önüne geçmemek için devlet ve 
düzenleyicinin piyasaya müdahaleden kaçınması gerekmektedir. Piyasa devlet müdahalesini 
hatta devlet müdahalesi ihtimalini fark ettiği anda potansiyel yatırımların riski artacak ve yatırım 
değeri de orantılı şekilde düşüş gösterecektir. 

• Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de, ayrıştırılan kuruluşların, nitelikli personeli ellerinde 
tutmalarına imkân tanıyacak insan kaynakları politikalarının yanısıra fiziksel ve teknolojik 
nimetlerle donatılmasının da büyük önem arz etmesidir. Bu tür personel kaynakları yalnızca 
geçişin rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işlevsel açıdan 
sürdürülebilirliğe de yardımcı olmaktadır. 
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5. BOTAŞ’a Yönelik Ayrışma Modeli Önerileri 
Bu bölümde öncelikle BOTAŞ’ın mevcut durumu hakkında bilgi verilmektedir. BOTAŞ’ın mevcut 
durumundaki organizasyon yapısı, iş süreçleri, ürünleri ve servisleri ele alınmaktadır. Bu bilgilere 
dayanarak önerilen ayrışmış yapı üzerine giriş yapılmaktadır. 

5.1. Türkiye Mevcut Durumu 

5.1.1. Yasa ve Mevzuat Çerçevesi 
BOTAŞ, 27 Ağustos 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti arasında imzalanan Ham 
Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde 7/7871 sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 
tarihinde kurulmuştur. 8 Şubat 1995 tarihli Bakanlar Kurulunun 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’ye tabi olarak bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır. 

17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazetede “Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol, petrol 
ürünleri ve doğal gaz boru hatlarını inşa etmek, ettirmek ve inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın 
almak veya kiralamak, boru hatları ile petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz taşımak, anılan boru hatlarında 
nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurt dışında petrol ve doğal gazın teminine 
yönelik arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol faaliyetlerini gerçekleştirmek” 
şeklinde BOTAŞ’ın Ana Statüsü’nde faaliyet alanları belirlenmiştir. BOTAŞ’ı tarihsel süreci Şekil 18’de 
verilmektedir. 
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Şekil 18: BOTAŞ’ın tarihçesi 

 

1974 Kuruluş

1977

1984

1988

1994

1996

1997

1999

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2011

2012

2013

2015

1986

1987

Irak-TR I. HPBH  işletmeye açıldı.

Batman-Dörtyol HPBH BOTAŞ’a 

devredildi.

Ceyhan-Kırıkkale HPBH işletmeye açıldı.

RUS-TR ilk doğal gaz ithalatı 

gerçekleştirildi. Irak-TR II. HPBH 

işletmeye alındı.Doğal Gaz İş lMüdürlüğü etmeleri Bölge faaliyeti

Doğal gaz Ankara’da konut ve ticari sektörde 

kullanılmaya başlandı

BOTAS International Limited (BIL) Şirketi 

kuruldu.

BOTAŞ, TURUSGAZ şirketinde %35 

hisse ile ortak oldur.

TPAO ile doğal gaz depolama ve yeniden 

üretim hizmeti anlaşması imzalandı. 

Nijerya’dan LNG ithalatına başlandı.

Marmara Ereğlisi LNG terminalinin 

tamamlanıp işletilmesi

Cezayir LNG ithalatına başlandı

İran’dan ilk gaz alımı gerçekleştirildi.

Kayseri İşletme, Bursa, İzmir, Erzurum, 

Konya, Çarşamba ve Kırklareli Şube 

Müdürlükleri faaliyete geçti.
İstanbul İşletme Müdürlüğü faaliyete geçti.

Mavi Akım doğal gaz boru hattından gaz 

alınmaya başlandı.

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü faaliyete 

geçti.

Ceyhan’da BTC ham petrol ana ihraç 

boru hattından ilk petrol yüklendi.
Türkiye’den Yunanistan’a ilk doğal gaz ihracatı 

yapıldı. Azerbaycan’dan doğal gaz alımına 

başlandı. İlk kontrat devri anlaşması BOTAŞ, 

Gazprom, Shell Enerji arasında imzalandı.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama 

Projesi yapım işi sözleşmesi imzalandı.

BOTAŞ TPAO ve SOCAR arasında TANAP 

Projesi Ortaklık Anlaşması imzalandı
TPIC Bakanlar Kurulu Kararı ile 

BOTAŞ’a devredildi.

Erzincan ve Mucur Kompresör 

İstasyonlarının yapım çalışmaları 

tamamlandı.

Eskişehir Kompresör İstasyonunun inşaatı 

yapım çalışmaları tamamlanmıştır. TANAP 

Doğal gaz İletim Anonim Şirketine %30 

oranında ortak olundu. Kompresör 

istasyonlarının sayısı 9’a, doğal gaz arzı 

sağlanan il sayısı 77’e, doğal gaz boru 

hatlarının uzunluğu 12.964 km’ ye ulaştı.
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2 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 
BOTAŞ’ın doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı (sehiriçi hariç) ve fiyatlandırma konusundaki tekel konumu 
değiştirilmiştir. Doğal Gaz Piyasası kanunu, doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, 
pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri 
düzenlenmektedir ve bu bağlamda BOTAŞ, bir piyasa oyuncusu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

BOTAŞ’ın tabi olduğu Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergeler sırasıyla Ek’te 
listelenmektedir. 

5.1.2. BOTAŞ’ın Görev ve Sorumlulukları 

5.1.2.1. Organizasyon Yapısı 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Taşrada 2 adet Bölge Müdürlüğü, 
Bölge Müdürlüklerine bağlı 2 İşletme Müdürlüğü, 8 Şube Müdürlüğü ve 2 adet bağımsız İşletme 
Müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlüklere ilişkin yapılar Şekil 19’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 19: BOTAŞ Bölge, İşletme ve Şube Müdürlükleri 
Bu yapıya ek olarak BOTAŞ’ın bağlı şirketleri ve iştirakleri de bulunmaktadır. BOTAŞ International Ltd. 
Şti. Türkiye’nin petrol, doğal gaz ve LNG ihtiyacının sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 
BOTAŞ’ın bağlı ortağı olarak kurulmuştur. Mevcut durumda Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Ana İhraç 
Boru Hattı’nın Türkiye işletmesini yürütmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı Turkish Petroleum International Company Limited 
Şirketi’nin (TPIC) 12.07.2013 tarihinde BOTAŞ adına tescil ve ilan edilmiştir.  

Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz 
İletim A.Ş.’de %30, Türk-Rus işbirliğiyle kurulmuş olan TURUSGAZ Taahhüt Pazarlama ve Ticaret 
A.Ş’de %35 iştirak payı bulunmaktadır. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Yönetim İşlemleri 
Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile 13 adet Daire Başkanlığı ve 2 adet Proje 
Direktörlüğünden oluşmaktadır. En üst seviyede Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Kurul, 1 Başkan ve 5 
üyeden oluşmaktadır. Yönetim Başkanı Genel Müdürdür ve ek olarak beş Genel Müdür Yardımcısı yer 
almaktadır. BOTAŞ’ın mevcut durumdaki organizasyon yapısı Şekil 20’de verilmektedir. 

Doğal Gaz İşletmeleri 

Bölge Müdürlüğü

(Ankara, Yapracık)

Petrol İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğü

(Adana, Ceyhan)

Kayseri İşletme 

Müdürlüğü

İstanbul İşletme 

Müdürlüğü

Dörtyol İşletme 

Müdürlüğü

Erzurum, Konya, 

Çarşamba ve 

Kahramanmaraş Şube 

Müdürlükleri

Kırklareli, Bursa ve 

İzmir Şube 

Müdürlükleri

LNG Terminal İşletme 

Müdürlüğü

Marmara Ereğlisi LNG 

Terminali
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Şekil 20: BOTAŞ organizasyon şeması 

5.1.2.2. Faaliyet Alanları 

BOTAŞ’ın faaliyetleri ham petrol faaliyetleri, doğal gaz faaliyetleri, doğal gaz ticari faaliyetleri, LNG 
faaliyetleri ve yer altı depolama faaliyetleri olmak üzere 5 grup altında toplanabilir. 

Ham Petrol Faaliyetleri 

Türkiye’nin ham petrol talebi BOTAŞ’ın inşasını ve işletmesini yaptığı petrol boru hatları üzerinden 
sağlanmaktadır. Bu hatlar Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan Kırıkkale Ham Petrol, Batman 
Dörtyol Boru Hattı, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı olarak listelenebilir. 

Bu hatlardan en önemlisi “Doğu-Enerji Koridoru” vizyonunun ilk adımı olan Bakü Tiflis Ceyhan Ham 
Petrol Boru Hattı’dır. Azerbaycan’da üretilen ham petrol Ceyhan terminaline ulaştırılarak Türkiye’nin ve 
dünyanın çeşitli noktalarına ulaştırılmaktadır Hattın işletmesi BOTAŞ International Limited Şirketi 
tarafından yapılmaktadır. Hattın taşıma kapasitesi 50 milyon ton/yıldır. 

1976’da işletmeye alınan Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın Türkiye sınırları içerisinde kalan kısmı 
BOTAŞ’a aittir ve 70,9 milyon ton/yıl ham petrol taşıma kapasitesine sahiptir. Telekomünikasyon sistemi 
ve ili ülkede yer alan ana kontrol merkezleri ile birlikte otomatik olarak kontrol edilmektedir. 

1986 yılında işletmeye alınan diğer bir hat Ceyhan Kırıkkale Ham Petrol Botu Hattıdır. Hattın kapasitesi 
7,2 milyon ton/yıl’dır. 

Türkiye’nin ilk ham petrol botu hattı olan Batman – Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, 1984 yılında BOTAŞ’a 
devredilmiştir ve kapasitesi 4,5 milyon ton/yıl’dır. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Genel Müdür 

Yardımcısı

Genel Müdür 

Yardımcısı

Genel Müdür 

Yardımcısı

Genel Müdür 

Yardımcısı

Genel Müdür 

Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Yönetim İşlemleri 

Koordinatör.

Özel Büro Müdürlüğü

BOTAŞ International 

Limited Şirketi (BİL)

Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH 

Proje Direktörlüğü

Turkish Petroleum

International Company

(TPIC)

Finansman ve Muhasebe 

Daire Başkanlığı

Doğal Gaz Pazarlama ve 

Satış Daire Başkanlığı

İkmal Daire Başkanlığı

İdari ve Sosyal İşler Daire 

Başkanlığı

Doğal Gaz Yer Altı 

Depolama Daire Başkanlığı

LNG İşletme Müdürlüğü

Doğal Gaz Alım ve İhracat 

Daire Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği

İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı

Dörtyol İşletme Müdürlüğü

Petrol İşletme Müdürlüğü

Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

Arazi, İnşaat ve 

Kamulaştırma Daire 

Başkanlığı

Petrol, LNG ve Deniz 

İşletmeleri Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı

Mühendislik ve 

Sözleşmeler Daire 

Başkanlığı

Telekom SCADA ve Bilgi 

Teknolojileri Daire 

Başkanlığı

Uluslararası Projeler Daire 

Başkanlığı

Kalite, Eğitim ve Geliştirme 

Daire Başkanlığı

TANAP Kamulaştırma 

Direktörlüğü

Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı
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Doğal Gaz Taşımacılık Faaliyetleri 

Doğal gaz iletim sisteminin kontrol merkezi Ankara Yapracıktadır. İletim sisteminin toplam uzunluğu 
12.562 km’dir. 

Ana iletim hatlarından biri olan Rusya Federasyonu – Türkiye Doğal Gaz iletim Hattı, Bulgaristan 
sınırından girerek Ankara’ya ulaşmaktadır. Hattın tümünün işletmeye alınması 1988 yılında 
tamamlanmıştır. Hat üzerinde kompresör istasyonları ve ana ölçüm istasyonu bulunmaktadır. 

Diğer bir ana iletim hattı olan Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı, İran başta olmak üzere doğuda 
yer alan kaynaklardan gelen doğal gazın taşınmasını sağlamaktadır. Yaklaşık hat uzunluğu 1.491 km’dir 
ve 2001 yılının sonunda işletmeye alınmıştır. Hattın tüm kapasitesinin kullanımı için Erzincan Kompresör 
İstasyonu 2013 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 

Rusya – Samsun – Ankara Doğal Gaz İletim Hattı (Mavi Akım), 2003 yılında işletmeye alınmıştır. Mavi 
Akım Projesinin Türkiye içerisinde kalan kısmını Ankara’ya ulaştırarak Malkoçlar – Ankara iletim hattı ile 
birleştirmektedir. 

Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye’nin enerji koridoru olmasında önem taşıyan 
projelerden biridir. Bu doğal gaz boru hattı ile birlikte Avrupa Birliği’nin doğal gazda dördüncü ana arteri 
olma yolunda adım atılmıştır.  

Son olarak, Azerbaycan Şah Deni sahasında üretilecek olan gazın Türkiye’ye taşınması amacıyla 
BOTAŞ ve SOCAR arasında 2001 yılında imzalanan anlaşma sonucu, 2007 yılında Azerbaycan – 
Türkiye (Şah Deniz) Doğal Gaz Boru Hattı işletmeye alınmıştır. Türkiye’nin enerji rezervlerinde doğrudan 
erişimi artmış ve enerji güvenliği konusunda önemli bir konuma getirmiştir. 

Doğal Gaz Ticari Faaliyetleri 

Türkiye’nin doğal gaz arzının güvenliğinin sağlanması için BOTAŞ’ın halihazırda doğal gaz kaynaklarına 
sahip 5 ülkeyle (Rusya, Cezayir, Nijerya, İran ve Azerbaycan) uzun dönemli gaz alım satım anlaşmaları 
bulunmaktadır. 

Bu ülkelere ek olarak Azerbaycan ile Faz II Anlaşması ve Türkmenistan ile doğal gaz anlaşması 
bulunmaktadır fakat teslimatlar başlamamıştır. 2003 yılında Yunanistan ile yapılan ihracat anlaşmasına 
kadar sadece doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ, 2007 yılından itibaren ihracat faaliyetlerinde de 
başlamıştır. 

 

Şekil 21: BOTAŞ doğal gaz ithalatının kaynaklar bazında dağılımı (2014) 

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Faaliyetleri 

Doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ev arz güvenliğini arttırmak amacıyla, doğal gaza 
ek olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da BOTAŞ tarafından yapılmaktadır. LNG ithalatı 
kapsamında Cezayir ile 4,4 milyar metreküp, Nijerya ile ise 1,3 milyar metreküp alım satım anlaşmaları 
bulunmaktadır. Buna ek olarak arz güvenliği için gerekli duyulduğu takdirde LNG pazarında faaliyet 
gösteren şirketlerden spot LNG alımı da yapılmaktadır. 
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1989 yılında inşasına başlanan ve 1994 yılında tamamlanan Marmara Ereğlisi LNG Terminali, hem baz 
yük tesisi hem de gerekli olduğunda pik yük düşürücü olarak devreye sokulmak üzere kurulmuştur. Ana 
fonksiyonları ithal eden LNG’yi depolamak ve depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaştırarak Rusya 
Federasyonu – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattına sevk etmektir. 685.000 Nm3/saat doğal gaz sevkiyat 
kapasitesi ve her biri 85.000 m3 kapasiteli 3 adet depolama tankına sahiptir. 

Yeraltı Depolama Faaliyetleri 

Depolama faaliyetleri mevsimler arasındaki arz talep dengesini yönetebilmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Doğal gaz tüketiminin düşük olduğu dönemlerde doğal gazın depolanması, tüketimin yüksek olduğu 
dönemlerde ise iletim sistemine sevk ederek arz ve talebin dengelenmesini sağlamaktadır. Bunlara ek 
olarak gaz arzındaki aksamalara karşı rezerv oluşturmak, yaz-kış arası arz talep dengesini sağlamak 
ve fiyat dalgalanmalarını engellemek şeklinde ikincil görevleri de mevcuttur.  

15 Haziran 2011 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanan Tuzgölü doğal gaz yer altı depolama tesisinin 
tamamlanması ve bütün olarak devreye alınması ile birlikte Türkiye’nin toplam doğal gaz depolama 
kapasitesinin arttırılmasına 1 milyar m3’lük katkı sağlanması beklenmektedir. 

Aynı zamanda 2007 yılında işletmeye alınan ve mülkiyeti TPAO’ya ait olan Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri, depolama ve gaz giriş kapasitesinin arttırılması 
amacıyla BOTAŞ’a devir sürecindedir. Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahalarında toplam depolama 
kapasitesi 2,6 milyar m3 olan sahanın BOTAŞ’a tahsis edilen kapasitesi 2014-2015 yıllarında 2,1 milyar 
m3’tür ve üçüncü taraf erişimine açıktır. Tesis, Ulusal İletim Şebekesinden alınan gazın rezervuarlara 
enjekte edilmesi ve rezervuarlardan geri üretilen gazın Ulusal İletim Şebekesine verilmesi faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

5.2. Türkiye Doğal Gaz Sektörü İçin Ayrışma Modeli 
Önerisi 

Raporun önceki bölümlerinde, BOTAŞ’ın iletim faaliyeti için geçerli olan kural ve yönetmelikler, her 
ayrışma modeli için net bir şekilde açıklanmıştır. Bölüm 3.3.2’de görüldüğü üzere, bağımsız sistem 
operatörü (ISO) modeli, AB tarafından pek tercih edilmeyen bir modeldir ve bu durum, ilgili modelin 
ayrışma şartlarına uygunluğu konusunda gerçekte ne kadar yararlı olduğunu sorgulatmakta ve modelin, 
özellikle de belgelendirme süreci açısından, uygulanmasının kolay olmadığını göstermektedir. Ayrıca, 
ISO ayrışma modelinin Türkiye doğal gaz piyasası için uygun olmadığı hem Bakanlık hem de BOTAŞ 
tarafından fikir birliğine varılan bir konu olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, raporun bu bölümünde 
BOTAŞ’ın ayrıştırılması açısından yalnızca Mülkiyet Ayrışması (OU) ve Bağımsız İletim Operatörü (ITO) 
seçeneklerinin Türkiye koşullarında avantaj ve dezavantajları incelenecektir.  

DGPK taslağı, BOTAŞ’ın bir tarafta gaz taşımacılığı ile depo ve LNG tesislerinin işletilmesi, diğer tarafta 
ticaret ve pazarlama faaliyetler olmak üzere farklı kuruluşlara ayrılmasına ilişkin şartları yeniden ele 
almaktadır. Bu farklı şirketlerin yine Hazineye ait olacağı varsayılırsa bu, en azından yasal ayrışmaya 
ilişkin şartların yerine getirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda mevcut DGPK, BOTAŞ’ın iletim, 
depolama, satış, ithalat faaliyetlerin ilişkin muhasebe ayrışması da yapmasını da zorunlu kılmaktadır. 
2009/73/EC sayılı Direktife uygunluğun tam olarak sağlanması için, Bağımsız İletim Operatörü 
modelinde gelecekte kurulacak olan iletim sistemi operatörünün bağımsızlığın ve ayrımcı olmayan 
davranışların korunmasına ilişkin kurallarla korunması veya Mülkiyet Ayrışması modeline tam uyumun 
sağlanması gerekecektir. 

BOTAŞ’ın mevcut duruma göre işlevsel açıdan ayrışması, mevcut DGPK’de açıklanan hedef, DGPK 
taslağında açıklanan model, Mülkiyet Ayrışması (OU) ve Bağımsız İletim Sistem Operatörü (ITO) 
alternatiflerine ilişkin öneriler şu şekilde özetlenebilir: 
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Şekil 22: İşlevlerin ayrılmasına ilişkin alternatifler 

  Kesikli çizgiler her bir şirketin faaliyet alanını sınırlamaktadır. 

Yeşil kutular, hukuki ve fonksiyonel olarak ayrışmış şirketi ifade etmektedir. 

Açık gri olarak belirtilen faaliyetlere mevcut DGPK’de açıkça referans gösterilmemiştir. 

İşaretliler, özelleştirilebilecek şirketleri göstermektedir. 
Hâlihazırda geçerli olan DGPK, LNG ve yer altı doğal gaz depolama arasında herhangi bir ayrım 
olmamasına rağmen tedarik, iletim, LNG ve yer altı doğal gaz depolama faaliyetlerini ayrı ayrı 
tanımlamakta olup iletim hariç bu faaliyetlerin her birinin özelleştirilmesi öngörülmektedir. DGPK 
taslağına göre, LNG ve yer altı doğal gaz depolama faaliyetleri aynı grupta yer almakta olup 
özelleştirmeye ilişkin atıf kaldırılmıştır.  

5.2.1. İletim Sistemi Operatörünün Ayrışması 
BOTAŞ’ın ayrıştırılması için hangi modelin kullanılacağı konusunda bir sonuca ulaşmak amacıyla, her 
iki modelin Türkiye koşullarındaki olumlu ve olumsuz yanları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Direktife göre mülkiyet ayrışması modelinin seçilmesi halinde, iletim sistem operatörüne ait varlıklar ve 
işlemler de ayrılmalı ve akabinde yeni maliklere devredilmelidir. Mülkiyet ayrışması modelinin seçilmesi 
halinde yalnızca iletim sistem operatörü veya tedarik teşekkülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
ilgilendirilebilir. Diğer teşekkülün mülkiyeti ve kontrolü için başka bir kamu kuruluşunun (başka bir 
Bakanlık) görevlendirilmesi gerekecektir. Belgelendirme sürecinde Avrupa Komisyonu, EPDK 
tarafından yapılan incelemeye dayanarak, bu iki kamu kuruluşunun karar alma yetkilerinin birbirinden 
ayrı olup olmadığını detaylı şekilde inceleyecektir (örneğin devlet idaresinin yasal yapısının veya 
Bakanlıklara ait yetkinlikleri belirleyen yönetmeliklerin incelenmesi suretiyle). Bu iki kurumun, ayrışma 
kurallarına aykırı olacak şekilde, aynı kamu kurumunun etkisi altında olmadığının gösterilmesi 
gerekmektedir. Özelleştirme kararının alınması halinde, diğer teşekkülün (büyük olasılıkla tedarik şirketi) 
piyasaya girmesi gerekmektedir. DGPK taslağında da olduğu üzere, bu model uygulandığı takdirde 
BOTAŞ logo ve markasının tedarik şirketi tarafından kullanılması önerilmektedir.  

Mevcut DGPK DGPK Taslağı OU Önerisi İTO Önerisi

İletim

LNG

Yer altı 

Depolama

İthalat

İhracat

Toptan Satış

İletim

LNG

Yer altı 

Depolama

İthalat

İhracat

Toptan Satış

İletim

LNG

Yer altı 

Depolama

İthalat

İhracat

Toptan Satış

İletim

LNG

Yer altı 

Depolama

İthalat

İhracat

Toptan Satış

İletim

LNG

Yer altı 

Depolama

İthalat

İhracat

Toptan Satış
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Bağımsız iletim operatörü modelinde ise, iletim operatörü sınırlı sorumlu şirket (limited şirket) şeklinde 
kurulmalı ve şirkete ait ayrı bir kurumsal kimlik, iletişim uygulaması ve marka oluşturulmalıdır. Bağımsız 
iletim operatörü modelinin seçilmesi halinde şirket Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıyla ilgilendirilebilir. 
Özelleştirme kararının alınması halinde, ilgili logo ve marka, ana kuruluş (bir holding şirket gibi) 
tarafından kullanılabilir. 

Her iki modelin farklı açılardan karşılaştırılması Tablo 15’de detaylandırılmıştır. Buna göre, mülkiyet 
ayrışması modelinde iletim ve tedarik şirketleri farklı Bakanlıklar altında bulunduğundan dolayı, devlet 
mülkiyeti açısından yaklaşıldığında ITO modeline göre dezavantajlı konumdadır ve kırmızı ile bu durum 
belirtilmiştir. İletim ve tedarik şirketleri arasında personel transferi ve hizmetlerin verilmesi kapsamında 
incelendiğinde, mülkiyet ayrışması modelinde herhangi bir engel bulunmamaktadır fakat ITO modelinde, 
tedarik şirketinden iletim şirketine (tek yönlü) bu tip transferlerin yapılması Direktif kapsamında 
engellenmiştir. Modellerin esnekliğine bakıldığındaysa, ITO modeli, diğer modellere (OU ve ISO) geçişe 
imkan sağlamaktadır ve bu sebeple mülkiyet ayrışması modeline kıyasla daha esnektir. Diğer bir 
karşılaştırma alanı olan idari yük başlığına bakıldığında, her iki modelin de idari yük doğuracağı 
görülmektedir. Mülkiyet ayrışması modeli, şirketleri farklı Bakanlıklar altında konumlandıracağı için 
Bakanlıklar arası iletişim zorlukları ve idari yük getirmektedir. Öte yandan ITO modelinde Tedarik ve 
İletim Şirketleri arasında koruyucu (ring-fencing) kurallar bulunması gerekmektedir ve idari yükü 
mülkiyet ayrışması modeline kıyasla ciddi oranda arttırmaktadır. Ayrışma sonucunda her iki modelin de 
rekabet ortamına iyileştirme yaratacağı öngörülmektedir ve bunun mülkiyet ayrışması modelinde daha 
yüksek olması beklenmektedir. 

Tablo 15: Türkiye’de mülkiyet ayrışması ve bağımsız iletim operatörü modeli 

  Mülkiyet Ayrışması  Bağımsız İletim Operatörü 

Dikey entegre iletim sistem 
operatörü  

Hayır, fakat herhangi bir hakkı 
olmaksızın azınlık hissedarı 
olabilir. 

 Evet 

Devlet mülkiyeti  

Evet, fakat iletim şirketi ve 
tedarik şirketi farklı 
Bakanlıklara bağlıdır. 

 Evet 

Hizmetlerin verilmesi  
Herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır  

Tedarik şirketinden personel 
transfer edilmesi ve/veya 
hizmet alınmasında 
kısıtlamalar vardır.  

Modelin esnekliği  Geri alınamaz  

Mülkiyet ayrışması/bağımsız 
sistem operatörü seçeneğine 
açık kapı bırakır 

İdari yük  

Farklı bakanlıklar arasında 
koordinasyon sağlanmasına 
yönelik idari yük doğabilir 

 
Uyumun sağlanmasına ilişkin 

yüksek idari yük vardır 

Rekabet ortamının 
iyileştirilmesi  

Piyasaya olumlu mesaj verir 
ve rekabetin tesis edilmesine 
önemli katkı sağlar 

 
Mülkiyet ayrışması modeline 
kıyasla daha azdır. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlarının sınırlı olduğunu gösterir. 
 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin dezavantajlı olduğunu gösterir. 

Ayrışmanın nihai hedefi bağımsızlık olduğundan doğayı bağımsız iletim operatörü ve mülkiyet ayrışması 
bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek iki yoldan biridir. Her iki modelde de, yasal (ve nihayetinde 
muhasebe ile ilgili), organizasyonel ve kurumsal bilgiler ile ilgili ayrışmaya ilişkin asgari şartlar uygulanır. 
Bu adımların sonunda atılacak nihai adım ise, iletim sistem operatörünün aşağıdaki hususlarda 
bağımsızlığının sağlanmasıdır: 

• Mülkiyet ayrışması modelinde: Yeni kurulan teşekküller, birbirinden farklı, bağımsız kamu 
kurumları tarafından yönetilir (farklı Bakanlıklar olabilir.) 
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• Bağımsız iletim operatörü modelinde: Bağımsız iletim operatörünün pratikte de bağımsız 
olmasını ve ayrımcı uygulamalar benimsememesini sağlamak amacıyla iletim sistem operatörü 
bir uyum programı hazırlar ve bir Uyum Takip Müdürü görevlendirir. Uyum Takip Müdürü, 
bağımsız iletim operatörünün Gözetim Kurulu tarafından görevlendirilecek olup Ulusal 
Düzenleyici Kurumlardan onay alınması gerekmektedir. 

Bağımsız iletim modeli bir Gözetim Kurulu kurulmasını ve Uyum Takip Müdürü görevlendirilmesini şart 
koşmaktadır. Bunların her ikisi de bağımsız iletim operatörünün ilgili şartlara uygunluğunu artıracaktır. 
Bağımsızlığa ilişkin bu şartlar, tüzel kişilerin farklı kamu kurumları veya Bakanlıklar tarafından 
yönetilmesi halinde kendiliğinden sağlanmış olur. 

Yeni bir model: ITO+ 

AB Direktifi açısından bakıldığında, mülkiyet ayrışması modeline göre yapılacak ayrışma en uygun 
seçenektir. Bununla birlikte Türkiye gaz sektörünün mevcut yapısı, orta/uzun vade stratejileri ve ve arz 
güvenliği ile ilgili hususlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de aynı sektörde / sanayide çalışan 
teşekküllerin farklı devlet kurumlarına / Bakanlıklara bağlanması çok yaygın bir uygulama değildir. Bu 
nedenle her ne kadar bağımsız iletim operatörü (ITO) modeli farklı şirketleri tek bir Bakanlık altında 
bulundurmasıyla ve uygunluğu ile öne çıksa bile, bazı önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Her 
şeyden önce bu seçenekte dikey entegre yapı devam edecek ve ayrışma ile hedeflenen koşullara tam 
olarak ulaşılamayacaktır. Tedarik şirketinin İletim şirketinin hissedarı durumunda olması veya iletim ile 
tedarik şirketlerinin holding yapısı altında işletilmesinin rekabet ortamının iyileştirilmesine yeterince katkı 
sağlamayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bağımsız iletim operatörü (ITO) modeli uyuma ilişkin birçok 
idari yükü de beraberinde getirmekte ve hizmet alımı, personel transferi gibi konularda birçok 
kısıtlamaya tabii olmaktadır.  

Bu sebeplerden ötürü, Tablo 15’de farklı kategoriler altında listelenen avantaj ve dezavantajlar ele 
alınarak, BOTAŞ’ın ayrıştırılması kapsamında mülkiyet ayrışması (OU) ve bağımsız iletim operatörü 
(ITO) modellerinin avantajların birleştirildiği ve Türkiye koşullarına uyarlanmış “ITO+” isimli yeni bir 
modelinin uygulanması önerilmektedir. Bağımsız İletim Operatörünün uygulamadaki zorlukları olan 
dikey entegre yapı, idari yükler, hizmet kısıtlamaları ve zayıf rekabet ortamı; mülkiyet ayrışmasının 
getirdiği farklı sahiplik yapısı zorunluluğu ve modelin geri döndürülemez olması; ITO+ ile ortadan 
kaldırılarak her iki modelin avantajlı yanları birleştirilmiştir.  

 

Şekil 23: Önerilen ayrışma modeli 

 

Önerilen ITO+ modelinde, ayrışması sonrasında kurulacak olan iletim ve tedarik şirketleri ETKB altında 
yer alan farklı şirketler şeklinde konumlandırılacaktır. Bu sayede mülkiyet ayrışma modelinde olduğu 
gibi iletim sistem operatörü ve tedarik şirketi için birbiriyle ortaklık ilişkisi olmayan iki ayrı şirket kurulacak, 
ancak bu şirketler aynı Bakanlığa bağlanmış olacaktır. İletim sistemi operatörünün bağımsız olmasını 
ve ayrımcı uygulamalar benimsememesini sağlamak amacıyla tıpkı ITO modelinde olduğu gibi bir uyum 
programı hazırlanması ve bir Uyum Takip Müdürünün görevlendirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca yine 
ITO modelinde olduğu gibi bir Gözetim Kurulunun (Supervisory Board) atanması da gerekmektedir. Her 
ne kadar Türk Ticaret Kanunu’nda “gözetim kurulu” ifadesi yer almasa da bu raporun 3.6.5.3 bölümünde 
belirtildiği üzere Yönetim Kurulu’nun, icraya ilişkin görevlerini bir İcra Kuruluna ataması suretiyle Yönetim 
Kurulu’nun gözetim görevlerini üstlenmesinin mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Bu raporun 3.3.3.1 
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ve 3.3.3.2 bölümlerinde ele alınan hizmet alınması ve personel transferine ilişkin kısıtlamalar ITO+42 
modeli için de geçerli olacaktır. Oluşturulan yeni model için avantajlar, Tablo 16’de listelenmektedir. 

Tablo 16: Türkiye’de ITO+ modelinin özellikleri 

  Bağımsız İletim Operatörü+ 

Dikey entegre iletim sistem 
operatörü  Hayır 

Devlet mülkiyeti  

Evet, fakat iletim sistem operatörü ve 
tedarik şirketi için ayrı kuruluşlar 
bulunmaktadır. 

Hizmetlerin verilmesi  
Uygulanacak uyum programına göre belirli 
kısıtlamalar olacaktır. 

Modelin esnekliği  
Mülkiyet ayrışması/bağımsız sistem 
operatörü seçeneğine açık kapı bırakır 

İdari yük  
Mülkiyet ayrışması modeline kıyasla belli 
ölçüde daha fazladır. 

Rekabet ortamının iyileştirilmesi  
Mülkiyet ayrışması modeline çok yakın 
seviyede katkı sağlayacaktır.  

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlarının sınırlı olduğunu gösterir. 
 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin dezavantajlı olduğunu gösterir. 

 

Yeni yapıda Tedarik Şirketinin BOTAŞ adı altında faaliyetlerine devam ederek markanın uluslararası 
piyasalardaki bilinirliğinin ve gücünün devamlılığının sağlanması önerilmektedir. Çeşitli Avrupa 
örneklerinde görüldüğü üzere, iletim sistemi operatörünün de BOTAŞ TransGaz vb. bir şekilde 
isimlendirilmesiyle iletim şirketinin de bu güçlü marka değerinden faydalanması ve uluslararası 
projelerde BOTAŞ adıyla yer alması mümkün olabilir. Söz konusu iletim sistemi operatörünün mevcut 
BOTAŞ’tan iletim ile ilişkili varlıkların ayrılması yoluyla kurulması ve tedarik ile ilişkili kontratların ve 
yükümlülüklerin mevcut BOTAŞ üzerinde bırakılması en uygun seçenek olarak gözükmektedir. Bu 
sayede BOTAŞ hukuki olarak varlığını sürdürecek, marka değerini koruyacak ve mevcut uzun vadeli 
sözleşmelerde önemli değişiklikler gerekmeyecektir. Bu raporun 3.6.2, 3.6.3 ve 3.6.4 bölümlerinde 
değerlendirildiği üzere yeni kurulacak iletim sistemi operatörünün kısmi bölünme ile kurulması en uygun 
seçenek olarak gözükmektedir. Mevcut uzun vadeli sözleşmelerin zorluk yaratmaması için BOTAŞ’ın 
hukuki varlığını sürdürmesi gereksinimi nedeniyle Tam Bölünme uygun bir seçenek değildir. Öte yandan 
varlıkların satışı seçeneğinin de önemli vergisel dezavantajları ortaya çıkabilmektedir.  

Her ne kadar başka bir AB ülkesinde önerilen ITO+ modeli halihazırda bulunmasa da, Türkiye doğal gaz 
piyasası dinamikleri ele alındığında özellikle aşağıdaki nedenlere dayanarak ITO+ modelinin uygun 
olacağı düşünülmektedir: 

• Avantajların birleştirilmesi: Bağımsız İletim Operatörünün uygulamadaki zorlukları olan dikey 
entegre yapı, idari yükler, hizmet kısıtlamaları ve zayıf rekabet ortamı; mülkiyet ayrışmasının 
getirdiği farklı sahiplik yapısı zorunluluğu ve modelin geri döndürülemez olması; ITO+ ile ortadan 
kaldırılarak her iki modelin avantajlı yanları birleştirilmiştir. 

• Türkiye enerji piyasasına uygunluk: ETKB’ye bağlı birden fazla tüzel kişilik kurulması ile 
ayrışmanın sağlanmasına dayalı olan model halihazırda Türkiye Elektrik Piyasasında başarıyla 
uygulanmaktadır.  

                                                   
42 BOTAŞ’ın 9.11.2016 tarihli yazısı uyarınca “BOTAŞ Enerji Holding A.Ş.” benzeri bir ad altında 
sermayelerinin tamamı kendisine ait olmak üzere ayrı tüzel kişilikleri haiz “BOTAŞ İletim A.Ş.”  ve 
“BOTAŞ Ticaret A.Ş” adı altında iki tane bağlı şirket kurulması suretiyle ayrıştırmanın 
gerçekleştirilmesini önermektedir. 
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• Gelişime açık yapı: Aynı bakanlığa bağlı şirketlerin ileride bağımsızlığının arttırılması tercih 
edilirse; özelleştirilme, halka arz ya da farklı bir bakanlığa bağlanmasına imkan sağlamaktadır. 
Aynı zamanda gelecekte mülkiyet ayrışması veya bağımsız sistem operatörü modellerinden 
birine geçişin kapısını açık bırakmaktadır.  

• AB müktesebatına uyum: 2009/72/EC nolu Direktif uyarınca Bağımsız İletim Operatörü 
modeline kıyasla ayrışmaya daha fazla hizmet eden seçeneklerin AB Komisyonu tarafından 
kabul görmesi mümkündür.  Bu nedenle ITO modelinde olduğu gibi Gözetim Kurulu 
(Supervisory Board), uyum programı, uyum takip müdürü gereksinimlerini içeren ve hizmet 
kısıtlaması gibi koşulların uygulandığı ITO+ modelinin, AB müktesebatına uyumlu olduğu ve 
belgelendirme aşamasında sorun yaratmayacağı değerlendirilmektedir. 

 
İlave olarak, iletim faaliyetlerini yönetecek iletim şirketi sayısının belirlenmesi ayrışma modelinin 
uygulanmasında büyük önem arz etmektedir. Bu hususta, iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Birinci 
yaklaşım tek iletim şirketinin tüm iletim faaliyetlerini yürütmesidir. Eğer mevzuat tek bir iletim şirketinin 
atanmasını ifade ediyor ise bu durumda ikinci bir iletim şirketinin kurulamamaktadır. Belirlenen iletim 
şirketi mevzuata bağlı iletim faaliyetlerini tek başına yürütecektir. Yasal düzenlemeye bağlı olarak, başka 
şirketleri iletim hatlarının yatırımlarına dâhil olabilirken farklı şirketlerin sahipliğinde bulunan bu 
varlıkların işletimini tek başına iletim şirketi yapmaktadır. Bu nedenle, iletim şirketi varlık sahipleri ile ilgili 
kiralama anlaşmalarını yapmaktadır.  

İkinci yaklaşım ise birden fazla iletim şirketinin faaliyet göstermesidir. Türkiye’de olduğu gibi eğer 
mevzuat birden çok iletim şirketinin faaliyet göstermesine olanak sağlıyor ise ikinci bir iletim şirketi 
kurulabilmektedir. Almaya gibi birden fazla iletim şirketinin bulunduğu piyasa örnekleri bulunurken 
çoğunlukla AB ülkelerinde tek iletim şirketinin bulunduğu görülmektedir.  

Her iki yaklaşım incelendiğinde, iletim faaliyetlerinin tek bir iletim şirketi tarafından yürütülüyor olmasının 
getirdiği birçok fayda bulunmaktadır. Böylece, iletim şirketi temel iletim operasyonlarını (kapasite 
yönetimi, kiralama, dengeleme) tek bir arayüz aracılığı ile halledebilirken başka iletim şirketileri ile 
koordineli çalışmasına gerek kalmamamaktadır. 

5.2.2. LNG ve Yer Altı Depolama 
LNG terminalleri43 ve yer altı doğal gaz depolama tesisleri açısından bakılacak olursa, BOTAŞ Marmara 
Ereğlisi LNG Terminali ve TPAO Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi iletim faaliyetlerinin 
(koordinasyon ve sistem stabilitesi açısından) ayrılmaz bir parçasıdır. Hâlihazırda yapım aşamasında 
olan BOTAŞ Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesisi de iletim faaliyetleri açısından benzer bir öneme 
sahip olacaktır. Hangi ayrışma modeli uygulanırsa uygulansın, özel bir fiyatlandırma rejiminin ve erişim 
düzenlemesinin uygulanması için LNG terminalleri ve yer altı doğal gaz depolama tesisleri için ayrı 
hesaplar tutulması gerekmektedir. İlerleyen dönemlerde sonraki adım olarak çapraz sübvansiyonların 
azaltılması ve şeffaflığın arttırılması amacıyla organizasyonel veya yönetimsel olarak da LNG terminali 
ve doğal gaz depolama tesisleri için ayrışma gerçekleştirilebilir.   

LNG Terminali 

BOTAŞ, hâlihazırda, şebeke basıncının sürdürülmesi açısından önemli bir bileşen olduğu düşünülen 
Marmara LNG tesisinin sahibi ve işleticisidir. Başta kış ayları olmak üzere puant talebin gözlemlendiği 
dönemlerde, sistemde yerel/bölgesel kısıtlama ile karşılaşılmakta olup LNG teslim programı 
çerçevesinde bu soruna çözüm bulunması gerekmektedir. Bu durumda, gemiden LNG tesisine yapılan 
teslimat tesisten şebekeye yapılan teslimata neredeyse eşittir. AB yönetmeliği çerçevesinde, LNG 
tesislerinin depo olarak kullanılan kısmının LNG tesisi olarak değil depo tesisi olarak kabul edildiği ve 
bu kısımlar için farklı erişim kuralları uygulandığı unutulmamalıdır. Bununla birlikte üretim işlemlerinde 
kullanılan kısım ve kendi işlevlerini yerine getirmek için yalnızca iletim sistem operatörlerine ayrılan 
tesisler bu kapsama girmemektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ve Marmara LNG 

                                                   
43 Doğal Gaz Direktifinde açık ve net bir şekilde belirtilmemiş olsa da, yüzer depo ve yeniden gazlaştırma 
birimi (FSRU) LNG tesisi olarak kabul edilebilir. 
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terminalinin puant talep dönemlerinde bölgesel şebeke kısıtlamalarını hafifletmek açısından önemlidir 
ve terminal, iletim sistemindeki sıkışıklık sorununu çözmek konusunda kritik bir işlev üstelenmektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere LNG terminalinin mülkiyeti, gaz alım satımı ile ilgilenmeyen bir şirkete ait 
olabilir ve bu şirket iletim sistemi operatörü (İletim Şirketi) veya başka bir operatör olabilir. Böyle bir 
durumun ortaya çıkması halinde terminal, ilgili hizmetlere ilişkin piyasa talebine dayanarak birden fazla 
kaynaktan aldığı LNG’yi yeniden gazlaştırır ve depolar. LNG operatörü, alınan ve satılan LNG’nin sahibi 
olmaz.  

Bu durumun Türkiye’ye aktarılması şu anlamlara gelebilir: 

• Marmara LNG terminali İletim Şirketi ile kalabilir fakat gaz alım satımı ile ilgili faaliyetlerin tamamı 
İletim Şirketi işinin dışında kalmalıdır. Özel mülkiyette tabi olan Aliağa LNG terminali bu 
uygulamadan etkilenmez. 

• Marmara LNG terminalinin hesapları iletim faaliyetlerinin hesaplarından ayrı olacak şekilde 
tutulmalıdır.  

• Marmara LNG terminali, EPDK tarafından belirlenen düzenlenmiş erişime tabi olacaktır. 

• Tedarik Şirketine ve diğer taraflara ayrımcı olmayacak şekilde üçüncü tarafların erişimi 
sağlanacaktır. 

• Sistem güvenliğinin sağlanması amacıyla İletim Şirketi’ne, LNG terminalinin bazı özel hakları 
verilebilir (erişim / kullanım kurallarında yer alanlar).  

Yeni açılacak LNG tesislerinin İletim Şirketi mülkiyetinde bulunması gerektiği belirtilmemektedir. Yeni 
LNG terminalleri üçüncü taraflarca kurulup işletilebilir (Aliağa LNG örneğinde olduğu gibi). Yeni 
kurulacak LNG terminalleri de düzenlenmiş erişime tabi olacaktır. Bununla birlikte tarife çerçevesinde 
çeşitli değişiklikler yapılması suretiyle, AB’nin, bazı özel koşullarda muafiyete izin vermesi yaklaşımı da 
Türkiye’de uygulanabilir. DGPK taslağının, yeni yapılacak LNG yatırımları için bazı vergi teşviklerini 
öngördüğü unutulmamalıdır. 

Diğer bir alternatif ise Marmara LNG Terminalinin, Tedarik Şirketi veya iletim sistem operatöründen farklı 
bir şirketin mülkiyetinde bulunması ve bu şirketin gaz alım satımı ile ilgilenmesidir. Bu tür durumlarda 
terminal genellikle entegre gaz tedarik zincirinin bir parçasıdır. Bununla birlikte terminal, halen, 
düzenlenmiş koşullar üzerinden üçüncü taraflara kapasitesine erişim sağlamakla yükümlüdür. İletim 
Şirketi, LNG operatörlerinden hizmet alabilir. Düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi, AB tarafından mevcut 
terminal için öngörülen rejim olup yeni LNG terminallerinde bazı istisnalar yapılması ihtimali 
bulunmaktadır. 

Marmara LNG’nin İletim veya Tedarik Şirketi ile birleştirilmesi durumunda yasal açıdan ayrışmaya ilişkin 
herhangi bir şart bulunmasa bile Marmara LNG için farklı hesaplar tutulması ve EPDK tarafından 
belirlenen düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi kurallarının uygulanması gerekmektedir. Marmara LNG’nin 
bağımsız bir şirket olması durumunda ise LNG sistem operatörü görevlendirilmeli ve bu şirketin üçüncü 
taraf erişimine ilişkin kurallara uyumu temin edilmelidir. Tablo 17’de bahsi geçen seçeneklerin 
karşılaştırılması verilmektedir. 

Tablo 17: Marmara LNG’nin ayrışması 

  
Marmara LNG’nin 
İletim Şirketi ile 
Birleştirilmesi 

 
Marmara LNG’nin 
Tedarik Şirketi ile 
Birleştirilmesi 

 
Marmara LNG’nin 
Bağımsız Bir Şirket 
Olması 

Sistem 
güvenliği ve 
stabilizasyonu  

 

İletim Şirketi, LNG 
Terminali üzerinden 
iletilen gazın mülkiyetini 
almaz fakat İletim 
Şirketine terminale 
ilişkin özel haklar 
tanımlanır. Bu sayede 
sistem güvenilirliği ve 

 

Tedarik Şirketi 
piyasadaki önemli 
rolünün yanı sıra sistem 
güvenilirliği ve 
stabilizasyonuna ilişkin 
İletim Şirketine hizmet 
sunabilir ancak bu 
hizmetler dolaylı olacağı 

 

Bağımsız LNG Sistem 
Operatörü tüm tedarik 
şirketlerine ve İletim 
Şirketine hizmet sunar. 
Bu hizmetlerin doğrudan 
olmaması sebebiyle 
sistem güvenilirliği ve 
stabilizasyonuna ilişkin 
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stabilizasyonuna ilişkin 
hareket edebilir. 

için etkinlikleri sınırlı 
olacaktır. 

etkinlikleri oldukça sınırlı 
olacaktır. 

Şebeke 
basıncının 
korunması ve 
şebeke 
kısıtlarının 
giderilmesi 

 

İletim Şirketi, terminale 
erişim ve kullanımına 
ilişkin tanımlanan özel 
haklar ile birlikte şebeke 
basıncının korunması 
ve kısıtların giderilmesi 
için hareket edebilir. 

 

Tedarik Şirketi, 
terminale erişim ve 
kullanımına ilişkin özel 
haklara sahip olmaması 
sebebiyle şebeke 
basıncının korunması 
ve kısıtların giderilmesi 
için hareket edemez. 

 

Bağımsız LNG Sistem 
Operatörü, şebeke 
basıncının korunması 
ve kısıtların giderilmesi 
için doğrudan hareket 
edemez ancak İletim 
Şirketine dolaylı 
hizmetler sunabilir.  

Üçüncü taraf 
erişimin 
sağlanması 

 

Tüm tedarikçilere 
ayrımcı olmayacak 
şekilde üçüncü taraf 
erişimi sağlanması için 
düzenlemeler gerekir. 

 

İletim Şirketi de dâhil 
olmak üzere diğer tüm 
tedarikçilere, ayrımcı 
olmayacak şekilde 
üçüncü taraf erişimi 
sağlanması için 
düzenlemeler gerekir. 

 

LNG terminali bağımsız 
bir sistem operatörü 
tarafından işletileceği 
için üçüncü taraf erişimi 
garantilenir.  

İdari yük  

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontrolü 
için daha fazla 
denetleme ve 
düzenleme gerektirir.  

 

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontrolü 
için İletim Şirketine bağlı 
LNG Terminali 
seçeneğine kıyasla 
daha az denetleme ve 
düzenleme gerektirir. 

 

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontrolü 
için İletim veya Tedarik 
Şirketine bağlı LNG 
Terminalin 
seçeneklerine kıyasla 
daha az denetleme ve 
düzenleme gerektirir. 

Rekabet 
ortamının 
iyileştirilmesi 

 
Bağımsız bir LNG 
Terminalinden daha az 
katkı sağlayacaktır. 

 
Bağımsız bir LNG 
Terminalinden daha az 
katkı sağlayacaktır. 

 

İletim veya Tedarik 
Şirketine bağlı LNG 
Terminaline kıyasla 
daha çok katkı 
sağlayacaktır. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlarının sınırlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin dezavantajlı olduğunu gösterir. 

 
Yukarıda listelenen seçenekler incelendiğinde, Marmara LNG Terminalinin İletim Sistemi Operatörü 
altında kalması seçeneği öne çıkmaktadır. İletim faaliyetlerine entegre halde olan LNG terminali 
aşağıdaki belirlenen faydaları sağlayacaktır: 

• Sistem stabilizasyonunun koordine edilmesi, 

• Şebeke basıncının istenilen seviyede korunması, 

• Yüksek talep zamanlarında gerçekleşen bölgesel şebeke kısıtlarının giderilmesi. 

LNG tesisleri üzerinden satın alınan ve satılan doğalgaz İletim Şirketinin faaliyetlerinin dışında tutulmalı 
ve transfer edilen doğalgazın sahipliğini Tedarik Şirketi üstlenmelidir.  

Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi 

Hâlihazırda BOTAŞ tarafından inşaat çalışmaları sürdürülen Tuzgölü/Sultanhanı depo tesisinin 
ayrışması ve tesise erişim değerlendirilirken, Doğal Gaz Direktifinde geçen “depolama tesisi” tanımının 
göz önüne alınması gerekmektedir. Buna göre aşağıda belirtilen işlevi gösteren depolar “depolama 
tesisi” tanımında kapsam dışı bırakılmıştır: 
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• Üretim işlemleri için kullanılan kısmı, ilgili tanımın dışında bırakılmıştır. Bu durum, Hollanda’daki 
Groningen üretim sisteminin bir parçası olarak ilan edilen fakat üçüncü taraflara depo kapasitesi 
vermeyen Norg, Grijpskerk ve Alkmaar (Hollanda) örneği için geçerlidir.  

• İşlevlerini yerine getirmek üzere yalnızca iletim sistem operatörlerine (tamamen veya kısmen) 
ayrılan depolar, ilgili tanımın dışında bırakılmıştır. Yorum notunda şu açıklama geçmektedir:44 
‘Sistemin istikrarına ilişkin görevlerini yerine getirmek amacıyla iletim sistem operatörünün belirli 
miktarda gaz satın alması ve bu gazı depolamak için de belirli tesislere başvurması 
gerekecektir.’ Bu sebeple de bir depo tesisinin belirli bir kuruluşa ayrılması durumu, yalnızca 
‘işlevi ve boyutu açısından sistem istikrarını temin edecek araçlar olarak kabul edilen’ tesisler 
için geçerlidir. Sonuç olarak yalnızca iletim sistem operatörleri için ayrılan tesisler, teknik açıdan 
ve büyüklükleri bağlamında sistem istikrarının sağlanması için tasarlanmış ve bu işleme uygun 
olan tesisler olabilir. Bu uygulama özellikle de sınırlı kapasitesi bulunan, ihtiyaçlara hızlı bir 
şekilde yanıt veren yer üstü tesisleri içermektedir. Geriye kalan tesisler (Üye Devletlerin büyük 
bir kısmında yer alan tesislerin çoğunluğu), Direktifte belirtilen ‘depolama tesisleri’ bağlamında 
ele alınacaktır.  

Bununla birlikte Üye Devletlerin, Doğal Gaz Direktifi Madde 3 (depo sistem operatörlerine ilişkin madde) 
uyarınca, iletim sistem operatörlerinin lehine çeşitli önlemler başvurabildiği unutulmamalıdır. Bu tür bir 
durumun ortaya çıkması halinde iletim sistem operatörüne, tahsis edilecek depo kapasiteleri konusunda 
öncelik verilebilir fakat bu hizmet karşılığında alınacak bedel iletim sistemi operatörü dışında kalan 
taraflar için uygulanan bedel ile aynı olacaktır. Depolama tesislerinin dengeleme amacıyla kullanılması 
durumunun, iletim sistem operatörünün münhasır kullanımı kapsamına girmediği de unutulmamalıdır. 
Dengeleme, sistem istikrarından tamamen farklı bir husustur. Dengeleme, piyasaya dayanmalıdır. Bu 
sebeple de iletim sistem operatörü, depo kapasitesini kullanmasından doğan bedeller için şebeke 
kullanıcılarından ücret alır. Bu masrafların piyasaya dayanması gerekmekte olup bu durum iletim sistem 
operatörlerinin herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, dengeleme amacıyla depo tesisi kullanması 
ihtimalini ortadan kaldırmakta ve piyasada depo kapasitesi satın almaları gerektiğini göstermektedir. 

Üye Devletlerden herhangi birinin gaz rezervini ticari amaçla kullanılamayan fakat istisnai acil 
durumlarda kullanılmak üzere ayrılmış olan bir depoda saklamayı seçmesi halinde (örneğin stratejik 
depolar veya stratejik stoklar) söz konusu depo, Doğal Gaz Direktifi çerçevesinde depolama tesisi olarak 
kabul edilir. Direktif, bu depolar için özel bir muamele öngörmemekte fakat Üye Devletlerin, Doğal Gaz 
Direktifi Madde 3(2) kapsamında zorunlu hallerde (bu hallerin Doğal Gaz Direktifi Madde 3(11) 
kapsamında Komisyona bildirilmesi gerekmektedir) bu tür önlemler almasına imkân tanımaktadır. 

Tuzgölü/Sultanhanı deposu üretim işlemleri için kullanılmayacaktır ve herhangi bir gaz üretimi 
olmayacaktır. Aynı zamanda Tuzgölü/Sultanhanı tesisinin depolama hacmi, ilgili tesisin sistem istikrarını 
sağlamak için iletim sistem operatörü tarafından talep edilen hacimden fazla olduğunu ve bu sebeple 
yalnızca iletim sistem operatörüne ayrılamayacağını göstermektedir. Yukarıda sözü edilen hükümler 
göz önünde bulundurulduğunda, Tuzgölü/Sultanhanı tesisinin, Doğal Gaz Direktifi çerçevesinde bir 
“depolama tesisi” olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, bu bağlamda tesis için bir depo sistem 
operatörü görevlendirilmelidir.  

Depo sistem operatörünün dikey entegre girişimin bir parçası olması halinde, iletim, dağıtım ve depo ile 
ilgili olmayan diğer faaliyetlerden yasal ve işlevsel olarak ayrılması gerekmektedir (Fransa örneği). Depo 
sistem operatörü ile dikey entegre girişimin ticaret kolu arasına engeller (Chinese Wall) kurulmalıdır. 
Tam mülkiyet ayrışmasına tabi olan (aynı zamanda depolama tesisinin de sahibi konumunda bulunan) 
depo sistem operatörü, tam mülkiyet ayrışmasına tabi bir iletim sistem operatörü veya tamamen farklı 
bir şirket olması hesaba katılmaksızın, ilgili kurallara uymalıdır. 

Ayrışma (ve üçüncü taraf erişimi) yükümlülüğü, yalnızca, müşterilere gaz temin etmek amacıyla sisteme 
etkin bir şekilde erişim sağlanması için teknik ve/veya ekonomik açıdan gerekli olan depolama 
tesislerinin operatörleri için geçerlidir (Madde 33). Bu sebeple de yasal ve işlevsel açıdan ayrışma 

                                                   
44 Komisyon üyelerinin ön raporu – 2009/73/EC sayılı İç Doğal Gaz Piyasasının Oluşturulması İçin Genel 
Kurallar Direktifine ilişkin açıklayıcı not – Üçüncü tarafların depo tesislerine erişimi. 22 Ocak 2010 
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yükümlülüğü, Doğal Gaz Direktifi kapsamında müzakere edilmiş veya düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi 
sağlama yükümlülüğü olmayan depolama tesislerinin operatörleri için geçerli değildir.  

Ulusal Düzenleyici Kurumların, teknik veya ekonomik şartların belirleneceği kriterleri tanımlaması ve 
yayımlaması gerekmektedir. Ana ilkeler, yorum notunda açıklanmıştır. Kriterlerin tanımında, en azından 
aşağıdaki hususlar yer almaktadır: 

• Gaz tedarik esnekliğinin mevcut durumunun ve buna duyulan ihtiyacın (farklı türlerde) 
incelenmesi, 

• Farklı esneklik türlerinin karşılanmasına yönelik mevcut araçların incelenmesi, 

• Erişim rejiminin belirlenmesinde kullanılacak bir kontrol listesi oluşturulması, 

Tuzgolü/Sultanhanı depolama tesisi açısından bakılacak olursa, Türkiye’nin veya EPDK’nın, gaz tedarik 
esnekliğinin mevcut durumunu, buna duyulan ihtiyacı ve farklı esneklik türlerini karşılayacak araçları 
incelemesi gerekmektedir. Bu incelemelerin sonunda, Tuzgölü/Sultanhanı depolama tesisinin, 
müşterilere kısmen de olsa gaz tedarik etmek için teknik ve/veya ekonomik açıdan gerekli bulunması 
halinde, yer altı depolama tesisin ayrışmasında temel olarak 3 farklı yöntemin benimsenebileceği 
görülmektedir. 

• Yer altı depolama tesisi, ayrışmış yapıdaki İletim Şirketi yapısı içerisindedir. Depolama sistem 
operatörü için bağımsızlık kuralları / engeller (Chinese wall) uygulanır. 

• Tedarik Şirketi yer altı depolama tesisini sahibidir ve Depolama Sistem Operatörüdür. Yer altı 
depolama tesisi yasal ve operasyonel olarak ayrı bir tüzel kişiliktir. Depolama sistem operatörü 
için bağımsızlık kriteri uygulanır – Chinese wall). 

• Depolama Sistem Operatörü özel bir şirket veya devlet mülkiyeti altındadır ve Tedarik 
Şirketinden bağımsızdır. 

Belirtilen seçeneklerden birincisi, kendi içerisine alt seçenekleri de beraberinde getirmektedir. Depolama 
Sistem Operatörü, İletim Şirketi içerisinde bir birim olarak görev yapabileceği gibi İletim Şirketinin bir 
iştiraki olarak da görev yapabilir. Bu iki seçenek karşılaştırıldığında Depolama Sistem Operatörünün 
İletim Şirketi altında bir birim olarak konumlandırılmasının mevcut Türkiye doğal gaz piyasa yapısı ve 
işleyişi açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla birinci seçenek içerisinde yalnızca 
Depolama Sistem Operatörünün İletim Şirketi içerisinde bir birim olarak konumlandırıldığı alternatif ele 
alınmıştır. Tablo 18’de belirtilen seçeneklerin farklı kriterler açısından değerlendirilmesi verilmektedir.  
Durum ne olursa olsun depolama faaliyetleri için ayrı hesaplar tutulması gerekmektedir. 

Tablo 18: Yer altı doğal gaz depolama tesisisin ayrışması 

  

Depolama Tesisinin 
İletim Şirketinin 
Altında Bir Birim 
Olması 

 

Depolama Tesisinin 
Tedarik Şirketinin 
Yasal ve İşlevsel 
Açıdan Ayrı bir 
Parçası Olması 

 
Bağımsız 
Depolama Sistem 
Operatörü Olması 

Sistem 
güvenilirliği ve 
stabilizasyonu  

 

Depolama tesisinin 
İletim Şirketinin bir 
parçası olması 
durumunda, İletim 
Şirketi depolanan gazın 
mülkiyetini almaz fakat 
özel görevlerini yerine 
getirmek amacıyla 
İletim Şirketine, 
depolama tesisine 
ilişkin bazı özel haklar 
verilebilir. Bu sayede 
sistem güvenilirliği ve 
stabilizasyonuna ilişkin 
hareket edebilir. 

 

Tedarik Şirketi 
piyasadaki önemli 
rolünün yanı sıra 
sistem güvenilirliği ve 
stabilizasyonuna ilişkin 
İletim Şirketine hizmet 
sunabilir ancak bu 
hizmetler dolaylı 
olacağı için etkinlikleri 
sınırlı olacaktır. 

 

Bağımsız Depolama 
Sistem Operatörü tüm 
tedarik şirketlerine ve 
İletim Şirketine hizmet 
sunar. Bu hizmetlerin 
doğrudan olmaması 
sebebiyle sistem 
güvenilirliği ve 
stabilizasyonuna ilişkin 
etkinlikleri oldukça 
sınırlı olacaktır. 
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Depolama 
işlemlerinin 
verimliliğinin ve 
parasal 
değerinin 
arttırılması 

 

İletim Şirketi, tesise 
erişim ve kullanımına 
ilişkin tanımlanan özel 
haklar ile birlikte 
depolama işlemlerinin 
verimliliği arttırılabilir. 

 

Tedarik Şirketi, tesise 
erişim ve kullanımına 
ilişkin özel haklara 
sahip olmaması 
sebebiyle depolama 
işlemlerinin verimliliği 
kısıtlı kalabilir. 

 

Bağımsız Depolama 
Sistem Operatörü, 
tesise erişim ve 
kullanımına ilişkin özel 
haklara sahip 
olmaması sebebiyle 
depolama işlemlerinin 
verimliliği kısıtlı 
kalabilir. 

Üçüncü taraf 
erişimin 
sağlanması 

 

Tüm tedarikçilere 
ayrımcı olmayacak 
şekilde üçüncü taraf 
erişimi sağlanması için 
düzenlemeler gerekir. 

 

İletim Şirketi de dâhil 
olmak üzere diğer tüm 
tedarikçilere, ayrımcı 
olmayacak şekilde 
üçüncü taraf erişimi 
sağlanması için 
düzenlemeler gerekir. 

 

Yer altı depolama tesisi 
bağımsız bir sistem 
operatörü tarafından 
işletileceği için üçüncü 
taraf erişimi 
garantilenir.  

İdari yük  

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontörlü 
için daha fazla 
denetleme ve 
düzenleme gerektirir.  

 

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontörlü 
için daha fazla 
denetleme ve 
düzenleme gerektirir. 

 

Üçüncü taraf erişimi ve 
bağımsızlığın kontörlü 
için İletim veya Tedarik 
Şirketine bağlı yer altı 
depolama tesisi 
seçeneklerine kıyasla 
daha az denetleme ve 
düzenleme gerektirir. 

Rekabet 
ortamının 
iyileştirilmesi 

 

Bağımsız bir yer altı 
depolama tesisinden 
daha az katkı 
sağlayacaktır. 

 

Bağımsız bir yer altı 
depolama tesisinden 
daha az katkı 
sağlayacaktır. 

 

İletim veya Tedarik 
Şirketine bağlı yer altı 
depolama tesisine 
kıyasla daha çok katkı 
sağlayacaktır. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin avantajlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirlen seçeneğin avantajlarının sınırlı olduğunu gösterir. 

 Verilen eksende değerlendirilen seçeneğin dezavantajlı olduğunu gösterir. 

 

Bunun sonrasında düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi ve karşılıklı müzakereye dayalı üçüncü taraf erişimi 
arasında bir seçim yapılmalıdır. Bu sebeple Türkiye’nin veya EPDK’nin şu hususlara ilişkin bir karar 
vermesi gerekmektedir:  

• Esneklik piyasası bulunup bulunmadığı (depolama da dâhil olmak üzere esneklik hizmetleri 
arasında etkin bir rekabet); 

• Depoya etkin bir şekilde erişim sağlanıp sağlanmadığı (piyasaya her yıl yeterli kapasite 
sunulması) 

• Yeterince çok sayıda ve farklı alanlardan (dağınık) depolama müşterisi bulunup bulunmadığı. 

Bu sorulara verilen cevapların olumlu olması halinde karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi 
uygulanabilir. Genel anlamda bakıldığında, nispeten daha rekabetçi ve açık piyasaya sahip olan, çok 
sayıda gaz depolama tesisi ve müşterisi bulunan AB Üye Devletlerde karşılıklı müzakereye dayanan 
üçüncü taraf erişimi gözlemlenmektedir (örneğin Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, 
Çek Cumhuriyeti).  

Türkiye gaz esneklik piyasasının ve depolara erişimin halen gelişmekte olduğu varsayıldığında, 
müzakereye dayalı depo erişiminin çok uygun olmadığı, bunun yerine düzenlenmiş bir üçüncü taraf 
erişimi daha uygun bir seçenek olduğu gözükmektedir.  
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Yukarıda listelenen seçenekler incelendiğinde, depolama tesisinin İletim Sistemi altında bir birim olarak 
konumlandırılması seçeneği öne çıkmaktadır ve aşağıda belirtilen sebeplere dayanarak, depolama 
tesisinin İletim Şirketinin bir parçası olarak düşünülmesi önerilmektedir: 

• Sistem güvenliğini sağlamak üzere iletim şirketinin depolama hizmetlerinden kolayca 
faydalanabilmesi, 

• Doğal gaz altyapısının entegre bir şekilde yönetilmesiyle sinerjilerden azami ölçüde 
faydalanılması, 

• Türkiye’deki mevcut deneyimin geniş ölçüde yansıtılması, 

• Benzer uygulamaların AB üye ülkelerde gözlemlenmesi ve Ulusal Düzenleyici Otoriteler 
tarafından onaylanmış olması. 

Aynı zamanda Türkiye’nin enerji ve doğal gaz piyasası ele alındığında, düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi 
ve müzakereye dayalı üçüncü taraf erişimi seçenekleri arasında depolama tesisinin ilgili taraflara 
depolama hizmetini herhangi bir ayrım gözetmeksizin EPDK’nın belirleyeceği düzenlemelere uygun 
olarak sunması önerilmektedir. Bu sayede, hem İletim Şirketinin kendine atanan görevleri yerine 
getirmesi için depolama tesisinden belirlenen koşullarda faydalanması mümkün olacaktır hem de 
piyasada faaliyet gösteren tüm tedarik şirketleri depolama hizmetinden eşit koşullarda 
faydalanabilecektir. Önceden de vurgulandığı üzere depolama faaliyetleri için ayrı hesap tutulması 
gerekmektedir. 

Önerilen ITO+ modelinin yer altı doğal gaz depolama ve LNG tesisleriyle birlikte Şekil 24’de gösterildiği 
şekilde uygulanması önerilmektedir. 

 

Şekil 24: BOTAŞ için Bağımsız İletim Operatörü+ (ITO+) uygulamalarına genel bakış 
 

Bağımsız İletim Operatörü +

(ITO+)

Yapı

LNG Terminali

• LNG terminali, İletim Şirketinde kalacaktır.

• LNG terminalinin yasal açıdan ayrılması gerekmemektedir 

fakat İletim Şirketi ile LNG terminalinin farklı hesaplar 

tutması gereklidir.

• LNG terminali, ilerleyen dönemlerde İletim Şirketinden 

ayrılabilir.

Yer Altı 

Doğalgaz 

Depolama 

Tesisi

• Depolama tesisi, İletim Şirketinde kalacaktır.

• Depolama tesisinin Tedarik Şirketinden yasal olarak 

ayrılması ve depolama tesisinin her iki şirket ile (İletim ve 

Tedarik) farklı hesaplar tutması gereklidir.

• Depolama tesisi, ilerleyen dönemlerde İletim Şirketinden 

ayrılabilir.

İletim Şirketi Tedarik Şirketi

LNG Terminali

Yer Altı Doğalgaz 

Depolama Tesisi
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6. BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin 
Operasyonel Öneriler 

6.1. Ürünler, Müşteriler ve Piyasalar 

6.1.1. İletim Şirketi Ürünleri, Müşterileri ve Piyasaları 
İletim Şirketi’nin iletim faaliyetleri kapsamında kapasite rezervasyonları, kapasite hizmetleri, depolama 
ürünleri ve LNG ürünleri gibi ürün ve hizmetleri sunması ve iletim sisteminin sağlıklı şekilde işletilebilmesi 
için dengeleme piyasasını işletmesi mekanizması çerçevesinde çeşitli aksiyonlar alması gerekmektedir. 
Ürün, hizmetler ve piyasaların detaylı açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 

Kapasite Rezervasyonları 

İletim ürünleri müşterilerin iletim hatlarına erişim sağlamalarını ve iletim sistemindeki belirli giriş ve çıkış 
noktaları üzerinden gazın taşınmasına yönelik olarak tasarlanmalıdır. Bu amaçla iletim şirketi 
müşterilerine kapasite rezervasyonları aracılığıyla şebeke içerisinde belirli bir noktada gaz enjekte etme 
veya çekme hakkı sağlanmalıdır. Kapasite rezervasyonuna ilişkin koşullar İletim Şebekesi İşleyiş 
Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da belirlenmelidir. Kapasite rezervasyonu müşterin ihtiyaçlarına göre 
süre ve süreklilik anlamında iki kategori altında değerlendirilmelidir. Kapasite rezervasyonları İletim 
Şirketi tarafından serbest piyasa koşullarında taşıtanlara farklı zaman zarfında ve koşullarda 
sunulabilmektedir.  

Süre 

Kapasite rezervasyonu kısa ve uzun vadeli olarak tasarlanabilmektedir. Kısa vadeli kapasite 
rezervasyonları genellikle 1 yıl ve 1 yıldan kısa süreli olmakta olup 3 aylık, aylık, haftalık ve 
günlük olarak satılmaktadır. Uzun vadeli kapasite rezervasyonları ise genellikle 1 yıldan uzun 
süreli çok yıllık ürünler olmaktadır.  

Farklı sürelere sahip kapasite rezervasyonları müşteriler farklı ihtiyaçlarına cevap vermek adına 
oluşturulmaktadır. Uzun vadeli kapasite rezervasyonları genellikle müşterinin gelecekte tahmin 
edilen kapasite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla (Örn; uzun vadeli gaz alış-satış 
sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere) satılmaktadır. Uzun 
vadeli ürünler operasyonel ve finansal belirlilik sağladığından dolayı hem taşıtan hem de taşıyan 
için ilgi çekici ürünler olmaktadır.  

Kısa vadeli ürünler ise uygun satın alım ve tedarik sözleşmeleri olmadığı ve kullanılmayan 
kapasitenin kolaylıkla satılamayacağı durumlarda müşterilerin kısa vadeli ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Kısa vadeli ürünler sayesinde müşteriler (özellikle tedarikçiler ve tacirler) arz 
ve tedarik profillerini daha iyi bir şekilde eşleştirme imkânına, daha kolay kısa vadeli ticaret ve 
arbitraj fırsatlarına sahip olurlar. Kısa vadeli ürünler taşıyan için de iletim kapasite 
optimizasyonun yapılabilmesine, piyasanın işlerliği ve likit ticaretin desteklenmesi olanak 
sağlamaktadır. 

Genel anlamda, uzun vadeli ürünler gelecek nakit akışları ve varlık kullanımına ilişkin riskleri 
düşürürken, şebeke planlama faaliyetlerinin daha fazla öngörülebilir olmasına imkân tanır. Buna 
karşılık, kısa vadeli ürünler ise değişen arz ve talep koşullarına karşı daha esnek olmayı 
sağlamaktadır. Doğal gaz piyasasını koşullarına göre kısa ve uzun vadeli ürünlere olan 
taleplerin değişiklik göstermesi uzun ve kısa vadeli ürün fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların 
oluşmasına neden olacaktır. 

Süreklilik 

Kapasite rezervasyonları kesintisiz veya kesintili olarak tasarlanabilmektedir. Kesintisiz kapasite 
rezervasyonlarında İletim Şirketi şebeke kullanıcıları için rezerve edilen kapasitenin her zaman 
kullanılabilir olmasını garanti etmektedir. Kesintili kapasite rezervasyonlarında İletim Şirketi 
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gazın teknik açıdan mümkün olduğu sürece taşınmasını sağlamakla yükümlü olmakla birlikte 
taşımanın uygun olmadığı durumlarda kesinti yapma hakkına sahip olmaktadır. Üçüncü Paket’e 
(2009/73/ec) göre kesintili kapasite rezervasyonlarında İletim Şirketi kesinti koşulların ortaya 
çıkma ihtimalini önceden bildirmektedir.  

Kesintili kapasite rezervasyonları genellikle kesintisiz kapasite rezervasyonlarının tükendiği 
durumlarda satışa sunulmakta ve kesintisiz kapasitenin tükendiği durumlarda piyasaya giriş 
açısından müşterilere imkân sağlamaktadır. Üçüncü Paketin şartları kapsamında, yalnızca 
kesintisiz değil kesintili kapasitelerin de sunulması zorunlu kılınmıştır. 

Kapasite rezervasyonunun uygunluğundan dolayı müşteriler kesintisiz kapasite 
rezervasyonlarına daha fazla bedel ödemektedirler. 

Kapasite Hizmetleri 

İletim Şirketi iletim kapasitesinin daha efektif bir şekilde müşterilere rezerve edilmesi ve iletim 
kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla müşterilerine taşıma (backhaul), kapasite devri ve 
kapasite aktarımı hizmetlerini sunmaktadır. 

Geri Taşıma (Backhaul) 

Müşterilere verilebilen kesilebilir bir hizmettir. Geri taşıma ilkesi, kapasitenin başlıca (ileri) akışın 
aksi yönünde bir giriş veya çıkış noktasında satılmasına dayanır. Bu da, sistem operatörü 
tarafından fiziksel ileri akış garanti edilemediği için taşıma kapasitesinin genellikle fiziksel 
olmayan bir şekilde ve kesintili olarak satılması anlamına gelir. Geri taşıma ürünlerinin 
fiyatlandırılmasında, şebeke operatörleri bu kesilebilirliği göz önünde bulundurmalıdır.  

Kapasite Devri 

Kapasite devri, kapasite rezervasyonunun başka bir müşteriye kısmen veya tamamen 
devredilmesini kapsamaktadır. Kapasite devirleri kapasite rezervasyonunda olduğu gibi farklı 
vadelere göre gerçekleştirilebilmektedir. Kapasite devirleri müşterilerin değişen arz ve talep 
koşularına uyum sağlamak ve ihtiyaçları olmayan atıl kapasiteyi devretmelerine imkân 
sağlamaktadır. Devri yapılacak iletim kapasitesi miktarı doğrultusunda, çıkış noktasındaki veya 
giriş noktasındaki haklar ve yükümlülükler yeniden belirlenir. Devirden sonra devralan ve 
devreden müşterilerin rezerv kapasite gaz kullanım eşik değerlerini karşılaması ile gerekli 
finansal uzlaşmaların yapılması gerekmektedir.  

Kapasite Aktarımı 

Kapasite aktarımı müşterilerin kapasite rezervasyonlarında belirtilen çıkış noktasından atıl 
kapasitesi bulunan başka bir çıkış noktasına kapasitelerini aktarmalarını sağlamaktadır. 
Kapasite aktarımının gerçekleşmesi için iletim şebekesinin taşıma kapasitesinin ilgili 
noktalardaki talebi karşılamaya uygun olması ve ilgili noktalarda gaz iletiminin sağlıklı şekilde 
sürdürülebilmesi gerekmektedir. Kapasite aktarımının ardından İletim Şirketi tarafından ilgili 
çıkış noktaları için kapasite rezervleri güncellenmektedir. Kapasite aktarımı sadece çıkış 
noktaları için uygulanmakta olup giriş noktaları arasında veya müşteriler (taşıtanlar) arasında 
kapasite aktarımı yapılmamaktadır. 

Aşağıda belirtilen şekilde AB ülkelerindeki iletim şirketlerin farklı süreklilikte yıllık, mevsimlik, 3 aylık, 
aylık, gün öncesi ve gün içi kapasite ürünleri bulunmaktadır. 
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Şekil 25: AB ülkelerindeki kapasite ürünleri  
İletim ürünleri arasında yer alan kapasite rezervasyonlarının ve kapasite hizmetlerinin Türkiye doğal gaz 
piyasasında yaşanan ve beklenen gelişmelere yönelik olarak tasarlanması piyasanın gelişimi, işletilmesi 
ve müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle İletim Şirketi’nin 
kapasite rezervasyonları ve kapasite hizmetleri açısından öncelikli olarak mevcut durumdaki yıllık 
kesintisiz kapasite ürünlerini süre ve süreklilik anlamında çeşitlendirmesi gerekmektedir.  

İlk olarak kapasite rezervasyonlarını müşterilerin kısa ve uzun vade kapasite ihtiyaçlarına göre 
mevsimlik, 3 aylık ve aylık olarak geliştirmesi önerilmektedir. Kapasite rezervasyonu rekabetinin artması 
neticesinde kurulacak kapasite piyasası aracılığıyla kapasite rezervasyonuna ilişkin gün öncesi 
piyasasının da kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Böylelikle bu piyasalarda günlük kapasite 
rezervasyon ürünleri satılabilecektir. Gün içi piyasasının ise İngiltere ve Almanya gibi Avrupa’daki 
oldukça gelişmiş doğal gaz piyasalarında var olduğu ve bu nedenden dolayı kısa ve orta vadede gün içi 
kapasite piyasasının kurulmasına ve işletilmesine ihtiyacı olmayacağı düşünülmektedir. 

 Ayrıca, iletim sisteminin daha etkin bir şekilde işletilmesine olanak sağlanan kesintili ürünlerinde iletim 
şebekesinin durumuna göre oluşturulması önerilmektedir.  

Kapasite hizmetleri açısından mevcut durumda var olan kapasite devri ve kapasite transferine ilave 
olarak şebeke işletiminin daha etkin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan taşıma (backhaul) hizmetinin 
de uzun vadede verilmesi değerlendirilmelidir. 

Kapasite rezervasyonu ve kapasite hizmetlerine ilişkin yapılan çeşitlendirmeler ve geliştirmeler 
doğrultusunda İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

Depolama Ürünleri 

İletim sisteminin bir parçası olarak İletim Şirketi tarafından işletilen depolama tesislerine hem İletim 
Şirketi’nin iletim faaliyetleri hem de üçüncü tarafların talepleri doğrultusunda erişimin sağlanması için 
çeşitli ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Üçüncü Paket’e (2009/73/EC) göre 
aşağıda belirtilen çeşitli depolama ürünlerini sunulabilmektedir.  

Süre 

Depolama tesisine erişim kapsamında sunulan depolama ürünleri kısa ve uzun vadeli olarak 
tasarlanabilmektedir. Kısa vadeli depolama ürünleri genellikle 1 yıldan kısa süreli olup 3 aylık, 
aylık, haftalık ve günlük olarak satılabilmektedir. Uzun vadeli depolama ürünleri ise genellikle 1 
yıldan uzun süreli çok yıllık ürünler olmaktadır.  

Farklı sürelere sahip depolama ürünleri müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Uzun 
vadeli ürünler operasyonel ve finansal belirlilik sağladığından dolayı uzun vadeli planlama yapan 
taraflar için ilgi çekici ürünler olmaktadır. Uzun vadeli depolama ürünleri genellikle müşterinin 
gelecekte tahmin edilen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satılmaktadır.  

Kısa vadeli depolama ürünleri ise müşterilerin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kısa 
vadeli ürünler sayesinde taraflar değişen piyasa koşullara göre daha esnek kontratlara sahip 

AT BE BG CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Yıllık

Mevsimlik

3 Aylık

Aylık

GÖP

GİP

Kesintisiz, Kesintili, Taşıma (Backhaul) Kesintisiz, Kesintili Kesintisiz
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olabilmektedir. Kısa vadeli ürünler depolama tesisinin daha etkin işletilmesine katkı 
sağlamaktadır.  

Süreklilik 

Kesintisiz depolama ürünleri üçüncü tarafların depolama tesisine olan erişimin sürekliliğini 
garanti altına almaktadır. Kesintili depolama ürünlerinde ise depolama sistem operatörü 
tarafından depolama tesisisin işletimine yönelik olarak genellikle önceden planlanmış kesintiler 
gerçekleştirebilir ve üçüncü tarafların depolama tesisine olan erişimleri belirli süreler dâhilinde 
tamamen yâda kısmen engellenmektedir. Üçüncü Paket’e (2009/73/EC) göre kesintili depolama 
ürünlerinin fiyatlandırılmasında kesintilerin gerçekleşme sıklığı ve olasılığı hesaba katılmaktadır. 
Müşteriler kesintisiz depolama hizmetine daha fazla bedel ödemektedirler. 

Birleşik ve Ayrık  

Depolama tesisine ilişkin temel olarak gazın depolama tesisine enjekte edilmesi, saklanması ve 
istenildiği durumlarda şebekeye verilmesi faaliyetleri yürütülmelidir. Bu faaliyetlerin farklı üçüncü 
taraflar için gerçekleştirildiği durumlarda depolama tesis işletmecisi genellikle gazın enjekte 
edilmesi, saklanması ve gazın şebekeye verilmesine yönelik olarak ayrık ürünler sunabilmelidir. 
Böylelikle enjeksiyon kapasitesini, depolama kapasitesini ve gaz çekiş kapasitesini ayrı ürünler 
halinde sunabilmektedir. Fakat depolama tesisinde satılamamış kapasitenin kalmamasını temin 
etmek için bu faaliyetler birleşik bir ürün içirişinde birlikte de satılabilmektedir. Birleşik ürünler 
bundan dolayı gaz enjeksiyon, gaz depolama ve gaz çekiş kapasitelerinin birlikte satılmasını 
sağlamaktadır. Avrupa’da birleşik depolama ürünleri Standart Birleşik Birim (SBU) uyarınca 
belirlenen kapasite miktarları ve oranlarına göre tasarlanmaktadır.  

Gaz depolama kapasitesine sahip olmayan bir üçüncü taraf için ayrık olarak satılan gaz 
enjeksiyon ve gaz çekiş kapasitelerinin değeri oldukça limitli olacağından dolayı genellikle ayrık 
ürünler ya hali hazırda birleşik ürün sahibi üçüncü taraflara satılmakta yada birleşik ürünlerin 
tamamı tükendiği durumlarda satılmaktadır. Böylelikle, ayrık olarak satılan ürünler aslında daha 
önceden satılmış olan birleşik ürünlerin tamamlayıcıları olarak kullanılmaktadır. 

TPAO altında yer alan Silivri doğal gaz depolama tesisinin BOTAŞ’a devrinin ardından depolama 
faaliyetlerine ilişkin olarak İletim Şirketi’nin yukarıdaki ürünleri hem kendi iletim faaliyetleri hem de 
üçüncü tarafların kullanımı için sunması gerekmektedir. İlk etapta hazırlanması gereken ürünler 
kesintisiz, uzun vadeli ve birleşik olarak tasarlanmalı ve depolama faaliyetlerine olan talebin artması, 
üçüncü tarafların değişen ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak daha kısa vadeli 3 aylık, aylık ve 
günlük ürünlerinde sunulması önerilmektedir. Depolama tesisin işletiminin sağlıklı şekilde sürdürülmesi 
amacıyla İletim Şirketi gerekli gördüğü durumlarda kesintili ve ayrık ürünlerin satışlarına başlamalıdır. 

LNG Ürünleri 

İletim sisteminin bir parçası olarak İletim Şirketi tarafından işletilen LNG terminallerine hem İletim 
Şirketi’nin iletim faaliyetleri hem de üçüncü tarafların talepleri doğrultusunda erişimin sağlanması için 
çeşitli ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

LNG terminalinin işletilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmesi gereken temel faaliyetler aşağıda 
belirtilmiştir. 

Gemilerin Yanaşması ve Boşaltılması: LNG gemilerinin yanaşması ve LNG gemilerinin 
boşaltılması faaliyetleri 3. tarafların doğal gaz alım kontratlarına ilişkin olarak satın alınan 
sıvılaştırılmış doğal gazın iletim sistemi tarafından işletilen LNG terminaline aktarılması 
süreçlerini içermektedir. 

Depolama: Depolama faaliyeti sıvılaştırılmış haldeki doğal gazın LNG terminalinde sıvı halde 
tutulmasını ve gaz halinde şebekeye aktarılacağı zamana kadar bekletilmesi süreçlerini 
içermektedir. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2017             112 

Tekrar Gazlaştırma ve Şebekeye Aktarım: Sıvı haldeki doğal gazın iletim şebekesi üzerinden 
iletiminin sağlanabilmesi gerçekleştirilen tekrar gazlaştırma ve şebekeye aktarım süreçlerini 
içermektedir. 

LNG terminaline kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin giriş, depolama ve tekrar gazlaştırma 
kapasiteleri birleşik ürünler halinde topluca satılabilirken depolama ve tekrar gazlaştırma kapasiteleri 
ayrık ürünler halinde de satılabilmektedir. 

Tekrar gazlaştırılan doğal gazın şebekeye verilmesi sürecinde taşıtanlar aylık veya yıllık sürelere sahip 
hizmetler rezervasyonu yapabilmektedir. Standart hizmetlerin yanı sıra spot hizmetlerde 
sunulabilmektedir. Spot hizmet rezervasyonları önümüzdeki ay boyunca rezerve edilmemiş kapasiteye 
göre ayarlanabilir. LNG terminali işletmecisi tarafından sağlanan diğer hizmetler ise gemi soğutması, 
gaz kalite iletişimleri olarak belirtilmektedir. 

Pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla LNG terminal operatörlerinin sunduğu yeni hizmetler ise 
aşağıda belirtilmiştir. 

• Tekrar Doldurma (Reloading): Terminaldeki LNG rezervlerinden gemiye LNG transferinin 
gerçekleştirilmesi 

• Gemiler Arası Taşıma (Transhipment): Bir LNG gemisinden diğer LNG gemisine direkt olarak 
LNG transferinin gerçekleştirilmesi 

• Gemilerin Doldurulması (Loading of bunkering ships): LNG-yüklü gemilere veya gemiler için 
LNG ikmal tesislerine küçük miktarlarda tedarik sağlamak için LNG taşıyan doğal gaz ikmal 
gemilerine LNG nakledilmesi 

• Kara Tankerlerin Doldurulması (Truck Loading): Küçük miktarlarda LNG nakleden yakıt 
tankerlerine LNG yüklenmesi  

• Demiryolu Araçlarının Doldurulması (Rail loading): Demiryolu araçlarına LNG yüklenmesi.  
Yukarıda ifade edilen yeni hizmetler genellikle küçük miktardaki LNG taşıma ve doldurmaya odaklı 
olmaktadır. Yeni geliştirilen hizmetlerin çoğu Avrupa’daki birçok LNG terminalinde verilmekte yâda yakın 
zamanda verilmek üzere gerekli yatırımları yapılmaktadır. 

İletim Şirketi’nin yukarıda belirtilen LNG terminal faaliyet ve hizmetlerine yönelik ürünleri belirlemesi ve 
hem kendi iletim faaliyetleri hem de aralarında BOTAŞ’ın da bulunduğu üçüncü taraf tedarik şirketlerinin 
ihtiyaçlarına yönelik sunması gerekecektir. Kısa vadeli olarak öncelikle gemilerin yanaşması, depolama 
ve şebekeye aktarım faaliyetlerine ilişkin ürünlerin birleşik ve ayrık olarak sunulması gerekmektedir. 
LNG terminali kullanımına ilişkin talebin artması ve 3. tarafların talepleri doğrultusunda tekrar doldurma, 
gemiler arası taşıma ile gemilerin, tankerlerin ve demiryolu araçlarının doldurulması gibi yeni hizmetlerin 
sunulması gerekmektedir.  

Dengeleme Faaliyetleri 

Ayrışmanın ardından, gaz iletim şebekesinin fiziksel dengelemesinden İletim Şirketi sorumlu olacaktır. 
Mevcut duruma benzer olarak İletim Şirketi, sistemden gaz alarak/vererek ya da boru gazını kullanarak 
iletim sisteminin fiziksel dengesini temin edecek ve sistem bütünlüğünü sağlayacak dengeleme 
faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Tercihen, dengeleme gazı, piyasaya dayalı mekanizmalar kullanılarak 
tedarik edilmeli ve kısa vadeli standart ürünler temelinde olmalıdır. 

İyi işleyen organize toptan doğal gaz piyasasının bulunmadığı durumda, bir dengeleme platformu 
kurulmalıdır. Bu platformda, İletim Şirketinin dengeleme ihtiyacı doğrultusundaki teklifleri ile potansiyel 
tedarikçilerin kısa vadeli standart ürünler bazında dengeleme gazı teklifleri bir araya getirilmelidir. 

Şebeke kullanıcıları (taşıtanlar) kendi bireysel portföylerinin dengelemesine göre ücretlendirilecekler. 
Her bir şebeke kullanıcısı, o kullanıcıya ait pozitif ve negatif dengesizliklerin toplandığı, bireysel bir 
dengeleme hesabına sahip olacaktır. Dengesizlik bu dengesizlik hesabından yönetilecektir. Şebeke 
kullanıcıları dengesizliklerinin ticaretini yapabilecektir (ilgili uzlaştırma dönemi sonrasında ve sanal 
dengeleme noktası bazında da). Bunu daha da kolay hale getirmek amacıyla, şebeke kullanıcılarının 
dengesizlik pozisyonları ve dengesizlik fiyatlarını zamanında öğrenmeleri gerekecektir. 
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İletim Şebekesi Gaz Dengeleme Yönetmeliği (EU No 312/2014)’e göre, dengesizliklerin toptan 
piyasaya/dengeleme platformunda oluşan marjinal alış/satış fiyatına göre uzlaştırılması gerekmektedir. 
45 Buna ek olarak, portföylerini dengelemek amacıyla şebeke kullanıcılarını teşvik etmeye yönelik küçük 
bir düzenleme de yapılabilir. 46 Bu modelin uygulanmasının ilk aşamalarında likit toptan 
piyasaları/dengeleme platformlarını işletmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle İletim Şebekesi Gaz 
Dengeleme Yönetmeliği (EU No 312/2014) çerçevesinde temsili bir fiyat (Proxy Price) hesaplanması 
üzerine geçici bir çözüm üzerinde çalışmaktadır. 

Genel olarak, İletim Şirketi daha kısa sürelerde (örn. gün içinde) dengesizlik fiyatını belirlemeye 
başlamayı hedeflemelidir. Şimdilik, aylık fiyat yeterli olabilir ancak dengeleme platformunun 
kurulmasıyla mutlaka daha kısa sürelerde fiyat belirlenmelidir. Dengesizlik fiyatı tedarik edilen 
dengeleme enerjisinin maliyetine ya da piyasa işlemlerine istinaden belirlenmelidir. Sistemin alış ya da 
satış yönünde olmasına bağlı olarak, İletim Şirketi simetrik artış marjı ya da indirim marjı kullanmayı 
düşünebilir. Yüklenicilerin sorumluluğu olabildiği kadar kendi portföy dengelemelerine dikkat etmek 
olduğundan dengesizliklerin uzlaştırılması sistemden almak ya da sisteme satmak için her zaman için 
en az cazip gelen seçenek olmalıdır. Aynı zamanda, dengesizlik uzlaştırma fiyatı yükleyiciye, aşırı bir 
para cezası vermeksizin, güncel piyasa fiyatlarıyla ilişkili olmalıdır. 

İleti Şirketi dengeleme faaliyetleri neticesinde mali açıdan dengede olmalıdır. Bu amaçla İletim Şirketi 
her ay uzlaştırılacak bir ödeme hesabı açabilir. Ödeme hesabı İletim Şirketi’nin maliyetini ve gelirini 
aşağıdaki gibi kaydedebilir: 

• Fiziksel dengeleme amaçları için gaz almak gibi dengeleme hizmetleri ile ilgili maliyetler ve 
dengesizlik fazlası olan taraflardan dengesizlik alım maliyetleri  

• Fiziksel dengeleme amaçları için gaz satmak gibi dengeleme hizmetleri ile ilgili gelirler ve 
dengesizlik açığı olan taraflara dengesizlik satış gelirleri 

6.1.2. Tedarik Şirketi Ürünleri, Müşterileri ve Piyasaları 
BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin müşterilerine düzenli olarak doğal gaz tedarik etmesi ve doğal gaz ticaretine 
ilişkin görevlerini yerine getirebilmesi için farklı piyasalar aracılığıyla çeşitli ürünlerin ticaretini yapması 
değişen arz, talep ve piyasa koşullarına ayak uydurması açısından önem arz etmektedir. Raporun bu 
kısmında BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin tedarik faaliyetleri kapsamında kullanabileceği piyasalar ve ürünler 
tanıtılmıştır. 

Organize Olmayan Piyasalar 

Tezgâh üstü piyasalar olarak da bilinen organize olmayan piyasaların aracılığıyla doğal gaz alım ve 
satım faaliyetlerinde bulunmak isteyen taraflar ortak bir platform üzerinde buluşma ve kontrat şartlarını 
kendi aralarında tartışma fırsatı bulmaktadır.  Tezgâh üstü piyasaları üzerinde ticareti gerçekleştirilen 
ürünler iki kategori altında değerlendirilebilmektedir. 

• Fiziksel Teslime Dayalı Ürünler: taraflar doğal gaz alım ve satım kontratlarında belirtilen doğal 
gaz miktarı, teslim yeri, kalitesi, zamanı ve finansal uzlaşması gibi konuları kendi aralarında 
belirleyebilmekte ve ihtiyaç duydukları ikili anlaşmaları yapabilmektedirler. 

• Türev Ürünler: Tezgâh üstü piyasaları takas kontraları ve opsiyon kontratları gibi çeşitli türev 
ürünlerin ticaretinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle, gelişmiş piyasalardaki 
oyuncuların farklı hedef ve beklentilerine yönelik fiziksel teslime dayalı olmayan farklı vadedeki 
ürünlerin alım ve satım işlemleri gerçekleştirilmektedir.  

Tezgâh üstü piyasasında oyuncular farklı ikili anlaşmalar ve türev ürünlerden oluşturdukları pozisyonları 
sayesinde doğal gaz ticaretine ilişkin ödemelerini ve gelirlerini belirli bir fiyata göre sabitleyebilir veya 

                                                   

45 Ödeme sistem kullanıcıları ile İletim Şirketi arasında bir gaz transferine neden olduğu için dengesizlik 

fiyatlarına da doğal gaz maliyetleri dâhil olmalıdır. 

46 Sistem kullanıcılarının dengesizlik üzerinden gaz tedarik etmelerini caydırmak amacıyla yapılmıştır. 
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değişen piyasa koşullarına göre endeksleyebilmektedir. Bu sayede piyasa oyuncuları doğal gaz alım ve 
satım işlemlerine ilişkin olarak kısa ve uzun vadeli doğal gaz ticareti gerçekleştirmekte, operasyonel ve 
finansal öngörülebilirlik kazanmakta ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı finansal 
koruma sağlamaktadırlar.  

BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin özellikle kısa ve orta vade doğal gaz tedarik ihtiyaçlarını etkin bir şekilde 
karşılayabilmesi açısından tezgâh üstü piyasalar büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de halihazırda 
fiziksel teslime dayalı ürünler tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin 
toptan satış şirketleri, diğer tedarik şirketleri, doğal gaz dağıtım şirketleri, ithalat / ihracat şirketleri ile 
tezgâh üstü piyasalar üzerinden fiziksel teslime dayalı ticaret fırsatlarını değerlendirmesi önerilmektedir. 
Bu sayede piyasa hacminin artmasına da önemli bir katkı sağlanacaktır. İlerleyen dönemde türev 
ürünlerin de tezgah üstü piyasalarda işlem görmesi ile beraber finansal risk yönetiminin daha etkin 
yapılması için BOTAŞ Tedarik Şirketi bu ürünlerinde alım ve satımını gerçekleştirebilir.  

Organize Piyasalar 

Organize piyasaların tezgah üstü piyasalara kıyasla sahip olduğu en temel üstünlük ise takas merkezinin 
(clearing house) bulunmasıdır. Bu özelliği sayesinde piyasa işletmecisi yapılan anlaşmalara taraf olarak 
ticaretin gerçekleşmesini garanti altına alırken ayrıca piyasa oyuncuları arasında karşı taraf riskini 
ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca, organize piyasalar üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler şeffaf 
bir şekilde piyasa katılımcılarına sunulmakta ve bu sayede fiyat sinyallerinin doğru ve zamanında 
iletilmesi sağlanmaktadır.  

• Gün Öncesi Piyasası  

Gün öncesi piyasası katılımcılarına bir gün öncesinden ilgili gün için doğal gaz alım ve satım 
imkânı sağlamaktadır. Bu piyasa her gün bir sonraki gün yapılacak olan ticarete ilişkin tekliflerin 
toplanması ve piyasanın etkin ve ekonomik şekilde işletilmesi mantığıyla işletilmektedir.  

Türkiye’de doğal gaz gün öncesi piyasası kurulması için çalışmaların EPİAŞ tarafından 
başlatıldığı bilinmektedir. Türkiye’de böyle bir piyasanın kurulmasının ardından günlük olarak 
işletilen gün öncesi piyasasında BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin piyasa katılımcısı olarak doğal gaz 
alım ve satım faaliyetlerinde bulunması özellikle kısa vadeli tedarik operasyonlarını etkin ve 
ekonomik şekilde sürdürmesine olanak sağlayacaktır. BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin uzun vadeli 
kontratları ve değişken tüketim portföyü nedeniyle kısa vadede oluşması öngörülen açık 
pozisyonlar gün öncesi piyasasında alım veya satım yapılarak kapatılabilir. Ancak gün öncesi 
piyasasındaki fiyatların potansiyel değişkenliği nedeniyle bu piyasadaki hacim risk yönetimi 
açısından sınırlı tutulmalıdır.  

• Gün İçin Piyasası  

Gaz gününün kalan saatlerinde teslim edilmek üzere teslimin başlamasına birkaç saat kalana 
kadar ticaret yapma imkanı tanımaktadır. Gün içi piyasasında katılımcılar gün öncesi 
piyasasında almış oldukları pozisyonlarını ilgili gün içerisindeki değişen arz ve talep koşullarına 
göre düzenleme yapma fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu sayede gün içerisinde dengesizlik 
durumuna düşeceği öngörüsünde bulunan bir katılımcı gün öncesi piyasasında almış olduğu 
pozisyonun tersine bir işlem ile dengesizliğe düşmekten kurtulabilir veya dengesizlik bedelini 
minimuma indirebilir.  

Türkiye’de kurulacak bir Gün Öncesi Piyasasında yeterli hacmin oluşmasının ardından Gün İçi 
Piyasasının kurulması da gündeme gelecektik. Böyle bir piyasanın ancak orta/uzun vadede 
EPİAŞ tarafından işletileceği düşünülmektedir. Gün içi piyasasının işlerlik kazanmasının 
ardından BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin dengesizlik riskinden korunmak ve değişen piyasa 
koşullarına göre günlük doğal gaz tedarik operasyonlarına esneklik katmak amacıyla gün içi 
piyasasında ticaret yapması değerlendirilmelidir. 24 saat esaslı olarak işleyecek olan gün içi 
piyasasında işlem yapmak üzere süreç ve ekip yapısında gerekli değişikliklere gidilmelidir.  

• Vadeli ve Türev Piyasalar  

Tezgah üstü piyasalarından farklı olarak organize piyasalarda bulunan ürünlerin özellikleri 
miktar, teslim noktası, süresi, kalitesi ve uzlaştırma anlamında standardize edilmiş tek tip ürünler 
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olmasıdır. Piyasa oyuncuları bu nedenle türev ürünlerin üzerinde değişiklik yapma hakkına 
sahip olamazken ürünlerin standart olması likidite açısından büyük avantaj sağlamaktadır.  

BOTAŞ Tedarik Şirketi’in vadeli ve türev piyasalarda yer alması hem tedarik planlaması hem de 
finansal öngörülebilirlik açısından ihtiyaç duyacağı uzun, orta ve kısa vadeli kontratların alım ve 
satımını gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca çeşitli türev ürünler ile birlikte 
oluşturacağı portföyler ise BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin getirilerini piyasa ve karşı taraf risklerine 
karşı koruyacaktır.  

Mevcut durumda Türkiye’de doğal gaz alım ve satımına ilişkin vadeli ve türev ürünleri  
bulunmamaktadır. Halihazırda Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında elektrik vadeli işlem 
sözleşmeleri sunan Borsa İstanbul’un (BİST) doğal gaz gün öncesi piyasasının işlerlik 
kazanmasının ardından doğal gaz vadeli işlem sözleşmeleri de sunacağı öngörülmektedir. 
BOTAŞ Tedarik Şirketi bu sözleşmeler için piyasa yapıcı rolü üstlenebilir. Bu piyasalara ilişkin 
işlemlerin ancak piyasa derinliğinin sağlanacağı orta/uzun vadede mümkün olabileceği 
öngörülmektedir.  

• Dengeleme Mekanizması 

Gün öncesi piyasası faaliyetleri kapsamında doğal gaz alım ve satım talimatlarına ilişkin taahhüt 
edilen doğal gazın tedarik edilememesi veya taahhüt edilenden daha az doğal gaz alımının 
olduğu durumlarda şebekede gerçekleşen dengesizliğin giderilmesine yönelik olarak 
dengeleme gazı alım veya satım işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Tedarik faaliyetleri 
kapsamında BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin doğal gaz alım ve satım ile ilişkili açık pozisyonlarının 
bulduğu günde gerçekleşen dengesizliğin yönü ve miktarının uygun olması durumunda BOTAŞ 
Tedarik Şirketi’nin dengeleme gazı alımı ve satımı yapması uygun olacaktır. Özellikle doğal gaz 
tedarikinin sıkıntılı olduğu dönemlerde dengesizliklerin sıklıkla yaşandığı ve dengeleme gazı 
fiyatlarının gün öncesine kıyasla oldukça yüksek olacağı durumlarda BOTAŞ Tedarik Şirketi 
stratejik olarak dengeleme piyasasında yer alması önemli olacaktır.  

Dengeleme platformunun İletim Şirketi tarafından işletilmeye başlamasının ardından BOTAŞ bu 
piyasada faaliyet göstermeye başlayabilecektir. İlerleyen dönemde organize doğal gaz 
piyasalarında dengeleme gazı ticareti yapması da mümkün olacaktır. Ayrıca standart ve 
standart olmayan dengeleme hizmetleri için yapılacak ihalelerde de BOTAŞ Tedarik Şirketi etkin 
bir oyuncu olabilecektir.  

Toptan Satış Piyasası 

Toptan satış faaliyetleri kapsamında doğal gaz tedarik şirketleri serbest tüketici konumundaki 
ticarethane ve sanayi tüketicileri ile elektrik üretim şirketlerine doğal gaz tedariki gerçekleştirebilirken 
ayrıca perakende satış faaliyetinde bulunan doğal gaz dağıtım şirketlerine doğal gaz tedarikinde 
bulunabilmekte ve diğer ithalat, ihracat ve toptan satış şirketleri ile ticaret faaliyetleri 
gerçekleştirebilmektedirler. 

Toptan satış piyasasında faaliyet göstermek için BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin müşterilerin mevsimlik, 
günlük ve saatlik esneklik limitleri dâhilinde gaz girişini sağlaması, azami doğal gaz çekişlerini 
karşılamak amacıyla, gerekli arz planlamasını yapması ve depolama tedbirlerini alması gerekmektedir.   

Toptan satış faaliyetleri kapsamında BOTAŞ Tedarik Şirketi serbest tüketiciler ve dağıtım şirketleri ile 
ikili anlaşma yapmak suretiyle doğal gaz tedarikine ilişkin miktar, süre ve fiyat karşılıklı olarak 
belirlemelidir. Öncelikli olarak operasyonel ve finansal öngörülebilirlik açısından yıllık ve sabit fiyatlı ikili 
anlaşmaların tercih edilmesi gerekmektedir. Piyasadaki doğal gaz kontratlarının çeşitlenmesi ve fiyat 
sinyallerinin sağlıklı bir şekilde elde edilmesinin ardından mevsimlik, 3 aylık, aylık gibi çeşitli sürelere 
doğal gaz fiyatına endeksli ikili anlaşmaların yapılması BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin toptan satış 
faaliyetlerine esnek sağlayacaktır. Bir yıldan kısa süreli tedarik yükümlülüklerini daha dengeli bir şekilde 
karşılamak üzere BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin diğer ithalat, ihracat ve toptan satış şirketleri ile doğal gaz 
alım ve satım fırsatlarını değerlendirmesi önerilmektedir.  

Toptan satış faaliyetleri kapsamında BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin müşterilerinin kredi riskini iyi analiz 
etmesi ve müşteri portföyünü oluştururken piyasa, ekonomi ve endüstri spesifik risklere karşı korunmayı 
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hedeflemesi önerilmektedir. Bu nedenle, BOTAŞ Tedarik Şirketi’nin finansal yükümlülüklerini 
karşılayabilecek müşterileri tercih etmesi ve müşteri portföyünü farklı müşteri profillerine sahip olacak 
şekilde planlaması gerekmektedir.  

6.2. Yönetim ve Organizasyon Yapısı 
BOTAŞ’ın mevcut iletim ve tedarik faaliyetlerinin ayrışmasına yönelik olarak önerilen Bağımsız İletim 
Operatörü+ (ITO+) modelinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi ve etkin bir şekilde uygulamaya 
alınmasına istinaden yeni kurulacak İletim Şirketi’nin ve Tedarik Şirketi’nin organizasyon yapısının 
düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut BOTAŞ yapısından ayrılarak kurulacak olan iletim ve tedarik 
şirketlerinin ayrışma sonrası istenilen yapıya ulaşması süresince faaliyetlerini düzgün şekilde yerine 
getirebilmeleri için mevcut durumdan istenilen duruma kademeli olarak geçiş öngörülmüş ve 
organizasyon yapıları bu geçiş göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Raporun bu kısmında İletim Şirketi ve 
Tedarik Şirketi için tasarlanmış olan organizasyon şemaları bulunmaktadır.     

6.2.1. İletim Şirketi Yönetim ve Organizasyon Yapısı 
BOTAŞ’ın mevcut durumdaki iletim sistemi planlama, inşa, bakım ve onarım, operasyonları ile iletim 
sistem işletimi faaliyetlerini gerçekleştirecek olan İletim Şirketi’nin aynı zamanda ayrışma sonrası iletim 
faaliyetlerinin güvenli, etkin ve verimli şekilde sürdürülmesini teminen doğal gaz yer altı depolama ve 
LNG terminal tesislerinin işletiminden de sorumlu olması önerilmektedir. Arz güvenliği açısından önem 
teşkil eden İletim Şirketi için tasarlanan organizasyon yapısı içerisinde şebeke varlıklarının ve 
yatırımların planlaması ve şebekenin işletilmesine ek olarak sistem işletmesi görevleri de yer almaktadır. 
Kapasite yönetimi, dengeleme, sevkiyat kontrol, kısa vadeli tahmi ve planlama gibi sistem işletimesinin 
parçası olarak yürütülen faaliyetler İletim Şirketini görevleri arasında kritik bir öneme sahiptir. Ayrı bir 
Genel Müdür Yardımcılığı altında toplanan sistem işletme faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi 
için teknik ve personel kapasitesini geliştirilmiş olması gereklidir. BOTAŞ’ın mevcut durumundan farklı 
olarak ayrışma sonrası İletim Şirketi’nin bağımsızlığına ilişkin gözetim kurulu ve uyum takip müdürü 
atamaları yapılması planlanmıştır. İletim Şirketi’nin kurulmasının ardından önerilen şirket yapısına 
ulaşana kadarki süre boyunca şirketin görev ve faaliyetlerini sorunsuz şekilde yürütmesi için kademeli 
geçiş öngörülmüştür. İlk olarak yeni eklenmesi planlanan gözetim kurulu ve uyum takip müdürü gibi 
yapıların komplikasyonlar çıkartma ihtimaline karşı kısa vadede İletim Şirketi’nin bağımsızlığının 
sağlanmasına ilişkin görevlerin EPDK üzerine devredilmesi planlanabilir. Geçiş döneminin ardından bu 
yapılara İletim Şirketi’nin nihai organizasyon şemasında yer verilmektedir. Şekil 26’de yer alan nihai 
organizasyon şemasında yer alan ARGE, Ürün Geliştirme ve Tarifelendirme ve Kapasite Yönetimi 
Müdürlüklerine kısa vadede ihtiyaç duyulmayacağı düşünülmüş ve geçiş dönemi organizasyon 
şemasında yer verilmemiştir. Dengeleme piyasasının yönetimi de geçiş dönemi organizasyonunda 
devam edeceği için Kapasite Yönetim Müdürlüğü oluşturulana kadar geçiş aşamasında kapasite 
görevleri uygun bir müdürlük altında devam ettirilir. Böylelikle, ayrışma sonrası kurulacak İletim 
Şirketi’nin ilk olarak geçiş dönemi, sonrasında ise nihai organizasyon şemasına ulaşmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 
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Şekil 26: İletim şirketi organizasyon dönüşümü 
Ayrışma Modeline göre tasarlanan nihai organizasyon şemasına ilişkin müdürlüklerin tanımlamaları 
aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

 

6.2.1.1. Yönetişim Yapısı 

İletim Şirketi Geçiş Dönemi Organizasyon Şeması1
Gözetim Kurulu

İç Denetim Komitesi

1. Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler GMY
Şebeke ve Varlık

Yönetimi GMY

Strateji Geliştirme ve 

Kurumsal İlişkiler GMY

Doğal Gaz 

Sistem Operasyonları GMY

Muhasebe ve Finans

Müdürlüğü

İdari ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü

Doğal Gaz Yer Altı Depolama 

Müdürlüğü
LNG İşletme Müdürlüğü

Basın ve Halka İlişkiler 

Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Müdürlüğü

İstanbul Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma 

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

Müdürlüğü

Mühendislik ve Sözleşmeler

Müdürlüğü

Telekom SCADA

Müdürlüğü

Uluslararası Projeler 

Müdürlüğü

Kalite, Eğitim ve Geliştirme

Müdürlüğü

Satın Alma

Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri

Müdürlüğü

Müşteri İlişkileri Müdürlüğü

Kısa Vadeli Planlama ve 

Tahmin Müdürlüğü

Şebeke Planlama 

Müdürlüğü

Mevzuat İşleri

Müdürlüğü

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Müdürlüğü

Genel Müdür

Uyum Takip Müdürü

Sevkiyat Kontrol ve 

Dengeleme Müdürlüğü

Bağlantı Yönetimi 

Müdürlüğü

Şebeke Bakım & Onarım 

Müdürlüğü
Uzun Vadeli Tahmin

Müdürlüğü

Kayseri Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

… Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü

Ve Özel Büro Müdürlüğü

İletim Şirketi Nihai Organizasyon Şeması2

Gözetim Kurulu

İç Denetim Komitesi

1. Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler GMY
Şebeke ve Varlık

Yönetimi GMY

Strateji Geliştirme ve 

Kurumsal İlişkiler GMY

Doğal Gaz 

Sistem Operasyonları GMY

Muhasebe ve Finans

Müdürlüğü

İdari ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü

Doğal Gaz Yer Altı Depolama 

Müdürlüğü
LNG İşletme Müdürlüğü

Basın ve Halka İlişkiler 

Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

Müdürlüğü

İstanbul Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma 

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

Müdürlüğü

Mühendislik ve Sözleşmeler

Müdürlüğü

Telekom SCADA

Müdürlüğü

Uluslararası Projeler 

Müdürlüğü

Kalite, Eğitim ve Geliştirme

Müdürlüğü

Satın Alma

Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri

Müdürlüğü

Müşteri İlişkileri Müdürlüğü

Kısa Vadeli Planlama ve 

Tahmin Müdürlüğü

Şebeke Planlama 

Müdürlüğü

Mevzuat İşleri

Müdürlüğü

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Müdürlüğü

Genel Müdür

Uyum Takip Müdürü

Kapasite Yönetimi     

Müdürlüğü

Sevkiyat Kontrol ve 

Dengeleme Müdürlüğü

Bağlantı Yönetimi 

Müdürlüğü

Şebeke Bakım & Onarım 

Müdürlüğü
Uzun Vadeli Tahmin

Müdürlüğü

Ürün Geliştirme ve 

Tarifelendirme Müdürlüğü

Kayseri Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

… Doğal Gaz İşletme 

Müdürlüğü

Ar-Ge

Müdürlüğü

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü

Ve Özel Büro Müdürlüğü

Mevcut Durumda 
Bulunan Birimler

Yeni Eklenen
Birimler

Mevcut Durumda 
Bulunan Birimler

Yeni Eklenen
Birimler
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Gözetim Kurulu: 

Avrupa Birliği Müktesebatına göre Gözetim Kurulu (Supervisory Board), iletim şirketinin varlıklarına ve 
paydaşlarına dair yıllık veya uzun dönemli finansal planlamalar gibi önemli kararların alındığı yerdir. 
Ayrışma şartların uyumundan sorumlu olarak bir Uyum Takip Müdürü atamakla görevlidir. İletim 
şirketinin tüm tedarik şirketlerine eşit mesafede ve tarafsız olarak faaliyet göstermesini temin eder.  

Uyum Takip Müdürü: 

Uyum Takip Müdürü, Şirket bünyesinde yürütülen işlerin tarafsızlığını ve şeffaflığını incelemek üzere 
görev alır. Ayrışma şartlarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanan uyum programının işleyişini takip 
eder ve bununla ilgili EPDK’ya raporlamalar yapar. Aynı zamanda Gözetim Kurulu ile de birlikte çalışır.  

İç Denetim Komitesi: 

Öncelikli olarak iç denetim standartlarının belirlenmesi ve yayınlanması konusunda görev alır. İç denetim 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için denetlenecek alanları, ilgili birimleri, ilgili süreçleri ve risk kriterlerini 
belirler ile denetim planını hazırlar. Hazırlanan iç denetim planına göre şirket ve süreçler sistem 
denetimi, mevzuata uygunluk denetimi, mali denetim ile performans denetimlerinden geçirilmekte ve 
problemli noktalar belirlenerek gerekli çözüm önerileri geliştirilmektedir. Şirket iç denetim politikasına 
aykırı davranışların gözlemlenmesi durumunda konuyu denetim sorumlusuna bildirir, davranışın 
incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

I. Hukuk Müşavirliği 

1. Hukuk Müşavirliği, Şirketin açtığı ve Şirkete karşı açılan dava dosyalarında ve icra takiplerinde Şirketi 
temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname 
taslaklarını inceler ve görüş bildirir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına şirket yönetim 
konularında hukuki danışmanlık sağlar.  

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü 

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü, üst yönetimle koordinasyonu sağlar ve 
programın hazırlanmasında destek olur. Üst yönetimle ilgili toplantı hazırlıklarını koordine eder, 
yazışmaları yapar ve diğer destek dokümanları oluşturur. Gizlilik derecesi yüksek evraklarla ilgili 
mevzuatla uyumlu iş ve işlemleri yürütür. 

6.2.1.2. İdari ve Mali İşler 

Muhasebe ve Finans Müdürlüğü:  

Muhasebe ve Finans Müdürlüğü, şirketin bütçe, finansal raporlama, analiz ve planlama faaliyetlerini 
yürütmekten sorumludur. Müdürlüğün görevlerinden bazıları günlük muhasebe işlerini yürütmek ve 
kayıtlarını tutmak, harcamaları kontrol etmek ve onaylamak, gerekli ay ve yılsonu hesaplarını 
gerçekleştirmek ve kontrol etmek, finansal planlama çalışmalarını yürütmek, vergi ile ilgili kayıtları ve 
hesaplamaları takip etmek, mali tabloları hazırlamak, hedef ve bütçeler doğrultusunda Şirketin 
performansını değerlendirmek olarak verilebilir. Müdürlüğün içerisinde muhasebe, finans, hazine, vergi 
muhasebesi ve uyumluluğu süreçleri yer almaktadır. 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü:  

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirketin stratejileri doğrultusunda insan kaynağı ile ilgili faaliyetleri 
yürütmekten soruludur. Bu faaliyetler arasında kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar doğrultusunda işgücü 
planlamasını yapmak, ücret ve ödül politikalarını belirlemek, performans değerlendirme süreçlerini 
geliştirmek ve uygulamak, eğitim ve gelişim programları geliştirmek ve uygulamak, işe alım, işten 
ayrılma, işten çıkarma süreçlerini yürütmek, bordro ve özlük işlemlerini gerçekleştirmek, yeni 
çalışanların entegrasyonunu sağlamak ve mevcut çalışanlarla iletişim faaliyetlerini yürütmek yer 
almaktadır. 

 

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü: 
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Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü şirketin bilgi teknolojilere ilişkin ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludur. 
Altyapı planlama, satın alma, gerekli destek hizmetlerinin verilmesi, operasyonlarının yönetilmesi bu 
müdürlük altında yer ala görevlerden bazılarıdır. Şirketin entegre bir bilgi sistemine sahip olması için 
çalışmalar yürütür ve şirketin tüm çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda 
bilgi güvenliği ile ilgili olarak çalışmalar da yürütür. 

İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü:  

İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapılması gerekli periyodik yazışmaların ve evrakların hazırlanması, 
evrak akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması, gerekli arşivlemelerin yapılması, binanın bakım ve 
onarımı ile ilgili gerekli hizmetlerin takibinin yapılmasını sağlar. Bunlara ek olarak personel ile ilgili 
ulaşım, konaklama, yemekhane ve benzeri hizmetlerin takibini de gerçekleştirir. Çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi, bakımı ve onarımı ve benzeri tesis yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludur. 
Aynı zamanda bina güvenliği ile ilgili güvenlik personelinin istihdamı, güvenlik işlerini hizmet alımı 
faaliyetlerini de gerçekleştirir. 

Mühendislik ve Sözleşmeler Müdürlüğü:  

Mühendislik ve Sözleşmeler Müdürlüğü, şirketin satın alma süreçlerine yönelik mühendislik çalışmaları 
yürütür. Bu kapsamda mühendislik sözleşmelerinin hazırlanması, mekanik projelerin oluşturulması, boru 
hattı ağ planlamanın yapılması,  elektrik ve otomasyon projelerinin yönetilmesi faaliyetlerini yürütür. 
Çalışmalar ile ilgili jeolojik etüt çalışmalarını ve çevresel etki çalışmalarını yönetir. 

Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü:  

Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü Şirketin operasyonlarının belirli (örn; ISO 9000) kalite 
standartlarında yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Kalite politikasının yapısını ve kapsamını 
belirler, ulusal ve uluslararası kalite sistemleri entegre eder ve kalite standartlarına uygunluğu denetler. 
Şirket içi kalite eğitimleri düzenleyerek bunların takibini gerçekleştirir. Aynı zamanda şirket içindeki 
süreçlerin iyileştirilmesi ve değişim yönetimi gibi konular da Müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Satın Alma Müdürlüğü: 

Satın Alma Müdürlüğü, Şirketin mal ve hizmet alımları ile yapım ve danışmanlık hizmet alım taleplerini 
yönetir, ilgili sözleşmeleri hazırlar, gerekli teklif alma, ihaleye çıkma, değerlendirme süreçlerini yönetir. 
Satın alma faaliyetlerine ilişkin gerekli arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini yönetir. Merkezi satın alma 
birimi olarak bölgelerdeki satın alma faaliyetlerinin ihaleli ve ihalesiz satın alma prosedürlerini oluşturur. 
Altyapı ve mühendislik projelerinde Mühendislik ve Sözleşmeler Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır. 

6.2.1.3. Şebeke ve Varlık Yönetimi 

Şebeke Planlama Müdürlüğü:  

Şebeke Planlama Müdürlüğü hedeflenen hizmet seviyesine ulaşmak için gerekli şebeke yatırımlarının 
planlanması faaliyetlerini gerçekleştirir. Hizmet kalitesi, teknik kalite ve aynı zamanda varlık yönetiminin 
politikası da bu Müdürlük altında hazırlanır. Geliştirilen politikalar doğrultusunda Bölge Müdürlüklerinin 
varlık planlaması konusunda da koordinasyonu sağlar. Bilgi Teknolojisi ve Şebeke Bakım Müdürlüğü ile 
birlikte çalışır. 

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Müdürlüğü:  

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Müdürlüğü, gerçekleşmesi planlanan veya planlanmış kamulaştırma 
süreçleri ile ilgili ön çalışmaları koordine eder, gerekli izinlerin takibini gerçekleştirir ve bu süreçleri ilgili 
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yönetir. Aynı zamanda inşaat izinlerinin alınması, inşaatın 
yürütülmesi ve takibi, gerekli diğer çalışmalarının yapılmasından da sorumludur. Doğal Gaz İşletmeleri 
Bölge Müdürlükleri ve Şebeke Planlama Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır. 

Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü:  

Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü, tüm tesis ve ekipmanların bakımına yönelik politikaların, ilgili 
mevzuatları da gözeterek, belirlenmesinden sorumludur. Periyodik bakım ve diğer bakım/kontrollerin 
planlamalarını yapar ve belirlediği politikalarla uyumlu olarak entegre bir bakım planı geliştirir. Bölge 
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Müdürlüklerinin bu planlara uyumunu koordine eder. Aynı zamanda iletim sisteminde oluşabilecek 
arızalara yönelik müdahaleleri yönetir ve gerektiği takdirde boru hattı güzergah yönetimini gerçekleştirir. 
Varlık bakım bilgileri yönetimini Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile birlikte yürütür.  

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü:  

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, doğal gaz iletim faaliyetlerini yürütmekle sorumludur. Şebeke 
Planlama Müdürlüğü ve Şebeke Bakım Müdürlüğü tarafından merkezde koordine edilen yatırım planları 
ve bakım politikalarını görev bölgelerinde uygular ve gerekli raporlamaları gerçekleştirir. Faaliyetlerini 
engelleyecek bir durum ortaya çıkması durumunda gerekli müdahaleyi gerçekleştirir ve merkeze ilgili 
bilgilendirmeyi yapar. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü: 

Sağlık, Çevre ve Güvenlik Müdürlüğü, tüm çevre ve güvenlik kural ve yasal yükümlülüklerine uyumun 
sağlanmasından sorumludur. Kurumsal aktivitelerin çevre ve güvenliğine olan etkisinin sürekli olarak 
takibini sağlar ve değerlendirir. Gerekli önlemleri ilgili paydaşlarla birlikte yürütür. Yerelde de bu uyumun 
sağlanması amacıyla Bölge Müdürlükleri iletişim sağlar ve koordine eder. 

Ar-Ge Müdürlüğü:  

Ar-Ge süreçleri kapsamında İletim faaliyetlerinde kullanılan altyapı ve sistemlerde yaşanan gelişmeler 
takip edilerek şirketin mevcut iletim faaliyetlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve güvenli şekilde 
yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli mal, hizmet, 
yapım ve danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin EPDK ile bütçe görüşmelerini gerçekleştirir.  

6.2.1.4. Strateji Geliştirme ve Kurumsal İlişkiler 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü:  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Şirketin kısa, uzun ve orta vadeli hedeflerinin, vizyon ve misyonunun ve 
bunlara ulaşacak stratejik politikaların belirlenmesinden sorumludur. Belirlenen stratejilerin 
performansının izleme ve değerlendirilmesi, gerekli raporların hazırlanması ve ilgililere sunulması 
Müdürlükgörevleri arasında yer almaktadır.  

Mevzuat İşleri Müdürlüğü:  

Mevzuat İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatı takip ederek ve olası değişiklerin etkilerini değerlendirir. 
Mevzuat değişiklikleri meydana geldiğinde ilgili birimleri bilgilendirerek gerekli uyum faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesini koordine eder. Aynı zamanda mevzuat geliştirilmesi ilgili çalışmaları takip ederek 
katılım gösterir ve şirketin strateji ve politikaları doğrultusunda görüş verir. Faaliyet gösterilen ülkelerdeki 
mevzuatı takip ederek söz konusu ülkelerdeki operasyonların mevzuata uygun olarak sürdürülmesini 
temin eder Özellikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde uyum faaliyetleri yürütür.  

Uzun Vadeli Tahmin Müdürlüğü:  

Uzun Vadeli Tahmin Müdürlüğü, şirketin uzun vadeli hedef ve stratejilere yönelik olarak etkili olabilecek 
faktörlerin (ekonomi, piyasa, talep ve benzeri) tahmin çalışmalarını yürütür. Yapılan tahminlerin 
gerçekleşme durumunu takip eder, gerçekleşmelere göre tahminleri günceller ve ilgili birimlere gerekli 
bilgilendirmeleri yapar. Şebeke Planlama Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürür. 

Ürün Geliştirme ve Tarifelendirme Müdürlüğü:  

Ürün Geliştirme ve Tarifelendirme Müdürlüğü, EPDK tarafından belirtilen kurallara göre gelir 
gereksinimleri doğrultusunda tarife hesaplamalarını gerçekleştirir. Bu süreçte Mevzuat İşleri Müdürlüğü 
ile birlikte EPDK ile görüşmeler gerçekleştirir ve tarifelerin belirlenmesinde rol alır. Ayrıca, piyasanın 
gelişimi doğrultusunda yeni kapasite ve dengeleme ürünleri geliştirir ve bu ürünler için tarifelendirme 
çalışmalarını yürütür. Şebeke Planlama Müdürlüğü, Bağlantı Yönetimi Müdürlüğü, Ticari İlişkiler 
Müdürlüğü ve Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü ile koordine olur. 
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Uluslararası Projeler Müdürlüğü:  

Uluslararası Projeler Müdürlüğü, BOTAŞ’ın uluslararası alandan yürüttüğü projelerden sorumludur. 
Faaliyette olan projelerin takibini yapar, paydaşlarla olan ilişkileri yönetir, proje planıyla uyumu takip eder 
ve proje çıktılarının kalitesinin kontörlünü sağlar. Aynı zamanda yeni projeler geliştirmek için çalışmalar 
yürütür, uluslararası alandaki görünürlüğü kullanarak yeni projeler geliştirir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü:  

Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, kurumsal kimliğin oluşturulmasından, şirket dışı kurumsal iletişim 
faaliyetlerinin planlanmasından, basın bültenlerinin hazırlanmasından ve basın ile ilişkilerin 
yönetilmesinden sorumludur. Uluslararası alanda görünürlüğü arttıran çalışmalar yürütür. Çeşitli aktivite, 
seminer, konferans ve çalıştaylara katılım sağlayarak Şirketi uluslararası alanda temsil eder. Ayrıca, 
sosyal sorumluluk çalışmalarını planlar ve bu çalışmaları yürütür. Yerel ve uluslararası görünürlük ve 
kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür. 

6.2.1.5. Sistem Operasyonları 

Bağlantı Yönetimi Müdürlüğü:  

Bağlantı Yönetimi Müdürlüğü, sisteme yeni bağlantıların yapılması veya mevcut bağlantılarda yapılacak 
olan değişimlerin yönetilmesinden sorumludur. Başvurularla ilgili süreçleri ve zaman aralıklarını duyurur, 
ücretleri belirtir ve ilgili sözleşmelerin çerçevesini hazırlar. Aynı zamanda bağlantılarla ilgili olarak 
performansın raporlamasını gerekli birimlere yapar. Yeni bağlantı taleplerine ilişkin süreçleri Şebeke 
Planlama Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirir. Bağlantı Yönetim Müdürlüğü, Ticari İlişkiler 
Müdürlüğü ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürür. Aynı zamanda ilgili paydaşlarla birlikte İletim 
Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerinde yer alan idari görevlerin yerine getirilmesinden de sorumludur. 
Bağlantı Yönetim Müdürlüğünün fiziksel bağlantılardan ziyade sözleşmelerin yürütülmesi, performans 
raporlaması ve sistem kaydı gibi operasyonları gerçekleştirmesinden ötürü Şebeke ve Varlık Genel 
Müdürlüğünden ziyade, Sistem Operasyonları Genel Müdürlüğü altında olması uygun görüşmüştür. 
Fakat Bağlantı Yönetim Müdürlüğü, bu operasyonları yürütürken Şebeke ve Varlık Genel Müdürlüğü 
altında yer alan Şebeke Planlama Müdürlüğü ile yakın temas halinde olur.  

Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü:  

Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü, günlük ve kısa vadeli operasyonların yönetilmesi ile ilgili 
olarak planlamaları gerçekleştirir ve operasyonları etkileyecek talep, fiyat ve benzeri verilerin tahmin 
çalışmalarını gerçekleştirir. Tüm sistem bilgileri, kısa, orta ve uzun dönemli arz- talep dengesini 
değerlendirmek için gerekli olan tüm araçlara sahiptir. Planlamalar için gerekli tahmin çalışmalarına girdi 
olacak istatistiksel verilerin toplanması ve raporlanması gibi fonksiyonları yerine getirir. Yapılan 
planlama ve tahmin çalışmaları, Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen günlük 
operasyonların yönetilmesinde yol gösterir.  

Kapasite Yönetimi Müdürlüğü:  

Kapasite Yönetimi Müdürlüğü, iletim sisteminden gaz alan veya sistemine gaz veren tüm tarafların 
alması gerek giriş/çıkış kapasitesi işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Kapasite tahsisatlarını 
gerçekleştirir ve işletir.  

Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü:  

Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü, gaz ile ilgili fiziksel operasyonların yönetilmesinden ve 
kontrolünden sorumludur. Basınç, boru hattı kapasitesi ve gaz kalitesi gibi parametrelerin takibini yapar 
ve tevzi işlemlerini gerçekleştirir. Taşıtanlarla EBT üzerinden bilgi alışverişi gerçekleştirir. Bölge 
Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve acil durumların yönetimini yapar. Sürekli olarak iletim hattının 
kontrolünü yaparak istenen zamanda istenen gazın bulunmasını sağlar. Var olan piyasalarda 
dengeleme amaçlı gaz ticareti yapar veya dengeleme piyasasının yönetimini gerçekleştirir. 
Operasyonlara ilişkin performansın takibini gerçekleştirerek belirli zamanlarda raporlar oluşturur. 
Operasyonları yönetirken Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü’nden gelen verileri temel alır.  
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Müşteri İlişkileri Müdürlüğü:  

Müşteri İlişkileri Müdürlüğü, Bağlantı Yönetimi Müdürlüğü ile koordineli olarak görev alır. Taşıtanlar ve 
son kullanıcılar ile ilişkileri yönetir. Taşıtanlar ve son kullanıcılardan gelen soruları cevaplar ve destek 
gereken durumlarda yardım masası olarak görev alır. Standart Taşıma Sözleşmesi ve Bağlantı 
Sözleşmesi hükümlerine göre ortaya çıkan sorunları çözer. Taşıtanların EBT kullanımına ilişkin yardım 
gereksinimlerine Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde cevap verir. 

Telekom SCADA Müdürlüğü:  

Telekom SCADA Müdürlüğü, gaz iletim hattında izleme, ölçme ve akışın kontrolü ile ilgili sistemlerin 
yönetilmesini sağlar. Boru hattını veriler üzerinden inceler, ilgili kayıtları yaparak akışlarla ilgili 
raporlamaları gerçekleştirir. Boru hattının takibini Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü ile 
koordineli bir şekilde gerçekleştirir ve alınması gereken önlemleri birlikte yürütür. Aynı zamanda teknik 
konularla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile de çalışır. 

6.2.1.6. Depolama ve LNG 

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Müdürlüğü: 

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Müdürlüğü ilgili tesisin KUE’sine göre yer altı depolarının işletilmesinden 
sorumludur. Söz konusu tesisin planlama, bakım, iş sağlığı ve güvenliği ile tesis yönetimi faaliyetleri 
Doğal Gaz Yer Altı Depolama Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. İnsan kaynakları, bütçe ve finans, 
bilgi teknolojileri gibi idari ve mali işlere yönelik süreçler, merkezle koordineli bir şekilde sürdürülür. 

LNG İşletme Müdürlüğü:  

BOTAŞ, tek LNG terminali olan Marmara Ereğlisi LNG Terminali’nin işletmesini yürütmektedir. İthal 
edilen LNG’yi depolamak, depolanan LNG’yi ihtiyaç duyulan miktarlarda gazlaştırmak ve boru hatlarına 
sevk etmek LNG İşletme Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Şebeke Planlama Müdürlüğü ve Şebeke 
Bakım Müdürlüğü tarafından merkezde koordine edilen planlama ve bakım politikalarını yerelde uygular 
ve gerekli raporlamaları gerçekleştirir. Aynı zamanda günlük operasyonlarda Sevkiyat Kontrol ve 
Dengeleme Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaktadır. Ek olarak,  Marmara Ereğlisi Terminallerinde 
yürütülen liman hizmetlerini koordine etmekle sorumludur. İlgili kuralların belirlenerek takibini sağlar ve 
hizmetler için tarife geliştirerek duyurur. 

6.2.2. Tedarik Şirketi Yönetim ve Organizasyon Yapısı 
Ayrışma sonrasında BOTAŞ’ın mevcut durumdaki uluslararası doğal gaz ithalat, ihracat ve pazarlama 
faaliyetleri ile yurtiçinde doğal gaz ticaretine ilişkin faaliyetlerini Tedarik Şirketi sürdürecektir. BOTAŞ’ın 
mevcut durumuna benzer şekilde ayrışma sonrası İç Denetim Komitesi, 1. Hukuk Müşavirliği ile Yönetim 
İşleri Koordinatörlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü görevlendirmeleri planlanmıştır. Tedarik Şirketi’nin 
kurulmasından önerilen şirket yapısına ulaşılana kadar tedarik görev ve faaliyetlerin sorunsuz şekilde 
yürütülmesi için kademeli geçiş öngörülmüştür. Şekil 27’de yer alan nihai tedarik şirketi organizasyon 
şemasında yer alan Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü, Tedarik Müdürlüğü, Kısa Dönemli Planlama ve 
Tahmin Müdürlüğü, Sözleşmeler ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma 
Müdürlüğü, Risk Yönetim Müdürlüğü ile Portföy Yönetimi Müdürlüklerine kısa vadede ihtiyaç 
duyulmayacağı düşünülmüş ve geçiş dönemi organizasyon şemasında yer verilmemiştir. Böylelikle, 
ayrışma sonrası kurulacak Tedarik Şirketi’nin ilk olarak geçiş dönemi sonrasında ise nihai organizasyon  
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Şekil 27: Tedarik şirketi organizasyon dönüşümü 
 
Ayrışma Modeline göre tasarlanan nihai organizasyon şemasına ilişkin müdürlüklerin tanımlamaları 
aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

6.2.2.1. Yönetişim Yapısı 

İç Denetim Komitesi: 

Öncelikli olarak iç denetim standartlarının belirlenmesi ve yayınlanması konusunda görev alır. İç denetim 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için denetlenecek alanları, ilgili birimleri, ilgili süreçleri ve risk kriterlerini 
belirler ile denetim planını hazırlar. Hazırlanan iç denetim planına göre şirket ve süreçler sistem 

Tedarik Şirketi Geçiş Dönemi Organizasyon Şeması1

Muhasebe ve Finans 

Müdürlüğüv

İdari ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü

Basın ve Halka İlişkiler 

Müdürlüğü

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

Müdürlüğü

Satın Alma

Müdürlüğü

Uluslararası İş Geliştirme

Müdürlüğü

Kalite, Eğitim ve Geliştirme

Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri 

Müdürlüğü
Mevzuat

Müdürlüğü

Doğal Gaz İthalat/İhracat 

Müdürlüğü

Doğal Gaz Pazarlama

Müdürlüğü

Operasyon Kontrol

Müdürlüğü

Sözleşmeler ve Müşteri 

Hizmetleri Müdürlüğü

Uzun Vadeli Planlama ve 

Tahmin Müdürlüğü

İç Denetim Komitesi

1. Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler GMY
Strateji Geliştirme ve 

Uluslararası İlişkiler GMYTicari Operasyonlar GMY

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü 

ve Özel Büro Müdürlüğü
Genel Müdür

Tedarik Şirketi Nihai Organizasyon Şeması2

Mevcut Durumda 

Bulunan Birimler

Yeni Eklenen

Birimler

Muhasebe ve Finans 

Müdürlüğüv

İdari ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü

Basın ve Halka İlişkiler 

Müdürlüğü

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

Müdürlüğü

Satın Alma

Müdürlüğü

Uluslararası İş Geliştirme

Müdürlüğü

Kalite, Eğitim ve Geliştirme

Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri 

Müdürlüğü

Mevzuat

Müdürlüğü

Doğal Gaz Pazarlama

Müdürlüğü

Doğal Gaz İthalat/İhracat 

Müdürlüğü

Doğal Gaz Tedarik 

Müdürlüğü

Doğal Gaz Ticaret 

Müdürlüğü

Operasyon Kontrol

Müdürlüğü

Risk Yönetim

Müdürlüğü

Sözleşmeler ve Müşteri 

Hizmetleri Müdürlüğü

Uzun Vadeli Planlama ve 

Tahmin Müdürlüğü

Kısa Dönemli Planlama ve 

Tahmin Müdürlüğü

Ürün Geliştirme ve 

Fiyatlandırma Müdürlüğü

Portföy Yönetim 

Müdürlüğü

İç Denetim Komitesi

1. Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler GMY
Strateji Geliştirme ve 

Uluslararası İlişkiler GMYTicari Operasyonlar GMY

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü 

ve Özel Büro Müdürlüğü
Genel Müdür

Mevcut Durumda 
Bulunan Birimler

Yeni Eklenen
Birimler

Mevcut Durumda 
Bulunan Birimler

Yeni Eklenen
Birimler
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denetimi, mevzuata uygunluk denetimi, mali denetim ile performans denetimlerinden geçirilmekte ve 
problemli noktalar belirlenerek gerekli çözüm önerileri geliştirilmektedir. İç Denetim Komitesi, şirket iç 
denetim politikasına aykırı davranışların gözlemlenmesi durumunda konuyu denetim sorumlusuna 
bildirir, davranışın incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.  

I. Hukuk Müşavirliği  

1. Hukuk Müşavirliği, Şirketin açtığı ve Şirkete karşı açılan dava dosyalarında ve icra takiplerinde Şirketi 
temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname 
taslaklarını inceler ve görüş bildirir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına şirket yönetim 
konularında hukuki danışmanlık sağlar.  

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü 

Yönetim İşleri Koordinatörlüğü ve Özel Büro Müdürlüğü, üst yönetimle koordinasyonu sağlar ve 
programın hazırlanmasına destek olur. Üst yönetimle ilgili toplantı hazırlıklarını koordine eder, 
yazışmaları yapar ve diğer destek dokümanlarını oluşturur. Gizlilik derecesi yüksek evraklarla ilgili 
mevzuatla uyumlu iş ve işlemleri yürütür. 

6.2.2.2. İdari ve Mali İşler 

Muhasebe ve Finans Müdürlüğü:  

Muhasebe ve Finans Müdürlüğü, şirketin bütçe, finansal raporlama, analiz ve planlama faaliyetlerini 
yürütmekten sorumludur. Müdürlüğün görevlerinden bazıları günlük muhasebe işlerini yürütmek ve 
kayıtlarını tutmak, harcamaları kontrol etmek ve onaylamak, gerekli ay ve yılsonu hesaplarını 
gerçekleştirmek ve kontrol etmek, finansal planlama çalışmalarını yürütmek, vergi ile ilgili kayıtları ve 
hesaplamaları takip etmek, mali tabloları hazırlamak, hedef ve bütçeler doğrultusunda Şirketin 
performansını değerlendirmek olarak verilebilir. Müdürlük içerisinde muhasebe, finans, hazine, vergi 
muhasebesi ve uyumluluğu süreçleri yer almaktadır. 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü:  

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirketin stratejileri doğrultusunda insan kaynağı ile ilgili faaliyetleri 
yürütmekten soruludur. Bu faaliyetler arasında kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar doğrultusunda işgücü 
planlamasını yapmak, ücret ve ödül politikalarını belirlemek, performans değerlendirme süreçlerini 
geliştirmek ve uygulamak, eğitim ve gelişim programları geliştirmek ve uygulamak, işe alım, işten 
ayrılma, işten çıkarma süreçlerini yürütmek, bordro ve özlük işlemlerini gerçekleştirmek, yeni 
çalışanların entegrasyonunu sağlamak ve mevcut çalışanlarla iletişim faaliyetlerini yürütmek yer 
almaktadır. 

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü: 

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü şirketin bilgi teknolojilere ilişkin ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludur. 
Altyapı planlama, satın alma, gerekli destek hizmetlerinin verilmesi, operasyonlarının yönetilmesi 
Müdürlük altında yer alan görevlerden bazılarıdır. Şirketin entegre bir bilgi sistemine sahip olması için 
çalışmalar yürütür ve şirketin tüm çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda 
bilgi güvenliği ile ilgili olarak çalışmalar da yürütür. 

İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü:  

İdare ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapılması gerekli periyodik yazışmaların ve evrakların hazırlanması, 
evrak akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması, gerekli arşivlemelerin yapılması, binaların bakım ve 
onarımı ile ilgili gerekli hizmetlerin takibinin yapılmasını sağlar. Bunlara ek olarak personel ile ilgili 
ulaşım, konaklama, yemekhane ve benzeri hizmetlerin takibini de gerçekleştirir. Çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi, bakımı ve onarımı ve benzeri tesis yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludur. 
Aynı zamanda bina güvenliği ile ilgili güvenlik personelinin istihdamı, güvenlik işlerini hizmet alımı 
faaliyetlerini de gerçekleştirir. 
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Satın Alma Müdürlüğü:  

Satın Alma Müdürlüğü, şirketin satın alma süreçlerine yönelik çalışmaları yürütür. Hizmet/mal alım 
taleplerini yönetir, ilgili sözleşmeleri hazırlar, gerekli teklif alma, ihaleye çıkma, değerlendirme süreçlerini 
yönetir. Satın alma faaliyetlerine ilişkin gerekli arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini yönetir. Merkezi 
satın alma birimi olarak bölgelerdeki satın alma faaliyetlerinin ihaleli ve ihalesiz satın alma prosedürlerini 
oluşturur. 

Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü:  

Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü şirketin operasyonlarının belirli (örn; ISO 9000) kalite 
standartlarında yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Kalite politikasının yapısını ve kapsamını 
belirler, ulusal ve uluslararası kalite sistemleri entegre eder ve kalite standartlarına uygunluğu denetler. 
Şirket içi kalite eğitimleri düzenleyerek bunların takibini gerçekleştirir. Aynı zamanda şirket içindeki 
süreçlerin iyileştirilmesi ve değişim yönetimi gibi konular da Müdürlük görevleri arasındadır. 

6.2.2.3. Ticari Operasyonlar 

Kısa Dönemli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü:  

Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü, kısa vadeli ticaret operasyonların etkin ve karlı yönetilmesi 
için planlamaları gerçekleştirir ve operasyonları etkileyecek talep, fiyat ve gaz piyasasına ilişkin benzeri 
verilerin tahmin modelleri oluşturur. Yapılan planlama ve modelleme çalışmalarıyla birlikte tahminler 
gerçekleştirir. Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği alış ve satış hacimlerinin belirlenmesi 
için girdi sağlar.  

Doğal Gaz İthalat/İhracat Müdürlüğü:  

Doğal Gaz İthalat/İhracat Müdürlüğü, yurt dışındaki üreticiler ve tedarikçiler ile uzun ve kısa vadeli ikili 
anlaşmalar yaparak doğal gaz alım ve satım işlemlerini gerçekleştirir. Söz konusu alım ve satım işlemleri 
Risk Yönetim Müdürlüğünün belirlediği açık pozisyon hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Ayrıca, 
imzalanan sözleşmelerin yönetimini gerçekleştirir ve sözleşme koşullarının doğru şekilde uygulamasının 
takibinden sorumludur. 

Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü:  

Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü, Türkiye’deki diğer tedarik şirketleri ile doğrudan veya tezgahüstü 
piyasalar ile devreye girecek organize piyasalar üzerinden doğal gaz ticareti yapar. Söz konusu 
alış/satış faaliyetleri Kısa Dönemli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü’nün yaptığı tahminler ve Risk 
Yönetim Müdürlüğü’nün belirlediği açık pozisyon hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Tezgahüstü 
piyasalar ile devreye girecek organize piyasalarda teklif girişi yapar. Alış/satış sözleşmelerin işletilmesi 
ve teslimat koordinasyonu bu Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.  

Doğal Gaz Tedarik Müdürlüğü:  

Doğal Gaz Tedarik Müdürlüğü, Türkiye içerisinde yer alan son kullanıcılara gaz tedarik etmekle 
görevlidir. Regüle tarifeler üzerinden Yİ/YİD santralleri ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine, regüle 
olmayan tarifeler üzerinden ise serbest tüketici olma hakkına haiz sanayi ve ticarethane abonelerine 
gaz tedarik eder. Uygun serbest tüketici segmentlerinin hedeflenmesi, bu tüketicilere rekabetçi 
koşullarda satış yapmak üzere en uygun yaklaşımların ve kanalların belirlenmesi bu Müdürlüğün diğer 
görevleri arasındadır. Tüm tedarik işlemleri Risk Yönetim Müdürlüğü’nün belirlediği sınırlar (miktar, fiyat, 
müşteri segmenti vb.) dahilinde gerçekleştirilir.   

Sözleşmeler ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü:  

Sözleşmeler ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, Doğal Gaz Tedarik Müdürlüğü tarafından anlaşma 
yapılan müşteriler ile iletişimden sorumludur. Son kullanıcı müşteri sözleşmelerini takip eder ve 
yürütülmesini sağlar. Teminat gereksinimlerinin takibini gerçekleştirir. Gerektiği zaman müşteri 
sorunlarının çözümünü koordine eder.  
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Doğal Gaz Pazarlama Müdürlüğü:  

Doğal Gaz Pazarlama Müdürlüğü şirket marka kimliğinin belirlenmesinden ve bu kimlik ile hedeflenen 
müşteri seğmenleri doğrultusunda tanıtım, reklam, sponsorluk çalışmalarının yapılmasından 
sorumludur. Bu amaçla piyasa koşullarını, mevcut ve potansiyel müşterileri analiz eder, Şirketin stratejik 
planı çerçevesinde pazarlama stratejisi oluşturur. İç ve dış kaynaklar kullanarak pazarlama stratejisinin 
uygular. Serbest tüketici portföyünün geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için tanıtım, reklam ve 
sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirir.  

Operasyon Kontrol Müdürlüğü:  

Operasyon Kontrol Müdürlüğü, teslimatların planlaması ve İletim Sistemi İşletmecisine gerekli 
bildirimlerin yapılamasında görev alır. Dengesizliklerin yönetilmesi için Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü ile 
koordinasyon halinde gerekli önlenmeleri alır. İletim Sistemi İşletmecisi ile tüm idari ve teknik konulara 
ilişkin sürekli iletişim halindedir. 

6.2.2.4. Strateji Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler 

Uzun Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü: 

Uzun Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü, şirketin uzun vadeli hedef ve stratejilere yönelik olarak 
etkili olabilecek faktörlerin (ekonomik göstergeler, enerji fiyatları, talep ve benzeri) tahmin çalışmalarını 
yürütür. Yapılan tahminlerin gerçekleşme durumunu takip eder, gerçekleşmelere göre tahminleri 
günceller ve ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeleri yapar. Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü ve Risk Yönetim Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürür. 

Ayrıca, büyüme, talep, piyasa fiyatları, rekabet koşulları gibi Şirketin içinde bulunduğu ve hedef gördüğü 
piyasaların dinamiklerini takip ve analiz eder. Şirketin aktif olmak istediği piyasalara ilişkin bilgileri derler, 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Risk Yönetim Müdürlüğü’ne bu analizlere ilişkin bilgilendirme yapar. 
Enerji piyasasını yakından takip ederek tüm enerji kaynaklarının piyasadaki konumu üzerine analizler 
gerçekleştirir.  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü:  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin, vizyon ve misyonunun ve 
bunlara ulaşacak stratejik politikaların belirlenmesinden sorumludur. Belirlenen stratejilerin 
performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli raporların hazırlanması ve ilgililere sunulması 
Müdürlüğün görevleri arasında yer almaktadır. Görevlerini yerine getirirken Uzun Vadeli Planlama ve 
Tahmin Müdürlüğü’nün çalışmalarını girdi olarak kullanır.  

Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma Müdürlüğü: 

Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma Müdürlüğü, son kullanıcı statüsündeki müşterilere yönelik regüle 
olmayan yeni ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarını yürütür. Oluşturulan ürünlerin potansiyel kazanç ve 
maliyetlerini göz önüne alarak fiyatlandırma çalışmaları yapar. Mevcut ve yeni geliştirilen ürünlerin satış 
performansını takip eder ve performansı düşük olan ürünleri satıştan kaldırır. Ayrıca toptan ticaret 
faaliyetlerine konu olabilecek yenilikçi ürünler geliştirir.  

Mevzuat Müdürlüğü: 

Mevzuat Müdürlüğü, ilgili mevzuatı takip ede ve olası değişiklerin etkilerini değerlendirir. Mevzuat 
değişiklikleri meydana geldiğinde ilgili birimleri bilgilendirerek gerekli uyum faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesini koordine eder. Aynı zamanda mevzuat geliştirilmesi ilgili çalışmaları takip ederek 
katılım gösterir ve şirketin strateji ve politikaları doğrultusunda görüş verir. EPDK tarafından belirtilen 
kurallara göre tarife hesaplamalarını gerçekleştirir ve bu süreçte EPDK ile görüşmeler gerçekleştirir. 
Tarife hesaplamaları kapsamında Doğal Gaz Tedarik Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Ayrıca, faaliyet 
gösterilen ülkelerdeki mevzuatı takip ederek söz konusu ülkelerdeki operasyonların mevzuata uygun 
olarak sürdürmesini temin eder Özellikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde uyum faaliyetleri 
yürütür. 
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Risk Yönetim Müdürlüğü: 

Risk Yönetimi Müdürlüğü, şirketin karlılığının ve sağlıklı nakit akışının korunması amacıyla operasyonel 
risklerin ve piyasa risklerinin yönetilmesini sağlar. Etkin bir risk yönetimiyle şirketin değerini arttırmaya 
çalışır. Bu amaçla Piyasa Analiz Müdürlüğü ve Uzun Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü ile 
koordinasyon halinde piyasa göstergelerin takibini gerçekleştirir. Bu göstergeleri yorumlayarak risk 
yönetimine ilişkin politikalar ve limitler belirler. Politika ve limitlere uyumu takip eder ve gerekli 
durumlarda önlemlerin alınmasını sağlar. 

Portföy Yönetim Müdürlüğü: 

Portföy Yönetim Müdürlüğü, şirketin kredi riskinin yönetilmesi için düzenli aralıklarla portföy riskini 
hesaplar ve sonuçlarını değerlendirir. Portföyde yer alan müşterilerin (son kullanıcı ve diğer tedarikçi 
statüsünde) toplam ve segment bazında karlılığını ve riskini inceler. Belirli bir büyüklüğün üzerindeki 
müşteriler için müşteri bazında kredibilite riski hesaplamaları gerçekleştirir. Yüksek risk içeren 
segmentler ve müşterilere ilişkin önlemler alınmasını sağlar. Portföye belirli bir büyüklüğün üzerinde 
yeni bir müşteri eklenmesi öncesinde ilgili analizleri yürütür ve uygun bulması halinde onay verir. 

Uluslararası İş Geliştirme Müdürlüğü:  

Uluslararası İş Geliştirme Müdürlüğü, uluslararası alandaki yeni yatırım fırsatlarını takip eder. Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü tarafından belirlenen öncelikler çerçevesinde Pazar araştırmaları yapar. 
Uluslararası alandaki görünürlüğü kullanarak farklı coğrafyalarda tüketicilere gaz tedarik etmek üzere 
yeni ortak girişimler veya şirketler kurmak üzere çalışmalar yürütür. .Mevcut iş geliştirme faaliyetlerinin 
takibini yapar ve paydaşlarla olan ilişkileri yönetir.  

Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü:  

Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, kurumsal kimliğin oluşturulmasından, şirket dışı kurumsal iletişim 
faaliyetlerinin planlanmasından, basın bültenlerinin hazırlanmasından ve basın ile ilişkilerin 
yönetilmesinden sorumludur. Marka kimliği doğrultusunda uluslararası alanda görünürlüğü arttıran 
çalışmalar yürütür. Çeşitli aktivite, seminer, konferans ve çalıştaylara katılım sağlayarak Şirketi 
uluslararası alanda temsil eder. Şirketin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verir ve yeni ilişkiler 
geliştirir. Ayrıca, sosyal sorumluluk çalışmalarını planlar ve bu çalışmaları yürütür. Yerel ve uluslararası 
görünürlük ve kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür. 

6.3. İş Süreçleri 
Ayrışma sonrası kurulacak olan İletim ve Tedarik Şirketleri için görev ve sorumlulukların eksiksiz bir 
şekilde ortaya konulması ve görev tanımı karışıklıklarına yol açmadan faaliyetlerin etkin bir şekilde 
sürdürülmesini teminen süreç tanımalarının yapılması gerekmektedir. Raporun bu bölümünde, önerilen 
bağımsız iletim operatörü + (ITO+) modeline ilişkin kurulacak İletim ve Tedarik Şirketlerinin 
organizasyon şemalarında yer alan müdürlükler tarafından yürütülecek süreçler belirlenmiştir. 

6.3.1. İletim Şirketi İş Süreçleri 
BOTAŞ İletim Şirketi için tasarlanan nihai organizasyon şemasına göre gerçekleştirilmesi gereken 
faaliyetler öncelikli olarak süreç grupları halinde tanımlanmış ve her süreç grubunun içinde yer alan 
süreçler detaylı olarak açıklanmıştır. İletim faaliyetlerinin yapısı gereği süreçler birden fazla müdürlüğün 
görev alanına girebilmektedir. Bu durumdan dolayı her bir süreç için süreç ve müdürlük eşleştirmeleri 
yapılmıştır. 
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6.3.1.1. Sistem Operasyonları 

Kapasite Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Kapasite Yönetimi Müdürlüğü 

Şirketin mevcut boru hattı kapasitesinin kesintisiz, verimli ve güvenli olarak işletilebilmesini sağlanır. Bu 
doğrultuda giriş veya çıkış noktalarında azami günlük çekiş miktarı belirlenir ve kapasite rezervasyonu 
yapılır. Giriş ve çıkış noktaları için duyurulan atıl kapasite için Taşıtanların gaz yılı içinde yapacakları 
başvuruların değerlendirilmesi ve atıl kapasite için kullanım bedellerinin dönemsel tarifeye göre 
hesaplanması aktiviteleri süreç çerçevesinde gerçekleştirilir. Taşıtanlar arasındaki kapasite devri 
işlemleri gerçekleştirilir. Kapasite aşımı ve rezerv kapasite aşımı durumunda kapasite aşım ücreti 
tarifeye göre belirlenir. Giriş ve çıkış noktalarında talebin toplam kapasitenin çok üzerinde olması 
durumunda kapasite ihaleleri düzenlenir ve bu noktalarda kapasitenin arttırılmasına ilişkin Şebeke 
Planlama Müdürlüğüne bilgi verilir. 

Sözleşme Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Bağlantı Yönetimi Müdürlüğü 

Sözleşme yönetimi süreci iletim şebekesini kullanmak isteyen Taşıtan ile Şirket arasında imzalanan 
anlaşmanın uygulamaya alınması adımlarını kapsar. Kabul edilen yeni bağlantı veya mevcut 
bağlantıların değişiklik başvurularının sözleşme çerçevesinin hazırlanması ve takibi, bu sürecin 
içerisinde yer almaktadır. Bağlantının değerlendirilmesi için Şebeke Kapasite Planlaması sürecinden 
girdi alınır ve uygulamaya alınan anlaşmalar Şebeke Tevzi, Dengeleme ve Kapasite Yönetimi 
süreçlerine girdi oluşturur.  

Kısa Vadeli Tahmin Çalışmaları: 

Süreç Sahibi: Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü 

Şirketin operasyonlarını etkiyebilecek talep, fiyat ve ekonomik göstergeler ve benzeri veriler üzerine kısa 
vadeli tahmin modelleri oluşturulması adımları yer alır. Yapılan planlama ve modelleme çalışmaları ile 
birlikte tahminler gerçekleştirilmesi, oluşturulan modellerden elde edilen tahmin değerlerini gerçekleşen 
değerlerle kıyaslaması, tahmindeki sapmaların analiz edilmesi ve analizlere dayanarak modeller 
üzerinde güncellemelerin gerçekleştirilmesi süreç içerisinde yer alır. Kısa vadeli tahmin çalışmalarının 
sonuçları Şebeke Tevzi, Dengeleme ve Kapasite Yönetimi süreçlerine girdi sağlamaktadır. 

Ticari Dengeleme: 

Süreç Sahibi: Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü 

Kapasite tahsisleri, miktar bildirimleri, şebekeye giren ve şebekeden çekilen gaz miktarı, depolama gazı 
miktarı, tüketim ve kayıplar ile bu parametrelere ilişkin tahminler doğrultusunda ön görülen ve fiili şebeke 
dengesinin hesaplaması bu süreç kapsamındadır. Ön görülen ve fiili şebeke dengesine göre dengeleme 
talimatları verilir. Süreç çerçevesinde EBT’nin ve olası bir Dengeleme Platformunun yönetimi 
gerçekleştirilir.   

Fiziksel Dengeleme: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz İşletme Müdürlükleri, Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü, Kısa Vadeli 
Planlama ve Tahmin Müdürlüğü 

Fiziksel dengeleme aktiviteleri aşağıdaki faaliyetlerden oluşur:  

• Basınç, boru hattı kapasitesi ve gazın kalitesi gibi parametrelerin yönetimi ve kontrolü, 

• Şebeke basınç ayarlarının modellenmesi, 

• Temel fiziksel şebeke varlıklarının ve ilişkili operasyonlarının planlanması ve geliştirilmesi,  

• Sistem birimlerinin (dağıtım noktaları, kompresör istasyonları, basınç düzenleyicileri, vb.) 
uzaktan kontrolü, 

• Bakım, onarım ve kapasite azalışı gibi faktörleri değerlendirerek şebeke kapasitesinin yıllık, 
aylık, haftalık ve günlük planlamasının yapılması, 

• Diğer ülkelerin şebeke tevzi merkezleri ile koordinasyonun sağlanması, 

• Acil durumların yönetilmesi.  
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• Basınç, kapasite ve bağlantı noktaları bazında sıcaklık gibi temel parametrelerin uzaktan 
kontrolü. 

• Ölçüm süreçlerinden gerekli verilerin temini gerçekleştirilirken süreçlerin işleyişi ile alakalı 
operasyonel destek sağlanması. 

Ölçüm: 

Süreç Sahibi: Telekom SCADA Müdürlüğü 

Bu süreç kapsamında (i) Gün İçinde: Anlık Akış Miktarı, Anlık Üst Isıl Değer, Anlık Teslim Basıncı; (ii) 
Gün Sonunda: Günlük Toplam Miktar, Günlük Ortalama Üst Isıl Değeri (Akış Ağırlıklı), Günlük Ortalama 
Teslim Basıncı (Akış Ağırlıklı) ölçümleri gerçekleştirilir. Saatlik doğal gaz veriş-çekiş miktarlarının takip 
edilir. SCADA sistemi ile şirketin çevre birimlerinden veriler toplanır ve gerçek zamanlı olarak 
görüntülenir ve arşivlenir. Ayrıca ölçümlerin gerçekleştirildiği ekipmanların tetkiki ve ayarlanması için 
gerekli ölçüm hassasiyetine ilişkin standartlar ve prosedürler belirlenir. Ölçüm süreci dengeleme 
faaliyetlerine gerekli bilgileri sağlamaktadır. 

Faturalama: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Taşıyıcı ile Şirket arasında imzalanan sözleşmeler doğrultusunda faturanın düzenlenmesini ve 
faturaların ödenmek üzere basılı veya elektronik olarak karşı tarafa iletilmesi aktivitelerini kapsar. 
Faturalama süreci iletim tarifelerinde ifade edilen sabit ve değişken maliyetlere (kapasite kullanım bedeli, 
tekrar teslim bedeli, dengesizlik bedeli, vb.) göre yürütülür. Kesilen faturalar doğrultusunda tahsilatların 
takibi bu süreç çerçevesinde gerçekleştirilir. Taşıtanlar faturalarını ŞİD’de ifade edildiği şekilde 
ödemekle yükümlü olup eksik veya gecikmeli ödemelerle ilişkin bedeller ŞİD’de yer alan metoda göre 
düzenlenir.  

Raporlama: 

Süreç Sahibi: Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü 

Raporlama süreci piyasa şeffaflığının sağlanması ve iletim hizmetin taraflara eşit şekilde sunulduğunun 
gösterilmesi amacıyla kapasite ve dengeleme piyasalarına ilişkin göstergelerin yayınlanması 
faaliyetlerini içermektedir. Bu kapsamda piyasa faaliyetlerine ilişkin veri tablolarının elektrik platformlar 
aracılığıyla yayınlanması ve periyodik olarak aylık ve yıllık bültenlerin hazırlanması gerekmektedir. 
Ayrıca, yönetimin ihtiyaç duyduğu raporların hazırlıkları bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. 

Operasyonel Destek: 

Süreç Sahibi: Müşteri İlişkileri Müdürlüğü 

Operasyonel destek aktiviteleri 7 gün / 24 saat sistem operasyonlarının kesintisiz devamlılığını, 
etkinliğini ve güvenliğini garanti altında tutar. Taşıtanların gazın fiziksel kalitesi ve EBT’ye erişim ile ilgili 
talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve ilgili süreçlerle birlikte çözüme kavuşturulmasını kapsar. 
Operasyonel Destek süreçleri hem yük tevzi hem de dengeleme faaliyetlerine sürekli ve kesintisiz 
şekilde yürütülmesini sağlar. 

6.3.1.2. Şebeke Operasyonları 

Şebeke Kapasite Planlaması: 

Süreç Sahibi: Şebeke Planlama Müdürlüğü 

İletim şirketinin mevcut iletim yükümlülüklerinin devamının sağlanması ve artan doğal gaz talebinin 
karşılanması için şebeke kapasitenin arttırılması ve yeni boru hatlarının devreye alınmasına yönelik 
planlamaları kapsar. Şebeke kapasite planlaması süreci, uzun vade tahmin sürecinin çıktılarını 
kullanmakta; inşaat ve tasarım ile kurulum operasyonları süreçlerine girdi sağlamaktadır. 
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İnşaat ve Tasarım:  

Süreç Sahibi: Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Müdürlüğü, Mühendislik ve Sözleşmeler Müdürlüğü 

Şebeke Kapasite Planlamanın yapmış olduğu planlamaya göre şebeke kapasite artışlarının, yeni boru 
hattı veya şebeke birimlerinin (dağıtım noktaları, kompresör birimleri ve dengeleyicilerin) inşaat ve 
tasarımı ile ilgili olarak şartnamelerin hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalelerin 
düzenlenmesi aktiviteleri bu süreç çerçevesinde yürütülür.  

Kurulum Operasyonları: 

Süreç Sahibi: Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Müdürlüğü 

Şebeke genişletme ve kapasite artış projelerine ilişkin inşaat ve tasarım süreçlerinin sağlamış olduğu 
şartnameler göre yeni yapılacak kapasite artırımı ve yeni boru hatlarının inşaatı ve kurulumuna ilişkin 
operasyonlar bu süreç içerisinde yer alır. İhaleli veya ihalesiz olarak hizmet alımı yolu ile yapılan 
kurulumların takibini kapsar.  

Devreye Alım ve Teslim:  

Süreç Sahibi: Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Müdürlüğü 

İnşaat ve tasarım sürecinde yapımı tamamlanan şebeke kapasite artışları, yeni boru hattı veya şebeke 
birimlerinin şartnamede ifade edildiği şekilde yapıldığının kontrol edilmesi, test uygulamalarının 
yapılması bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. Ayrıca, gerekli eğitimlerin verilmesi, devreye alma ve 
teslim aktivitelerini içerir. 

Varlık Yönetim Politikası: 

Süreç Sahibi: Şebeke Planlama Müdürlüğü 

Varlık yönetim politikası, iletim şirketin sahip olduğu boru hattı ve ilgili birimlerinin (dağıtım noktaları, 
kompresör birimleri ve dengeleyicilerin) kayıt altına alınması, işletilmesi, güvenliğinin sağlanması, 
kontrollerin ve bakımlarının yapılması, gerektiğinde imha edilmesi faaliyetlerini kapsar. Varlık yönetim 
politikası sayesinde finansal ve yönetsel olarak varlıkların doğru şekilde kayıt altına alınması, 
korunması, bakımının ve işlerliğinin sürdürülmesini ve kurum için en faydalı şekilde kullanılması temin 
edilir. Belirlenen varlık yönetim politikası varlık güvenliği ve risk yönetimine girdi oluşturur. 

Varlık Güvenliği ve Risk Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Şebeke Bakım & Onarım Müdürlüğü, Doğal Gaz İşletme Müdürlükleri, Doğal Gaz Yer Altı 
Depolama Müdürlüğü, LNG İşletme Müdürlüğü 

İletim şirketin sahip olduğu boru hattı ve ilgili birimlerinin (dağıtım noktaları, kompresör birimleri ve 
dengeleyicilerin) sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak güvenlik politikalarının 
belirlenmesi ve gerekli güvenlik önemlerinin alınması gerekir. Varlıkların düzenli olarak takip edilerek 
risk oluşturabilecek durumlar incelenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması adımları süreç içerisinde yer 
almaktadır. Varlıklar ile ilgili oluşabilecek risklere yönelik sigortalama faaliyetlerinin yürütülmesi de 
kapsanmaktadır. 

Ölçüm Politikası ve Uygunluğu: 

Süreç Sahibi: Şebeke Planlama Müdürlüğü 

Şirketin mevcut boru hatlarından gaz iletimini kesintisiz, verimli ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için iletim altyapılarının belirli optimum çalışma şartlarında işletilmesi ve bu şartların sürekliliği için 
düzenli olarak ölçümlerin yapılması ve analiz edilmesi gerekir. Ölçüm politikası ve uygunluğu süreci, 
ölçümlerin hangi noktalarda, hangi sıklıkla, hangi parametrelerle gerçekleştirileceği ve mevcut durumun 
uygunluğunun hangi veri aralıklarında sağlanacağı belirlenmesini kapsar. Belirlenen ölçüm politikası 
ölçüm süreçleri için girdi oluşturur. 

Doğalgaz Depolama Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Yer Altı Depolama Müdürlüğü 

Arz talep dengesini yönetebilmek için doğal gazın talebin düşük olduğu dönemlerde depolanıp, tüketimin 
yüksek olduğu dönemlerde ise iletim sistemine sevk edilmesi sağlanarak günlük arz-talep dengelenmesi 
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adımlarını kapsar. Doğal gazın boru hatlarından doğal gaz depolama tesisine enjekte edilir ve doğal 
gazın istenilen şartlarda depolanması için ölçüm istasyonlarından geçen doğal gaz filtreleme, kompresör 
ve soğutma işlemlerinde geçirilmekte ve her işlemin istenilen parametreler dâhilinde gerçekleştiği 
kontrol edilmektedir. Gazın depolama tesisinden tekrar boru hatlarına iletimi gerçekleştirilir ve doğal 
gazın istenilen şartlarda iletilmesi için sudan arındırma, ısıtma, kompresör ve kurutma işlemlerinde 
geçirilmekte ve her işlemin istenilen parametreler dâhilinde gerçekleştiği kontrol edilmektedir. Depolama 
tesis yönetimine ilişkin prosedürlerin belirlenerek gerekli bakım / onarım faaliyetleri ve ölçüm faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu süreç çerçevesinde depolama yılı öncesi, kapasite duyurusu yapılır, kapasite 
rezervasyonları alınır, depolama yılı içinde atıl kapasite duyuruları ve gerekli kapasite rezervasyonu 
işlemleri yapılır. İlgili şirketlerle depolama hizmet sözleşmesi imzalanmaktadır. Günlük kapasite 
bildirimleri gerçekleştirilir.  Düzenlenen depolama tarifesine uyacak şekilde depolama hizmet fiyatlarını 
belirlenir. 

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Yönetimi: 

Süreç Sahibi: LNG İşletme Müdürlüğü 

LNG gemilerinden LNG terminaline kadar tankerler ile sıvılaştırılmış halde doğal gazın taşınması ve 
LNG terminaline teslim edilmesi faaliyetleri yürütülür. İletim şirketinin ihtiyaçlarına göre doğal gaz sıvı 
halde terminalde depolanmakta veya sıvılaştırılmış doğal gazın tekrar gaz haline getirilmektedir. 
Sıvılaştırılmış doğal gazın tekrar gaz haline getirilmesi sürecinde doğal gazın istenilen kalitede şebekeye 
verilmesine yönelik vaporizatör ile sudan arındırma tekrar ısıtma işlemlerinden geçirilir. LNG terminali 
yönetimine ilişkin prosedürlerin belirlenerek gerekli bakım / onarım faaliyetleri ve ölçüm faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu süreç çerçevesinde gaz yılı öncesi, kapasite duyuruları yapılır, sisteme ve 
karaya sevkiyat kapasite rezervasyonları gerçekleştirilir. Yıl içinde atıl kapasite duyuruları yapılmakta ve 
gerekli rezervasyon işlemlerini gerçekleştirilmektedir. Tesisten faydalanmak isteyen şirketlerle Terminal 
Hizmet sözleşmesi imzalanır ve teminat süreci yürütülür. Ayrıca, gemilerin boşaltım planları 
yapılmaktadır.    

6.3.1.3. Şebeke Bakımı 

Bakım Politikası: 

Süreç Sahibi: Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Boru hatları ve sistem birimlerinin (dağıtım noktaları, kompresör istasyonları, basınç düzenleyicileri, vb.) 
kesintisiz, verimli ve güvenli şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli olan düzenli bakımlara, 
arıza ve acil durum hallerinde yapılması gereken düzensiz bakımlara ilişkin politikaların belirlenmesini 
kapsar. Belirlenen bakım politikası entegre bakım planlaması, acil durum yönetimi gibi süreçlere girdi 
sağlamaktadır. 

Entegre Bakım Planlama: 

Süreç Sahibi: Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Bakım politikası doğrultusunda iletim şebekesinin herhangi bir kısmındaki bakım, onarım, kontrol, 
bağlantı veya yenileme için gereken hazırlıkların veya bunlar sonrasında iletim şebekesinin herhangi bir 
kısmının tekrar hizmete alınması için gerek duyulan tüm çalışmaların planlamasını kapsar. Programlı 
bakımların ve bakım günlerinin belirlenmesi bu süreçte yer alır. 

Acil Durum Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Sevkiyat Kontrol ve Dengeleme Müdürlüğü, Doğal 
Gaz İşletme Müdürlükleri, Doğal Gaz Yer Altı Depolama Müdürlüğü, LNG İşletme Müdürlüğü 

Bakım politikası doğrultusunda acil durumu engellemek, oluşma olasılığını azaltmak, üstesinden 
gelebilmek veya kontrol altına alabilmek, yol açtığı zararları yok etmek veya azaltmak, iletim 
şebekesinde doğal gaz akışını ve normal işleyişi eski haline getirebilmek için gerekli tedbirlerin 
belirlenmesi ve acil durumlarda uygulanmasını kapsar.  
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Varlık Bilgi Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Şebeke Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Şebeke Planlama Müdürlüğü 

İletim şirketinin mevcut boru hatları ve ilgili birimlerinin  (dağıtım noktaları, kompresör birimleri ve 
dengeleyicilerin) alt bileşenlerine ilişkin tüm bilgilerin (teknik özellikler, devreye alınma tarihi, planlanan 
bakım tarihi, planlanan değiştirme tarihi, arıza kayıtları ve alınan önlemler, tedarikçi, sorumlu ekip vb.) 
kayıt altına alınması ve bu kayıtların analitik yöntemlerle analiz edilmesi bu süreç kapsamındadır. Bakım 
gereksinimlerinin ön görülmesi için tahmin modellerinin oluşturulması da bu süreçte gerçekleştirilir. Söz 
konusu aktivitelerin gerçekleştirilmesi için Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar 
yürütülür.  

6.3.1.4. Strateji ve Risk Yönetimi 

Uzun Vade Tahmin Çalışmaları 

Süreç Sahibi: Uzun Vadeli Tahmin Müdürlüğü 

Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin oluşturulması ile şirketin faaliyetlerini etkileyen faktörlerin 
öngörülebilirliğinin artırılması için ekonomiye, para ve sermaye piyasalarına ve şirketin içinde bulunduğu 
sektörlere yönelik olarak uzun vade tahmin çalışmaları yürütülmesini kapsar. Doğalgaz talebinin hangi 
tüketim gruplarında ve hangi bölgelerde gelişeceğine yönelik uzun vade tahmin çalışmaları yapılarak 
doğalgaz iletim ihtiyaçlarının analizi için Şebeke Kapasite Planlaması sürecine girdi sağlanır. Sürecin 
çıktıları, ayrıca strateji ve kalite yönetimi süreçlerine girdi oluşturmaktadır. 

Strateji Yönetimi 

Süreç Sahibi: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Ekonomi, finans, politik ve düzenleyici çevrelerin değerlendirilmesini kapsayan dış faktörlerin analiz 
edilmesi ile şirket misyonu, vizyonu ve hedefleri kapsamında kurumsal analizin yapılması bu süreç 
içerisinde yer alır. 5 yıllık stratejik planlar bu süreç kapsamında hazırlanır. Strateji yönetimi süreci, 
Şirketin uzun vadeli beklentilerinin ortaya konulması ile şirketin finansal ve operasyonel hedeflerin 
belirlenmesini ve buna göre orta ve uzun vade sermaye yapısının planlanmasını kapsar.  

Proje Yönetimi 

Süreç Sahibi: İlgili Müdürlük 

Şirket ve birim bazında yürütülen projelere ilişkin hedefler ve kaynak (sermaye, personel ve zaman) 
gereksinimi belirlenerek proje zaman çizelgesi oluşturulmasını kapsar. Projelerin belirlenen bütçe ve 
kaynaklar dâhilinde istenilen hedeflere ulaşmasına ilişkin kontroller süreç içerisinde yapılır. 

Kalite Yönetimi 

Süreç Sahibi: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Şirket ve birim bazında Anahtar Performans Göstergelerinin (APG) belirlenmesi, finansal performansın, 
müşteri memnuniyetinin izlenmesi ve gerçekleşen performansın planlamaya göre kıyaslanması ile 
hedeflerin gerçekleştirilme durumunun raporlaması kalite yönetimi sürecinde yer alır. Eksikliklerin 
belirlenmesi ve iş iyileştirme planının yapılması ile kurumsal kalite dokümanlarının güncellenmesi süreç 
içerisinde yer alan diğer adımlardır.  

Ürün Geliştirme 

Süreç Sahibi: Ürün Geliştirme ve Tarifelendirme Müdürlüğü 

Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni kapasite ve dengeleme ürünleri geliştirilmesini kapsar. Geliştirilen 
ürünler, fiyatlandırma sürecine girdi oluşturur ve ilgili ürüne ilişkin fiyatlar söz konusu süreç kapsamında 
belirlenir. 

Tarife Hesaplama 

Süreç Sahibi: Ürün Geliştirme ve Tarifelendirme Müdürlüğü 

Şirketin iletim faaliyetlerine ilişkin tarifelerin şirketin yıllık gelir gereksinimleri doğrultusunda 
hesaplanarak ve EPDK ile görüşerek belirlenmesini kapsar. Ürün geliştirme sürecinden gelen girdiler 
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doğrultusunda yeni kapasite ve dengeleme ürünlerine yönelik tarifelendirme çalışmalarının yapılması 
da bu süreç içerisinde yer alır. 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi 

Süreç Sahibi: Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Kalite Yönetimi süreci çerçevesinde hazırlanan iş iyileştirme planları doğrultusunda belirli iş vakalarının 
analiz edilmesi, iyileştirme önerilerinin oluşturulması ve belirlenen öncelikler doğrultusunda  hayata 
geçirilmesi adımlarını kapsar. İç Denetim süreci sonucunda ortaya çıkan bulgular bu sürece girdi teşkil 
eder. Belirlenen süreç değişiklikleri Değişim Yönetimi ve Kalite Yönetimi süreçlerini tetikler.  

Değişim Yönetimi 

Süreç Sahibi: Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Süreçlerin iyileştirilmesi ile ilişkili olarak yeni tasarlanan veya güncellenen süreçlerin başarılı bir şekilde 
hayata geçmesi için organizasyon yapısında, personel sayısında ve yetkinliklerde yapılması gereken 
değişimin belirlenmesi ve yönetilmesi bu süreç kapsamındadır. Uygulamaya alınması gereken projelerin 
belirlenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adımları da bu süreçte yer 
alır. 

6.3.1.5. İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşe Alım 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

İhtiyaç duyulan personel taleplerine göre gerekli iş gücü planlamasını içerir. Yeni işe alım süreçleri 
kapsamında iş ilanının verilmesi, özgeçmişlerin toplanması, mülakatların gerçekleştirilmesi, adayların 
değerlendirilmesi ve işe alım kararlarının verilmesi bu süreçte yer alır.  

Özlük İşlemleri 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personel özlük dosyasının oluşturularak izin talepleri, atama başvuruları, kıdem terfileri ve disiplin 
cezaları gibi özlük işlemlerine dair prosedürler oluşturularak ilgili faaliyetler yürütülmesi adımlarını içerir. 
Ayrıca işe alım, emeklilik ve işten ayrılma süreçleri özlük işlemlerine girdi sağlamaktadır. İşe alım 
süreçleri, özlük dosyası hazırlanmak üzere yeni işe başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. 

Eğitim ve Gelişim 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Yıllık eğitim ihtiyaç analizi ve anketleri yapılarak o yıl için ayrılmış eğitim bütçesi kapsamında eğitim 
planı hazırlanmasını kapsar. Eğitimin tipine göre (e-learning, plansız, planlı) eğitimlerin verilmesini ve 
eğitim değerlendirme anketleri ile geri bildirimleri toplanmasını kapsar. İşe alım süreçleri yeni işe 
başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. Bu girdi doğrultusunda işe yeni başlayan çalışanların 
entegrasyonu için gerekli aktiviteler yürütülür.  

Yan Haklar Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personel için şirket aracı, şirket telefonu, performans veya başarı tabanlı ek maaş (bonus) ödemeleri ve 
emekli maaşı (primi) gibi yan hakların belirlenmesini kapsar. Belirlenen yan hakların çalışanlara 
sağlanması bu süreç çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu süreçlerde yer alan faaliyetler Satın Alma 
Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. 

Bordro Operasyonları 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Maaş ödemesi, ikramiye, masraf ve prim gibi ek ödemelerin ve ödeme kesinleri hesaplanarak bordro 
hesaplaması yapılması bu süreç kapsamındadır. Bordro operasyonları süreci içerisinde ek olarak bordro 
üzerinden gerekli icmallerin çıkartılır, SGK primleri hesaplanır ve gerekli onay süreçlerinin ardından ilgili 
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personele gerekli ödemelerin yapılması için finans süreçleri ile paylaşılır. Bu süreçlerde yer alan 
faaliyetler Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Ayrıca işe alım süreçleri yeni 
işe başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. 

Kariyer ve Performans Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Kariyer yol haritasının oluşturulması sürecinde personelin kariyer hedeflerinin, sahip olması gereken 
bilgi ve yetkinliklerinin ve alması gereken eğitimlerin belirlenmesi adımları yer alır. Belirlenen kriterlere 
göre personelin bulunduğu pozisyon için performans değerlendirmesi bu süreç kapsamındadır. İşe alım 
süreci, kariyer ve performans yönetimi sürecine yeni işe başlayanları bildirerek girdi oluşturmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

Süreç Sahibi: Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü 

Doğal gaz iletim faaliyeti göz önünde bulundurularak iş yerindeki risk faktörleri belirlenerek risk 
prosedürlerinin hazırlanması ve buna göre önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerekir. Boru 
hatları ve sistem birimlerine (dağıtım noktaları, kompresör istasyonları, basınç düzenleyicileri) ilişkin 
tedbir ve öneriler defteri düzenlenerek ve güncellenerek bölgelerdeki ilgili yönetime teslim edilir. ISG 
mevzuatı takip edilerek varsa gerekli düzenlemeler yapılır, ilgili birimler bilgilendirilir ve ISG personeli 
eğitilir. 

Emeklilik ve İşten Ayrılma Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personelin işten ayrılma sebebine göre (çalışan talebiyle, işveren talebiyle, süreli iş akdinin süresinin 
dolmasıyla) işten ayrılma taleplerinin değerlendirilmesi, içten çıkış prosedürlerinin işletilmesi, hak 
edişlerin ve tazminatların hesaplanması ve işten ayrılma ibranamenin hazırlanması faaliyetleri bu süreç 
içerisinde yürütülür. 

6.3.1.6. Kurumsal İşler 

Kurumsal İlişkiler Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Farklı iş birimleri tarafından gelen talepler doğrultusunda medya ve kurumsal ilişkiler stratejisinin 
belirlenmesi, tanıtım materyallerinin hazırlanması, duyuruların yapılması ve yayınlanması faaliyetlerini 
içermektedir. Yerel ve uluslararası paydaşlarla ilişkilerin yürütülmesini kapsar. Basın ve Halkla İlişkiler 
yönetimi süreci ile etkileşim haline yürütülmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Uluslararası ilişkiler yönetimi süreci, Şirketin uluslararası alanda temsil edilmesi, çalıştaylara, fuarlara 
ve sunumlara katılarak şirketin ve markanın uluslararası alanda tanıtımının yapılması ile uluslararası 
sosyal yardım çalışmalarının yürütülmesi faaliyetlerini kapsar. Sürecin çıktısı, yeni iş alanları ve fırsat 
yönetimi sürecine girdi sağlamaktadır. 

Yeni İş Alanları ve Fırsat Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Uluslararası Projeler Müdürlüğü 

Uluslararası İlişkiler Yönetimi sürecinden gelen girdiler doğrultusunda yeni iş alanları ve fırsatlarının 
takibi, koordinasyonu ve projelendirilmesini içerir Mevcut uluslararası projelerin (TANAP) izlenmesi de 
bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. Strateji yönetimi süreçleri ile koordineli olarak çalışmalar  yürütülür.  
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Basın ve Halkla İlişkiler Yönetimi:  

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Şirketin basın açıklamalarının hazırlanması, özellikle boru hatlarının geçtiği bölgelerde halkla ilişkilerin 
yürütülmesi, sosyal yardım çalışmaları politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini 
kapsamaktadır. İlgili aktiviteler, Kurumsal İlişkiler Yönetimi süreci ile etkileşim haline yürütülmektedir. 

6.3.1.7. Mevzuat ve Hukuk Yönetimi 

EPDK Düzenlemelerine Uyum: 

Süreç Sahibi: Mevzuat İşleri Müdürlüğü 

EPDK düzenlemeleri ile uyumun sağlanması için Şirketin faaliyet alanlarını ilgilendiren mevzuatın 
düzenli olarak takip edilmesi, değişiklik olduğu durumda şirket faaliyetlerinde oluşturacağı etkinin analiz 
edilmesi ve ilgili birim ve personelin bilgilendirilmesi süreç kapsamında yer alır. Mevzuat taslaklarına 
verilecek görüşlerin şirketin strateji ve politikaları doğrultusunda konsolide edilmesi adımları da bu 
süreçte yer almaktadır. Mevcut düzenlemelere ilişkin iş ve işleyişlerinin uyumluluğunun kontrolü, EPDK 
denetimlerinde Şirket içi koordinasyonun sağlanması bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. Ayrıca, Ürün 
Geliştirme ve Fiyatlandırma süreçleri ile koordinasyon halinde EPDK ile tarife görüşmelerinin 
yapılmasını kapsar.  

Genel Hukuk Kuralları ile Uyum: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

EPDK düzenlemeleri dışında kalan sözleşme, yönetmelik veya kanun gibi genel hukuk kurallarına uyum 
için gerekli adımlar yer almaktadır. Süreç kapsamında Şirket içinde hukuk kuralları hakkında 
farkındalığın artırılmasına yönelik aktiviteleri içerir. Her alanda uyumun sağlanması amacıyla değişen 
ve yenilenen kuralların takibi ve gerekli kontrol prosedürlerinin uygulanması bu süreç içerisindedir. 

Uluslararası Hukuk Kuralları ile Uyum: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği, Mevzuat İşleri Müdürlüğü 

Şirket’in faaliyet gösterdiği bölgeler itibariyle tabi olduğu uluslararası sözleşme, yönetmelik veya kanun 
gibi düzenlemelere uyum için gerekli adımlar yer almaktadır. Özellikle gerçekleştirilen uluslararası 
projeler nedeniyle ortaya çıkan uluslararası hukuk kurallarına uyum yükümlülükleri ile AB direktifleri bu 
süreç çerçevesinde takip edilir. Uluslararası hukuk kurallarına uyumun sağlanması amacıyla değişen ve 
yenilenen kuralların takibi ve gerekli kontrol prosedürlerinin uygulanması bu süreç içerisindedir. 

Hukuki Danışmanlık:  

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

Şirket’in diğer birimlerine sözleşmeler, hukuki ihtilaflar ve Şirket içi hukuki konulara ilişkin sözlü ve yazılı 
görüş verilmesi, konuların hukuka uygunluğunun incelenmesi aktivitelerini içerir. Bu süreç çerçevesinde 
mevzuat değişikliklerine görüş verilmesi çalışmalarına destek sağlanır.  

İcra Takibi: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

İcra takiplerinin listelenmesi, avukat atamasını yapılması, ödeme yapmayan tarafla iletişime geçilmesi,  
icra takibine konu olan gerekli belgelerin hazırlanması, ödemlerini yapmayan taraf için icra dosyasının 
oluşturulmasını kapsamaktadır. Eğer ödemeyi gerçekleştirmeyen taraftan tahsilat yapılamamış ise icra 
davasının açılması, borcun ödendiği kısmının tahsil edilmesi ödenmeyen kısmı için haciz işlemlerinin 
başlatılması yer almaktadır. 

Dava Takibi: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

Şirketin taraf olduğu davalarda Şirket’in temsil edilmesi, Şirket adına dava açılması, bütün kanun 
yollarına başvurularak davaların takip edilmesi, mahkemelerden gelen ara kararların değerlendirilerek 
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cevaplanması, söz konusu faaliyetlere ilişkin kayıtların oluşturularak saklanması ve gerektiğinde 
kullanılması aktivitelerini içerir.  

6.3.1.8. Satın Alma ve Lojistik 

Satın Alma Stratejisi Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Şirketin satın alma faaliyetlerine ilişkin olarak hangi ürün ve hizmetlerin satın alma yoluyla tedarik 
edilmesi gerektiğini, ihaleli alımlar için hangi koşulların aranması gerektiği gibi satın alma stratejilerinin 
belirlendiği adımları kapsar. Ayrıca, bu süreç çerçevesinde satın alma analizleri gerçekleştirilerek 
stratejik tedarikçiler ve ürün grupları belirlenir, tedarikçi APG’leri oluşturulur. Sürecin çıktısı, ihale 
yönetimi ve değerlendirme, sözleşme yönetimi, sipariş yönetimi, ürün hizmet ve kabul, stok yönetimi ve 
lojistik gibi satın alma alanı altındaki süreçlere girdi oluşturur. 

İhale Yönetimi ve Değerlendirme: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

İlgili birimler tarafından bildirilen ihtiyaçların toplanması ve satın alma formlarının oluşturulması, ihale 
sürecinin ve pazarlıkların yönetilmesi, tedarikçi seçiminin ardından da sözleşme imzalanmasına kadar 
olan aktiviteler yürütülmektedir. Süreç, satın alma stratejisi sürecinden gelen girdileri kullanır ve 
çıktılarını sözleşme yönetimi, ürün ve hizmet kabul süreclerine iletir. 

Sözleşme Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Satın alınan mal veya hizmete ilişkin sözleşmenin yönetilmesi adımlarını kapsar. Sözleşme çerçevesinin 
hazırlanması ve imzalanmasının takibi bu sürecin içerisinde yer almaktadır. Süreç, ihale yönetimi ve 
değerlendirme sürecinden gelen girdileri kullanır. 

Sipariş Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

İlgili Müdürlükler tarafından bildirilen ihtiyaçların toplanması, satın alma formlarının oluşturulması ve 
daha önceden seçilmiş tedarikçilere siparişlerin verilmesi aktiviteleri yürütülmektedir. Süreç, satın alma 
stratejisi sürecinden gelen girdileri kullanır ve çıktılarını ürün ve hizmet kabul sürecine iletir. 

Ürün ve Hizmet Kabul: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Ürün ve hizmet kabul süreci kapsamında, tedarikçi firmanın teslimi gerçekleştirmesi, zimmet birimi 
tarafından gerekli kontrollerin yapılması, kusurlu olması durumunda tutanak tutulması, uygun olması 
durumunda stok girişlerinin yapılması, hak edişlerin hesaplanması, faturanın satın alma birimi tarafından 
imzalanması ve ödeme için muhasebeye bildirimin yapılması faaliyetleri yürütülür. Tedarikçi APG’lerinin 
oluşturulması ve APG’ler bazında tedarikçi performanslarının kaydedilmesi ile geri bildirimlerin 
yapılması faaliyetleri de süreç içerisinde yer almaktadır. Tedarikçi bilgilerinin sisteme girilmesi, adayların 
tedarikçi koşullarını sağladığının kontrol edilip sisteme kaydedilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi 
faaliyetlerini kapsar. İhale yönetimi ve değerlendirme ve sipariş yönetimi süreçlerinden gelen bilgiler, 
süreç için girdi olmaktadır. 

Stok Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Tedarikçi malzemelerinin teslim alınması sonrasında depoya yerleştirilmesi, stok girişinin yapılması, 
istenildiği takdirde talep sahibine teslimatın yapılması ve stok kaydının güncellenmesi faaliyetlerini 
kapsar. Stok yönetimi süreci, lojistik planlama süreci ile etkileşimli olarak ilerler. 
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Lojistik Planlama: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

İlgili birimlerde talep edilmesi halinde stoktan ihtiyaç duyulan yere gerekli malzeme ve ürünlerin 
taşınması faaliyetlerini kapsar. Özellikle Bölge Müdürlüklerinin sahada ihtiyaç duyduğu malzeme ve 
ekipmanların stoktan sevki sağlanır. Lojistik planlama süreci, stok yönetimi süreci ile etkileşimli olarak 
ilerler. 

6.3.1.9. Muhasebe ve Finans 

Muhasebe 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve arşivlenmesi işlemleri muhasebe süreci kapsamında 
gerçekleştirilir. Kasa muhasebesi (tediye ve tahsilat işlemlerinin) ile banka muhasebesi (hesap özetleri 
işlemleri ve banka hesaplarının muhasebeleştirilmesi) işlem adımlarını içerir. Avans ve masraflara ilişkin 
süreçlerin yönetilmesi ve beyannamenin hazırlanması ve dönem sonu işlemleri tamamlanarak mali 
faaliyet raporu hazırlanması süreç içerisinde yer alan adımlardır. Muhasebe süreci tarafından belirlenen 
ödemeler finans süreçlerinde sonlandırılmaktadır. 

Finans  

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Finans süreci, bütçe yönetimi (birim bütçelerinin oluşturulması, onaylanması ve bütçe gerçekleşme 
takibinin yapılması), farklı iş süreçleri kapsamında oluşturulan ödeme talimatlarının yönetimini kapsar. 
Muhasebe süreçlerinden gelen ödeme talepleri finans süreçleri kapsamında gerçekleştirilir. 

Teminat Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Teminat yönetimi kapsamında, kapasite ve dengeleme piyasalarına ilişkin ve şirketin taraf olduğu 
bağlantı, bağlantılı sistem teslim ile dengeleme gazı anlaşmalarına ilişkin teminatların alınması, süreli 
teminatların süresinden önce ilgili birime uyarıların oluşturulması için kontrol edilmesi, teminat iadesi 
taleplerinin değerlendirilmesi, gereken durumlarda teminat mektubu verilmesi ve verilen teminatların 
geri alınması adımları yürütülmektedir. 

Hazine 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Ekonomi ve para piyasalarına ilişkin araştırmaların yapılması ve şirketin finans birimi ile koordineli olarak 
fon yönetim süreçlerinin yürütülmesi hazine süreci kapsamında yer almaktadır. Sürecin hedefi Şirketin 
getiri ve risk beklentilerine göre azami değer oluşturmaktır. 

İç Denetim 

Süreç Sahibi: İç Denetim Kurulu 

İnceleme ve soruşturmalara ilişkin işlemleri yürütülmesi, iç kontrol standartlarının geliştirilmesi, iç 
denetim planlamasının yapılması, iç denetim yürütme ve raporlama işlemlerini ve iç denetim izleme 
değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi bu süreç kapsamında yürütülür. 

Vergi Muhasebesi ve Uyum Yönetimi  

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

İletim gelirlerine ilişkin vergiler ile genel vergilerin ayrı olarak hesaplanması ve ilgili vergi beyannamelerin 
hazırlanması adımlarını kapsar. Muhasebe kayıtlarının oluşturulması ile ödemenin yapılması için 
muhasebe ve finans birimlerine bildirimler gönderilmesi, vergi kanunu ve ilgili diğer kanunların takip 
edilerek değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirmelerin ve vergi hesaplamasındaki düzenlemelerin 
yapılması adımları süreç içerisinde yer alır. 
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6.3.1.10. Bilgi Teknolojileri Yönetimi 

BT Planlama 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT stratejisinin ve hedeflerinin incelenmesi, BT stratejik planın hazırlanması ve hazırlanan planlamaya 
göre gerekli yazılım, donanım ihtiyaçlarının ortaya konulması adımlarını kapsar. Buna ilişkin olarak 
gerekli satın alma ve bütçe planlama faaliyetleri ile koordinasyon sağlanması da süreç kapsamında yer 
almaktadır. 

BT Altyapı Planlama 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT altyapı planlama süreci, BT birimine ilişkin veri tabanı, ağ ve yazılım yönetimi gerçekleştirilerek veri 
tabanı ve ağ altyapısının kurulması, yapılandırma değişikliklerinin uygulanması ve kullanıcıların 
bilgilendirilmesi, veri tabanı ve ağın izlenmesi ile yazılım lisanslarının takip edilmesi faaliyetlerini kapsar. 
BT planlama doğrultusunda belirlenen altyapı ihtiyaçları BT altyapı planlamaya girdi sağlamaktadır. 

Yönetim ve Destek Hizmetleri  

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Farklı talep kanallarından gelen yardım taleplerinin kategorize edilmesi, donanım ve yazılım yardım 
taleplerinin incelenmesi ve gerekli çözümün sağlanması adımlarını içerir. Yardım masası süreçlerinin 
ardından talebin karşılandığına yönelik teyit alınması ve gerekli geri bildirimlerin toplanması da süreç 
içerisinde yürütülür.  

BT Varlık Yönetimi 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT sistemlerinin bakım, onarım ve güncelleme faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut sistemlerin işlerliğinin 
devam ettirilmesi ve kontrol altıda tutulması gibi BT varlıkların yönetimi faaliyetlerinin yapılması 
adımlarını kapsar. Bu süreç kapsamında yapılan faaliyetler sistem operasyonları süreçleriyle koordineli 
olarak gerçekleştirilir. 

BT Sistem Operasyonları 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Sistem ve ağa ilişkin olarak kontrol ve test faaliyetleri ile yedekleme ve bakım işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini kapsar. 

Bilgi Güvenliği Yönetimi 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Bilgi güvenliği yönetimi süreci, bilginin ve bilgi altyapı varlıklarının korunması ile verinin yanlış 
kullanımına,  kaybolmasına, zarar görmesine ve yanlış kişilerin kullanımına açılmasına ilişkin risklerin 
ortadan kaldırılması faaliyetlerini kapsar. Güvenlik risk analizi yapılarak çalışma sonuçlarına göre 
güvenlik gereksinimlerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve gerekli geliştirme işlemleri ile hayata 
geçirilmesini kapsamaktadır. BT planlama süreci doğrultusunda belirlenen bilgi güvenliği ihtiyaçları bilgi 
güvenliği yönetimi sürecine girdi sağlamaktadır. ISO 27001 ve COBIT gibi standartların şirket içinde 
uygulamaya alınmasını sağlanır. 

6.3.1.11. Tesis Yönetimi 

Tesis Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bakım/onarım/tadilat ve inşaat işlemlerinin yapılması, bina sigorta 
işlemlerinin yapılması, bina giriş çıkış ve santral işlemlerinin yapılması ile temizlik, yemek, bahçe, peyzaj 
gibi diğer hizmetlerin yönetimimin yapılması bu süreç içerisinde yer almaktadır. 
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Araç Filo Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Araç filo yönetimi, araç filo stratejilerinin oluşturulması, yıllık araç ihtiyaçlarının belirlenmesi ve araç 
ihtiyacının oluşmasını müteakip kiralama veya satın alma gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu araçlara 
ilişkin kayıtların tutulması aktivitelerini içerir. Aynı zamanda, ilgili iş emri kapsamında gerekli olan 
araçların belirlenmesi ve atanması, araç parkının yönetimi sürecinde de araç filosunun kullanım 
ömürlerinin kontrol edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanır. 

Güvenlik 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Güvenlik iş çizelgesinin hazırlanması, vardiyaların hazırlanması, güvenlik işlerinin hizmet alım veya 
benzeri yollarla güvenlik personelinin istihdam edilmesi bu süreç içerisinde yer almaktadır. Aynı 
zamanda güvenlik personelinin ve güvenlik işlerinin takibinin yapılması da kapsanmaktadır. 

Arşiv Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Süreç kapsamında, her türlü evrak, dilekçe ve dilekçe geri dönüşleri gibi şirket içinde oluşan elektronik 
arşivin işlenmesi ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, evrakların fiziksel 
ortamda muhafaza edilmesi, her yılın belli dönemlerinde yapılan ayıklama ve imha faaliyetlerinin 
yapılması bu süreç kapsamındadır. Genel evrak yönetimi süreci ile etkileşimli olarak yürütülür. 

Genel Evrak Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Genel Evrak Yönetimi süreci kapsamında, gelen evrak ve giden evrak işleri yürütülmektedir.  Gelen 
evrak sürecinde, şirket dışından ya da şirketin başka bir biriminden gelen evrakın alınması, ilgili 
birimlere/kişilere iletilmesi ve gerekiyorsa dosyalanarak saklanması aktiviteleri yürütülmektedir. Giden 
evrak sürecinde ise, giden evrakın numaralandırılıp sisteme kaydedilmesi, gönderilmesi, gönderilen 
takibi evrak kayıt birimlerinden teslimata ilişkin tarih ve sayı numaraları alınması aktiviteleri yer alır. Arşiv 
yönetimi süreci ile etkileşimli olarak yürütülür. 

Demirbaş Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Demirbaş Yönetimi süreci kapsamında, satın alınan malın demirbaş olarak kaydedilmesi, işe alım ya da 
işten ayrılma durumlarında ya da mevcut demirbaşlarda yıpranma, kırılma, yenileme ihtiyacı olması 
durumunda demirbaş zimmetlerinin güncellenmesi aktiviteleri yürütülmektedir. 

Sosyal İşler Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Sosyal işler yönetimi sürecinde, Şirket bünyesinde yürütülen spor faaliyetleri, yemek organizasyonları 
ve benzeri her türlü sosyal faaliyetin planlanması ve yürütülmesi adımları yer almaktadır. 

6.3.2. Tedarik Şirketi İş Süreçleri 
BOTAŞ Tedarik Şirketi için tasarlanan nihai organizasyon şemasına göre gerçekleştirilmesi gereken 
faaliyetler öncelikli olarak süreç grupları halinde tanımlanmış ve her süreç grubunun içinde yer alan 
süreçler detaylı olarak açıklanmıştır. Tedarik faaliyetlerinin yapısı gereği süreçler birden fazla 
müdürlüğün görev alanına girebilmektedir. Bu durumdan dolayı her bir süreç için süreç ve müdürlük 
eşleştirmeleri yapılmıştır. 
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6.3.2.1. Doğal Gaz Ticaret Yönetimi 

Kısa Vadeli Tahmin Çalışmaları: 

Süreç Sahibi: Kısa Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü 

Şirketin operasyonlarını etkiyebilecek talep, fiyat ve ekonomik göstergeler ve benzeri veriler üzerine 
tahmin modelleri oluşturmayı kapsar. Yapılan planlama ve modelleme çalışmaları ile birlikte tahminlerin 
gerçekleştirilmesi, oluşturulan modellerden elde edilen tahmin değerlerini gerçekleşen değerlerle 
kıyaslaması, tahmindeki sapmaların analiz edilmesi ve analizlere dayanarak modeller üzerinde 
güncellemelerin gerçekleştirilmesi süreç içerisinde yer alan adımlardandır. Kısa vadeli tahmin 
çalışmaları sürecinde elde edilen tahmin verileri, ticaret ile ilgili olan tezgah üstü piyasalarda ticaret, ikili 
ticaret, sınır ötesi ticaret ve organize piyasalarda ticaret süreçlerine girdi oluşturmaktadır. 

Tezgah Üstü Piyasalarda Ticaret: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü 

Şirketin yurt içindeki tezgah üstü piyasalarda yaptığı ticaret işlemlerine ilişkin aktiviteler yer alır. Şirketin 
belirlediği portföy yönetimi politikası ve sahip olduğu açık pozisyon doğrultusunda tezgah üstü 
piyasalarda standart ve standart olmayan kontratlar ile alım/satım işlemleri yürütmesi bu süreç 
kapsamındadır. Kısa ve uzun vadeli tahmin çalışmaları süreçlerinden gelen veriler, bu sürece girdi 
oluşturur. Aynı zamanda Ticari İşlem Limitleri sürecinin çıktıları da bu süreç içerisinde belirleyici 
olmaktadır.  

İkili Ticaret: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü 

Bu süreç kapsamında yurt içindeki alıcı ve satıcılar ile sözleşme koşulları birebir tartışılarak ticaret 
koşulları belirlenmekte ve anlaşma sağlandıktan sonra alım/satım işlemleri yürütülmektedir. Şirketin 
belirlediği portföy yönetimi politikası ve sahip olduğu açık pozisyon doğrultusunda ikili ticaret işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. Kısa ve uzun vadeli tahmin çalışmaları süreçlerinden gelen veriler, sürece girdi 
oluşturur. Aynı zamanda Ticari İşlem Limitleri sürecinin çıktıları da bu süreç içerisinde belirleyici 
olmaktadır. 

Sınır Ötesi Ticaret: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz İthalat/İhracat Müdürlüğü 

Sınır ötesi ticaret faaliyetleri ile ilgili gerekli analiz ve iş geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu süreç 
kapsamında, yurtdışındaki diğer tedarikçilerle alım ve satım işlemleri yürütülür. Bu ticari faaliyetler 
ağırlıklı olarak ikili anlaşmalar ile gerçekleştirilebileceği gibi ilerleyen dönemde tezgah üstü ve organize 
piyasalar üzerinden de gerçekleştirilebilir. Sınır ötesi ticaret süreci kapsamında, Şirket operasyonlarının 
sürekliliği ve karlığını korumak amacıyla yurtdışı piyasalar ve oyuncular takip edilerek, uygun görülen 
ülke ve piyasalar belirlenir. Söz konusu piyasaların koşulları çerçevesinde alım ve satım işlemleri 
gerçekleştirilir. Kısa ve uzun vadeli tahmin çalışmaları süreçlerinden gelen veriler, sürece girdi oluşturur. 
Aynı zamanda Ticari İşlem Limitleri sürecinin çıktıları da bu süreç içerisinde belirleyici olmaktadır. 

Organize Piyasalarda Ticaret: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Ticaret Müdürlüğü 

Spot veya uzun vadeli olarak yurt içindeki tüm organize piyasalarda yapılan ticaret faaliyetlerini kapsar. 
Kısa vadeli portföy dengesinin sağlanması için doğal gaz alım ve satımlarının yapıldığı spot piyasa 
ticareti bu süreç altında yer almaktadır. Aynı zamanda uzun vadeli ticari faaliyetleri içeren ve uzun vadeli 
pozisyon hedeflerine göre yapılan (standart) vadeli ve türev ürünlere yönelik ticaret de organize 
piyasalar süreci içerisinde yer almaktadır. Kısa ve uzun vadeli tahmin çalışmaları süreçlerinden gelen 
veriler, sürece girdi oluşturur. Aynı zamanda Ticari İşlem Limitleri sürecinin çıktıları da bu süreç 
içerisinde belirleyici olmaktadır. 
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Ürün Geliştirme: 

Süreç Sahibi: Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma Müdürlüğü 

Piyasa gereklilikleri, Şirket’in stratejisi ve mevzuat çerçevesinde son kullanıcı statüsündeki regüle 
olmayan müşterilere ve diğer tedarikçilere yönelik ürün geliştirilmesi, yeni tarifelerin ve bu tarifelerle 
bağlantılı sözleşmelerin oluşturulmasını içerir. Bu bağlamda mevcut ve yeni geliştirilen ürünlerin satış 
performansının değerlendirilmesi süreç içerisinde yer alan diğer adımlardandır. Oluşturan ürünler, 
fiyatlama ve modelleme sürecine girdi oluşturmaktadır. 

Fiyatlama ve Modelleme: 

Süreç Sahibi: Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma Müdürlüğü 

Ürün geliştirme kapsamında belirlenen ürünlerin potansiyel kazanç ve maliyetlerini göz önüne alarak 
fiyatlandırma çalışmalarını kapsar. Bu süreç içerisinde uygun fiyatlandırma modelleri oluşturulması ve 
geliştirilen ürünlerle birlikte fiyat hesaplamalarında kullanılması yer alır. Sürecin çıktıları Son Kullanıcıya 
Satış, Tezgah Üstü Piyasalarda Ticaret, İkili Ticaret, Sınır Ötesi Ticaret ve Organize Piyasalarda Ticaret 
süreçlerinde kullanılır. 

Son Kullanıcıya Satış: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Tedarik Müdürlüğü 

Türkiye içerisinde yer alan son kullanıcılara gaz tedarik etmekle ilgili görevleri kapsar. Regüle tarifeler 
üzerinden Yİ/YİD santralleri ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine, regüle olmayan tarifeler üzerinden ise 
serbest tüketici olma hakkına haiz sanayi ve ticarethane abonelerine gaz tedarik edilme işlemleri bu 
süreç içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda, uygun serbest tüketici segmentlerinin ve uygun satış 
kanallarının belirlenmesi bu süreç içerisinde yürütülmektedir. Ürün geliştirme, fiyatlandırma ve 
modelleme süreçlerinin çıktıları, sürece girdi olmaktadır. 

Pazarlama Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Doğal Gaz Pazarlama Müdürlüğü 

Pazarlama yönetimi kapsamında sektör takibi yapılarak müşteri analizlerinin yapılması, satış 
fırsatlarının belirlenmesi ile regülatif kısıtların değerlendirilmesi faaliyetleri sonucunda pazarlama 
planının belirlenmektedir. Pazarlama planlamasına göre markalaşma ve pazarlama kampanyalarının 
belirlenmesi ile lansmanlar ve tanıtımlar gerçekleştirilmektedir. 

 Operasyon Kontrol Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Operasyon Kontrol Müdürlüğü 

Operasyon kontrol yönetimi sürecinde teslimatların planlanması ve dengesizliklerin yönetilmesi ile ilgili 
adımlar yer alır. Bu çerçevede, İletim Sistemi İşletmecisi ile idari ve teknik konularda gerekli iletişimin 
sağlanması, Elektronik Bülten Tablosu üzerinden gerekli bildirimlerin yapılması süreç içerisinde 
gerçekleştirilir. 

6.3.2.2. Risk Yönetimi 

Portföy Analizi: 

Süreç Sahibi: Portföy Yönetim Müdürlüğü 

Şirketin müşteri portföyünün farklı risk unsurları (kredibilite, konsantrasyon vb.) incelenerek karşı taraf 
risklerinin yönetilebilir seviyede olmasına yönelik çalışmaları kapsar. Ayrıca regüle ve regüle olmayan 
farklı müşteri portföylerinin karlılığı bu süreç çerçevesinde analiz edilir ve şirketin hedeflediği getiri ve 
risk seviyesine ulaşmak için gerekli düzenlemeler yapılır. Operasyonel risk analizi ve piyasa risk analizi 
süreçleri ile koordinasyon halinde aktiviteler yürütülür.  
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Piyasa Risk Analizi: 

Süreç Sahibi: Risk Yönetim Müdürlüğü 

Piyasa fiyatlarında ve işlem hacminde yaşanan değişimler analiz edilerek tedarik şirketinin açık 
pozisyonları nedeniyle uğrayabileceği zararın farklı ölçüm metotlarıyla göre (VaR, C-far, PaR vb.) 
hesaplanmasını içerir. Bu kapsamda hem doğal gaz fiyatları hem de doğal gazın endeksli olarak 
fiyatlandığı diğer emtialar (örn; petrol) ve döviz kurları hesaplamalara dahil edilir.  Şirketin belirlemiş 
olduğu getiri ve risk hedeflerine uygun olarak raporlamaların yapılmasını kapsamaktadır. Sürecin 
çıktıları Ticari İşlem Limitleri sürecinde kullanılmaktadır. 

Ticari İşlem Limitleri: 

Süreç Sahibi: Risk Yönetim Müdürlüğü 

Tedarik şirketinde tezgâh üstü piyasalar, organize piyasalar, ikili anlaşmalar ve sınır ötesi ticaret 
faaliyetlerini yürüten ekiplerin alabilecekleri aksiyonların ve bu aksiyonlara ilişkin üst/alt fiyat ve hacim 
sınırlarının belirlenmesini içerir. Bu sayede Şirketin genel olarak hedeflemiş olduğu getiri ve risk 
seviyelerinin temin edilmesi sağlanır. Sürecin çıktıları Operasyonel Risk Analizi sürecinde 
kullanılmaktadır.  

Operasyonel Risk Analizi: 

Süreç Sahibi: Risk Yönetim Müdürlüğü 

Tedarik şirketinin operasyonel süreçleriyle ilişkili olarak farklı risk unsurlarının (çalışanlar, sistemler, 
süreçler ve dış olaylar) belirlenmesi, bu doğrultuda risk kataloglarının hazırlanması ve belirlenen 
kontrollerin uygulanma durumunun takip edilmesini kapsar. Bu sayede mevcut operasyonel süreçlerin 
işleyişinin kesintisiz ve doğru şekilde yapılması sağlanır. Portföy Analizi ve Ticari İşlem Limitleri 
süreçlerinin çıktılarından faydalanılır. Sürecin çıktıları diğer tüm iş süreçlerini etkilemektedir. 

6.3.2.3. Arka Ofis 

Sözleşme Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Ticaret yapılan taraf ile mutabık kalınan koşullarda sözleşmenin imzalanması adımlarını kapsar. 
Sözleşme imza sürecinin ve sözleşmenin uygulanmasının periyodik takibi, bu sürecin içerisinde yer 
almaktadır. Süreç, ticaretin yürütüldüğü Tezgah Üstü Piyasalarda Ticaret, İkili Ticaret, Sınır Ötesi Ticaret 
ve Son Kullanıcıya Satış süreçlerini devamında ilerlemektedir. 

Uzlaştırma ve Mutabakat: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

İletim Sistem Operatörü ve Organize Piyasa İşletmecisi tarafından hesaplanan uzlaştırma verilerinin 
Şirket tarafından hesaplanan verilerle karşılaştırılması, fark tespit edilmiş ise düzeltilmesi için gerekli 
başvurunun yapılması ve takibi faaliyetlerinden oluşur. Alacaklar için mutabakatın sağlanmasının 
ardından Faturalama süreci çerçevesinde ilgili aktiviteler sürdürülür.  

Faturalama: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Hesaplanan fatura tutarına göre faturanın düzenlenmesi ve faturaların ödenmek üzere basılı veya e-
fatura olarak karşı tarafa iletilmesi aktivitelerini kapsar. Belirlenen tutarların faturalanması için Muhasebe 
ve Finans süreçleri ile koordineli çalışılır. Faturalama süreci regüle tarifeden gaz tedarik edilen müşteriler 
için regüle tarifeye göre, diğer müşteriler için sözleşme koşullarına göre yürütülür. Sözleşme Yönetimi 
sürecinden gelen çıktı, Faturalama sürecine girdi oluşturmaktadır.  
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Tahsilatların Takibi: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Müşterilerin gerekli yükümlülüklerini zamanın ve eksiksiz şekilde yapmaları kontrol edilmekte ve 
raporlanmaktadır. Bu süreç kapsamında, müşteriden son ödeme tarihine kadar tahsil edilemeyen 
alacaklar, yapılmış olan sözleşme dâhilinde belli bir süre takibe alınır, çeşitli bilgilendirmeler yapılır. 
Yasal uyarılar sonucunda hâlâ tahsil edilemiyor ise, sözleşme fesih edilerek yasal takip süreci (icra 
yoluyla tahsilata kadar varan) başlar. Bu süreç İcra Takibi ile koordineli olarak çalışmaktadır. 

Teminat Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Müşterinden/3. şahıslardan teminat alınması, süreli teminatların süresinden önce ilgili birime uyarıların 
oluşturulması için kontrol edilmesi, müşteri veya 3. şahıslardan gelen teminat iadesi taleplerinin 
değerlendirilmesi, gereken durumlarda teminat mektubu verilmesi ve verilen teminatların geri alınması 
adımları yürütülmektedir. Sözleşme Yönetimi süreçleri, teminat yönetimi sürecine girdi olmaktadır. 

6.3.2.4. Strateji Yönetimi 

Uzun Vade Tahmin   

Süreç Sahibi: Uzun Vadeli Planlama ve Tahmin Müdürlüğü 

Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin oluşturulması ile şirketin faaliyetlerini etkileyen faktörlerin 
öngörülebilirliğinin artırılması için ekonomiye, para ve sermaye piyasalarına ve şirketin içinde bulunduğu 
sektörlere yönelik olarak uzun vade tahmin çalışmaları yürütülmesini kapsar. Doğalgaz talebinin hangi 
müşteri gruplarında ve hangi bölgelerde gelişeceğine yönelik uzun vade tahmin çalışmaları yapılarak 
doğalgaz arz ve talep analizi sağlanır. Sürecin çıktıları, ayrıca strateji ve kalite yönetimi süreçlerine girdi 
oluşturmaktadır. 

Strateji Yönetimi 

Süreç Sahibi: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Ekonomi, finans, politik ve düzenleyici çevrelerin değerlendirilmesini kapsayan dış faktörlerin analiz 
edilmesi ile şirket misyonu, vizyonu ve hedefleri kapsamında kurumsal analizin yapılması bu süreç 
içerisinde yer alır. 5 yıllık stratejik planlar bu süreç kapsamında hazırlanır. Strateji yönetimi süreci, 
Şirketin uzun vadeli beklentilerinin ortaya konulması ile şirketin finansal ve operasyonel hedeflerin 
belirlenmesini ve buna göre orta ve uzun vade sermaye yapısının planlanmasını kapsar. 

Proje Yönetimi 

Süreç Sahibi: İlgili Müdürlük 

Şirket ve birim bazında yürütülen projelere ilişkin hedefler ve kaynak (sermaye, personel ve zaman) 
gereksinimi belirlenerek proje zaman çizelgesi oluşturulmasını kapsar. Projelerin belirlenen bütçe ve 
kaynaklar dâhilinde istenilen hedeflere ulaşmasına ilişkin kontroller süreç içerisinde yapılır. 

Kalite Yönetimi 

Süreç Sahibi: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Şirket ve birim bazında Anahtar Performans Göstergelerinin (APG) belirlenmesi, finansal performansın, 
müşteri memnuniyetinin izlenmesi ve gerçekleşen performansın planlamaya göre kıyaslanması ile 
hedeflerin gerçekleştirilme durumunun raporlaması kalite yönetimi sürecinde yer alır. Eksikliklerin 
belirlenmesi ve iş iyileştirme planının yapılması ile kurumsal kalite dokümanlarının güncellenmesi süreç 
içerisinde yer alan diğer adımlardır.  
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Tarife Hesaplama 

Süreç Sahibi: Mevzuat Müdürlüğü 

Regüle tarifeden gaz tedarik edilen müşteriler için şirketin yıllık gelir gereksinimleri doğrultusunda ilgili 
tarifelerin hesaplanarak,  EPDK ile görüşmelerin yapılması ve EPDK tarafından belirtilen kurallara göre 
tarifelerin uygulamaya alınması için ilgili birilerin bilgilendirilmesi adımları yer almaktadır.  

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi 

Süreç Sahibi: Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Kalite Yönetimi süreci çerçevesinde hazırlanan iş iyileştirme planları doğrultusunda belirli iş vakalarının 
analiz edilmesi, iyileştirme önerilerinin oluşturulması ve belirlenen öncelikler doğrultusunda hayata 
geçirilmesi adımlarını kapsar. İç Denetim süreci sonucunda ortaya çıkan bulgular bu sürece girdi teşkil 
eder. Belirlenen süreç değişiklikleri Değişim Yönetimi ve Kalite Yönetimi süreçlerini tetikler.  

Değişim Yönetimi 

Süreç Sahibi: Kalite, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü 

Süreçlerin iyileştirilmesi ile ilişkili olarak yeni tasarlanan veya güncellenen süreçlerin başarılı bir şekilde 
hayata geçmesi için organizasyon yapısında, personel sayısında ve yetkinliklerde yapılması gereken 
değişimin belirlenmesi ve yönetilmesi bu süreç kapsamındadır. Uygulamaya alınması gereken projelerin 
belirlenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adımları da bu süreçte yer 
alır. 

6.3.2.5. İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşe Alım 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

İhtiyaç duyulan personel taleplerine göre gerekli iş gücü planlamasını içerir. Yeni işe alım süreçleri 
kapsamında iş ilanının verilmesi, özgeçmişlerin toplanması, mülakatların gerçekleştirilmesi, adayların 
değerlendirilmesi ve işe alım kararlarının verilmesi bu süreçte yer alır.  

Özlük İşlemleri 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personel özlük dosyasının oluşturularak izin talepleri, atama başvuruları, kıdem terfileri ve disiplin 
cezaları gibi özlük işlemlerine dair prosedürler oluşturularak ilgili faaliyetler yürütülmesi adımlarını içerir. 
Ayrıca işe alım, emeklilik ve işten ayrılma süreçleri özlük işlemlerine girdi sağlamaktadır. İşe alım 
süreçleri, özlük dosyası hazırlanmak üzere yeni işe başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. 

Eğitim ve Gelişim 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Yıllık eğitim ihtiyaç analizi ve anketleri yapılarak o yıl için ayrılmış eğitim bütçesi kapsamında eğitim 
planı hazırlanmasını kapsar. Eğitimin tipine göre (e-learning, plansız, planlı) eğitimlerin verilmesini ve 
eğitim değerlendirme anketleri ile geri bildirimleri toplanmasını kapsar. İşe alım süreçleri yeni işe 
başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. Bu girdi doğrultusunda işe yeni başlayan çalışanların 
entegrasyonu için gerekli aktiviteler yürütülür.  

Yan Haklar Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personel için şirket aracı, şirket telefonu, performans veya başarı tabanlı ek maaş (bonus) ödemeleri ve 
emekli maaşı (primi) gibi yan hakların belirlenmesini kapsar. Belirlenen yan hakların çalışanlara 
sağlanması bu süreç çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu süreçlerde yer alan faaliyetler Satın Alma 
Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. 
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Bordro Operasyonları 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Maaş ödemesi, ikramiye, masraf ve prim gibi ek ödemelerin ve ödeme kesinleri hesaplanarak bordro 
hesaplaması yapılması bu süreç kapsamındadır. Bordro operasyonları süreci içerisinde ek olarak bordro 
üzerinden gerekli icmallerin çıkartılır, SGK primleri hesaplanır ve gerekli onay süreçlerinin ardından ilgili 
personele gerekli ödemelerin yapılması için finans süreçleri ile paylaşılır. Bu süreçlerde yer alan 
faaliyetler Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Ayrıca işe alım süreçleri yeni 
işe başlayanları bildirerek bu sürece girdi oluşturur. 

Kariyer ve Performans Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Kariyer yol haritasının oluşturulması sürecinde personelin kariyer hedeflerinin, sahip olması gereken 
bilgi ve yetkinliklerinin ve alması gereken eğitimlerin belirlenmesi adımları yer alır. Belirlenen kriterlere 
göre personelin bulunduğu pozisyon için performans değerlendirmesi bu süreç kapsamındadır. İşe alım 
süreci, kariyer ve performans yönetimi sürecine yeni işe başlayanları bildirerek girdi oluşturmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

Süreç Sahibi: Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü 

Doğal gaz tedarik faaliyeti göz önünde bulundurularak iş yerindeki risk faktörleri belirlenmesi, risk 
prosedürlerinin hazırlanması, buna göre önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılmasını kapsar. Tedbir 
ve öneriler defteri düzenlenerek ve güncellenerek yönetime teslim edilir. ISG mevzuatı takip edilerek 
varsa gerekli düzenlemeler yapılır, ilgili birimler bilgilendirilir ve ISG personeli eğitilir. 

Emeklilik ve İşten Ayrılma Yönetimi 

Süreç Sahibi: İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Personelin işten ayrılma sebebine göre (çalışan talebiyle, işveren talebiyle, süreli iş akdinin süresinin 
dolmasıyla) işten ayrılma taleplerinin değerlendirilmesi, içten çıkış prosedürlerinin işletilmesi, hak 
edişlerin ve tazminatların hesaplanması ve işten ayrılma ibranamenin hazırlanması faaliyetleri bu süreç 
içerisinde yürütülür. 

6.3.2.6. Kurumsal İşler 

Kurumsal İlişkiler Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Şirketin marka politikasının ve kurumsal ilişkiler stratejisinin belirlenmesi, bilinirlik faaliyetlerinin 
planlanması, görünürlük sağlanacak medya kanalının belirlenmesi, yerel ve uluslararası tanıtım 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsar. Farklı iş birimleri tarafından gelen talepler doğrultusunda 
duyurular ve tanıtımlar yapılır, yerel ve uluslararası paydaşlarla ilişkiler yürütülür. Bu süreç 
kapsamındaki aktiviteler, Basın ve Halkla İlişkiler yönetimi süreci ile etkileşim haline yürütülmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Uluslararası ilişkiler yönetimi süreci, Şirketin uluslararası alanda temsil edilmesi, çalıştaylara, fuarlara 
ve sunumlara katılarak şirketin ve markanın uluslararası alanda tanıtımının yapılması ile uluslararası 
sosyal yardım çalışmalarının yürütülmesi faaliyetlerini kapsar. Sürecin çıktısı, yeni iş alanları ve fırsat 
yönetimi sürecine girdi sağlamaktadır. 

Yeni İş Alanları ve Fırsat Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Uluslararası İş Geliştirme Müdürlüğü 

Uluslararası İlişkiler Yönetimi sürecinden gelen girdiler doğrultusunda yeni sınır ötesi ticaret fırsatlarının 
takibi ve koordinasyonunu içerir. Mevcut ticaret taraflarıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarının 
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oluşturulması bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. Strateji yönetimi süreçleri ile koordineli olarak 
çalışmalar yürütülür.  

Basın ve Halkla İlişkiler Yönetimi:  

Süreç Sahibi: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Şirketin basın açıklamalarının hazırlanması, özellikle sınır ötesi ticaret anlaşması yapılan ülkelerde 
halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal yardım çalışmaları politikalarının belirlenmesi ve 
yürütülmesi işlemlerini kapsamaktadır. İlgili aktiviteler, Kurumsal İlişkiler Yönetimi süreci ile etkileşim 
haline yürütülmektedir. 

6.3.2.7. Mevzuat ve Hukuk Yönetimi 

EPDK Düzenlemelerine Uyum: 

Süreç Sahibi: Mevzuat Müdürlüğü 

EPDK düzenlemeleri ile uyumun sağlanması için Şirketin faaliyet alanlarını ilgilendiren mevzuatın 
düzenli olarak takip edilmesi, değişiklik olduğu durumda şirket faaliyetlerinde oluşturacağı etkinin analiz 
edilmesi ve ilgili birim ve personelin bilgilendirilmesi süreç kapsamında yer alır. Mevzuat taslaklarına 
verilecek görüşlerin şirketin strateji ve politikaları doğrultusunda konsolide edilmesi adımları da bu 
süreçte yer almaktadır. Mevcut düzenlemelere ilişkin iş ve işleyişlerinin uyumluluğunun kontrolü, EPDK 
denetimlerinde Şirket içi koordinasyonun sağlanması bu süreç kapsamında gerçekleştirilir. Ayrıca, Ürün 
Geliştirme ve Fiyatlandırma süreçleri ile koordinasyon halinde EPDK ile tarife görüşmelerinin 
yapılmasını kapsar.  

Genel Hukuk Kuralları ile Uyum: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

EPDK düzenlemeleri dışında kalan sözleşme, yönetmelik veya kanun gibi genel hukuk kurallarına uyum 
için gerekli adımlar yer almaktadır. Süreç kapsamında Şirket içinde hukuk kuralları hakkında 
farkındalığın artırılmasına yönelik aktiviteleri içerir. Her alanda uyumun sağlanması amacıyla değişen 
ve yenilenen kuralların takibi ve gerekli kontrol prosedürlerinin uygulanması bu süreç içerisindedir. 

Uluslararası Hukuk Kuralları ile Uyum: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği, Mevzuat Müdürlüğü 

Şirket’in faaliyet gösterdiği piyasalar itibariyle tabi olduğu uluslararası sözleşme, yönetmelik veya kanun 
gibi düzenlemelere uyum için gerekli adımlar yer almaktadır. Uluslararası hukuk kurallarına uyum 
yükümlülükleri ile AB direktifleri bu süreç çerçevesinde takip edilir. Uluslararası hukuk kurallarına 
uyumun sağlanması amacıyla değişen ve yenilenen kuralların takibi ve gerekli kontrol prosedürlerinin 
uygulanması bu süreç içerisindedir. 

Hukuki Danışmanlık:  

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

Şirket’in diğer birimlerine sözleşmeler, hukuki ihtilaflar ve Şirket içi hukuki konulara ilişkin sözlü ve yazılı 
görüş verilmesi, konuların hukuka uygunluğunun incelenmesi aktivitelerini içerir. Bu süreç çerçevesinde 
mevzuat değişikliklerine görüş verilmesi çalışmalarına destek sağlanır.  

İcra Takibi: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

İcra takiplerinin listelenmesi, avukat atamasını yapılması, ödeme yapmayan tarafla iletişime geçilmesi,  
icra takibine konu olan gerekli belgelerin hazırlanması, ödemlerini yapmayan taraf için icra dosyasının 
oluşturulmasını kapsamaktadır. Eğer ödemeyi gerçekleştirmeyen taraftan tahsilat yapılamamış ise icra 
davasının açılması, borcun ödendiği kısmının tahsil edilmesi ödenmeyen kısmı için haciz işlemlerinin 
başlatılması yer almaktadır. 
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Dava Takibi: 

Süreç Sahibi: 1. Hukuk Müşavirliği 

Şirketin taraf olduğu davalarda Şirket’in temsil edilmesi, Şirket adına dava açılması, bütün kanun 
yollarına başvurularak davaların takip edilmesi, mahkemelerden gelen ara kararların değerlendirilerek 
cevaplanması, söz konusu faaliyetlere ilişkin kayıtların oluşturularak saklanması ve gerektiğinde 
kullanılması aktivitelerini içerir.  

6.3.2.8. Satın Alma 

Satın Alma Stratejisi Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Satın alma stratejisi ve yönetimi süreci, Şirketin satın alma faaliyetlerine ilişkin olarak hangi ürün ve 
hizmetlerin satın alma yoluyla tedarik edilmesi gerektiğini, ihaleli alımlar için hangi koşulların aranması 
gerektiği gibi satın alma stratejilerinin belirlendiği adımları kapsar. Ayrıca, bu süreç çerçevesinde satın 
alma analizleri gerçekleştirilerek stratejik tedarikçiler ve ürün grupları belirlenir, tedarikçi APG’leri 
oluşturulur. Sürecin çıktısı, ihale yönetimi ve değerlendirme, sözleşme yönetimi, Sipariş Yönetimi, Ürün 
Hizmet ve Kabul gibi satın alma alanı altındaki süreçlere girdi oluşturur. 

İhale Yönetimi ve Değerlendirme: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

İlgili birimler tarafından bildirilen ihtiyaçların toplanması ve satın alma formlarının oluşturulması, ihale 
sürecinin ve pazarlıkların yönetilmesi, tedarikçi seçiminin ardından da sözleşme imzalanmasına kadar 
olan aktiviteler yürütülmektedir. Süreç, satın alma stratejisi sürecinden gelen girdileri kullanır ve 
çıktılarını Sözleşme Yönetimi, Ürün ve Hizmet Kabul süreçlerine iletir. 

Sözleşme Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Sözleşme yönetimi süreci satın alınan mal veya hizmete ilişkin sözleşmenin yönetilmesi adımlarını 
kapsar. Sözleşme çerçevesinin hazırlanması ve imzalanmasının takibi, bu sürecin içerisinde yer 
almaktadır. Süreç, ihale yönetimi ve değerlendirme sürecinden gelen girdileri kullanır. 

Sipariş Yönetimi: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Sipariş yönetimi süreci kapsamında, ilgili Müdürlükler tarafından bildirilen ihtiyaçların toplanması ve 
satın alma formlarının oluşturulması ve pazarlıkların yönetilmesi; daha önceden seçilmiş tedarikçilere 
siparişlerin verilmesi seçiminden sözleşmenin imzalanmasına kadar olan aktiviteleri yürütülmektedir. 
Süreç, satın alma stratejisi sürecinden gelen girdileri kullanır ve çıktılarını ürün ve hizmet kabul sürecine 
iletir. 

Ürün ve Hizmet Kabul: 

Süreç Sahibi: Satın Alma Müdürlüğü 

Ürün ve hizmet kabul süreci kapsamında, tedarikçi firmanın teslimi gerçekleştirmesi, zimmet birimi 
tarafından gerekli kontrollerin yapılması, kusurlu olması durumunda tutanak tutulması, uygun olması 
durumunda stok girişlerinin yapılması, hak edişlerin hesaplanması, faturanın satın alma birimi tarafından 
imzalanması ve ödeme için muhasebeye bildirimin yapılması faaliyetleri yürütülür. APG’ler bazında 
tedarikçi performanslarının kaydedilmesi ile geri bildirimlerin yapılması faaliyetleri de süreç içerisinde 
yer almaktadır. İhale yönetimi ve değerlendirme ve sipariş yönetimi süreçlerinden gelen bilgiler, süreç 
için girdi olmaktadır. 
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6.3.2.9. Muhasebe ve Finans 

Muhasebe 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve arşivlenmesi işlemleri muhasebe süreci kapsamında 
gerçekleştirilir. Kasa muhasebesi (tediye ve tahsilat işlemlerinin) ile banka muhasebesi (hesap özetleri 
işlemleri ve banka hesaplarının muhasebeleştirilmesi) işlem adımlarını içerir. Avans ve masraflara ilişkin 
süreçlerin yönetilmesi ve beyannamenin hazırlanması ve dönem sonu işlemleri tamamlanarak mali 
faaliyet raporu hazırlanması süreç içerisinde yer alan adımlardır. Muhasebe süreci tarafından belirlenen 
ödemeler finans süreçlerinde sonlandırılmaktadır. 

Finans  

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Finans süreci, bütçe yönetimi (birim bütçelerinin oluşturulması, onaylanması ve bütçe gerçekleşme 
takibinin yapılması), farklı iş süreçleri kapsamında oluşturulan ödeme talimatlarının yönetimini kapsar. 
Muhasebe süreçlerinden gelen ödeme talepleri finans süreçleri kapsamında gerçekleştirilir. Ödemelere 
ait taleplerin alınması, ödemeye engel durumların kontrolü, ilgili Müdürlüklerden onayların takip 
edilmesi, ödemelerin yapıldıktan sonra da muhasebe kayıtlarının tutulması aktiviteleri yürütülmektedir.  

Hazine 

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

Ekonomi ve para piyasalarına ilişkin araştırmaların yapılması ve şirketin finans birimi ile koordineli olarak 
fon yönetim süreçlerinin yürütülmesi hazine süreci kapsamında yer almaktadır. Sürecin hedefi Şirketin 
getiri ve risk beklentilerine göre azami değer oluşturmaktır. 

İç Denetim 

Süreç Sahibi: İç Denetim Kurulu 

İnceleme ve soruşturmalara ilişkin işlemleri yürütülmesi, iç kontrol standartlarının geliştirilmesi, iç 
denetim planlamasının yapılması, iç denetim yürütme ve raporlama işlemlerini ve iç denetim izleme 
değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi bu süreç kapsamında yürütülür. 

Vergi Muhasebesi ve Uyum Yönetimi  

Süreç Sahibi: Muhasebe ve Finans Müdürlüğü 

İlgili vergilerin hesaplanması ve ilgili vergi beyannamelerin hazırlanması adımlarını kapsar. Muhasebe 
kayıtlarının oluşturulması ile ödemenin yapılması için muhasebe ve finans birimlerine bildirimler 
gönderilmesi, vergi kanunu ve ilgili diğer kanunların takip edilerek değişiklik olması halinde gerekli 
bilgilendirmelerin ve vergi hesaplamasındaki düzenlemelerin yapılması adımları süreç içerisinde yer alır. 

6.3.2.10. Bilgi Teknolojileri Yönetimi 

BT Planlama 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT stratejisinin ve hedeflerinin incelenmesi, BT stratejik planın hazırlanması ve hazırlanan planlamaya 
göre gerekli yazılım, donanım ihtiyaçlarının ortaya konulması adımlarını kapsar. Buna ilişkin olarak 
gerekli satın alma ve bütçe planlama faaliyetleri ile koordinasyon sağlanması da süreç kapsamında yer 
almaktadır. 

BT Altyapı Planlama 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT altyapı planlama süreci, BT birimine ilişkin veri tabanı, ağ ve yazılım yönetimi gerçekleştirilerek veri 
tabanı ve ağ altyapısının kurulması, yapılandırma değişikliklerinin uygulanması ve kullanıcıların 
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bilgilendirilmesi, veri tabanı ve ağın izlenmesi ile yazılım lisanslarının takip edilmesi faaliyetlerini kapsar. 
BT planlama doğrultusunda belirlenen altyapı ihtiyaçları BT altyapı planlamaya girdi sağlamaktadır. 

Yönetim ve Destek Hizmetleri  

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Farklı talep kanallarından gelen yardım taleplerinin kategorize edilmesi, donanım ve yazılım yardım 
taleplerinin incelenmesi ve gerekli çözümün sağlanması adımlarını içerir. Yardım masası süreçlerinin 
ardından talebin karşılandığına yönelik teyit alınması ve gerekli geri bildirimlerin toplanması da süreç 
içerisinde yürütülür.  

BT Varlık Yönetimi 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

BT sistemlerinin bakım, onarım ve güncelleme faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut sistemlerin işlerliğinin 
devam ettirilmesi ve kontrol altıda tutulması gibi BT varlıkların yönetimi faaliyetlerinin yapılması 
adımlarını kapsar. Bu süreç kapsamında yapılan faaliyetler sistem operasyonları süreçleriyle koordineli 
olarak gerçekleştirilir. 

BT Sistem Operasyonları 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Sistem ve ağa ilişkin olarak kontrol ve test faaliyetleri ile yedekleme ve bakım işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini kapsar. 

Bilgi Güvenliği Yönetimi 

Süreç Sahibi: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 

Bilgi güvenliği yönetimi süreci, bilginin ve bilgi altyapı varlıklarının korunması ile verinin yanlış 
kullanımına,  kaybolmasına, zarar görmesine ve yanlış kişilerin kullanımına açılmasına ilişkin risklerin 
ortadan kaldırılması faaliyetlerini kapsar. Güvenlik risk analizi yapılarak çalışma sonuçlarına göre 
güvenlik gereksinimlerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve gerekli geliştirme işlemleri ile hayata 
geçirilmesini kapsamaktadır. BT planlama süreci doğrultusunda belirlenen bilgi güvenliği ihtiyaçları bilgi 
güvenliği yönetimi sürecine girdi sağlamaktadır. ISO 27001 ve COBIT gibi standartların şirket içinde 
uygulamaya alınmasını sağlanır. 

6.3.2.11. Tesis Yönetimi 

Tesis Yönetimi: 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bakım/onarım/tadilat ve inşaat işlemlerinin yapılması, bina sigorta 
işlemlerinin yapılması, bina giriş çıkış ve santral işlemlerinin yapılması ile temizlik, yemek, bahçe, peyzaj 
gibi diğer hizmetlerin yönetimimin yapılması bu süreç içerisinde yer almaktadır. 

Araç Filo Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Araç filo yönetimi, araç filo stratejilerinin oluşturulması, yıllık araç ihtiyaçlarının belirlenmesi ve araç 
ihtiyacının oluşmasını müteakip kiralama veya satın alma gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu araçlara 
ilişkin kayıtların tutulması aktivitelerini içerir. Aynı zamanda, ilgili iş emri kapsamında gerekli olan 
araçların belirlenmesi ve atanması, araç parkının yönetimi sürecinde de araç filosunun kullanım 
ömürlerinin kontrol edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanır. 
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Güvenlik 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Güvenlik iş çizelgesinin hazırlanması, vardiyaların hazırlanması, güvenlik işlerinin hizmet alım veya 
benzeri yollarla güvenlik personelinin istihdam edilmesi bu süreç içerisinde yer almaktadır. Aynı 
zamanda güvenlik personelinin ve güvenlik işlerinin takibinin yapılması da kapsanmaktadır. 

Arşiv Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Süreç kapsamında, her türlü evrak, dilekçe ve dilekçe geri dönüşleri gibi şirket içinde oluşan elektronik 
arşivin işlenmesi ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, evrakların fiziksel 
ortamda muhafaza edilmesi, her yılın belli dönemlerinde yapılan ayıklama ve imha faaliyetlerinin 
yapılması bu süreç kapsamındadır. Genel evrak yönetimi süreci ile etkileşimli olarak yürütülür. 

Genel Evrak Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Genel Evrak Yönetimi süreci kapsamında, gelen evrak ve giden evrak işleri yürütülmektedir.  Gelen 
evrak sürecinde, şirket dışından ya da şirketin başka bir biriminden gelen evrakın alınması, ilgili 
birimlere/kişilere iletilmesi ve gerekiyorsa dosyalanarak saklanması aktiviteleri yürütülmektedir. Giden 
evrak sürecinde ise, giden evrakın numaralandırılıp sisteme kaydedilmesi, gönderilmesi, gönderilen 
takibi evrak kayıt birimlerinden teslimata ilişkin tarih ve sayı numaraları alınması aktiviteleri yer alır. Arşiv 
yönetimi süreci ile etkileşimli olarak yürütülür. 

Demirbaş Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Demirbaş Yönetimi süreci kapsamında, satın alınan malın demirbaş olarak kaydedilmesi, işe alım ya da 
işten ayrılma durumlarında ya da mevcut demirbaşlarda yıpranma, kırılma, yenileme ihtiyacı olması 
durumunda demirbaş zimmetlerinin güncellenmesi aktiviteleri yürütülmektedir. 

Sosyal İşler Yönetimi 

Süreç Sahibi: İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Sosyal işler yönetimi sürecinde, Şirket bünyesinde yürütülen spor faaliyetleri, yemek organizasyonları 
ve benzeri her türlü sosyal faaliyetin planlanması ve yürütülmesi adımları yer almaktadır. 

6.4. Teknoloji Altyapısı 

Bilgi teknolojilerinin ayrışması ile özellikle yeni kurulacak İletim Şirketinin faaliyetlerini bağımsız olarak 

yürütmesi amaçlanmaktadır. Sistemlerin ayrışması sırasında şeffaflık, ayrımcılıkta bulunulmaması ve 

rekabetin teşvik edilmesi hedefleri gözetilmelidir. İletim Şirketi tarafından bilginin rekabeti 

zedelemeyecek şekilde tüm taraflarla ayrım gözetmeden, eş zamanlı ve aynı kapsamla paylaşılması 

sağlanmalıdır. Ayrıca, İletim Şirketi’nin iletim faaliyetlerinin doğası nedeniyle sahip olduğu ticari açıdan 

hassas bilgilerin korunmasını temin etmek üzere gerekli önlemler alınmalıdır. Söz konusu bilgilerin hiçbir 

tedarik şirketi için haksız ekonomik faydaya ve ayrımcılığa neden olmaması gerekir.   

Bu bölümün geri kalan kısmında, ayrışma sonucunda ortaya çıkacak her iki şirket için gerekli olan BT 

sistemleri ve teknolojileri özetlenmektedir. 

6.4.1. İletim Şirketi Teknoloji Altyapısı 
Bölüm 5.2 ve 5.3’de belirtilen İletim Şirketine ilişkin organizasyon şeması ve iş süreçleri incelendiğinde, 
operasyonların yönetilmesi ve yürütülmesi amacı ile İletim Şirketi bünyesinde belli başlı BT sistemleri 
yer alması gerektiği görülmektedir. Bu bölümde, sistemlere ilişkin kapsayıcı bir liste açıklamaları ile 
birlikte verilmektedir. 
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Boru Hatları Bütünlüğü Yönetim Sistemi 

Bu sistemler sayesinde boru hattı operasyonların güvenilir ve verimli olması sağlanır. Sınır içerisindeki 
ve dışarısındaki boru hatlarının ve gaz dağıtım ağının riskini belgeler, mevzuatla uyumluluğu takip eder 
ve bütünlüğüne ilişkin bilgi sunar. Anlık olarak boru hattı sisteminde risk gözlemlenebilir ve bu sayede 
operasyonların düşük maliyetli olması sağlanarak, parçaların ömrü uzatılır. Aynı zamanda her türlü 
planlama, uygulama ve kontrol operasyonları sistem içerisinde kayıt altına alınarak veri yönetimi 
yapılabilir. Varlıkların ömrü içerisinde durumu takip edilerek risk değerlendirilir ve gerekli önleyici 
eylemlerin alınması sağlanır.  

Bu uygulamalar Kurumsal Kaynak Planlanama ve CBS sitemleriyle entegre hizmet verebilmektedir. 

Hidrolik Simülasyon Sistemi  

İletim Şirketi tarafından kullanılabilecek diğer bir sistem işe boru hatlarının simülasyonunu ve hidrolik 
modellemesini yapan araçlardır. Bu sistemler boru hatları tasarımı için hidrolik modellemeler sunar, 
çevrimiçi sızıntı tespitinde bulunur ve operasyonların ve performansın optimize edilmesini sağlar. 

Şebeke Güvenilirlik Sistemi 

Şebeke güvenilirlik sistemleri ile birlikte karmaşık yapıdaki doğal gaz tesisleri modellenerek, tasarım, 
operasyon ve bakıma ilişkin nitel ve nicel göstergelere dayanan analizler yapılabilir. Tesis ile ilgili veriler 
modellenen tesise entegre bir şekilde gösterilerek tesisin bir temsili yapılabilir ve bu sayede performans 
göstergeleri takip edilerek daha doğru tahmin gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda farklı senaryolar ile 
birlikte anahtar performans göstergelerinin optimizasyonuna olan etkiler görülebilir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi 

Bu sistemler, coğrafi verilerin girilerek saklandığı ve analiz edildiği programlardır. CBS sayesinde şirkete 
ait varlıkların ve verilerin tek bir platform üzerinden modelini gösterebilen, gelişmiş haritalar üzerinden 
şirketin sahip olduğu altyapı ve varlıkların bütüncül ve grafiksel olarak görülebilmesini sağlayan 
programlardır. CBS sayesinde varlık yönetimi, planlaması ve analizi, mobilite ve operasyonel farkındalık 
gibi farklı konularda operasyonlar desteklenebilmektedir. 

Doğal gaz operasyonları geniş coğrafi alanları kapsayan operasyonlar içermektedir. CBS kurulması 
şirketin inşa, boru hattı çevrenin korunması gibi konulara katkı sağlayabilir. 

SCADA Sistemi 

Doğal gaz iletim sisteminin verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi için iletilen doğal gaza ilişkin verilerin 
hassas ölçüm araçları ile doğru bir şekilde ölçülmesi kritiktir. SCADA ile birlikte iletilen gaza ilişkin 
verilerin gözlenmesi, toplanması ve işlemesi sağlanır. SCADA sisteminden elde edilen verilere göre 
kontrol makine ve cihazlarıyla (vana, pompa, motor) etkileşime geçilebilir. Bu sistemler aynı zamanda 
yapılan sistemde yapılan faaliyetleri de kayıt altında tutar. SCADA verilerine göre sisteme yapılan 
müdahale manuel olabileceği gibi otomatik bir şekilde de yürütülebilir. SCADA sistemleri bu müdahaleler 
için gerekli verileri ve analizleri operatör ve diğer çalışanlara sunar ve bu sayede operasyonlarda 
verimliliği arttırmayı hedefler. Etkili kullanılan SCADA sistemleri, zaman ve maliyet açısında önemli 
kazançlar sağlar. 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 

Otomatik sayaç okuma sistemleri ile birlikte istenilen sıklıklarda sayaç verileri uzaktan okunarak sistem 
içerisinde toplanır. Otomatik sayaç okuma sistemleri sayesinde faturalama aşamasında hata oranı 
azaltılır, müşteri memnuniyeti artırılır, çalışan güvenliği sağlanır. Otomatik sayaç okuma sistemlerinin 
SCADA ile entegre çalışması sonucunda arızalara müdahale süresi düşer ve acil durum yönetimi daha 
etkin bir hale getirilir. Ayrıca, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile Uzlaştırma ve Faturalama Sisteminin 
entegrasyonu sağlanmalıdır.  
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Kapasite Yönetim Sistemi 

Kapasite yönetim sistemleri, tek bir platform içerisinde ilgili şebeke işleyiş düzenlemeleri doğrultusunda 
kapasite ürünleri ve ihale mekanizmalarını entegre bir şekilde yürütmektedir. Bu sayede kapasite 
piyasasına ulaşım kolaylaşır ve sistem üzerinden tahsis edilebilir noktalar gözlenerek kalan iletim 
kapasitesi incelenebilir. Bu sayede iletim sisteminin istikrarı ve yönetilmesi için kritik önem taşıyan 
kapasite tahsis, giriş/çıkış kapasite yönetimi gibi operasyonlar gerçekleştirilmiş olur. 

Avrupa’da Avusturya, Belçika, Danimarka Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda tarafından ortak bir 
kapasite platformu amacıyla geliştirilen ve mevcut durumda 37 ülke tarafından kullanılan PRISMA isimli 
bir kapasite yönetim platformu bulunmaktadır. Nisan 2013’de uygulamaya geçen bu program, Avrupa 
doğal gaz piyasası iletim kapasitesinin tahsisini entegre bir şekilde yapan ilk program olma özelliğini 
taşımaktadır Bu platform sayesinde entegre bir Avrupa gaz piyasasının adımı atılmıştır. PRISMA, 
entegre bir kapasite platformu sunduğu gibi aynı zamanda ülkelerin kendi bölgesel taleplerine de karşılık 
vermektedir ve ek fonksiyonlar içermektedir. 

Dengeleme Platformu 

Doğal gaz dengeleme platformu üzerinden İletim Şirketi standart kısa vade dengeleme ürünleri tedarik 
edebilir. Şebekenin bütünsel ve bölgesel dengesi SCADA sistemi üzerinden takip edilir. Önceden 
belirlenmiş dengesizlik eşik değerinin aşılması halinde en maliyet etkin teklif yazılım destekli olarak 
seçilmekte ve ilgili piyasa katılımcısına bildirimlerde bulunulmaktadır. Ayrıca dengesizliğin giderilmesi 
için katılımcılar tarafından alınan eylemlerin kaydı tutulmaktadır. Şebeke içerisinde yer alan tesislerin 
üretim, arıza veya şebeke işleyişine engel olacak her türlü durumun kontrolü dengelemenin anlık ve 
zamanında yapılması açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple dengesizliğe etkide bulanabilecek ve 
dengesizlik sonucundan etkilenecek birimlerin söz konusu durum değişiklikleri de sistemde kayıt altına 
alınır. Sistemin eşleştirme algoritması hem sürekli hem de ihale tipi eşleştirmeye uygun olmalıdır. İhale 
tipi eşleştirme ile İletim Şirketi dengeleme hizmetlerini de aynı platform üzerinden tedarik edebilir.  

Piyasanın şeffaflığının sağlanması için dengeleme aksiyonlarının raporlaması son derece önemlidir. 
Kurulacak sistem ile birlikte periyodik raporlamalar ilgili katılımcılara ve piyasanın geneline yapılmalı ve 
uzaklaştırmalara girdi oluşturmalıdır. 

Uzlaştırma ve Faturalama Sistemi 

Ticari işlemlere ilişkin uzlaştırma ve faturalama işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Bu amaçla uzlaştırma 
takvimleri, piyasa katılımcıları, hesaplama kuralları, sabit parametreler sistem içerisinde kayıt altına 
alınır. Bu sayede, ticari işlemin yönetilmesi ve uzlaştırılması karmaşık olsa bile (ör. farklı zamanlardaki 
farklı uzlaştırma karşı tarafları), tutulan veri tabanı sayesine operasyonların yürütülmesi kolaylaşır. 
Uzlaştırma hesaplamaları için bir diğer önemli parametre ise ölçüm verileridir. SCADA ve Otomotaik 
Sayaç Okuma sistemlerinden alınacak olan bu veriler ile ön uzlaştırma değerleri hesaplanabilir. Ön 
uzlaştırma değerlerine ilişkin itirazların değerlendirilmesiyle birlikte nihai uzlaştırma değerleri ve ilgili 
faturalar sistem üzerinde yayınlanır. Uzlaştırma ve Faturalama Sistemi ile Kurumsal Kaynak Planlama 
Sisteminin entegre çalışması gerekmektedir. Böylelikle fatura tutarları, alacak-borç bilgileri, tahsilatlar 
ve ödemelere ilişkin bilgiler iki sistem arasında aktarılabilir.  

Uzlaştırma ve faturalama süreçleri bağımsız bir sistem üzerinde hem kapasite tahsisleri hem de 
dengeleme faaliyetleri için yürütülebileceği gibi; söz konusu süreçler ilgili sistemlerin içinde de 
gerçekleştirilebilir.  

Tevzi Sistemi 

Tevzi sistemleri, sevkten sorumlu personel ve saha personeli arasında bağlantı kuran, saha işlemlerinin 
yürütülmesini ve bu sayede sahadaki personelin güvenliğini sağlayan araçlardır. Sevkten sorumlu 
personeller, farklı kaynaklardan gelen birçok veriyi inceleyerek operasyonları yürütmekle sorumludur ve 
tevzi sistemleri, sevkten sorumlu personellerle gerekli bilgileri tek bir platform üzerinden kullanıma sunar. 
Tevzi sistemleri, operasyonların verimli, güvenilir ve doğru bir şekilde ilerletilebilmesi için gerekli 
özellikleri ve fonksiyonlar içerir. İhtiyaçlara göre birçok özellik eklenebilen bu sistemler, acil durum 
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kontrolü gibi ek fonksiyonlar barındırabilir. Tevzi sistemi Dengeleme Platformu ile entegre olarak 
çalışabileceği gibi doğrudan Dengeleme Platformunun bir modülü olarak da konumlandırılabilir.  

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi 

Doğal gaz tedarik şirketlerinde de belirtildiği üzere, İletim Şirketi için verilerin toplanması, saklanması, 
yönetilmesi ve yorumlanması kritik rol oynamaktadır. Yüksek yatırımlar yapan ve karmaşık bir tedarik 
zinciri içerisinde yer alan İletim Şirketleri için günlük operasyonların verimli bir şekilde yürütülmesi 
Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri ile sağlanmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri 
sayesinde proje yönetimi, satın alma ve tedarikçi yönetimi konuları kontrol altında tutularak operasyonel 
verimlilik arttırılır, maliyetler kontrol altında tutulur ve kaynak planlaması verimli bir şekilde 
gerçekleştirilir. 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin kurulumu aşamasında şirketin ihtiyaçları ve yerel özellikler 
göz önünde bulundurulmalıdır. Yerel mevzuat gereksinimlerinin entegrasyonu ve yerel uzman 
görüşlerinin alınması sistem kurulum aşamasında önem arz etmektedir.  

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 

Doğal gaz tedarik şirketlerinde de belirtildiği üzere insan kaynakları süreçlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede idari yükün yoğun olduğu süreçler elektronik ortamda kayıt 
altına alınır ve takip edilir. Bu sistemlerle birlikte çalışanların geçmişe dair kayıtları, yetenekleri, eğitimleri 
ve maaşları gibi veriler düzenli olarak tutulur. İşe alım, işten ayrılma, iş gücü yönetimi, eğitim planlama, 
izin yönetimi ve benzeri süreçler sistem içerisinde yürütülür. Maaş ve bordro yönetimi gibi modüllerle 
birlikte çalışanların çalışma ve izin süreleri üzerinden maaş hesapları otomatik olarak takip edilebilir. Bu 
sistemler Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ile entegre uygulanabileceği gibi bağımsız olarak da 
uygulanabilir.  

Hukuk Yönetim Sistemi 

Doğal gaz tedarik şirketlerinde de belirtildiği üzere şirkete dair tüm hukuksal süreçlerin tek bir platform 
içerisinde yürütülmesini sağlayan sistemlerdir. Hukuk Yönetim Sistemi icra dosyası ve dava dosyası 
takibi için çözümler sunmaktadır. Sistem içerisinde tüm hukuksal dosyalar ve takipler bulunur ve bunlara 
ilişkin raporlamalar yapılabilir. İcra veya davanın genel aşamaları, mali durumu, tahsilatlar, ödeme 
planları, takip evrakları ve benzeri uygulamalarla icra ve dosya takibine imkan sağlar. Aynı zamanda, 
süreli işlemler için sistem içerisinde otomatik hatırlatmalar ile birlikte kullanıcıya bilgilendirme 
yapılabilmektedir. Türkiye mevzuata uyum nedeniyle genellikle yerel çözümler uygulanmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi  

Elektronik belge yönetim sistemi, fiziksel ortamda yer alan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ve 
bu ortamda üretilmesi, düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve arşivlenmesini kapsamaktadır. Bu sayede 
istenen belgelere daha kısa ve kolay bir şekilde ulaşılır, belge onay süreçleri hızlandırılır ve arşivleme 
işlemleri kolaylaşır. Bu sistemlerin şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek olarak tasarlaması 
gerekmektedir. Aynı zamanda fiziksel belgelerin taranarak saklanmasına imkan verecek özellikleri de 
bulunmalıdır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ile entegre 
çalışmalıdır.  

6.4.2. Tedarik Şirketi Teknoloji Altyapısı 
Bölüm 5.2 ve 5.3’de belirtilen Tedarik Şirketine ilişkin organizasyon şeması ve iş süreçleri 
incelendiğinde, operasyonların yönetilmesi ve yürütülmesi amacı ile Tedarik Şirketi bünyesinde belli 
başlı BT sistemleri yer alması gerektiği görülmektedir. Bu bölümde, sistemlere ilişkin kapsayıcı bir liste 
açıklamaları ile birlikte verilmektedir. 

Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Sistemi 

Doğal gaz endüstrisini değişken yapısına uyumlu olarak hareket etmek ve bu yapı içerisinde karar 
alabilmek için risk yönetimi stratejileri geliştirilmelidir. Bu stratejilerin geliştirilmesi için yönetim ve ticari 
süreçler arasında koordinasyon ve veri entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu sayede, karar verme 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi –Ağustos2017         

                       156 

süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik oluşabilir ve orta ve arka ofis fonksiyonları arasında koordinasyon 
sağlanarak ticari süreçler içerisinde harekete geçme hızı artabilir.   

Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Sistemleri, doğal gaza ilişkin portföyde yer alan fiziksel ve finansal 
pozisyonların açık bir şekilde görülmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Enerji Ticareti ve Risk 
Yönetimi Sistemleri ile birlikte ticaret işlemlerinin yönetilmesi kolaylaştırılır ve bu işlemlere birlikte ortaya 
çıkan risklerin yönetimi sağlanır. Tek bir platform üzerinde risk parametreleri gözlemlenir,  ticari işlemler 
takip edilir ve pozisyonlar yönetilir. Ek olarak fiziksel dengeleme ve mutabakat işlemlerinin yürütülmesini 
sağlanır. Tüm veri ve süreçlerin tek bir platform içerisinde toplayarak ön, orta ve arka ofis arasında 
verimlilik ve şeffaflık oluşur. 

Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Sistemi kurulumu için şirketin ve piyasanın olgunluk seviyesi analiz 
edilerek, uygun modüllerin kurulumu sağlanmalıdır. İlk etapta fiziki gaz ticaretine uygun modüller Türkiye 
piyasası koşullarına göre geliştirilmeli, ardından piyasanın gelişimi doğrultusunda finansal piyasalarda 
ticaret yapmaya imkan tanıyacak modüller de uygulamaya alınmalıdır.  

Perakende Satış Operasyonları Sistemi 

Perakende satış operasyonlarının maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri operasyonlarının 
verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve stratejik kararların uygulama hızının arttırılmasını sağlar. Bu 
sistemler veri yönetimi, müşteri sözleşme yönetimi, kar ve akış tahminleri ve raporlama gibi farklı 
işlemleri tek bir platform içerisinde toplar. Sistemin sağladığı en önemli özellik çeşitli sayaç verilerine 
ulaşılmasını, bu verilerin toplanmasını ve doğrulanmasını sağlayarak sayaç verilerine ilişkin çözümler 
sunmasıdır. Bu sayede karmaşık faturalama işlemleri veri toplama, doğrulama, tahmin yapma ve 
hesaplama işlemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Talep ve fiyat tahmin modülleri perakende satış 
operasyonları sistemleri ile entegre olarak kullanılabileceği gibi bu alanda özelleşmiş yazılımlar ayrı 
olarak da uygulanabilir.  

Talep Tahmin Sistemi 

Portföyde yer alan müşterilerin doğal gaz taleplerinin kısa ve uzun vadede tahmin edilmesi amacıyla 
kullanılan sistemlerdir. Kısa vade ve uzun vade için farklı sistemler kullanılabileceği gibi aynı sistem 
içerisinde farklı algoritmalarla farklı tahmin modelleri de geliştirilebilir. Kısa vadede özellikle yapay sinir 
ağı modelleri kullanılırken, uzun vadede ekonometrik veya tekno ekonomik modeller kullanılabilir. 
Kapasite tahsislerinin doğru yapılabilmesi için özellikle yüksek tüketimli müşteriler için müşteri bazlı 
tahminler yapılması gerekmektedir. Düşük tüketimli müşteriler için bölge bazlı toplu tahminler yapılabilir. 
Toptan satış miktarları ise şirket stratejilerine uygun olarak doğrudan hesaplamalara dahil edilebilir.  

Fiyat Tahmin Sistemi 

Uluslararası doğal gaz piyasalarında ve Türkiye’de kurulacak olan doğal gaz piyasasında oluşacak 
fiyatların öngörülmesini amaçlayan sistemlerdir. Arz ve talebe dayalı modeller kurulurken fiyatın endeksli 
olduğu diğer emtianın (örn; petrol) fiyatlarındaki değişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kur 
nedenli değişkenlikler de modellerde göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de piyasa yapısının 
olgunlaşması ile birlikte bu tip yazılımların ilerleyen dönemde uygulamaya alınması önerilmektedir.  

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi 

Doğal gaz tedarik şirketleri için verilerin toplanması, saklanması, yönetilmesi ve yorumlanması kritik rol 
oynamaktadır. Yüksek yatırımlar yapan ve karmaşık bir tedarik zinciri içerisinde yer alan Tedarik 
Şirketleri için günlük operasyonların verimli bir şekilde yürütülmesi Kurumsal Kaynak Planlama 
sistemleri ile sağlanmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri sayesinde proje yönetimi, satın 
alma ve tedarikçi yönetimi konuları kontrol altında tutularak operasyonel verimlilik arttırılır, maliyetler 
kontrol altında tutulur ve kaynak planlaması verimli bir şekilde gerçekleştirilir. 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin kurulumu aşamasında şirketin ihtiyaçları ve yerel özellikler 
göz önünde bulundurulmalıdır. Yerel mevzuat gereksinimlerinin entegrasyonu ve yerel uzman 
görüşlerinin alınması sistem kurulum aşamasında önem arz etmektedir. Ticaret hacminin artması ile 
birlikte Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Sistemi ve Perakende Satış Operasyonları Sistemi ile 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi –Ağustos2017         

                       157 

entegrasyonun sağlanması önem kazanacaktır. Belirlenen süreçler doğrultusunda faturalar bu sistemler 
üzerinden oluşturulabileceği gibi Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi üzerinden de oluşturulabilir. Her 
halükarda konsolide alacak ve borç hesapları Kurumsal Kaynak Planlama sistemi üzerinde kayıt altına 
alınmalıdır.  

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 

İnsan kaynakları süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede idari yükün 
yoğun olduğu süreçler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve takip edilir. Bu sistemlerle birlikte 
çalışanların geçmişe dair kayıtları, yetenekleri, eğitimleri ve maaşları gibi veriler düzenli olarak tutulur. 
İşe alım, işten ayrılma, iş gücü yönetimi, eğitim planlama, izin yönetimi ve benzeri süreçler sistem 
içerisinde yürütülür. Maaş ve bordro yönetimi gibi modüllerle birlikte çalışanların çalışma ve izin süreleri 
üzerinden maaş hesapları otomatik olarak takip edilebilir. Bu sistemler Kurumsal Kaynak Planlama 
Sistemi ile entegre olarak uygulanabileceği gibi bağımsız olarak da uygulanabilir.  

Hukuk Yönetim Sistemi 

Şirkete dair tüm hukuksal süreçlerin tek bir platform içerisinde yürütülmesini sağlayan sistemlerdir. 
Hukuk Yönetim Sistemi icra dosyası ve dava dosyası takibi için çözümler sunmaktadır. Sistem içerisinde 
tüm hukuksal dosyalar ve takipler bulunur ve bunlara ilişkin raporlamalar yapılabilir. İcra veya davanın 
genel aşamaları, mali durumu, tahsilatlar, ödeme planları, takip evrakları ve benzeri uygulamalarla icra 
ve dosya takibine imkan sağlar. Aynı zamanda, süreli işlemler için sistem içerisinde otomatik 
hatırlatmalar ile birlikte kullanıcıya bilgilendirme yapılabilmektedir. Türkiye mevzuata uyum nedeniyle 
genellikle yerel çözümler uygulanmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi  

Elektronik belge yönetim sistemi, fiziksel ortamda yer alan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ve 
bu ortamda üretilmesi, düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve arşivlenmesini kapsamaktadır. Bu sayede 
istenen belgelere daha kısa ve kolay bir şekilde ulaşılır, belge onay süreçleri hızlandırılır ve arşivleme 
işlemleri kolaylaşır. Bu sistemlerin şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek olarak tasarlaması 
gerekmektedir. Aynı zamanda fiziksel belgelerin taranarak saklanmasına imkan verecek özellikleri de 
bulunmalıdır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ile entegre olarak 
çalışmalıdır. Bu sistemler Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ile entegre olarak uygulanabileceği gibi 
bağımsız olarak da uygulanabilir. 
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7. Ayrışmaya Yönelik Yol Haritası 

7.1. Aksiyon Adımları 
Bölüm 5’te belirtilen ayrışma modeli önerisi ve Bölüm 6’da belirtilen ayrıştırılmış şirketlere ilişkin hedef 
operasyon modeli doğrultusunda, hedeflenen duruma geçiş sürecini destekleyecek aksiyon adımları bu 
bölümde ele alınmaktadır. Bu çerçevede hem ayrışmanın başarıyla uygulanması için yapılması 
gerekenler hem de ayrışma modelinin sertifikasyonu sürecinde Avrupa Komisyonuna sağlanması 
gereken bilgiler dikkate alınmıştır. Türkiye doğal gaz piyasasının serbestleşmesini desteklemek adına 
BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına yönelik aksiyonlar Tablo 19’da sorumlu taraf ve aksiyon detayları ile birlikte 
listelenmiştir. 

Tablo 19: BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına yönelik aksiyonlar 

 
Aksiyon 

Sorumlu 
Taraf 

Detaylar 

1 
Yönlendirme 
Komitesinin 
kurulması 

ETKB 

Kalkınma 
Bakanlığı 

Hazine 
Müsteşarlığı 

Ayrışma sürecinin başlatılması ve yönetilmesi için 
ETKB, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
sorumluluğunda bir Yönlendirme Komitesi kurulması 
gerekmektedir. Bu komitenin yönetiminin mümkün 
olduğu kadar üst seviyede gerçekleştirilmesi ve 
spesifik görevler için alt çalışma grupları kurulması 
önerilmektedir. Söz konusu komite doğal gaz 
piyasasının liberalleşmesine ilişkin reform sürecinin 
geneline odaklanacak ve ayrışma ile ilgili hususlar alt 
çalışma grupları tarafından yürütülecektir.  

2 
Nihai ayrışma 
planın hazırlanması 
ve onaylanması 

ETKB 

Oluşturulan çalışma grubu tarafından BOTAŞ için 
önerilen ayrışma modelinin son haline getirilmesi ve bu 
doğrultuda hedeflenen yapının uygulamaya geçişi için 
ETKB tarafından onaylanması gerekmektedir. 

3 

Ayrışma planının 
Enerji Topluluğu 
Sekretaryasına 
sunulması47 

ETKB 

Önerilen ITO+  modelinin AB Direktiflerinde belirtilen 
kriterlerle uyumlu olup olmadığının ön 
değerlendirmesinin yapılması için hedeflenen ayrışma 
planının AB Enerji Topluluğu Sekretaryasına 
sunulması gerekmektedir. 

4 

Önerilen ayrışma 
modelinin 
sertifikasyonu için 
Avrupa 
Komisyonuna 
onaya sunulması48 

EPDK 

Önerilen yeni modelin Avrupa Birliği Direktiflerinde 
yayınlanan kriterleri sağladığını ve bu kriterler 
doğrultusunda bağımsız bir İletim Şirketi kurulduğunu 
gösteren sertifikasyonun EPDK tarafından verilmesi 
için Avrupa Komisyonundan görüş alınması 
gerekmektedir. Bu amaçla EPDK ön sertifikasyon 
kararını vermeli ve görüş almak üzere Avrupa 
Komisyonuna sunmalıdır. Avrupa Komisyonun olumlu 
görüşü doğrultusunda EPDK sertifikasyonu 
tamamlamalıdır.  

                                                   
47 Bu adım içerisinde yer alan faaliyetlerinden, AB üye ülkeleri sorumludur. Türkiye’nin AB üyesi veya 
AB üyesi olma sürec içerisinde olmaması durumunda, bu adım atlanabilir. 
48 Bu adım içerisinde yer alan faaliyetlerinden, AB üye ülkeleri sorumludur. Türkiye’nin AB üyesi veya 
AB üyesi olma sürec içerisinde olmaması durumunda, bu adım atlanabilir. 
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Aksiyon 

Sorumlu 
Taraf 

Detaylar 

5 

Doğal Gaz Piyasası 
Kanununda gerekli 
değişikliklerin 
yapılması 

ETKB ve 
TBMM 

Mevcut Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda hedeflenen 
yapıya doğru değişimi destekleyecek değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda kanun 
değişikliğine ilişkin ön hazırlıklar ETKB tarafından 
yapılarak tasarı meclise sunulmalıdır. Tasarıda İletim 
Şirketinin bağımsızlığının temin edilmesi için ön 
görülen koruyucu kurallara (ring fencing rules) da yer 
verilmelidir.  

6 

İkincil mevzuatta 
gerekli 
değişikliklerin 
yapılması49 

ETKB ve 
EPDK 

Avrupa Birliği Direktifleri kapsamında oluşturulan 
ayrışma modelinin sağlıklı ve etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için ilgili ikincil mevzuatta 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede 
özellikle;  

 DGP Lisans Yönetmeliği   

 DGP Tarifeler Yönetmeliği 

 DGP Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
Temel Kullanım Yönetmeliği 

 DGP İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği 

 LNG İletim Tebliği 

 Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 
güncellenmelidir. Ayrıca BOTAŞ’ın mevcut lisans ve 
sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerinin ne 
şekilde ele alınacağı belirlenmelidir.  Kanunda 
öngörülecek olan koruyucu kuralların (ring-fencing 
rules) ne şekilde uygulanacağı da detaylandırılmalıdır. 
Yer altı depolama tesislerine ve LNG Terminallerine 
üçüncü taraf erişimine ilişkin kurallar gözden 
geçirilmelidir. Ayrıştırılmış yapıda dengelemenin ne 
şekilde gerçekleştirileceği de yeniden ele alınmalıdır.  

7 

İletim Şirketinin 
gelir tavanının ve 
uygulanacak 
tarifelerin 
belirlenmesi 

EPDK 

İletim, depolama ve LNG faaliyetleri için İletim Şirketine 
uygulanacak gelir tavanı ve düzenlemeye tabi 
tarifelerin yeni maliyet yapısı uyarınca EPDK 
tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu 
aksiyon ikincil mevzuat güncellemeleri ile paralel 
olarak yürütülmelidir.  

8 

İletim ile ilgili 
varlıkların, lisans ve 
sözleşmesel hak ve 
yükümlülükler ile 
insan kaynağının 
belirlenmesi 

BOTAŞ 

Ayrışma sonucunca oluşacak İletim Şirketine 
BOTAŞ’tan ilgili varlıkların, lisans ve sözleşmesel hak 
ve yükümlülükler ile insan kaynağının transferi 
gerekmektedir. Bu sebeple mevcut durumda BOTAŞ'ın 
mülkiyetinde olan ve İletim Şirketinin görevlerini 
sürdürmesi için gerekli olan unsurlar tespit edilmelidir.  

9 
Mevcut durum 
tespitinin (due 
diligence) yapılması 

BOTAŞ 

Ayrışma sonrası İletim Şirketine transferi planlanan 
sözleşme ve varlıkların mevcut durum tespitlerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede iletim 
faaliyetleri ile ilişkili varlıkların (şebeke, depolama ve 
LNG) teknik, hukuki, vergisel ve ticari durum tespiti 

                                                   
49 Bu adım içerisinde yer alan faaliyetlerinden, AB üye ülkeleri sorumludur. Türkiye’nin AB üyesi veya 
AB üyesi olma sürec içerisinde olmaması durumunda, bu adım atlanabilir. 
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Aksiyon 

Sorumlu 
Taraf 

Detaylar 

yapılmalıdır. Ayrıca iletim, depolama ve LNG 
faaliyetlerine ilişkin hesaplar için finansal durum tespiti 
gerçekleştirilmelidir. Son olarak iletim faaliyetleri ile 
iştigal eden insan kaynaklarına ilişkin durum tespiti 
yapılmalıdır.  

10 
İletim Şirketi için 
Kuruluş Kanunun 
hazırlanması  

ETKB ve 
TBMM 

Yeni kurulacak iletim şirketinin faaliyete geçmesi için 
kuruluş kanunu hazırlanmalıdır. Söz konusu kuruluş 
kanununda İletim şirketinin görev ve yetkileri, 
organizasyon yapısı, karar süreçleri, yönetim kurulu 
yapısı (Supervisory Board), icra kurulu, ilgili komiteler 
ve uyum müdürlüğü, koruyucu kuralların nasıl 
uygulanacağı (ring fencing rules), raporlama 
yükümlülükleri ve mali hükümler detaylı olarak ele 
alınmalıdır.  Bu doğrultuda ETKB tarafından kanun 
taslağı hazırlanarak, tasarı meclise sunulmalıdır. AB 
Direktifleri doğrultusunda şart koşulan yönetim yapıları, 
Türkiye’nin AB üyesi veya AB üyesi olma sürec 
içerisinde olmaması durumunda atlanabilir. 

11 

Gözetim Kurulu ve 
Uyum Takip 
Sorumlusunun 
belirlenmesi ve 
atanması50 

ETKB 

AB Direktifleri kapsamında bağımsızlık kurallarına 
uyumun sağlandığının takip ve garanti edilmesine 
imkan sağlayacak Gözetim Kurulu ve Uyum Takip 
Müdürünün belirlenmesi ve atamasının yapılması 
gerekmektedir. 

12 

İletim Şirketinin 
kurulması ve ilgili 
varlık ve insan 
kaynaklarının 
devredilmesi 

ETKB 

Kuruluş Kanunun mecliste onaylanmasını müteakip 
İletim Şirketi faaliyetlerine başlamalıdır. Yeni kurulan 
İletim Şirketi bağımsız olarak iletim, depolama ve LNG 
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirecek koşullara 
ulaşana kadar söz konusu görevler geçiş dönemi 
süresince BOTAŞ tarafından yürütülmeye devam 
edilmelidir. Kuruluşun hemen ardından sınırlı insan 
kaynağı transfer edilerek 14, 15 ve 16. aksiyonları 
almalıdır. Bu aksiyonlar alınarak İletim Şirketi bağımsız 
operasyona hazır olduğunda geri kalan varlık ve insan 
kaynağının transferi gerçekleştirilmeli ve iletim, 
depolama ve LNG ile ilgili tüm görevler yeni İletim 
Şirketi tarafından yürütülmeye başlanmalıdır.  

13 

İletim, depolama ve 
LNG lisans 
başvurularının 
yapılması 

İletim Şirketi 

DGP Lisans Yönetmeliği (Md. 5) uyarınca BOTAŞ’ın 
mevcut lisanslarından kaynaklanan hak ve 
yükümlülüklerinin yeni kurulacak olan İletim Şirketine 
devredilemeyeceği öngörülmektedir. Bu nedenle yeni 
kurulacak İletim Şirketi tarafından gerekli lisans 
başvurularının yapılması gerekmektedir. İletim, 
depolama ve LNG faaliyetleri için İletim Şirketi ilgili 
lisans başvurularında bulunarak, belirtilen kriterleri 
sağladığını ve bu faaliyetleri gerçekleştirmeye uygun 
olduğunu lisans ile birlikte belgelemelidir.  

                                                   
50 Bu adım içerisinde yer alan faaliyetlerinden, AB üye ülkeleri sorumludur. Türkiye’nin AB üyesi veya 
AB üyesi olma sürec içerisinde olmaması durumunda, bu adım atlanabilir. 
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Aksiyon 

Sorumlu 
Taraf 

Detaylar 

14 
Kritik lojistik ve 
altyapı ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi 

İletim Şirketi 

İletim Şirketi’nin kendisine atanan görevleri bağımsız 
olarak ifa etmesi için kritik lojistik ve altyapı 
ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu 
ihtiyaçlar bina, araç, ekipman, teknoloji altyapısı gibi 
unsurları içerebilir. İhtiyaç belirleme safhasında 
ayrışma sonrası BOTAŞ’tan İletim Şirketine transfer 
edilecek varlıklar göz önünde bulundurulmalıdır.  

15 
Kritik işe alımlarının 
yapılması 

İletim ve 
Tedarik 
Şirketi 

Ayrışma sonrası oluşan her iki şirket de kritik 
faaliyetlerini devam ettirmek için gerekli insan 
kaynağına sahip olmalıdır. Operasyonların bağımsız 
olarak gerçekleştirilmesi için işe alımlar 
gerçekleştirilmelidir.  

16 
Kritik BT 
çözümlerinin 
uygulanması 

İletim ve 
Tedarik 
Şirketi 

Ayrışma sonrası oluşan her iki şirket de kritik 
faaliyetlerini devam ettirmek için gerekli olan BT 
çözümlerini ve ek geliştirmeleri uygulamaya almalıdır. 
İletim Şirketinin BT altyapısı anlamında bağımsızlığının 
temin edilmesi gerekmektedir.  

17 
Şirket vizyon ve 
misyonunun 
belirlenmesi 

İletim ve 
Tedarik 
Şirketi 

Kurumsal kimliğin oluşturulması sürecinde oluşturulan 
iki şirketin de kendi stratejilerine yön verecek olan 
vizyon ve misyonu belirlemesi gerekmektedir. 

18 
Beş yıllık stratejik 
planın hazırlanması 

İletim ve 
Tedarik 
Şirketi 

Şirketlerin stratejik yaklaşımlarının belirlenmesi ve ilgili 
planların hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu 
planlarda 5 yıllık vadede gerçekleştirilecek gelişim 
projelerine de yer verilmelidir.  

 

Öngörülen ayrışma planını hayata geçmesi için listelenen aksiyonların belirli bir sıra çerçevesinde farklı 
süreler içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Şekil 30’da yer alan zaman planında her bir aksiyon 
için öncelik sıraları verilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde çalışması durumunda söz 
konusu aksiyonların 2 yıllık bir süre içinde tamamlanarak 3 yılın başında ayrışmanın hayata 
geçirilebileceği öngörülmektedir.  

Aksiyon planında verilen ilişkiler ok () ile belirtilmiştir ve ilişkili aksiyonların beraber değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

Verilen plana göre birinci sene, Yönlendirme Komitesinin kurulmasının (1) ardından nihai ayrışma 
planının hazırlanması ve onaylanması (2) ve Doğal Gaz Piyasası Kanununda gerekli değişikliklerin 
yapılması (5) aksiyonları derhal yapılmaya başlanacaktır. Ancak Doğal Gaz Piyasası Kanununda gerekli 
değişikliklerin yapılması aksiyonu ilk yıl boyunca özellikle Avrupa Komisyonundan gelecek yorumlarla 
sürecek ve yılsonunda neticelenecektir. Nihai ayrışma planının onaylanması, AB üyesi olma sürecine 
bağlı olarak ayrışma planının Enerji Topluluğu Sekretaryasına sunulmasının (3) ve gene AB üyesi olma 
sürecine bağlı olarak ardından gelen yorumlara göre plan güncellenecek ve önerilen ayrışma modelinin 
sertifikasyon için Avrupa Komisyonuna onaya sunulacaktır (4). Avrupa Komisyonundan gerekli 
onayların alınması ve bu esnada Doğal Gaz Piyasası Kanununda gerekli değişikliklerin tamamlanması, 
ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılmasını (6) ve İletim Şirketi için Kuruluş Kanununun 
hazırlanmasını (10) başlatacaktır. İkincil mevzuat hazırlıkları ile gelir tavanı ve tarifelerin belirlenmesi (7) 
aksiyonları karşılıklı olarak etkili olacaktır. 
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İkinci yılın başı itibarıyla iletim ile ilgili varlıkların, lisans ve sözleşmesel hak ve yükümlülükler ile insan 
kaynağının belirlenmesi (8) başlatılacaktır ve takibinde mevcut durum tespiti (9) yürütülecektir. 
Hazırlanan Kuruluş Kanunu ve mevcut durum değerlendirmesi neticesinde İletim Şirketinin kurulması 
ve ilgili varlık ve insan kaynakları devri (12) başlayacaktır. İlk aşamada insan kaynaklarının sınırlı olarak 
devredilmesi ve bu süreçte İletim Şirketinin görevlerini BOTAŞ’ın sürdürmesi önerilmektedir. Kuruluş 
aşamasında Gözetim Kurulu ve Uyum Takip Sorumlusunun belirlenerek atanması (11) da gerekecektir. 
Kuruluşun hemen ardından sınırlı insan kaynağı ile derhal iletim, depolama ve LNG lisans başvurularının 
yapılması (13), kritik lojistik ve altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi (14), kritik işe alımların yapılması (15) 
ve BT çözümlerinin uygulanması (16) adımları sırayla gerçekleştirilecektir. Yeni kurulan İletim Şirketi 
faaliyete geçmeye tam olarak hazır olduktan sonra kalan insan kaynağı da transfer edilecek ve İletim 
Şirketi faaliyete başlayacaktır.  

Üçüncü yıl itibarıyla, hem İletim hem de Tedarik Şirketi için vizyon ve misyon belirlenerek (17) bunlar 
doğrultusunda beş yıllık stratejik plan (18) hazırlanacaktır.
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Şekil 30: BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına yönelik yol haritası 

Birinci Yıl İkinci Yıl Üçüncü Yıl

1. Yönlendirme Komitesinin kurulması

2. Nihai ayrıştırma planın hazırlanması ve onaylanması

3. Ayrışma planının Enerji Topluluğu Sekretaryasına sunulması

4. Önerilen ayrıştırma modelinin sertifikasyonu için Avrupa Komisyonuna 
onaya sunulması

5. Doğal Gaz Piyasası Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması

6. İkincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması

7. İletim Şirketinin gelir tavanın ve uygulanacak tarifelerin belirlenmesi

8. İletim ile ilgili varlıkların, lisans ve sözleşmesel hak ve yükümlülükler ile 
insan kaynağının belirlenmesi

9. Mevcut durum tespitinin (due diligence) yapılması

10. İletim Şirketi için Kuruluş Kanunun hazırlanması 

11. Gözetim Kurulu ve Uyum Takip Sorumlusunun belirlenmesi ve atanması

12. İletim Şirketinin kurulması ve ilgili varlık ve insan kaynaklarının 
devredilmesi

13. İletim, depolama ve LNG lisans başvurularının yapılması

14. Kritik lojistik ve altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi

15. Kritik işe alımlarının yapılması

16. Kritik BT çözümlerinin uygulanması

17. Şirket vizyon ve misyonunun belirlenmesi

18. Beş yıllık stratejik planın hazırlanması
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7.2. Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tadil Metni Önerileri 
Bu bölümde BOTAŞ’ın ayrıştırılması çerçevesinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na ilişkin 
değişiklik önerileri gerekçeleri ile birlikte sunulmaktadır. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılacak olası 
bir değişiklik muhakkak ki çok daha kapsamlı olacaktır. Görev 3 kapsamında daha önce teslim edilen 
NGMAR raporunda değinilen hususlarla ilgili diğer değişiklik önerileri ise bu rapordan bağımsız olarak 
ayrı bir bilgi notu şeklinde sunulacaktır.  

BOTAŞ’ın Yeniden Yapılandırılması 

Temel Hususlar: 

BOTAŞ dikey entegre yapıya sahip olmasına rağmen ayrıştırılması uzun süredir Kanun’da 
öngörülmektedir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2nci maddesinde bu husus şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

“Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel 

kişiliği 2009 yılına kadar devam eder. Bu tarihten sonra BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel 

kişiliğe uygun olarak yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılma sonucu meydana 

gelecek yeni tüzel kişilerden, sadece gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat 

faaliyeti yapacak olan şirket, BOTAŞ'ı temsil eder ve BOTAŞ adı ile anılır. Yeniden 

yapılandırılma sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden iletim faaliyeti yapan şirket hariç, 

diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir.” 

Planlanan ayrıştırma kanunda öngörülen süre içinde gerçekleştirilememiştir ve ayrışma modelinin kanun 
değişikliğinde tekrar gözden geçirilmesi beklenmektedir. Kanun’da ayrıştırma ifadesi yerine dikey 
bütünleşmiş tüzel kişiden yatay bütünleşmiş kişiye geçiş ifadeleri kullanılmıştır. Yatay bütünleşmiş tüzel 
kişi ifadesi Kanunu’nun 3üncü maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Yatay bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depolama 

veya satış faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren ve aynı zamanda doğal gaz sektörüne 

dahil olmayan başka bir faaliyeti gerçekleştiren tüzel kişiyi,” 

Dolayısıyla buradan BOTAŞ’ın ayrıştırılması sonrası kurulan her bir şirketin doğal gaz sektörü dışındaki 
faaliyetlerde de bulunması öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca İletim Şirketi dışındaki şirketlerin 
özelleştirilmesine ilişkin açık bir hüküm de bulunmaktadır.  

Ayrışmaya ilişkin bir diğer mevcut düzenleme ise muhasebe ayrışmasına ilişkindir. Bu husus Kanun’un 
Geçici 2nci maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

“BOTAŞ'ın iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe ayrışımı, hazırlık 

dönemi sonundan itibaren oniki ay içerisinde gerçekleştirilir.” 

Kanun Değişikliği Önerisi: 

Türkiye Doğal Gaz Piyasasının serbestleşmesini desteklemek adına BOTAŞ’ın ayrıştırılması kritik 
öneme sahiptir. Dolayısıyla bu yöndeki kararlılığın Kanun’da muhafaza edilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Ancak ayrıştırma modeli AB Direktifleri ile uyumlu olarak açıkça tanımlanmalıdır. 
Yatay bütünleşik yapı ifadesi doğal gaz sektörü dışındaki faaliyetleri akla getirdiği için ayrışmanın bu 
şekilde tanımlanması yerine ayrışma modelinin açıkça belirtilmesinin daha uygun olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu raporun 5. Bölümünde belirtildiği üzere BOTAŞ için önerilen ayrışma modeli 
Türkiye için uyarlanmış bir Bağımsız İletim Operatörü (İTO+) modelidir. Bu model uyarınca BOTAŞ’ın 
mevcut marka kimliği ve tedarik ile ilişkili sözleşmesel yükümlülükleri muhafaza edilirken iletim, LNG ve 
yer altı depolama ile ilgili yükümlülüklerinin kısmi bölünme yoluyla kurulacak şirket veya şirketlere 
devredilmesi önerilmektedir. İletim, LNG ve yer altı depolama faaliyetleri ile iştigal edecek yeni şirketin 
Kanun’da tanımlanması yerine ayrışma sonrası BOTAŞ’ın kalan sorumluluklarının ithalat, ihracat ve 
toptan satış faaliyetleri ile sınırlı olacağının belirtilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu 
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sayede ileride iletim, LNG ve yer altı depolama faaliyetlerinin de ayrıştırılmasının önü açık bırakılmış 
olacaktır.51 

İletim Şirketi’nin LNG ve yer altı depolama tesislerine erişimi için AB Yönetmelikleri uyarınca tam erişim, 
öncelikli erişim veya diğer tedarikçilerle aynı koşullarda erişim seçenekleri öngörülmektedir. Hem sistem 
güvenliği hem de piyasanın serbestleşmesine etkisi göz önünde bulundurulduğunda sistem güvenliğini 
sağlamak üzere öncelikli erişim en uygun seçenek olarak öne çıkmaktadır.  

İletim, LNG ve yer altı depolama faaliyetlerinin tarafsızlık ilkesine uygun olarak hareket etmesi temin 
edilmelidir. Bu hususun hem Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda hem de ilgili şirket veya şirketlerin kuruluş 
kanununda ele alınması önerilmektedir. Mevcut Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda aşağıdaki gibi bir 
ifadenin kullanılabileceği değerlendirilmektedir:  

“İletim, LNG and yeraltı depolama faaliyetleri ile iştigal eden şirket ve/veya şirketler 

piyasada faaliyet gösteren diğer tedarik şirketlerine eşit ve tarafsız şekilde hizmet verirler. 

İletim faaliyeti ile iştigal edecek olan şirketin eşit ve tarafsız şekilde hizmet vermesi ile ilgili 

hususlar şirketin kuruluş kanununda ele alınır” 

İletim, LNG ve yeraltı depolama faaliyetlerinin aynı şirket tarafından sürdürülmesi durumunda üçüncü 
taraf erişimine ilişkin kuralların uygulanmasının şeffaf bir şekilde takip edilmesini temin etmek üzere söz 
konusu faaliyetler için muhasebe ayrışımı ilkesi sürdürülmelidir.  

Doğal gaz tedarik faaliyeti yapacak olan şirketin BOTAŞ'ı temsil etmesi ve BOTAŞ adı ile anılmasına 
ilişkin hüküm olumlu karşılanmakta ve muhafaza edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, ileride Mülkiyet 
Ayrışması (OU) modelinin tercih edilmesi durumunda Kanun bu modele geçiş için açık kapı bırakmalı 
ve özelleştirme ile ilgili bağlayıcı ifadeler kanun metninden çıkarılmalıdır.  

Gerekçe: 

İlgili AB muktesabatı uyarınca 3 temel ayrışma seçeneği öngörülmektedir: i) Mülkiyet Ayrışması (OU) ii) 
Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) iii) Bağımsız İletim Operatörü (ITO). Mülkiyet Ayrışması (OU) ve 
Bağımsız İletim Operatörü (ITO) seçenekleri AB’de yaygın olarak kullanılmakla birlikte AB Direktifleri 
özellikle Mülkiyet Ayrışması (OU) modelini önceliklendirmektedir. Türkiye’ye özgü koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda Mülkiyet Ayrışması (OU) ve Bağımsız İletim Operatörü (ITO) modellerinin 
avantajların birleştirildiği ve Türkiye koşullarına uyarlanmış “ITO+” isimli yeni bir modelinin uygulanması 
önerilmektedir. Bağımsız İletim Operatörünün uygulamadaki zorlukları olan dikey entegre yapı, idari 
yükler, hizmet kısıtlamaları ve zayıf rekabet ortamı; mülkiyet ayrışmasının getirdiği farklı sahiplik yapısı 
zorunluluğu ve modelin geri döndürülemez olması; ITO+ ile ortadan kaldırılarak her iki modelin avantajlı 
yanları birleştirilmiştir. 

BOTAŞ markasının uluslararası piyasalardaki bilinirliğinin ve gücünün devamlılığının sağlanması kritik 
öneme sahiptir. Ayrıca BOTAŞ’ın mevcut tedarik sözleşmelerinin başka bir şirkete devredilmesi birçok 
zorluğu beraberinde getirecektir. Bu nedenlerle iletim şirketinin kısmi bölünme yoluyla kurulması ve 
BOTAŞ’ın mevcut tüzel kişilik yapısının korunması önerilmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde de ayrışma 
sırasında benzer yaklaşımlar sergilenmiştir.  

İleride ITO+ yerine Mülkiyet Ayrışması (OU) seçeneğinin tercih edilmesi durumunda BOTAŞ’ın farklı bir 
Bakanlık’a bağlanması, özelleştirilmesi veya halka arz edilmesi seçenekleri gündeme gelebilecektir. Bu 
nedenle Kanun’da özelleştirme ile ilgili bağlayıcı ifadelerin kullanılmaması önerilmektedir.  

BOTAŞ’ın Pazar Payının Azaltılması 

                                                   
51 Kanun’da iletim, LNG ve yer altı depolama faaliyetlerinin tek bir şirket tarafından veya birden fazla 
şirket tarafından yapılması konusunda düzenleme yapılmaması önerilmesine rağmen bu rapor 
kapsamında ayrıştırılacak İletim şirketinin aynı zamanda LNG ve yer altı depolama faaliyetleri ile de 
iştigal etmesi önerilmektedir. Bu sayede sistem güvenliğini sağlamak üzere iletim şirketinin gerekli 
aksiyonları almasının çok daha verimli olacağı değerlendirilmektedir. 
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Temel Hususlar: 

Hali hazırda yürürlükte olan Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda ele alınmış olan düzenleme ile BOTAŞ’ın 
pazar payının %20 seviyelerine indirilmesi hedeflenmiş ve bu hedef çerçevesinde atılması gereken 
adımlar tanımlanmıştır. Bu konudaki düzenleme Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda geçici madde olarak 
aşağıda belirtildiği şekilde yer almaktadır: 

“BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatı ulusal tüketimin yüzde yirmisi 

oranına düşünceye kadar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı haricinde yeni doğal gaz 

alım sözleşmesi yapamaz. 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal 

tüketimin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satım 

sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi için 

istekli olan diğer ithalat lisans yeterlilik sahibi ve satıcı şirketten sözleşme devri hususunda 

ön onay alan şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır.” 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmiş olduğu 2001 yılından bugüne kadar bu konuda 
yaşanmış olan gelişmeler incelendiğinde yapılmış olan sözleşme devirleri (4 bcm) ve süresi biten bazı 
kontratların özel sektör tarafından yenilenmesi suretiyle (6 bcm) toplam 10 bcm’lik gaz kontratı özel 
sektörce devralınmış olup BOTAŞ’ın pazar payı %80 seviyelerine gerilemiştir. Ancak bu seviye Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu’nda yer alan %20 pazar payı hedefinin çok üzerindedir. Özellikle Avrupa Birliği 
ülkelerinde bu alanda daha önce yaşanmış olan gelişmeler incelendiğinde BOTAŞ için belirlenmiş olan 
%20 Pazar payı hedefinin agresif bir hedef olduğu değerlendirmesi yapılabilmektedir. Bu konuya ilişkin 
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanmış olan gelişmeler ve konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmelere Görev 
3 - Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu’nda yer verilmiştir. 

Hâkim güce sahip piyasa oyuncusunun pazar payı, piyasanın etkin işleyişi ile ilgili önemli bir gösterge 
olmakla birlikte bu konudaki tek gösterge değildir52. “BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatlarının Maliyetlerini 
Yansıtır Şekilde Belirlenmesi” başlığı altında da ele almış olduğumuz gibi CEER’in geliştirdiği AB Hedef 
Gaz Modeli göstergeleri bu konuda referans olma özelliğine sahip birçok metriği içermektedir. Hâkim 
pazar payına sahip oyuncunun pazar payı ile birlikte diğer oyuncuların pazar payları ve piyasadaki 
etkinlikleri, gaz ticaretine imkân tanıyan pazar yerlerinin ve ürünlerin varlığı ve etkinliği, arz güvenliğine 
ilişkin hususlar ve piyasanın gelişimine ilişkin diğer tüm hususlar da bir bütün halinde dikkate alınmalıdır. 
AB Hedef Gaz Modeli göstergelerinin ya da benzer nitelikteki diğer gösterge ve faktörlerin EPDK 
tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve doğal gaz piyasasının etkinliğinin izlenerek gerekli önlemlerin 
zaman içinde belirlenmesi ve yerine getirilmesinin takibi EPDK tarafından yerine getirilmelidir. Yine bu 
perspektiften bakıldığında hâkim piyasa gücüne sahip oyuncu için Kanun içinde statik bir pazar payı 
hedefi belirlenmesindense, bu hedef değerin EPDK tarafından yapılacak piyasa izleme faaliyetleri 
çerçevesinde dinamik olarak belirlenmesi uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede mevcut Kanununda yer alan metnin değiştirilmesi önerilmektedir. 

Doğal Gaz Piyasası kapsamında yer almamakla birlikte rekabete ilişkin konuların ayrıca Rekabet 
Kurumu tarafından hali hazırda yapıldığı gibi takip edileceği ve EPDK’nın yapacağı izleme faaliyetleri 
sonucunda ortaya koyacağı yaptırımlar konusunda Rekabet Kanunu kuralları çerçevesinde Rekabet 
Kurumu ile koordinasyon halinde çalışması gerektiği hususu da vurgulanmalıdır. 

Kanun Değişikliği Önerisi: 

Mevcut Kanun metninde yer alan ve BOTAŞ’ın pazar payının %20’ye indirilmesini öngören hedef 
kaldırılmalıdır. Bunun yerine EPDK’nın doğal gaz piyasasının etkin şekilde işleyişini takip etmesine 
ilişkin görevi açıkça ifade edilmelidir. Bu görevini ifa etmek üzere kullanacağı yöntemler EPDK 
tarafından belirlenmeli (AB Hedef Gaz Modeli göstergeleri veya Türkiye’ye özgü benzer göstergeler) 
ancak izlenecek yöntem ve sonuçları kamuoyu ile açıkça paylaşılmalıdır. Buna ilişkin düzenleme önerisi 
aşağıda yer almaktadır: 

                                                   
52 Göstergelere örnek olarak Herfindahl-Hirschman endeksi, arz kaynaklarının sayısı, artık arz endeksi 
ve piyasa yoğunluğu örnek olarak verilebileceği gibi, detaylı incelemesi Görev 3 içerisinde hazırlanan 
Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporunda bulunabilir. 
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“Türkiye doğal gaz piyasasının işleyişi Kurum tarafından belirlenip duyurulacak ölçütler 

çerçevesinde izlenir. Piyasanın etkin işleyişinin önünde engel olan faktörler Kurum 

tarafından belirlenerek bunların giderilmesine ilişkin önlemler Kurum tarafından belirlenir, 

uygulaması Kurum tarafından takip edilir ve sonuçları kamuoyuna düzenli aralıklarla 

duyurulur.” 

BOTAŞ’ın pazar payının takip edilmesi, hedef pazar payının belirlenmesi, hâkim gücünün devam etmesi 
durumunda alınması gereken önlemler EPDK’nın yapacağı piyasa etkinlik çalışmalarının bir parçası 
olmalıdır. 

Gerekçe: 

Doğal gaz piyasasının etkin işleyişi bakımından hâkim güce sahip BOTAŞ’ın pazar payı önemli bir faktör 
olmakla birlikte tek faktör değildir. Bu sebeple piyasanın etkin işleyişinin bu konuda piyasanın 
düzenleyici kurumu olan EPDK tarafından bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde ele alınması 
gerekmektedir. Bu görev EPDK’ya Kanuni düzenleme ile açıkça verilmelidir. EPDK piyasanın etkin 
işleyişine ilişkin takip edilmesi gereken göstergeleri ve/veya faktörleri belirlemeli ve şeffaflık ilkesi 
çerçevesinde bu göstergeleri ve izleme sonuçlarını paylaşmalıdır. Piyasanın etkin işleyişinin önünde 
engel teşkil eden faktörlerin giderilmesi için önlemler almak (gerektiği durumlarda Rekabet Kurumu ile 
koordinasyon halinde) ve yerine getirildiğinin takibi EPDK tarafından yürütülmelidir. 

BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatlarının Maliyetlerini Yansıtır Şekilde Belirlenmesi  

Temel Hususlar: 

Türkiye doğal gaz piyasasında toptan satış fiyatları düzenlemeye tabi değildir ve taraflar arasında 
serbestçe belirlenir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11inci maddesinde bu husus şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

“Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak unsurlar ve şartları 

belirler. Satış fiyatları ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca 

serbestçe belirlenir.” 

Etkin işleyen rekabetçi bir pazar yerinde toptan satış fiyatlarının taraflarca serbest şekilde belirlenmesi 
uygun bir yaklaşım olmakla birlikte piyasa oyuncuları arasında hakim güce sahip bir piyasa oyuncusu 
bulunması durumunda, bu oyuncunun hakim gücünü kötüye kullanarak fiyat oluşumunu etkilemesi 
riskine karşın fiyatlarının düzenlenmesi gerekmektedir. BOTAŞ Tedarik’in yaklaşık %80’lik pazar payı 
olan hakim duruma sahip bir oyuncu olarak fiyat oluşumu üzerindeki olası etkilerini bertaraf etmek üzere, 
aşağıdaki Kanun metninde yer aldığı şekilde fiyatlarının düzenlenmesi önerilmektedir.   

Kanun Değişikliği Önerisi: 

Bu Kanun metninin geçici madde olarak düzenlenmesi uygun olacaktır. Aşağıda belirtilen şekilde bir 
ifade kullanılabilir; 

“BOTAŞ Tedarik’in doğal gaz satış fiyatlarının doğal gaz tedarik ve işletme maliyetlerini 

karşılayacak ve şirketin makul ölçüde kar etmesine olanak sağlayacak şekilde belirlenmesi 

esastır. Ancak etkin işleyen bir doğal gaz piyasası tesis edilene kadar, hakim gücün kötüye 

kullanılması, yıkıcı fiyatlandırma uygulanması ve benzeri durumların tespiti halinde,  

BOTAŞ Tedarik’in doğal gaz satış fiyatlarının Kurum tarafından düzenlenmesi de dahil 

olmak üzere, gerekli ardıl tedbirler Kurum tarafından alınır.” 

Gerekçe: 

BOTAŞ Tedarik’in hakim güce sahip bir piyasa oyuncusu olması sebebiyle “etkin işleyen bir doğal gaz 
piyasası tesis edilene kadar” fiyatlarının hangi esaslar çerçevesinde belirleneceğinin Geçici Madde ile 
düzenlenmesi önerilmektedir. BOTAŞ Tedarik’in piyasanın işlerliğini bozmadan ve sürdürülebilir şekilde 
faaliyetlerini yürütebilmesi için fiyatlarını maliyetlerini yansıtır şekilde ve makul bir kar elde edecek 
şekilde belirlemesi uygun bir yaklaşımdır. BOTAŞ doğal gaz satış fiyatlarını bu esaslar çerçevesinde 
kendisi belirleyebileceği gibi, düzenleyici Kurum olarak EPDK’nın da BOTAŞ’ın fiyatlarını yine aynı 
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esaslar çerçevesinde düzenlemesine (örneğin yıkıcı veya yüksek fiyatlandırmanın engellenmesi)  
olanak tanınmıştır. Doğal gaz piyasasının etkin işlemesi ile ilgili kriterler düzenleyici Kurum olarak EPDK 
tarafından belirlenmeli, piyasanın bu kriterlere uyumu yine EPDK tarafından izlenmeli ve gerekirse ardıl 
önlemler ile müdahale edilmelidir. Etkin işleyen bir piyasa yerinin oluşumunun belirlenmesinde EPDK 
tarafından belirlenecek kriterler uygulanabilir. Ayrıca bu amaçla EPDK, CEER’in geliştirdiği AB Hedef 
Gaz Modeli göstergeleri de dikkate alabilir. Bu konu Görev 3 - Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu’nda 
ayrıntıları ile ele alınmış olmakla birlikte ilgili kriterler aşağıda yeniden belirtilmektedir: 

Piyasa Katılımcılarının İhtiyaçları 

• İşlem tahtası hacmi 

• Alış-satış fiyat makası 

• Fiyat kademeleri duyarlılığı 

• İşlem sayısı 

Piyasa Sağlığı 

• Herfindahl-Hirschman Endeksi 

• Arz kaynaklarının sayısı 

• Artık arz endeksi 

• Piyasa yoğunluğu 

Yukarıda belirtilen ve/veya EPDK tarafından belirlenen diğer kriterler çerçevesinde etkin işleyen bir 
piyasa yerinin oluşumunun gerçekleştirilmiş olduğunun EPDK tarafından ilan edilmesinin ardından 
BOTAŞ üzerindeki fiyat düzenlemesi tamamen kaldırılabilir. Ayrıca, doğal gaz piyasasının tam rekabete 
açılması aşamasında düzenlemeye tabi tarife gruplarının (son kaynak tedarik tarifesi ya da hassas 
tüketiciler için düzenlenebilecek sosyal tarife çeşitleri vb.) varlıklarını sürdürmesi durumunda, BOTAŞ 
Tedarik yine düzenlemeye tabi şekilde bu tarife gruplarına gaz tedarik etmeye devam edebilir.  

 

 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Uygulama 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Destek Raporu 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Güncellenmiş Versiyon 
Kamunun Farkındalığına İlişkin DanışmanlıkHizmetleri 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi –Ağustos2017             169 

Ek BOTAŞ’ın tabi olduğu Kanun, Kanun 
Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve 
Yönergeler 
Uygulamakla yükümlü olunan kanunlar 

2477 Sayılı Üst Düzey Yöneticilerin Atanması Kanunu 

3346 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’ce Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunu 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun 

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

4857 Sayılı İş Kanunu 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu 

6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Kanunu 

5620 Sayılı Geçici İşçilere İlişkin Kanun 

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

3065 Sayılı KDV Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

4342 Sayılı Mera Kanunu 

6326 Sayılı Petrol Kanunu 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

 

Uygulamakla yükümlü olunan kanun hükmünde kararnameler 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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Uygulamakla yükümlü olunan yönetmelikler 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmelik 

Bilgi Edinme Yönetmeliği 

Devlet Arşivleri Hizmetleri Yönetmeliği 

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği 

Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik 
Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 

Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Resmi Yazışma Usul ve Esaslar Yönetmeliği 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği 

 

Uygulamakla yükümlü olunan yönergeler 

Nöbetçi Amirliği ve Çağrı Sorumlusu Nöbet Yönergesiz 

Nakit ve Kıymet Muhafaza Yönergesi 

Ödül Yönergesi 

Petrol Tesisleri Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 

Sabit Kıymet Yönergesi 

Staj Yönergesi 

Sigorta Yönergesi 

Doğal Gaz Ticari Ölçüm Kontrol Esasları Yönergesi 

BOTAŞ’ın Doğal Gaz İle İlgili Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında 

Yönerge 

Hukuk İşleri Yönergesi 

Kapsam Dışı Personel Disiplin Yönergesi 

Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi 

Stok Kontrol ve Ambar Yönergesi 

Tanıtma ve Halkla İlişkiler Yönergesi 

Genel Müdürlük ve Bağlı Bulunan Yerlerdeki Konutlar Yönergesi 

Yolluk Yönergesi 

Yemekhane Hizmetleri Yönergesi 

Yurt Dışında Burslu Okutulacak Öğrenciler Hakkında Yönerge 

Ağır ve Hafif Araçları Kullanma Esasları Yönergesi 

Genel Müdür Yetki Sınırları Yönergesi 

Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa Atanma Esaslarına İlişkin Yönerge 

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

Kapsam İçi Personel Ücret, Nakil ve Görevde Yükselme Yönergesi 

Muhasebe, Plan, Program, Bütçe ve Çalışma Raporu Yönergesi 
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Ek 2 - Avrupa Birliği Doğal Gaz Şirketleri 
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Varlık Mühendisliği - Miroslav Holý

Varlık Bakımı- Jan Měřička

Varlık Faaliyetleri- Petr Koutný

Mali İşler Direktörü- Václav Hrach

Kontrol, Maliye & Vergi - Jan 

Martinec

BT - Zdeněk Haloda

Satın Alma, Filo & Tesis - Peter 

Belošovič

Hazine - Petr Jablonský

Temel Göstergeler, Faaliyetler ve İştirakler

Ana Faaliyetler:
Net4Gas’ın faaliyetlerine aşağıdakiler dahildir:

• Çek Cumhuriyeti boyunca uluslararası doğal gaz aktarımı

• Çek Cumhuriyeti’ndeki ortaklara ulusal doğal gaz iletimi

• Esnek ve talebe-yönelik iletim sisteminin işletimi ve ilgili ticari ve teknik 

hizmet tedariki.

Temel Göstergeler:
İletim (bcm): 45 (%10-20 yerel tüketim)

İşletilen boru hattı uzunluğu (km): 3800

İştirakler:
-

Tam Ad: Net4Gas

Yönetici: Andreas Rau

Ciro: 325 milyon €

Varlıklar: 1.9 milyar €

Çalışanlar: 506

AB Ayrışma Modeli: Mülkiyet Ayrışması

Ülke (Merkez): Çek Cumhuriyeti

Allianz 
Infrastructure 

Czech 
HoldCo II S.à 

r.l. 
50%

Borealis Novus 
Parent B.V.

50%

Üretim Tedarik İletim Dağıtım Perakende

CEO

Andreas Rau

CFO

Václav Hrach
COO

Radek Benčík

Operations 

General Manager

İş Gelişimi

Kapasite Satışları

Merkez Ofisi

İnsan Kaynakları

İç Denetçi

Program Ofisi

Hukuk, Mevzuat ve 

İletişim

Varlık Faaliyeti

Varlık Bakımı

Varlık Mühendisliği

Tedarik, Filo, Tesis

BT

Kontrol, Muhasebe & 

Vergi

Hazine
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Ek 3 - Doğalgaz Tedarik Sözleşmelerinin ve 
İletim Operasyonlarının Tavan 
Fiyatlandırılmasına İlişkin Not, 

1. AVRUPADAKİ GAZ FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI 
Bu kısım Avrupa’daki doğal gaz sektöründe uygulanan fiyatlandırma 
mekanizmaları hakkında bir genel bakış sunar. Amaç, fiyatlama 
mekanizmalarının nasıl geliştiğini ve bu gibi fiyatlama şekillerinin arka planındaki 
mekanizmayı ortaya koymaktır. 

 
Geleneksel Model - Uzun Vadeli Sözleşmeler ve Petrol Endekslemesi 
Geçmişte Avrupada’da yapılan doğaz gaz arz sözleşmeleri, satılan doğaz gazın 
kendisine bir alternatif olabilecek petrol ve diğer rafine edilmiş ürünlerin fiyatlarına 
endeksli olduğu bir fiyatlandırma mekanizması içermekteydi. Bu tür bir petrol 
endeksleme mekanizması, geçici fiyata dayalı formüllerle sağlanmıştır. Formülün bir 
örneği aşağıdaki gibidir:  

Pn = Po + MSlfo * PTFlfo *CFlfo *(Pn(lfo)-Po(lfo)) 

Bu formüle göre son tüketiciye yansıtılan gaz fiyatı(Pn); Po(taban fiyat veya 
minimum fiyat) ile referans ürünün (örneğin: fuel oil) pazar payı, referans ürünün 
pazar payı için geçen faktör(PTF), çevrim çarpanı(CF referans ürün, petrolden 
farklı bir ölçüm biriminde işlem görürse istenilen ölçüm birimi) ve referans 
periyodunda süresince baz fiyattaki değişimin(Pn(lfo)-Po(lfo)-bu durumda hafif 
fuel-oil- toplamlarının bir sonucudur. Uzun vadeli sözleşmeler uyarınca petrol 
fiyatlarının doğalgaz fiyatlarına yansımasının zamanlaması genellikle "12.0.6 dış 
denkleşme mekanizması"’na tabidir. Bu mekanizma gaz fiyatının; yukarıdaki 
formülde hesaplandığı gibi geçmiş 12 aylık fiyat ortalamasına ve 12 aylık 
periyodun sonu ile fiyat hesaplanmaya başlanması arasındaki sıfır ay aralığına 
(0) endekslendiğini göstermektedir.Bu formül üzerinden elde edilen fiyat, takip 
eden 6 ay boyunca gaz sözleşmesine uygulanır.   
Buna ek olarak, uzun vadeli sözleşmeler genellikle alıcı tarafından belirli bir ay 
veya belirli bir yılda (yıllık veya aylık kontrat miktarları) tedarik edilmesi gereken 
"al-ya-da-öde" miktarındaki doğalgazı içerir. Bu miktarlar, sözleşme kapsamında 
teslim edilebilecek toplam gaz hacminin bir yüzdesi olarak (geçmişte bu yüzde 
sözleşme kapsamındaki toplam sözleşmeli gazın% 80-90'ı arasında) belirlenir. 
Alıcı bu asgari miktarları sözleşme kapsamında almaya ya da yine de ödemeye 
mecburdur. Bu, satıcının, alıcıya hacim risklerini bırakmasına sebebiyet verir. İlk 
uzun vadeli gaz sözleşmeleri imzalandığı zaman, devlet tekelleri genellikle birçok 
Avrupa ülkesinde gün yüzüne çıkmıştır. Bu durum üretime dönük üreticilerin 
potansiyel satıcıları için limitli alternatifleri olmasına ve satışa dönük markette 
limitli kontrol durumuna yol açmıştır. “Al-ya-da-öde” koşulu üretime dönük 
satıcılara ne şartta olursa olsun gazlarını tedarik etmek veya ödeme almak 
konusunda bir güvence vermiştir. Fiyat riski genellikle alıcı tarafından, gaz 
fiyatlarının yerine geçen diğer yakıtların fiyatına bağlı olarak alınır. Sonuç olarak, 
uzun vadeli gaz sözleşmeleri tarih boyunca, satıcı ile alıcı arasında 
bölüştürülmüş fiyat ve hacim risklerinin açık bir şekilde dağılımını içermiştir. 
 

Merkez(Hub) Fiyatlaması 
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Pazar liberalizasyonu Avrupa’da 2000li yılların başında başlamıştı. Bu süreç, doğal gaz 
için ticaret merkezlerinin kademeli olarak oluşturulmasına ve merkezler üzerinde 
borsaya çıkarılan gazın, merkez fiyatlandırmasına tabi tutulmasına yol açtı. Bu tür 
gazların büyük bir çoğunluğu başlangıçta uzun vadeli tedarik sözleşmelerinden 
"çıkarıldı". Merkezlerdeki ticaret, organize borsalar (ticaretçiler için tasfiye ve yerleşim 
hizmetleri sağlayan platformlar) yoluyla ya da ticaretçilerin döviz hizmetlerini 
kullanmadan çift taraflı olarak gaz hacmi alışverişinde bulundukları tezgah üstü ticareti 
(OTC) yoluyla geliştirildi. Düzenleyici değişiklikler ve genel pazar liberalizasyonu 
(örneğin, Birleşik Krallık'taki Ulusal Dengeleme Noktası ve Avrupa'daki en likit 
piyasaların bir örneği olarak Hollanda'da Başlık Devir Tesisi) temelinde bir takım 
merkezler yaratılmıştır. Birden fazla "ürün" türü geliştirildi ve "gün öncesi", "ay öncesi" 
ve gaz dağıtımı için geleceğe yönelik sözleşmelerle bu geliştirilen ürünler merkezlerde 
işlem gördü.  

Farklı merkezlerdeki fiyatlar arasındaki korelasyon, yıllar içinde giderek artmış ve 
Avrupa'daki farklı merkezler arasındaki entegrasyon büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu 
merkezlerdeki fiyatlar arz talep etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır 

Uzun Vadeli Sözleşmelerin Gelişimi - Merkez Fiyat Endekslemesi. 

Avrupa'da ticareti yapılan doğal gaz için piyasa liberalizasyonu ve merkez fiyatlandırma 
artışı, uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin fiyatlama mekanizmalarında değişikliğe 
gidilmesi için önemli itici güçlerden biri olmuştur. Üretime dönük tedarikçiler kendi 
"tutsak piyasalarını" koruyamadılar ve birbirleriyle daha fazla rekabet etmek zorunda 
kaldılar. Uzun vadeli gaz tedarik sözleşmelerinin fiyatlama mekanizmasının 
değiştirilmesine ilişkin bir başka neden de yüksek petrol fiyatları ve 2008 mali krizinin 
ardından yaşanan düşük ölçekteki ekonomik büyümeydi. Sadece petrol fiyatlarına 
endeksli uzun vadeli gaz tedarik sözleşmeleri, fiyatlama mekanizması üzerinde 
değişiklik yapmaya çalışan alıcılar için giderek sürdürülemez bir hal aldı. Merkez -
endekslemesi, pazardaki arz ve talep dinamiklerinin yanı sıra ekonomik gerçekleri daha 
da yansıtacak bir fiyatlama mekanizması sağladı. Ekonomik kriz, merkez fiyatlarının 
arz ve talep dengesi değişikliklerine daha hızlı tepki verdiği ve petrol endeksli gaz 
tedarik sözleşmelerinin yeni ekonomik gerçekleri düzeltemediği genellikle "alıcı 
piyasası" olarak adlandırılan pazarı yarattı. Avrupalı ithalatçılar, uzun vadeli petrol 
endeksli kontratları üretime dönük üreticilerine bağladılar. Bu üreticiler petrol fiyat 
endeksli yüksek fiyatlardan gaz satın almayı taahhüt ederken müşteriler daha rekabetçi 
bir ortamda merkez gaz kullanabiliyorlardı. Bu durum, bunun gibi bazı Avrupalı 
ithalatçıları uzun vadeli "al-ya-da-öde" tedarik anlaşmaları uyarınca en az miktarda gaz 
almaya zorladı. Dolayısıyla bu ithalatçılar merkez-endeksleme için uzun vadeli 
doğalgaz arz sözleşmelerinin fiyatlandırma mekanizması üzerinde değişiklik istemek 
ya da üretime dönük üreticiler ile tahkime gitmek zorunda kalmışlardır. 

Ayrıca gaz tedarik sözleşmelerinde fiyatlandırma mekanizmasındaki merkez-
endeksleme talebi, gaz ve petrolün artık rakip yakıtlar olmadığı gerçeğini yansıtıyordu. 
Avrupa'daki LNG'nin artan mevcudiyeti ve devam eden genel liberalizasyon süreci, 
piyasanın genel likiditesine ve alternatiflerin geleneksel tedarikçilere sunulmasına 
katkıda bulundu. Ekonomik kriz ve rekabetçi gaz fiyatları ile birlikte üretime dönük pazar 
rekabetindeki artış gaz fiyatlama mekanizmalarında genel bir değişikliğe yol açtı. 

2010’dan günümüze, Gazprom ve Statoil gibi üreticiler; uzun vadeli sözleşmelerdeki 
formüller üzerinde değişiklik yapmaya, petrol fiyatlarıyla olan bağlantıyı etkili bir şekilde 
kırmaya ve fiyat hesaplamasında gün öncesi fiyatlar, likit merkezlerindeki ay öncesi 
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ürünler gibi diğer değişkenleri de dahil etmeye karar verdiler. Merkez endekslemesi, 
uzun vadeli gaz tedarik sözleşmelerine tamamen veya kısmen dahil edildi. Bazı 
durumlarda, sözleşmelerdeki fiyat formül bileşenleri ayarlandı ve uzun vadeli bir indirim 
yerine alıcılara belirli süreler için bir defaya mahsus indirimler yapıldı (bkz. Gazprom’un 
aşağıdaki örneği). Avrupa'daki uzun vadeli gaz tedarik sözleşmeleri genel olarak gizlilik 
unsurları içerdiği için merkez endeksleme seviyesinin spesifik bir nicelendirilmesi 
zordur. 2013 yılında merkez endeksinin % 30 ila% 55 arasında gerçekleşebileceğini 
belirten tahminler yapıldı ve 2014'te % 60'a yaklaştığı belirtildi. 

Statoil Örneği 

Statoil, 2013'te halihazırda süren uzun vadeli sözleşmelerinde yer alan petrol ve gaz 
fiyatlandırması arasındaki bağlantıyı kopardı. Pazar analizine göre Statoil'in; Gasterra, 
E.On, RWE ve Engie. gibi büyük Avrupalı ithalatçılardan uzun vadeli gaz arz 
sözleşmelerindeki fiyat mekanizmasının değiştirilmesinde daha hızlı olduğu 
gözlenmiştir. 2013'te Statoil, Avrupa'ya yaptığı malzemelerin neredeyse yarısının gaz-
gaz rekabeti temelinde fiyatlandırıldığını ve Almanya ile yaptığı tüm sözleşmelerin, 
Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık'la olan sözleşmelerinin ise hemen hemen hepsinin 
en azından kısmi merkez endekslemesi içerdiğini belirtti. 2012'de Wintershall ile 
yapılan gibi tamamen merkez bağlantılı sözleşmeler de yürürlüğe kondu. Statoil, 
gelecekteki sözleşmelerinin çoğunun merkeze endeksli olmasını beklediğini de belirtti. 
Basf'la 10 yıl süreli yapılan ve 45 bcf’lik gaz iletimini içeren anlaşma, o yıl Alman 
merkezleriyle ile bağlantılandı. Bu doğrultudaki en son gelişme Kasım 2016’nın 
sonlarında Statoil’in Engie ile olan uzun vadeli sözleşmesini revize ederken yaşandı. 
Buna göre kontrattaki gaz fiyatlandırması tamamen marketi yansıtan ve Fransız PEG 
merkez endeksine endekslenmiş bir fiyatlandırma olmuştu. Statoil ile olan tedarik 
sözleşmesi, Fransa'daki uzun vadeli gaz sözleşmelerinin beşte birini oluşturuyordu. 
Fiyatlandırma mekanizmasının değiştirilmesi, Statoil'in tedarik zincirindeki esnekliği 
kontrol altına almasını, ürününü ayrı bir ürün olarak satmasını veya bir ticaret aracı 
olarak kullanmasını sağladı. 

Gazprom Örneği 

Gazprom, E.On ile olan sözleşmesinde % 15'lik bir spot bileşeni getirerek tedarik 
anlaşmalarında merkez-endeksleme yöntemini uygulamaya koymuş oldu. Tahkim 
süreci daha sonra Gazprom'u diğer alıcılarla yapılan sözleşmelerde merkez dizinleme 
mekanizmalarını başlatmaya zorladı. Gazprom, petrol indeksleme mekanizmasını 
savunmak için Statoil'den daha net bir tavır ortaya koymuş ve önemli Avrupalı alıcılar 
ile gazla bağlantılılığın artması bakımından marjinal imtiyazlar vermiştir. Gazprom ENI 
ve PGNIG ile “endirekt spot fiyatlama”nın uygulanması üzerinden bir uzlaşmaya vardı. 
Bu fiyatlama “fiyat koridoru”nun uygulanmasını içeriyordu. Buna göre eğer petrol 
endeksli fiyat, bir merkezdeki ay öncesi sözleşmesindeki fiyatı ile prim arasındaki bir 
aralıkta ise müşteri gaz tedarikleri için petrole endeksli bir fiyat ödeyecektir. Petrol 
endeksli gazın fiyatı bu aralığın üst veya alt bandını aşarsa göreceli olarak daha yüksek 
veya daha düşük merkez endeksli fiyat (artı / eksi prim) uygulanır. Gazprom'un arz 
sözleşmelerini merkez fiyatlandırmayla uyumlu hale getirmesi için yapılan baskı 
2012’de de büyümüştür. Gazprom, Avusturya'nın Econgas, GWH Gashandel ve 
Centrex; İtalya'nın Eni ve EGL; Almanya'nın E.On Ruhrgas, WIEH ve WINGAS; Shell 
Energy Europe; Polonya'nın PGNiG, Danimarka'nın DONG, Hollanda'nın GasTerra, 
Romanya'nın WIFE ve Conef Energy; ve Bulgaristan’ın Bulgargaz şirketleri için 
fiyatlandırma koşullarını tekrar gözden geçirdi. Gazprom, birçok gaz arz sözleşme 
fiyatını revize ederek 2012 yılında müşterilerine 106.249 milyar RU (3.3 milyar $) 
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geçmişe dönük ödeme gerçekleştirdi. 2012 yılından başlayarak ele alınan verilere göre, 
Rus uzun vadeli kontratlarının çoğunluğu tam bir merkez endekslemesi içermemesine 
rağmen, Rus gazının Avrupa'ya ithalat fiyatının gittikçe TTF fiyatlarıyla daha da uyumlu 
olduğu görülüyor. Engie ve Gazprom Nisan 2016'da uzun vadeli sözleşmelerinin 
fiyatlamasını petrol endeksinden gaz endeksine değiştirmeye karar verdiler. 

Gazprom tarafından yeni gaz fiyatlama mekanizmalarıyla ilgili yapılan en son girişim, 
2015 yılında başlatılan doğal gaz hacimlerinin açık artırmasıdır. Bu mekanizma, şirketin 
Avrupa'ya zaten gaz dağıttığı uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin bir komplemandır. 
Toplam 15.000 Bcmlik gaz 15 müşteriye 40'ın üzerinde pay halinde satıldı. Açık 
artırmalar 2016 yılında yapıldı ve bu açık artırmalarda Baltık Ülkelerine sağlanacak gaz 
hacimleri de açık artırmaya çıkarıldı. Toplam hacmi 424 mcm’den fazla olan 80’den 
fazla pay 6 müşteriye satıldı. Açık artırma, ön yeterlilik prosedürünü içeren açık artırma 
ile sözleşme ihale prosedürü olmak üzere iki aşamadan oluşuyordu. Açık artırma belirli 
bir gün boyunca turlar halinde yapıldı ve satılan paylar için bir rezerv fiyat belirlendi. 
Spesifik teslimat noktaları, açık artırma belgelerinde Gazprom tarafından belirlenmişti. 
Paylar en çok teklif verenlere ya da tekliflerin eşit olması durumunda ilk gelen alır 
mantığıyla ilk teklif verene verildi. 

Uzun Vadeli Sözleşme Müzakerelerinin Diğer Etkileri 

Değişen uzun vadeli gaz sözleşmelerinin yan etkilerinden biri, bu tarz sözleşmeler 
yoluyla alınıp satılan gaz hacimlerindeki genel bir azalıştı. Sözleşmeli gazın 
pazarlanmasında alıcıların zorluk yaşaması nedeniyle, sözleşmelere asgari taahhütlü 
miktarlar üzerinden bir defaya mahsus indirim veya al-ya-da-sat prensibi eklenerek 
değişiklikler yapılmıştır. Daha kısa periyotlar için yukarıda açıklanan geleneksel fiyat 
belirleme mekanizması, "12.0.6" 'nın, 6.0.3 ya da 3.0.3  şemaları en son yapılan 
yeniden görüşmeler sonrasında uygulanan değişikliklerden ENI ve Gazprom gibi 
bazılarını temsil etmektedir. Bazı müzakereler, fiyatlandırma mekanizmasına kömür 
fiyatlarının entegre edilmesine odaklanmış gibi görünse de, bunun uygulanmakta 
olduğuna dair herhangi bir teyit yoktur. Uzun vadeli sözleşmelerdeki diğer değişiklikler 
arasında, değişken piyasa durumu göz önüne alındığında sözleşmeli müzakerelerin 
daha düzenli yapılabilmesi de yer alıyor. Bu nedenle sözleşmelerin yeniden 
müzakereleri daha sık yapılmalıdır. 

Son Trend ve Gelecek Gelişmeler 

Geleceğe baktığımızda, uzun vadeli gaz arz sözleşmelerinde petrol endekslemesi, 
büyük oranda azalmış olsa da, tamamen elemine edilmemelidir. Petrol indekslemesi 
için orijinal gerekçe ortadan kalktı ancak eski sözleşmeler halen öncelikle petrol 
endeksli olup marjinal esnekliğin ana kaynağını temsil etmektedir. Buna ek olarak, 
Avrupa yerel üretiminde düşüş yaşanması nedeniyle, yeni gaz kaynakları bulunması 
gerekecek. Yeni üretimin merkez endeksli sözleşmeler üzerinden alt yapı 
çalışmalarının yapılması ve finanse edilmesi petrol endekslemesine nazaran pek 
mümkün görünmüyor. Merkez fiyatlarının net geri bazda en iyi alternatiften (Asya 
pazarları) daha yüksek olması durumunda, ek LNG tedariği yalnızca Avrupa'ya 
yapılacaktır. Bu Asya pazarlarının çoğunun hâlâ gaz fiyatlama mekanizmalarında 
petrole güçlü bir endekslemesi vardır. Petrol fiyat endekslemesinin etkisi birçok 
faktörün bir kombinasyonu tarafından belirlenecektir. Bu faktörler market liberalizasyon 
seviyesi ve ilerleyen rekabet artışını, artan talep artış seviyesini (veya talep eksikliğini), 
arz karışımındaki seviye değişiklikleri ve Avrupa’ya ek tedarik ihtiyacını, yeni LNG 
tedariği ve diğer pazarlara kıyasla Avrupa pazarının çekiciliğini kapsamaktadır. Bu 
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değişkenlerin hepsinin tahmin edilmesi oldukça zordur ancak çok sayıda değişken 
olduğu göz önüne alındığında, gaz fiyatlama mekanizmaları büyük olasılıkla gelecekte 
gelişecek ve değişmekte olan piyasa koşullarına uyum sağlayacaktır. 

 

2. FİYAT TAVANI ve GELİR TAVANI 

Bu bölüm, Avrupa'daki doğal gaz ticaretinde kullanılan fiyat tavanı ve gelir tavanı 
uygulamalarına genel bir bakış sunmaktadır. Fiyat tavanı ve gelir tavanı arasındaki 
temel farklardan biri, talep edilen miktar değişikliklerine yanıt verme şekilleridir. Bir fiyat 
tavanı altında, regule şirketin geliri talep edilen miktardaki herhangi bir değişiklikle aynı 
yönde olacaktır. Bu nedenle beklenmeyen bir talep değişikliği riski regule şirketin 
sorumluluğundadır. (Saf) bir gelir tavanı altında, regule şirket için bir gelir düzeyi garanti 
edilir ve bu gelir düzeyi talep değişikliklerine bağlı olarak değişmez. 

Değişik türdeki tavan uygulamalarının uygunluğu, kısmen, düzenlenen hizmet 
maliyetlerinin talep farklılıklarıyla nasıl değiştiğine bağlı olacaktır. Örneğin, bir 
işletmenin maliyet yapısı, satılan birim başına ortalama maliyetin satılan hacme bağlı 
olarak değişmediği bir senaryo gibiyse, kontrol aracı olarak fiyat tavanı kullanmak daha 
uygun olacaktır. (İşin ortalama geliri, satılan hacimdeki bir değişiklikle değişmeyecektir 
ve toplam maliyet toplam gelir ile orantılı olarak hareket edecektir). Öte yandan, eğer 
toplam maliyet talep farklılıklarıyla çok az değişiyorsa, doğru seçilmiş maliyet 
etkenlerini içeren bir gelir tavanı daha uygun bir fiyat kontrol aracı olabilir. Bir fiyat tavan 
şeması, fiyat tavanının nasıl belirlendiğine bağlı olarak servis sağlayıcılarını etkili tarife 
sistemleri kurmaya teşvik edebilir. 

Uluslararası Örnekler 

Avrupa'da elektrik ve gaz iletim ve dağıtım şebekesi operatörleri için gelir tavanı 
düzenlemesinin uygulanmasına genel bir eğilim vardır. Aşağıdaki tabloda, Avrupa'da 
uygulanan düzenleyici rejimlere genel bir bakış sunulmuştur. 

Tablo: Avrupa’daki Elektrik ve Gaz İletim ve Dağıtımında Gelir Tavanı Düzenlemesine 
Olan Eğilim 

Ülke Elektrik Gaz 

 İletim Dağıtım İletim Dağıtım 

Avusturya Getiri Oranı Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı 

Belçika   Gelir Tavanı  

Danimarka Gelir Tavanı Gelir Tavanı Getiri Oranı  

Finlandiya   Gelir Tavanı  

Büyük Britanya Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı 

Almanya Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı 
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İrlanda Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı 

İtalya Fiyat Tavanı Fiyat Tavanı Gelir Tavanı  

Hollanda Gelir Tavanı 

Fiyat Tavanı 
(2003’e kadar), 
Yardsick 
Yönetmeliği 
(2004’ten itibaren) 

Fiyat Tavanı Fiyat Tavanı 

Norveç 

Gelir Tavanı (2006’ya 
kadar), Yardsick 
Yönetmeliği 
(2007’den itibaren) 

Gelir Tavanı 
(2006’ya kadar), 
Yardsick 
Yönetmeliği 
(2007’den itibaren) 

- - 

Portekiz Gelir Tavanı Gelir Tavanı Getiri Oranı Fiyat Tavanı 

İspanya Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı Gelir Tavanı 

İsviçre Gelir Tavanı Gelir Tavanı Getiri Oranı  

Kaynak: DNV GL 
 

Almanya ve Avusturya gibi ülkeler, toplam maliyetler üzerinde geriye dönük verimlilik 
analizine dayanan kısmen bağlantısız gelir tavanı uygulamaktadır. Bunun bir sebebi 
operasyonel ve sermaye harcamalarına eşit ve önyargısız muamele yapılmasını 
sağlamaktır. Aynı derecede önemli diğer bir neden ise düzenleyicinin idari yükünü 
sınırlamaktır. Bir diğer sebep ise çok sayıda düzenlenmiş şebeke operatörlerdir, Örn. 
Almanya'da 860'dan fazla elektrik ve 700 gaz şebekesi şirketi. 

İngiltere ve İrlanda'daki gelir tavanı düzenlemeleri, maliyet projeksiyonlarının önceden 
değerlendirilmesiyle bağlantılı tavan düzenlemesi olarak uygulanmıştır (temel yapıtaşı 
yaklaşımı). Son yirmi yılda yönetmelik birkaç kez değiştirildi ancak izin verilen gelirin 
regülatör tarafından gözden geçirilen, öngörülen maliyet esas alınarak ileriye dönük 
olarak ayarlanması fikri hep aynı kaldı. Bu yaklaşımın ana motivasyonu, düzenlenen 
şirketlerin yükümlülüğündeki mevcut ve beklenen değişikliklere dayalı olarak, izin 
verilen gelirin zamanında ve uygun şekilde değiştirildiğini açıklamaktı. 
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Ek 4 – Gaz Sektöründe Hizmetlerin Ayrışması Motivasyonu  
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriği hakkında tek sorumluluk sahibi 

Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı iddiası ile kullanılamaz. 


