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Yönetici Özeti 

 
 
 
 

 
 

Türkiye doğal gaz sektörü, Türkiye’nin gaz üreticisi ülkeler arasında bir geçiş yolu niteliği taşıyan 
coğrafi özelliği sayesinde ve doğal gazın sanayide, konutlarda ve elektrik üretiminde gittikçe yaygın 
şekilde kullanlması sebebiyle, önemli gelişmelere sahne olmaktadır.  
Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesine yönelik adımlar atılmış olsa da elektrik piyasasında 
gözlemlenen hız yakalanamamış ve geride kalınmıştır.  Bu noktada, serbest piyasaların değerinin 
ve ekonomik düzenleme ihtiyacının anlaşılması, rekabetçi piyasaların uzun vadeli faydalarını 
anlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Artan rekabet ve işleyen piyasalar, müşteri 
memnuniyetinin artmasına, rekabetçi ve maliyeti yansıtan fiyatlandırmaların benimsenmesine ve 
arz güvenliğine ortam hazırlamaktadır.  
Türkiye’deki geçerli piyasa yapısı, daha fazla serbestleşme önünde düzenleyici, teknik ve siyasi 
kaynaklı bazı darboğazlar ve engeller içermektedir.  Devlete bağlı yerleşik bir şirket olan BOTAŞ 
Ticaret’in piyasadaki payı piyasanın yapısını doğrudan etkilemekte olup, BOTAŞ Ticaret tarafından 
alınan aksiyonlar büyük ölçüde piyasanın gerçeklerini belirlemektedir. Bu raporda,Türkiye Doğal 
Gaz Piyasası’nın daha fazla serbestleştirilmesi konusu incelenmiş ve bazı önerilerde bulunmak 
amacıyla sorun gözlemlenen  hususlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 
Bu rapor çerçevesinde incelenen Avrupa örnekleri, piyasanın serbestleştirilmesinin çok basit 
olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte Üye Devletlerde farklı uygulamalar olsa da; sürece 
bağlı kalınması, kurumların koordinasyonu ve üzerinde iyi düşünülmüş piyasa yapılarının 
kullanılması piyasanın serbestleştirilmesi açısından en önemli hususlardır. 
Rekabetçi ve serbestleştirilmiş piyasaların varlığını temin etmek için Türkiye Doğal Gaz 
Piyasasında gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Piyasanın herhangi bir sorun olmaksızın 
işlemesi, piyasadan etkin sonuçlar alınması ve kaynakların etkin bir şekilde dağılması için 
piyasanın en temel sinyali, yani fiyatın, maliyetleri yansıtması gerekmektedir.  Bu sebeple rekabetin 
sağlanması ve maliyeti yansıtan bir fiyatlandırmanın belirlenmesi amacıyla piyasadaki devlet 
hakimiyeti azaltılmalıdır. Bunun yanı sıra üçüncü taraf erişimi, veri ve yöntem şeffaflığı ve fiziksel 
yatırımlar açısından da atılması gereken önemli adımlar da bulunmaktadır.  Bu adımların 
atılmasının ardından piyasanın işleyişi serbestleşmenin yolunu açacak ve rekabetçi piyasaların 
yararları kademeli olarak ortaya çıkacaktır. 
Bu rapor, piyasanın serbestleştirilmesi aşamasında hayata geçirilmesi gereken uygulamaları 
açıklamakta olup, serbest bir piyasa oluşturulmasında önemli birer mihenk taşı görevi gören en iyi 
uygulamalardan da bahsetmektedir.  
Piyasanın tam anlamıyla serbestleştirilmesi ve rekabetçi piyasa ortamının uzun vadede gücünü 
koruması amacıyla, perakende piyasa açıklığı için gerekli olan bileşenler de mali ve teknik açıdan 
incelenmiştir. Doğal gaz piyasasının perakende bölümüne rekabet getirmek için karşılanması 
gereken en önemli ön şartlar; işleyen piyasa mekanizmalarının ve kapsamlı bir düzenleyici ve 
teknik ortamın var olmasıdır.  
Burada oluşturulan yol haritası takip edilir ve öneriler göz önünde bulundurulursa, Türk Doğal Gaz 
Piyasasının serbestleştirilmesi süreci herhangi bir sorun olmaksızın gerçekleştirilebilecektir. 
Raporda açıklanan bu genel görünümün, tam rekabetçi piyasalara geçiş sürecinde detaylı ve 
kapsamlı çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.   
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1. Giriş 
 
 
İşbu Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu, “Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına 
İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesi Görev 3 bağlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
JV/Deloitte ve DNV GL arasında imzalanan Sözleşmede tanımlandığı şekilde hazırlanmıştır.  

Bu raporun amacı, 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.  Bu görevin 
hedeflerine ulaşmak amacıyla, bir dizi detaylı piyasa analizi ve kapsamlı mevzuat çalışması yapılmıştır. 
Veri kaynakları olarak yalnızca kamuya açık olan kaynaklar (internet siteleri, raporlar, yayımlar vb.) 
kullanılmıştır.  

Bu çalışmada uygulanan adımlar şu şekilde özetlenebilir:  

Şekil 1 – Bu Çalışmada Uygulanan Adımlar 

 

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. Raporun son iki bölümü işleyen piyasalar için önemli bir faktör olan 
şeffaf ve ayrımcılık gözetmeyen üçüncü taraf erişimi çerçevesinin belirlenmesine ve gaz piyasasının 
serbestleştirilmesiyle ulaşılması beklenen düzey olan perakende gaz piyasası açıklığına yönelik mali / 
teknik analize ayrılmıştır. 
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2. Türkiye Doğal Gaz Sektörünün Geçmişi 
 

Bölüm Girişi: Bu bölüm Türkiye Doğal Gaz Piyasası hakkında genel bir bakış açısını sağlamayı 
amaçlayan bir giriş bölümüdür. Doğal gaz piyasasının değer zinciri analiz edilmiş ve Türkiye piyasası 
AB Hedef Gaz Modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ardından, Türkiye piyasasının tecrübe ettiği 
olaylar tarihsel olarak özetlenmiştir. Ve son olarak bu bölüm, enerji piyasalarındaki liberalizasyon süreci 
hakkında teorik bilgiler verilerek, piyasalardaki liberalleşme gerekçeleri açıklanarak ve iktisadi 
düzenlemenin önemi anlatılarak sonuçlandırılmıştır. 

2.1. Türkiye Doğal Gaz Piyasasına Genel Bir Bakış 

Bölüm Girişi: Bu bölüm değer zinciri göz önüne alınarak Türkiye Doğal Gaz Piyasası hakkında 
genel bir çerçeve çizmektedir. 

 
Doğal gaz, nihai tüketicilere (serbest ve serbest olmayan) arama ve üretim, ithalat, iletim, depolama, 
toptan, dağıtım ve perakende faaliyetlerinden oluşan bir değer zinciri üzerinden tedarik edilmektedir. Bu 
değer zinciri ise aşağıdaki şekildeki gibi oluşmaktadır. 
 

Şekil 2 – Türkiye Doğal Gaz Piyasası Değer Zinciri 

 

Türkiye’de doğal gazın geçmişi, devlete bağlı bir kurum olarak ham petrol ve doğal gaz taşımacılığının 
yanı sıra doğal gaz ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve toptan satışını yapan, ayrıca boru hatları için etüt, 
mühendislik ve inşaat çalışmalarını gerçekleştiren BOTAŞ’ın Türkiye Gaz Piyasası adına doğal gaz 
ithalatı ve satışına başladığı yıl olan 1987 yılına dayanmaktadır. İlk doğal gaz sevkiyatı, 1986 yılında 
Rusya ile yapılan anlaşmanın neticesinde, 1987 yılında Batı Hattı üzerinden yapılmıştır.  Bu yıldan 
itibaren, doğal gaz tüketimi önemli ölçüde artmış ve tüketimin ilk 10 yılında 20 kat artış göstermiştir. 
Tüketim seviyesi, 2015 yılında (27 yıl içerisinde) 1987’deki doğal gaz tüketim düzeyinin 94 katına 
çıkarken, yıllar içinde yerli üretimde önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Yerli doğal gaz üretimi ilk yıllara 
göre ciddi bir ivme kazanmasına rağmen (1995-2013 yılları arasında üretim yaklaşım üç katına 
çıkmıştır), talepteki hızlı artış nedeniyle üretimin talebi karşılama yüzdesi yıllar içinde düşmektedir. 
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Şekil 3 - Tarihsel Doğal Gaz Talebi 

 

Kaynak: EPDK Yıllık Doğal Gaz Sektör Raporları, TEPAV Türkiye'de Doğalgaz Sektörünün Yeniden 
Yapılandırılması, Deloitte Analizi 

Not: Elektrik üretimi, ısınma ve endüstriye ilişkin bilgiler, yalnızca verilerin bulunduğu yıllar için verilmiştir. 

Doğal gaz kullanımı zaman içerisinde sanayi, konut ve elektrik üretim sektörlerinde yaygın hale gelmiştir.  
Özellikle de gittikçe artan elektrik talebine paralel olarak elektrik üretiminde doğal gaz kullanımı, artan 
talep içerisindeki en büyük payı almıştır.  Doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi, 
2015 yılı toplam tüketiminin %50’si oluşturmuştur. Doğal gaz kullanımı, doğal gaz ile çalışan elektrik 
santrallerinin yanı sıra, yıllar içerisinde konut sektörü ve endüstriyel sektöre de yoğun bir şekilde 
yayılmıştır. Liberalizasyon adımlarının atıldığı ilk yıllarda, yalnızca 6 şehre doğal gaz verilirken, zaman 
içinde gerçekleşen dağıtım bölgesi ihaleleri ile 2015 yılı sonunda 77 şehre doğal gaz sağlanmış olup 
geriye kalan 4 şehir için de yatırımlar devam etmektedir. Bu durum, geçtiğimiz yıllarda konut sektöründe 
yaşanan hızlı gelişmeyi gözler önüne sermektedir.  

2.1.1. Arama ve Üretim 

Önceki yıllarda Türkiye, arama ve üretim ruhsatlandırması açısından 18 bölgeye ayrılmıştır. Bununla 
birlikte yeni Türk Petrol Kanunu uyarınca bölgeler kıyı ve açık deniz olarak birbirinden ayrılmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple de söz konusu 18 bölge geçerliliğini yitirmiştir. Arama ve üretim faaliyetleri 
genel olarak Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu iki bölge, geçtiğimiz 
10 yıl içerisinde açılan kuyuların %90’ına ev sahipliği yapmaktadır. 

Tablo 1 – 2015 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Rezervleri  
 

 Rezervuardaki  Gaz (*) Üretilebilir  Gaz Kümülatif  Üretim Kalan  Üretilebilir  Gaz 

 M³ M³ M³ M³ 

Toplam 23.180.917.237  18.657.686.896  14.950.023.970  3.707.662.926  

 (*)  İspatlanmış, muhtemel ve mümkün rezervler toplamıdır.  

 
Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
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Şekil 4 - Türkiye Arama Haritası 
 

 

Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

 
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yapılan çalışmalar, Trakya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
kaya gazı potansiyeli olduğunu belirtmektedir. Çevresel etki değerlendirmesinde, Trakya ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde toplam yaklaşık 0.43 tcm (15 tcf) riskli üretilebilir kaya gazı potansiyeli olduğu 
tahmin edilmiştir.  

Şekil 5 - Türkiye Kaya Gazı Potansiyeli 
 

 

Kaynak: EIA 

 
Türkiye doğal gaz piyasasının üretimine ilişkin rakamlar, piyasanın önemli ölçüde ithalat hacimlerine 
dayalı olduğunu göstermektedir. Toplam tüketimin yalnızca %1’i yerli üretimden karşılanabilmektedir.  
2015 yılında yaklaşık 0,4 bcm doğal gaz üretilmiş olup bu rakam 2014 yılındaki rakama göre yaklaşık 
%25’lik bir azalma olduğunun göstergesidir. 2008-2015 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemdeki yıllık bileşik 
büyüme oranı (YBBO) yaklaşık %-13’tür. 
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Şekil 6 - Üretilen Toplam Doğal Gazın Toplam Taleple Karşılaştırılması 
 

 

Kaynak: EPDK, PİGM 

  

2014 yılında 479 milyon sm3 doğal gaz üretilmesine rağmen, 2015 yılında yaklaşık 380 milyon sm3 
doğal gaz üretimi gerçekleşmiştir. 
 

Şekil 7 - Aylık Doğal Gaz Üretimi Ocak 2014 – Aralık 2015 

 

Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 1.2 

 
Hem 2014 hem de 2015 yıllarında Türkiye’deki doğal gaz üretimin %75’i Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ve Thrace Basin Doğal Gaz şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 8 - Toptan Satış Lisansı Sahibi Üretim Şirketlerinin Yıllık Doğal Gaz Üretim Miktarları 

 

Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 1.2 
 

2.1.2. İthalat - İhracat 

Türkiye gaz üreticisi ülkeler olan Rusya, İran, Azerbaycan, Irak ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile önemli bir 
gaz tüketicisi olan Avrupa arasında coğrafi bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra sürekli artan talebi ve 
üretim fırsatının az olması sebebiyle Türkiye de doğal gaz üreticisi ülkeler için önemli bir müşteri niteliği 
taşımaktadır. Önemli bir doğal gaz tüketicisi olmasına rağmen Türkiye’nin yerli gaz üretim fırsatları 
oldukça kısıtlıdır. Bu sebeple doğal gazın %99’u boru hatları üzerinden Rusya, İran ve Azerbaycan’dan, 
LNG vasıtasıyla  uzun vadeli kontratlarla Nijerya ve Cezayir’den ve spot ticaret yoluyla Katar ve Norveç 
gibi çeşitli ülkelerden karşılanmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte, Türkiye’nin uzun vadeli doğal gaz 
sözleşmeleri ve talep gelişimi gösterilmektedir. 

 
Şekil 9 - Uzun Vadeli Doğal Gaz Sözleşmeleri ve Talep Gelişimi 

 
 

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi – Doğal Gaz Alım ve İhracat Anlaşmaları, EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör 
Raporu, Deloitte Analizi 

Not: Gazprom Export LLC ve BOTAŞ arasındaki 14 Şubat 1986 tarihli 6 bcm/yıl hacmin Batı Hattı üzerinden 
ithalatını öngören kontratın 31 Aralık 2011 tarihinde geçerlilik süresi dolmuştur.  

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ulusal üreticiler ile tüketiciler arasında bir geçiş kapısı olarak 
gelecek vaat etse de hem fiziksel kapasitenin çok soğuk kış günlerinde bazı bölgelerde kısıtlara yol 
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açması, ihracatçı şirketler için ortaya konan lisans yükümlülükleri , Yunanistan gibi hedef pazar ülkelerde 
talebin düşük olması ve sözleşmelerden doğan kısıtlamalar sebebiyle ihracat faaliyeti oldukça kısıtlı 
düzeyde kalmıştır.  Bu bağlamda yalnızca Yunanistan ile bir ihracat bağlantısı mevcuttur.  Yunanistan 
ile yapılan doğal gaz tedarik müzakerelerinin temeli Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 
arasında 2003 yılında yapılan anlaşmaya dayanmaktadır. Bu anlaşma, Hazar Havzası, Rusya, Orta 
Doğu, Güney Akdeniz ülkeleri ve diğer uluslararası kaynaklardan alınan doğal gazın Türkiye ve 
Yunanistan üzerinden Avrupa pazarlarına iletilmesi amacını taşıyan GATE Programının (Avrupa’ya 
Devletler Arası Petrol ve Gaz Taşımacılığı) bir parçasıdır.  Türkiye’den Yunanistan’a ilk gaz ihracatı 
2007 yılında başlamıştır.   

Şekil 10 - Yunanistan’a Yapılan Doğal Gaz İhracatının Geçmişi 

 
Kaynak: EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi 

Bu anlaşmada belirtilen yıllık anlaşma miktarı 750 milyon cm3 olup ihracat işlemi yalnızca BOTAŞ 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki grafik, Yunanistan’a yapılan yıllık gaz ihracatının hacmini 
göstermekte olup Türkiye’nin yıllık tüketimi ile karşılaştırıldığında ihraç edilen miktar oldukça düşük 
kalmaktadır.  Bunların yanı sıra Yunanistan bağlantısının kurulduğu dönemde varsayıma dayanan 
azami ihracat kapasitesi 878 mcm/yıl ile kısıtlı olup geriye kalan kapasite başka hiçbir tedarikçi 
tarafından kullanılmamıştır. 

Hâlihazırda tüketim düzeyleri, uzun vadeli doğal gaz alım sözleşmelerinde belirlenen asgari alım 
taahhütleri düzeyini aşmaktadır (boru hattı ve LNG de dahil olmak üzere). Talep daha fazla arttıkça, 
sözleşme ile belirlenen yıllık hacimler de aşılabilecektir. Bununla birlikte, arz talep durumunun, yıllık 
hacim cinsinden ziyade daha yüksek bir çözünürlükle (yani günlük tüketim miktarları üzerinden) 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonraki bölümlerde de değinileceği üzere, doğal gazın konut sektörü 
içerisinde dağılımını yansıtan mevcut durumda mevsimselliğin etkisi büyük olup havaların soğuduğu 
dönemde gaz tedarikinde günlük yönetim bazında sorunlar yaşanmaktadır.  

Kaynak ülkelerin payları incelendiğinde, Türkiye’nin ana tedarikçisinin Rusya olduğu, bunu İran, 
Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya’nın izlediği görülmektedir. Aşağıdaki şekilde, gazın fiziksel olarak 
tedarikine ilişkin sözleşmelere göre kaynak ülkelerin payları görülmektedir. 

Sözleşmeye tabi hacim açısından bakıldığında sözleşmeye tabi toplam hacmin %58’iyle Batı ve Mavi 
Akım Boru Hatları üzerinden gaz tedariki yapan Rusya birinci sırada bulunmaktadır. İran ve 
Azerbaycan’ın payları Rusya’ya kıyasla oldukça düşük kalsa da bu iki tedarikçi ülkenin varlığı hem hacim 
bakımından hem de coğrafi olarak tedarikin çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. LNG 
tedarikleri bağlamında bakıldığında, Cezayir yıllık 4,4 bcm’yi kapsayan sözleşme ile Türkiye’nin ana 
LNG tedarikçisi olmakla birlikte bu rakam sözleşmeye bağlı toplam anlaşma hacminin yalnızca %8’ine 
tekabül etmektedir. Sözleşmeye bağlı toplam hacim içerisindeki en küçük pay ise Nijerya’nındır.  
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Şekil 11- Kaynak Ülkelerin Sözleşmeye Bağlı Toplam Hacim içerisindeki Payları 

 
 
 
Buradaki en önemli husus, Rusya’nın ithalat pazarındaki egemenliğidir. Sanayileşme oranı yüksek olan 
ve 14 milyonu aşan nüfusu bulunan İstanbul’u da kapsaması sebebiyle konut tüketiminin büyük bir 
kısmının gerçekleştiği Trakya Bölgesi doğrudan Rusya’dan gelen Batı Hattı üzerinden tedarik edilmekte 
olup tedarik ile ilgili her türlü sorun, aksaklık ve bölgedeki karışıklıklar (Ukrayna’nın durumu vb.) diğer 
kaynakların varlığına rağmen bu bölgenin talebinin karşılanmasına doğrudan etki etmektedir. Diğer 
yandan Rusya’nın tedarikteki egemenliği, Rusya ile yapılan doğal gaz sözleşme fiyatlarının Türkiye’nin 
genel ithalat faturasındaki en önemli belirleyici faktör olmasına sebep olmaktadır.  Sonuç olarak Rusya 
ile yapılan fiyat müzakereleri Türkiye için önemli bir konu halinde gelmektedir. Geçmiş yıllardaki yıllık 
ithalat hacimleri incelendiğinde, Rusya’nın egemenliği fiziksel olarak ithal edilen hacimler açısından da 
görülmektedir: 

2015 yılında iç piyasaya yaklaşık 48,4 bcm doğal gaz ithal edilmiştir. 2008-2015 yıllarını kapsayan 8 
yıllık dönemdeki Yıllık Bileşik Büyüme Oranı %3,8’dir. Sanayileşme ve kentleşmeye dayanan ekonomik 
gelişmeler ile paralel olarak ithalat piyasası da büyüme göstermiştir. Nüfus artışı beklentileri ile birlikte, 
ileriki yıllarda büyüme potansiyelinin konut sektörü ağırlıklı olacağı değerlendirilmektedir. . 
 

     Şekil 12 - 2008 – 2015 Dönemi Toplam İthalat Hacmi Gelişimi 

 
Kaynak: EPDK 

Geçmiş yıllarda ithal edilen hacimlerin dağılımı, talep yükseldiği için GazProm’un hakim durumunun 
korunduğunu göstermektedir. 2015 yılına ait ilk sonuçlar, Rusya payının toplam ithalatın yaklaşık 
%50’sini oluşturduğunu göstermektedir. Piyasa payı açısından ikinci sırada yer alan oyuncu ise NIGC’dir 
(İran). Şirketin piyasa payı yaklaşık %16’dır.  
Petrol fiyatlarının düşük, talebin ise az olmasının bir sonucu olarak 2015 yılında küresel LNG 
fiyatları özellikle de yılsonunda oldukça uygun hale gelmiştir. Günlük puant taleplerle başa 
çıkmak ve LNG ihtiyacını ucuz yoldan karşılamak için çeşitli tedarikçilerle müzakereler 
yapılmıştır. Buna ek olarak 2015 yılında Belçika, Fransa, İspanya, Norveç ve Trinidad - 
Tobago’dan LNG tedarik edilmiştir. 
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Şekil 13 – Tarihsel Doğal Gaz İthalatının Kaynak Ülkeler Bazında Kırılımı 

 

 
Kaynak: EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi 

İlan edilen ana projelerden biri, kaynak ülkesi Azerbaycan olan TANAP (Trans Anadolu) olup bu projenin 
plato hacmi 6 bcm’dir ve ilk gaz akışının 2018’de gerçekleşmesi beklenmektedir. Projenin kapasitesi 16 
bcma olacak olup geriye kalan hacmin ise Avrupa piyasalarına satılması öngörülmektedir. İki hükumet 
arasında imzalanan ev sahibi hükumet anlaşmasına göre proje kapasitesi, gerekli görülmesi halinde, 32 
bcm’e çıkarılabilecektir. 

BOTAŞ hâlihazırda, Irak gazını Türk şebekesine bağlamak için Türkiye kısmındaki iletim hattı 
yatırımlarının hayata geçirilmesi için çalışmaktadır.  

2016 yılının Ekim ayında Türkiye’de düzenlenen Dünya Enerji Kongresi sırasında, Rusya’dan başlayıp 
Türkiye’ye gelecek yeni bir boru hattı projesi (Türk Akımı) için uluslararası anlaşma imzalanmıştır. İlk 
aşamada, bu projeye ait kapasitenin yıllık 31.5 bcm olması ve bu kapasitenin yarısının Türkiye üzerinden 
Avrupa ülkelerine iletilmesi beklenmektedir.  

Rusya’nın haricinde İran, Akdeniz, Irak ve Türkmenistan gazları için de projeler bulunmaktadır.  

FSRU yatırım sözleşmeleri, kamu ve özel sektör tarafından yeni YDD yatırımları, mevcut LNG ve YDD 
tesislerinin kapasite artırımı ve mevcut boru gazı projelerinin hızlandırılması gibi yeni ve önemli 
eylemlerin planlandığı bilinmektedir.  

İthalat piyasası incelendiğinde, değer zincirinin bu kısmında serbestleştirmeye ilişkin olarak sözleşme 
ve hacim devri1 şeklinde bazı adımların atıldığı söylenebilir. Türkiye, serbestleşme yolunda Avrupa’dan 
farklı bir yöntem izlemektedir (detaylı kronolojik bilgiler Bölüm 2.3’te verilecektir). Zamanla, Batı Hattı 
üzerinde gaz tedarikine ilişkin olarak Rusya ile yapılan sözleşmenin 10 bcm/yıllık kısmı özel sektör 
oyuncuları tarafından ithal edilmeye başlanmıştır.   

Oyuncuların geçmiş piyasa payları incelendiğinde kontrat devirlerinin devlet kurumu olan BOTAŞ 
Ticaret’in piyasa payının azalmasına sebep olduğu görülmektedir. Bununla birlikte BOTAŞ Ticaret’in 
piyasa payı, hâlâ Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda belirtilen %20’lik hedefin çok ötesindedir. Yalnızca 
Azerbaycan ile yapılan sözleşmede farklı bir uygulama görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile 

                                                   
 
 
1 4646 Sayılı DGPK’da miktar devri olarak ele alınmakla birlikte, bu rapor kapsamında literatürle aynı 
doğrultuda olması için hacim devri olarak kullanılmıştır. 
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Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 07 Haziran 2010 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptına göre, 
BOTAŞ tarafından Azerbaycan’dan yapılan yıllık 6,6 bcm’lik doğal gaz ithalatının 1,2 bcm’lik kısmı, 2016 
yılının sonuna kadar, Petkim (SOCAR’ın petrol rafinerisi işindeki alt kuruluşu) de dahil olmak üzere yerli 
tüketicilere satılmak üzere Türkiye’deki SOCAR bağlı kuruluşuna teslim edilecektir. Türkiye’de hacim 
devrine ilişkin tek uygulama budur. 

Aşağıdaki şekilde, piyasa payının gelişimi gösterilmektedir. 

Şekil 14 - BOTAŞ ve Özel Sektörün Piyasa Paylarının Gelişimi 

İlk defa bir özel sektör oyuncusunun iletim sistemine ithalat için erişim sağladığı 2007 yılı itibariyle, özel 
sektör kendi varlığını göstermeye başlamış olup kontrat devri ihalesi ardından 2009 yılında başlayan 
ithalatlar ile özel sektörün de piyasadan pay edinmesine imkân tanınmıştır. 2010 yılında küresel LNG 
piyasalarındaki gelişmeler sayesinde özel sektör LNG temin etme imkânı bulmuş ve BOTAŞ Ticaret’in 
payı yaklaşık %80’e gerilemiştir. Zaman içinde gaz fiyatlandırma programındaki ve piyasa koşullarındaki 
değişiklikler sebebiyle özel sektör payı yeniden bir düşüş eğilimine girmiş, ancak 2013 yılında özel sektör 
payı büyümeye başlamıştır. 14 Şubat 1986 tarihinde Gazprom Export LLC ile BOTAŞ arasında Batı 
Hattı (Western Route) üzerinden yıllık 6 bcm’lik doğal gaz ithalatı için imzalanan sözleşmenin 31 Aralık 
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Kaynak: BOTAŞ Websitesi - Yıllar İtibarıyla İthal Edilen Doğal Gaz Miktarları, EPDK 
2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi
Not: SOCAR bağlı kuruluşuna sınırda devredilen 1.2 bcm dikkate alınmamıştır.
Not 2: 9000 kcal/m3 'den 9155 kcal/m3'e düzeltme yapılmıştır.



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  11 

 

2011 tarihinde geçerlilik süresi dolmuştur. Dört özel sektör şirketi, 2013 yılı itibariyle, yıllık 6 bcm doğal 
gazı yine Batı Hattı (Western Route) üzerinden Rusya Federasyonu’ndan ithal etmeye başlamıştır.   
 

Tablo 2 – Doğal Gaz İthalat Lisansı Sahibi Şirketler 
 

 
İthalatçı Şirket İthal Edilen Şirket İthal Edilen Ülke 

Yıllık Kontrat 
Miktarı (bcm)  

Lisans 
Alım Yılı 

Ö
z
e

l 
S

e
k

tö
r 

Bosphorus Gaz Gazprom Rusya (Batı Hattı) 0.75 2007 

Shell Enerji Gazprom Rusya (Batı Hattı) 0.25 2007 

Enerco Gazprom Rusya (Batı Hattı) 2.5 2008 

Avrasya Gaz Gazprom Rusya (Batı Hattı) 0.5 2009 

Akfel Gaz Gazprom Rusya (Batı Hattı) 2.25 2012 

Batı Hattı Gazprom Rusya (Batı Hattı) 1 2012 

Bosphorus Gaz Gazprom Rusya (Batı Hattı) 1.75 2012 

Kibar Gazprom Rusya (Batı Hattı) 1 2012 

K
a

m
u

 

BOTAŞ Gazprom Rusya (Batı Hattı) 4  

BOTAŞ Gazprom Rusya (Mavi Akım) 16 
 

BOTAŞ NIGC İran 9.6 
 

BOTAŞ SOCAR Azerbaycan 6.6 
 

BOTAŞ (LNG) Sonatrach (LNG) Cezayir 4.4 
 

BOTAŞ (LNG) Shell (LNG) Nijerya 1.3 
 

 

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi-  Doğal Gaz Alım Anlaşmaları , EPDK 

2014 yılında özel sektör tarafından 10 milyar sm3 lük doğal gaz ithalatı yapılırken, 2015 yılında bu rakam 
yaklaşık 7,5 milyar sm3 seviyesindedir. 2015 yılı kasım ve aralık aylarında özel sektör ithalatında hızlı 
bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının bahar ve yaz aylarındaki doğal gaz ithalatı 2014 yılına göre daha 
düşük olarak gerçekleşmiştir. 
 

Şekil 15 - Özel Sektör Toplam Doğal Gaz İthalatı Ocak 2014 – Aralık 2015 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları, Tablo 2.1 

 
Doğal gaz ithalatının büyük bir kısmı BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel sektör katılımcıları 
incelendiğinde ise, 2014 ve 2015 yıllarında en fazla ithalat yapan 3 şirket değişmemiştir. Bu şirketler, 
Enerco Enerji, Bosphorus Gaz ve Akfel Gaz şirketleridir. 
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Şekil 16 - İthalat Lisansı Sahibi Şirketlerin 2014 ve 2015 Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları 

 
 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları, Tablo 2.1 

2.1.3. İletim 

Şekil 17 - Mevcut ve Öngörülen Giriş Noktaları 
 

 
 

Kaynak: Deloitte Analizi 
 
Ana iletim şebekesine 4 yabancı iletim şebekesi, 2 LNG terminali, 1 FSRU terminali, 1 yeraltı depolama 
tesisi ve 2 yerli gaz çekme alanından gaz tedarik edilmektedir. Gaz, şebekeye doğrudan bağlı olan 
yaklaşık 300 Basınç Azaltma ve Ölçüm İstasyonu aracılığıyla şebekeden çıkarılmaktadır. 
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Tablo 3 – Günlük Doğal Gaz Giriş Kapasiteleri 
 

Giriş Tipi Giriş Adı 
İthal Edilen 

Ülke 
Giriş Kapasitesi  

(sm3 / gün) 

Boru Hattı Malkoçlar Rusya            51.438.240 

Boru Hattı Durusu Rusya 47.355.441 

Boru Hattı Gürbulak İran 28.595.963 

Boru Hattı Türkgözü Azerbaycan 19.082.359 

LNG Terminali Marmara Ereğlisi Çeşitli 22.050.000 

LNG Terminali Aliağa* Çeşitli 24.500.000 

FSRU Terminali Etki Liman** Çeşitli 20.000.000 

Depo Silivri N/A 25.000.000 

 
Kaynak: BOTAŞ – Ebülten: Maksimum Ayrılabilir Kapasite Yayını 
* Aliağa LNG Terminalinin kapasitesi 1 Aralık 2016 itibariyle 24.500.000 sm3/gün’e çıkartılmıştır. 
** Etki Liman FSRU Terminali 23 Aralık 2016 tarihinde devreye alınmıştır. 

 
DGPK yeni iletim şirketlerinin kurulmasına izin verse de BOTAŞ bu faaliyeti yapmak için lisans sahibi 
olan tek şirket olarak faaliyet göstermektedir. BOTAŞ’ın iletim şebekesini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 
genişletmesine ilişkin yatırımları büyük ölçüde tamamlanmış olup yüksek basınçlı hatların toplam 
uzunluğu yaklaşık 13.000 km’yi bulmuştur.  

 
Şekil 18 - Türkiye Doğal Gaz Şebekesinin Hattı 

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Deloitte Analizi 

2.1.4. Depolama ve LNG Terminalleri 

Türkiye’nin şu an işletmede olan tek yer altı depolama tesisi TPAO’dan BOTAŞ’a devredilmiş yeraltı 
doğal gaz depolama tesisidir. Silivri ve Değirmenköy’deki üretim alanlarındaki çıkartılabilir miktarların 
tüketilmesinin ardından, bu depo YDD tesisine dönüştürülmüştür.  İstanbul’a yakın bir konumda bulunan 
Silivri YDD Tesisi içerisinde iki rezervuar bulunmaktadır. Bu rezervuarlardan biri 1200 metre derinliği 
bulunan ve 1988 yılında Marmara Denizi’nde keşfedilen Kuzey Marmara Sahası’dır.  Diğeri 
Değirmenköy Sahası olup 1100 metre derinliğe sahiptir ve 1994 yılında keşfedilmiştir. TPAO ve BOTAŞ 
1999 yılında bir sözleşme imzalamış ve ilk etapta belirlenen  yaklaşık 1,6 bcm’lik depolama kapasitesi 
BOTAŞ’a verilmiştir. Daha sonra tesisin depolama kapasitesi 2,6 bcm’ye çıkarılmış ve hacmin 2,1 
bcm’lik kısmı BOTAŞ’a tahsis edilmiştir. Geriye kalan hacim ise özel sektör oyuncuları tarafından 
kullanılmaktadır.  Tesisin 16 mcm/gün (yaklaşık 580 mmbtu/gün) enjeksiyon ve 20 mcm/gün (yaklaşık 
720 mmbtu/gün) geri üretim kapasitesi bulunmaktaydı. Silivri yeraltı gaz depolama tesisinde yapılan 
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kapasite artırımı ile birlikte 2016 itibariyle işletme gazı kapasitesi 2,841 bcm’ye, şebekeye veriş 
kapasitesi ise 25 mcm/güne çıkmıştır.  
Türkiye, halihazırda yıllık tüketiminin yaklaşık %6’ini Silivri’de depolayabilmektedir. Avrupa Doğal Gaz 
Piyasasının depolama kapasitesini artırma çabaları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye piyasasının 
bu açıdan Avrupa’daki eşdeğerlerinin gerisinde kaldığı söylenebilir.  

Depolama kapasitesini artırmayı hedefleyen ve inşası süren ana proje, BOTAŞ’ın Tuz Gölü yer altı doğal 
gaz depolama tesisidir.  Bu proje sayesinde toplam depolama kapasitesi 1 bcm artacaktır.   Tuz 
mağarasına dayalı bu proje iki aşama üzerinden yürütülmektedir. Her iki aşamada da 6 mağara 
oluşturulması, toplamda 12 mağaraya ulaşılması hedeflenmektedir. Proje için Dünya Bankası fonları 
kullanılmıştır ve ilk aşamanın 2017, ikinci aşamanın ise 2020 itibariyle tamamlanması beklenmektedir. 
Diğer taraftan, BOTAŞ’ın mevcut Silivri Depolama Tesisi depolama hacmini 4,3 bcm’e ve geri üretim 
kapasitesini günlük 75 mcm’e çıkarmayı hedefleyen projesi de arz güvenliği anlamında çok büyük katkı 
sağlayacak olup, projenin etaplar halinde önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 
Bunun yanı sıra bazı özel şirketler de güney kıyısında tuz mağarasından YDD yapım çalışmalarına 
devam etmektedir. 

  Şekil 19 - Faal olan ve Yapım Aşamasındaki Doğal Gaz Depolama Tesisleri 

 

Şirketin Adı Depolama Tesisi Durum 
Depolama Kapasitesi 

('000 sm3) 

BOTAŞ (Doğal Gaz) Silivri/İstanbul Faal 2.841.000 

BOTAŞ (Doğal Gaz) Sultanhanı/Aksaray Faal Değil 1.000.000 

Toplam   3.841.000 

 
Kaynak: BOTAŞ, Deloitte 

 

BOTAŞ Silivri yeraltı depolama tesisindeki geçmiş aylardaki depo seviyeleri incelendiğinde, depoya 
enjeksiyon mevzuatta belirtilen döneme uygun olarak Nisan-Mayıs ayları itibariyle başladığı, deponun 
geri üretimi de yine mevzuata uygun olarak  Kasım-Aralık ayları itibariyle başlandığı gözlemlenmektedir. 
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Şekil 20 - Ay Sonu Yeraltı Depolama Stok Miktarları Ocak 2014 – Aralık 2015 

 

Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları, Tablo 3.1 

 
Türkiye’de biri BOTAŞ’ın (Marmara Ereğlisi LNG Terminali) diğeri EGEGAZ isimli özel bir şirketin (Aliağa 
LNG Terminali) olmak üzere olmak iki adet LNG terminali bulunmaktadır. BOTAŞ’a ait olan LNG 
Terminali 1994 yılından beri çalışmakta olup, her birinin LNG depolama kapasitesi 85,000 m3 olan üç 
adet depolama tankından oluşmaktadır. Terminalin yıllık azami yeniden gazlaştırma kapasitesi 8,2 bcm 
olup günlük 22,05 mcm (801 mmbtu/gün) yeniden gazlaştırılmış LNG’yi iletim şebekesine 
gönderilebilmektedir. BOTAŞ’ın Cezayir (SONATRACH) ve Nijerya (NLNG) ile uzun vadeli LNG satın 
alma sözleşmeleri bulunmakta olup LNG’yi Marmara Ereğlisi Terminaline almaktadır. Kuruluşundan 
itibaren terminal, uzun vadeli sözleşmelerde belirtilen miktarlar çerçevesinde hizmet veren bir tedarik 
kaynağı görevi görmüştür. EGEGAZ’a ait olan Aliağa LNG Terminali 2003 yılında inşa edilmiş olup her 
birinin LNG depolama kapasitesi 140.000 m3 olan iki adet depolama tankından oluşmaktadır. Terminalin 
yıllık yeniden gazlaştırma kapasitesi 6 bcm olup ulusal şebekeyi beslemenin yanı sıra günde azami 50 
adet yer üstü tankını LNG ile doldurabilme kapasitesine sahiptir. 1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
kapasite artırımı ile birlikte günlük 24,50 mcm (890 mmbtu/gün) yeniden gazlaştırılmış LNG şebekeye 
dahil edilebilmektedir. 2006 yılında BOTAŞ ile imzalanan terminal hizmet sözleşmesi kapsamında, 
başlatma (start-up) faaliyetleri kapsamında ilk LNG tankı (İşletmeye Alma Teslimatı/Kargosu) Aralık 
2006 tarihinde terminale LNG boşaltımı yapmıştır.  Bunların yanı sıra bazı özel sektör LNG terminali 
projeleri de bulunmakla birlikte bu projeler fizibilite değerlendirmesi için bekleme aşamasındalardır.  

2016 yılında özel şirket olan Etki Liman İşletmeleri Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminali (FSRU) olan GDF 
Suez Neptune terminalini devreye almıştır. ETKİ Terminali, İzmir’in Çakmaklı/Aliağa limanında bağlı 
bulunan FSRU ünitesinin iki temel fonksiyonu vardır:  

1. LNG’nin FSRU’ya yanaştırılan gemilerden boşaltımı ve depolanması,  

2. Depolanan LNG’nin gazlaştırılması ve iletim şebekesine gönderilmesi.  

İletim Şebekesinin ve Terminal işletme koşullarının uygun olması halinde, yüzen LNG terminalinin yıllık 
maksimum gazlaştırma kapasitesi 5.140.750.000 sm3’dür. Terminalin günlük gazlaştırma kapasitesi 
14,1 milyon m3 olup uygun koşullar oluşması halinde bu miktar yaklaşık 20 milyon m3 /gün (azami 
günlük gazlaştırma kapasitesi)’e kadar çıkabilmektedir. Yüzen LNG terminalinin kullanım kapasitesi 
(depolama kapasitesi) ise 142.862 m3 LNG’dir. Söz konusu terminal artan gaz talebini karşılamak için 
ilave arz kaynağı olurken aynı zamanda  arz esnekliği sağlamaktadır. Böylece, pik tüketim dönemlerinde 
sistem basıncının korunmasına ve sistem güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.  
Türkiye sahip olduğu 2 LNG terminali ve 1 yüzen LNG terminali (FSRU) ile toplamda yıllık 19.34 milyar 
sm3 gazlaştırma kapasitesine sahiptir. 
2016 yılının Aralık ayında devreye giren GDF Suez Neptune terminaline ek olarak, Maks Proje 
Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yalova ilinde ve ADG Enerji Yatırımları Anonim Şirketi İzmir 
ilinde FSRU tesisi kurmak için lisans başvurusunda bulunmuştur. 
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Şekil 21 – Faal Durumdaki LNG Terminalleri 

 

 

 

 

 
 
 
Kaynak: BOTAŞ, Deloitte 

 
LNG terminallerindeki depolama kapasitesi çok sınırlı olmakla birlikte, amaç şebekeye verilecek gazın 
depolanması olduğu için, LNG terminallerinin depo stoklarının hareketinde belirli bir mevsimsellik 
gözlemlenmemektedir.   
 

     Şekil 22 - Ay Sonu LNG Stok Miktarları Ocak 2014 – Aralık 2015 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 3.1 
 

2.1.5. Toptan Satış ve Ticaret 

Değer zincirinin toptan satış bölümünde, ithalat lisansı sahiplerinin toptan satış yapabilme serbestileri 
de bulunmasından dolayı çok sayıda oyuncu bulunmaktadır.  
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Şirketin Adı LNG Terminali Durum Gazlaştırma Kapasitesi ('000 sm3) 

BOTAŞ Marmara Ereğli Faal 8,2 bcma 

Egegaz Aliağa Faal 6 bcma 

Etki Liman 
İşletmeleri 

FSRU - GDF 
Suez Neptune 

Faal 5,14 bcma 

Toplam   19,34 bcma 
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Tablo 4 - Lisans Türüne Göre Doğal Gaz Satış Lisans Sahibi Şirketler 
 

Lisans Türü Adet 

İthalat : 59 

   - İthalat : 17 

   - Spot LNG : 42 

Toptan Satış : 45 

Kaynak: EPDK Lisans İstatistikleri 
 

2015 yılında toptan satış lisansı sahipleri tarafından nihai tüketicilere 2,9 milyar sm3 lük doğal gaz satışı 
yapılmıştır. OMV Enerji 758 milyon sm3 gaz satışı ile en fazla satış yapan özel sektör şirketi olmuştur. 
 

Şekil 23 - 2015 Yılında Toptan Satış Lisansı Sahiplerinin Nihai Tüketiciye Yaptığı Doğal Gaz 
Satışları 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 5.6 

 
Özel sektörde en fazla doğal gaz satışı dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. En fazla satış 
yapan 6 şirketin 5’i dağıtım şirketidir. 
 

Şekil 24 - 2015 Yılında Nihai Tüketicilere En Fazla Doğal Gaz Satışı Gerçekleştiren Şirketler 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 5.8 

 
Lisans sahipleri arasındaki ticaret göz önüne alındığında, 2015 yılında lisans sahiplerine satılan gaz 
miktarı 41,2 Milyar sm3 iken, lisans sahiplerinden satın alınan gaz miktarı 40,4 Milyar sm3 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 25 - 2015 Yılında Lisans Sahiplerinin Aralarında Yapmış Olduğu Ticaret 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 6.1-6.3 
 

Geçmiş yıllardaki gün sonu ticaret miktarları incelendiğinde önemli bir artış gözlenmektedir. Kamuya 
açık raporlardan edinilen bilgiye göre, 2009 yılında 2 taşıtanla başlayan gün sonu ticaretinde, 2013 yılına 
gelindiğinde aylık ortalama 20 taşıtan ticaret gerçekleştirmiştir. Bu veriler göz önünde 
bulundurulduğunda, gelecekte oluşabilecek dengeleme piyasasında ciddi bir hacmin ticarete konu 
olacağı beklenebilmektedir. 
 

Tablo 5 - Gün Sonu Ticaret Miktarları 
 

Yıllar 
Gün Sonu Ticareti 

(sm3/Yıl) 

2007 0 

2008 0 

2009           1.382.811    

2010           9.889.437    

2011         43.883.017    

2012         50.699.561    

2013        255.322.090    

 
 Kaynak: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü – Türkiye Doğal Gaz İletim Sistemine Üçüncü Taraf Erişimi 2007–2013 
 

Türkiye’de sanal ticaret 2009 yılı öncesinde yapılmazken, 2009 yılı itibariyle başlamış ve önemli bir artış 
ritmi yakalamıştır. 2013 yılında fiziki çıkış miktarının üstüne çıkıldığı gözlenmiştir.. 

 
Tablo 6 - İletim Sistemi Üzerinde Sanal ve Fiziki Ticaretler 

 

Milyar sm3/Yıl 
01/07/2007 - 
31/12/2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Özel Sektör Sanal Tic. 
Toplam Çıkış Miktarı  

       0              0       0,68   2,34   2,77   3,99   14,67  

 Özel Sektör Toplam 
Fiziki Çıkış Miktarı  

  0.09       0.48     2,81   6,00   5,07   3,61   8,96  

 Özel Sektör 
Sanal+Fiziki Toplam 

Çıkış Miktarı  
  0.09       0.48     3,49   8,34   7,84   7,59   23,64  

 
Kaynak: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü - Türkiye Doğal Gaz İletim Sistemine Üçüncü Taraf Erişimi 2007–2013 
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2.1.6. Dağıtım ve Perakende 

2003 yılında yalnızca 6 şehrin doğal gaza erişimi var iken Şubat 2015 itibariyle 69 dağıtım bölgesi için 
dağıtım ihaleleri yapılmış ve ruhsatlar verilmiştir. 2015 yılsonu itibariyle 77 şehre gaz arz edilmiştir. 
 
 

 
Kaynak: BOTAŞ 
 

EPDK Aralık 2015 Doğal Gaz Piyasası Raporu’na göre nihai tüketiciye doğal gaz satışı 66 özel sektör 
dağıtım şirketi aracılığı ile yapılmaktadır. 2015 yılında, yaklaşık 19 milyar sm3 doğal gaz 66 dağıtım 
şirketi tarafından nihai tüketiciye ulaştırılmıştır. Dağıtımın %51’i en fazla satışı yapan 4 şirket tarafından 
sağlanırken bu şirketler sırasıyla, İGDAŞ Gaz Dağıtım, Başkent Doğal Gaz Dağıtım, İzmirgaz ve Trakya 
Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım şirketleridir. 
 

Şekil 27 - Nihai Tüketiciye Satış Yapan Dağıtım Şirketlerinin Satış Oranları 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 5.4 
 

İstanbul’un doğal gaz dağıtımını sağlayan İGDAŞ Gaz Dağıtım, lisans sahiplerinden en fazla doğal gaz 
satın alan şirket konumundadır. 
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Şekil 28 - Lisans Sahiplerinden En Fazla Doğal Gaz Satın Alan Doğal Gaz Lisansı Sahibi 
Şirketler 

 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 6.4 

 
Nihai kullanıcılara, sıfırdan yapılan veya devlet tarafından yapılmış olup daha sonrasında özelleştirilen 
veya hâlihazırda özelleştirilmekte olan eski dağıtım yatırımları üzerinden doğal gaz arzı yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                              
2015 sonu itibariyle dağıtım şirketleri tarafından yaklaşık 11,7 milyar Türk Lirası yatırım yapılmıştır. 

Gaz dağıtımı kapasitesinin bu kadar hızlı bir şekilde artması, EPDK tarafından yürütülen ihale 
süreçlerinin başarısı ile ilgilidir. İhale kriteri, en düşük dağıtım tarifesinin sunulması olup bu durum «Birim 
Hizmet ve Amortisman Bedeli» şeklinde tanımlanmıştır. İhalede sunulan birim hizmet ve amortisman 
bedeli 8 yıl süreyle geçerlidir.  
İhalelerde, belirli dağıtım bölgeleri için yoğun bir rekabet ortamı doğmaktadır. Bu rekabet sebebiyle bazı 
ihalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli istenmemiş ve EPDK tarafından belirlenen abone bağlantı 
bedellerinin altına düşülmüştür. 
Isınma ihtiyacı doğduğundan dolayı soğuk günlerde elektrik tüketiminin artış gösterdiği unutulmamalıdır.  
Doğal gazın elektrik üretiminde kullanılması azalsa da konut talebinde ortaya çıkan artış sistem 
sınırlarına (~225 mcm) ulaşılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, sözleşmeye tabi yıllık miktarlar yıllık 
toplam talebi karşılamak için yeterli olsa bile soğuk günlerde giriş kapasitelerinin kısıtlı olması sebebiyle 
günlük arz talep dengesizlikleri oluşmaktadır.  
 

Şekil 29 - Aylık Konut Tipi Gaz Tüketim Hacimleri 

 
Kaynak: ETKB 
 
 

Kaynak bazında doğal gaz tüketimi incelendiğinde boru gazı tüketimi önemli bir yer kaplamaktadır. Nihai 
tüketicilere yapılan satış miktarının %98 inden fazlası boru gazı olarak yapılmaktadır. 
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Şekil 30 - 2015 Yılı Doğal Gaz Tüketiminin Gazın Türüne Göre Dağılımı 

 
 
Kaynak: EPDK Aylık Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları Tablo 5 

2.1.7. Doğal Gaz Fiyat Hareketleri 

Piyasa; fiyatlandırma ve piyasa mekanizması açısından incelendiğinde devlet politikası göz ardı 
edilemeyecek bir piyasa gerçeğidir, çünkü BOTAŞ’ın uzun vadeli tedarik sözleşmeleri ve büyük satış 
portföyü piyasanın dinamiklerini belirlemektedir.  Özellikle de özel sektör ithalatçıları açısından 
bakıldığında BOTAŞ satış fiyatı bir referans fiyat olarak piyasanın en önemli belirleyicisi görevini 
görmektedir.  

Şekil 31 - Ham Petrol Fiyatları - BOTAŞ Doğal Gaz Satış Fiyatı 

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi – Doğal Gaz Toptan Satış Tarifeleri  ve Satış Fiyatları, EIA Avrupa Brent Petrol Spot 
Fiyatları (FOB), X-rates.com USD/TRY Kuru, Deloitte Analizi 

Ham petrol fiyat gelişimi ve Türkiye doğal gaz satış fiyatlarına ilişkin yukarıda verilmiş olan grafik, petrol 
ve gaz fiyatlarının 2001 ile 2010 yılları arasında birbiriyle oldukça ilişkili (korele) olmasına rağmen 2011 
yılı itibariyle birbirinden ayrıştığını ve aradaki korelasyonun bozulduğunu göstermektedir. Bu konunun 
anlaşılmasında, BOTAŞ satış fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ana rehber olan “Enerji KİT’lerinde 
Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Usul ve Esaslarına” ilişkin 14 Şubat 2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı büyük önem taşımaktadır. Bu karar, BOTAŞ’ın doğal gaz satış fiyatlarını her ay 
otomatik bir fiyatlandırma mekanizmasına göre belirlemesi şartını koşmaktadır. Bununla birlikte, BOTAŞ 
daha sonra bu Yüksek Planlama Kurulu Kararı’ndan muaf tutulmuştur. 2013 yılında alınan Bakanlar 
Kurulu Kararı’nda (2013/4408 sayılı Karar, kamuya açık olmayan gizli bir karar olmakla birlikte 2013 
BOTAŞ Sayıştay Raporunda bahse konu edilmiştir), doğal gaz satış fiyatlarının, ETKB’nin uygun görüşü 
alınması ve yatırım programında gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla BOTAŞ tarafından maliyetin 
altında olacak şekilde belirlenebileceği öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, muhtemel kayıplar için 
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BOTAŞ’a herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve ortaya çıkacak kayıpların BOTAŞ tarafından 
karşılanacağı belirtilmiştir. 

Şekil 32 - BOTAŞ Doğal Gaz Satış Fiyatları  - Türk Lirası - Amerikan Doları 

 

 Kaynak: BOTAŞ – Doğal Gaz Toptan Satış Tarifeleri  ve Satış Fiyatları, X-rates.com USD/TRY Kuru, Deloitte 
Analizi 

BOTAŞ satış fiyatının Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden kıyaslanması, geçmiş yıllardaki gaz 
fiyatlarının döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilendiğini göstermektedir. Fakat 2011 yılından itibaren 
bu yaklaşım yerini sabit bir satış fiyatı mekanizmasına bırakmış ve gaz fiyatları siyasi otoritenin fiyat 
düzenlemesini gerekli gördüğü dönemlerde düzeltilmiştir. Aşağıdaki şekilde, fiyatlandırma yaklaşımı 
gösterilmektedir. 
 

Şekil 33 - BOTAŞ’ın Satış Kanalları ve Fiyat Kontrol Mekanizması 

 
Kaynak: Deloitte Analizi 

Aşağıdaki grafikte, EGEGAZ’ın spot LNG ithalatları verilmektedir. BOTAŞ satış fiyatı ile küresel LNG 
fiyatları arasında sürdürülebilir pozitif marj olduğunda, spot LNG ithalatı artış göstermektedir. Bu durum, 
BOTAŞ satış fiyatlarının piyasa mekanizması, arz güvenliği ve özel sektörün piyasa payı üzerindeki 
önemli etkisini göstermektedir. 
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Şekil 34 - Piyasa Oyuncularının Spot LNG İthalatları ve Küresel LNG Fiyatları 

 

Kaynak: EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, BP Statistical Review of World Energy 2015, BOTAŞ 
Web sitesi – Doğal Gaz Toptan Satış Tarifeleri ve Satış Fiyatları,  X-rates.com USD/TRY Kuru, Deloitte Analizi
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2.2. Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Gaz Hedefi Modeline Göre 
İncelenmesi 

Bölüm Girişi: Bu bölümde, Türkiye Doğal Gaz Piyasası CEER’in geliştirdiği AB Hedef Gaz 
Modeli çerçevesinde incelenmiştir. 
 
Serbest piyasanın nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışma Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi’nin 
(CEER) 2011 yılında Gaz Hedef Modelini (GTM) yayımlaması ile ortaya konmuştur. Revize edilen Gaz 
Hedef Modeli, Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) tarafından, Gaz Yönetmeliğinin “iyi işleyen 
ve şeffaf bir toptan piyasasının oluşturulmasını kolaylaştırma” şartını göz önüne alarak geliştirilmiştir.   
Bu yeni model, toptan piyasalarının ulusal düzeyde değerlendirilmesini kapsamakta ve toptan 
piyasasının iyi bir şekilde işleyip işlemediğini görmek amacıyla bazı ölçülerin değerlendirilmesini 
içermektedir. 
 

 
Tablo 7 - İyi İşleyen Toptan Piyasalarına Yönelik Revize Gaz Hedefi Modeli Kriterleri 

 

Piyasa Katılımcılarının İhtiyaçları Piyasa Sağlığı 

• İşlem tahtası hacmi • Herfindahl-Hirschmann endeksi 

• Alış-satış fiyat makası • Arz kaynaklarının sayısı 

• Fiyat kademeleri duyarlılığı • Artık Arz Endeksi 

• İşlem sayısı • Piyasanın yoğunluğu 

 

“Piyasa Katılımcılarının İhtiyaçları” kriteri, ürün ve likiditenin değerlendirilmesi için geliştirilmiş olup bu 
sayede toptan piyasasının riskleri etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Diğer taraftan “Piyasa 
Sağlığı”, toptan piyasanın arz güvenliği, rekabet ve esneklik alanında yüksek bir seviyeye ulaşıp 
ulaşmadığının değerlendirilmesinde kullanılır. 

Türkiye’deki mevcut piyasa ilerlemesi göz önünde bulundurulduğunda, “Piyasanın Sağlığı” 
değerlendirmesi yapılabilmektedir. Piyasanın Sağlığı değerlendirmesi için belirlenen ölçüler ve eşikler 
şu şekildedir: 

Tablo 8 - Revize Gaz Hedefi Modeli Piyasa Sağlığı Kriterleri ve Belirlenen Eşikler 

Kriter Level 

Herfindahl-Hirschmann Endeksi (HHI)  < 2,000 
Şirket tarafından ölçülen enerji bağlamında, tedarikçi yoğunluk ölçütü  

Kaynak sayısı ≥ 3 
İthalat işlemlerinin menşei olan ülke sayısı  

Artık Arz Endeksi (RSI) ≥ 110% 
Arz imkanına göre, en büyük tedarikçi olmaksızın karşılanabilecek tüketim payı  

Piyasanın Yoğunluğu ≤ 40% 
Şirket başına düşen piyasa payı  

 
Kaynak: Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı   

× Herfindahl-Hirschmann Endeksi2 bağlamında, Türkiye ithalat faaliyetleri açısından 
incelenebilir.  İthalat kısmını serbestleştirmek için sarf edilen çabalara rağmen, doğal gaz 
ithalat piyasası Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) açısından halen “yoğunlaşmış” bir piyasa 
olarak sınıflandırılabilmektedir. BOTAŞ ve özel sektör aktörleri de dahil olmak üzere ithalat 
piyasası aktörlerinin 2015 yılı piyasa paylarına bakıldığında BOTAŞ’ın piyasa payının halen 
%80 seviyesinin üzerinde olduğu görülmekte olup bu durum da piyasanın yoğunlaşmış bir 

                                                   
 
 
2Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), piyasa paylarının karelerinin toplamı alınarak hesaplanmaktadır. 
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piyasa olarak sınıflandırılmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak Türkiye bu kriteri 
karşılayamamaktadır. 

Şekil 35- İthalatçıların 2015 yılı Piyasa Payları ve Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) 
İncelemesi 

 
Kaynak: EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi 

 Arz kaynağı sayısı açısından bakıldığında Türkiye geçiş yolu üzerinde bulunmasının verdiği 
avantajdan faydalanmakta olup spot LNG fırsatları hariç olmak üzere doğal gazını 5 farklı 
ülkeden (Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya) tedarik etmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye bu kriteri karşılamaktadır.  

× “Artık Arz Endeksi (RSI)” dışa bağımlılık ve arz çeşitliliği açısından önemli bir ölçüttür. Bir 
önceki bölümde detaylı şekilde açıklandığı gibi, Rusya ile yapılan arz sözleşmeleri, uzun vadeli 
sözleşmeler toplamının %58’ine tekabül etmektedir. Artık Arz Endeksi, Rusya’dan doğal gaz 
alınamaması (toplamda 30 bcm) halinde, Türkiye’nin yıllık toplam doğal gaz talebinin yalnızca 
%45’ini (2014 yılı için 48,7 bcm) karşılayabileceğini göstermektedir. Bu durum, Türkiye’nin 
büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olduğunu ve talebin en az %110 karşılanmasını gerektiren artık 
arz endeksi kriterini karşılayamadığını göstermektedir. 

× Gaz Hedef Modeline göre, Piyasa Yoğunluğu da piyasanın sağlığını değerlendirmede 
kullanılan başka bir ölçüttür. Şekil 14, BOTAŞ’ın piyasadaki hâkimiyetinin oldukça yüksek 
olduğunu ve piyasa yapısının özel sektör oyuncularının da bulunmasına rağmen tekelci bir 
yapı eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 9 - Türkiye’nin Revize Gaz Hedef Modeli Ölçülerinde Belirtilen Piyasanın Sağlığı Kriterleri 
Açısından İncelenmesi   

 

  Türkiye İçin Eşik Değerler 

Ölçüt Spot, Nakit ve Vadeli  Piyasa* Bir Arada 

Herfindahl-Hirschmann Endeksi (HHI) 6,446 

Arz kaynaklarının sayısı 5 

Artık Arz Endeksi %45 

İhale ve teklif faaliyetleri açısından piyasa 
yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır. 

Ticaret faaliyetleri açısından piyasa yoğunluğu Yayımlanmamıştır. 

       Kaynak: Deloitte Analizi 
        * Türkiye’de hâlihazırda vadeli piyasa bulunmadığına dikkat edilmelidir. 
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Gaz Hedef Modeline ilişkin kriterler baz alındığında, Türkiye’nin gelişmiş piyasaların seviyesine 
ulaşmasında henüz kat edeceği mesafe olduğu sonucunu göstermektedir. Çünkü piyasa sağlığı 
ölçütlerine ilişkin yalnızca bir kriter karşılanmaktadır. 

Sıradaki tablo AB Üye Ülkeleri’nin ve Türkiye’nin Gaz Hedef Modeli kriterilerini karşılamalarını 
göstermektedir:  

 
Tablo 10 - AB Üye Ülkeleri’nin ve Türkiye’nin GHM Kriterlierini Sağlama Durumları  

 Kriterler  

  
Dönüş
Oranı 

(Churn) 

Alan 
Büyüklüğü 
(TWh/yıl) 

Kaynak 
Sayısı 

HHI 
Artık Arz 
Endeksi 

Kriter 
Karşılama 

Birlşeik Krallık 15 910 11 950 142% 5 

Almanya 4 438 4 1.982 116% 4 

İspanya 0 365 12 2.000 159% 4 

Belçika 6 197 8 1.709 279% 3 

Fransa 3 165 13 1.240 137% 3 

Hollanda 7 424 6 2.488 189% 3 

Avusturya 3 105 3 7.500 143% 2 

Hırvatistan 0 35 5 5.987 125% 2 

Çek Cumhuriyeti 0 95 3 9.051 159% 2 

Yunanistan 0 49 9 5.181 131% 2 

Italya 3 799 12 2.093 108% 2 

Türkiye 0 518 5 6.446 45% 2 

Macaristan 0 113 4 3.198 60% 1 

Irlanda 0 52 2 1.215 8% 1 

Lüksemburg 0 12 4 3.185 0% 1 

Polonya 0 193 3 4.550 56% 1 

Romanya 0 157 4 3.270 104% 1 

Slovakya 0 70 2 9.595 369% 1 

Slovenya 0 12 5 5.027 74% 1 

Bulgaristan 0 39 2 7.587 13% 0 

Danimarka 0 45 2 2.570 22% 0 

Estonya 0 9 1 10.000 0% 0 

Fİnlandiya 0 36 1 10.000 0% 0 

Letonya 0 21 1 10.000 0% 0 

Litvanya 0 39 1 10.000 0% 0 

Portekiz 0 55 2 2.821 93% 0 

İsveç 0 13 1 2.766 0% 0 

GHM 1 Hedefi ≥ 8 ≥ 215 ≥ 3 < 2,000 ≥ 110 %  
Kaynak: ACER, Deloitte Analysis  

Yukarıdaki tablo göstermektedir ki, AB Üye Ülkeler’inin hepsi gelişmiş düzeyde değildir ve Birleşik Krallık 
tüm kriterleri karşılayan tek ülkedir. Ancak, tabloda Türkiye’nin konumu, gelişmiş piyasaların seviyesine 
ulaşablmek için daha aşılması  gereken ciddi eşiklerin olduğunu göstermektedir. 
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2.3. Önemli Olayların Kronolojisi 

Bölüm Girişi: Piyasa gelişimindeki önemli olaylar ve kilometre taşları kronolojik bir biçimde bu 
bölümde özetlenmiştir. 
 
BOTAŞ, Irak’taki ham petrolün İskenderun Körfezine taşınması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak 
Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması uyarınca 
1974 yılında kurulmuştur. Türkiye’de doğal gaz sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından BOTAŞ, 
1988 yılında yürürlüğe giren başka bir kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri üzerine kurulu olan 1990 
yılında yürürlüğe giren 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yalnızca petrol taşımacılığından değil 
aynı zamanda doğal gaz ithalatından, iletiminden, satışından ve fiyatlandırmasından da sorumlu olan 
bir kuruluş haline dönüştürülmüştür. Bu kanuna göre aşağıda belirtilen hususlar oluşturulmuş ve BOTAŞ 
yetkilendirilmiştir: 

 LNG de dahil olmak üzere doğal gaza ilişkin tüm ithalat işlemleri BOTAŞ tarafından 
gerçekleştirilir. 

 Yalnızca BOTAŞ doğal gaz iletiminden, satışından ve satış fiyatlarının belirlenmesinden 
sorumludur.  

 BOTAŞ, doğal gazın ithalatı ve satışı bağlamında fiyat istikrarına dair yönetmelikten muaftır. 

Doğal gaz ilk defa 1976 yılında, Trakya Bölgesinde, Hamitabat Elektrik Santralinde kullanılmıştır. 
Kullanılan gaz, yakın bir mevkide kurulu olan bir kuyudan elde edilmiştir.  1986 yılında BOTAŞ ilk doğal 
gaz satış ve satın alma anlaşmasını SSCB’de kurulu olan Soyuzgazexport ile yapmış olup doğal gaz 
ithalatı 1987 yılında Batı Hattı üzerinden başlamıştır. 2001 yılında ise, 1996 yılında imzalanan 
anlaşmaya istinaden İran’dan ilk gaz akışı sağlanmıştır. Rusya’dan gelen Mavi Akım (Blue Stream) Boru 
Hattı, 1997 yılında Rusya ile yapılan anlaşmaya istinaden 2003 yılında tedarike başlamış olup 
Azerbaycan’dan gelen doğal gaz akışı ise 2001 yılında yapılan anlaşmaya istinaden 2007 yılında 
başlamıştır. 

Batı Hattı’ndan (Western Route) doğal gaz akımının başlamasının ardından ulusal şebeke Ankara’ya 
kadar uzatılmış ve şehir ölçeğindeki doğal gaz dağıtım şebekeleri bu yol üzerinden Bursa ve Eskişehir’e 
BOTAŞ tarafından, İstanbul, Ankara ve İzmit’e ise yerel belediyeler tarafından kurulmuştur. Bununla 
birlikte, Dağıtım Şebekesi ve Müşteri Hizmetlerine ilişkin Yönetmelik ile Tarife Yönetmeliği, 2001 yılında 
yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca şart koşulduğu tarih olan 2002 yılına 
kadar yürürlüğe konmamıştır.    

1988 yılında Cezayir ile yapılan LNG satın alma anlaşmasının akabinde, Marmara Ereğlisi LNG 
Terminali 1994 yılında hizmete alınmış, bundan bir yıl sonra ise (1995) Nijerya ile başka LNG anlaşması 
imzalanmıştır.  Piyasa katılımcılarının olmaması sebebiyle, LNG terminallerine ilişkin Usul ve Esaslar 
ancak 2009 yılında yürürlüğe konmuştur. 

2001, doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi açısından önemli bir tarihtir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
ile BOTAŞ’ın pazar payının %20’ye düşürülmesi ve kurumun ayrıştırılmaya başlanmasına yönelik görüş 
ortaya konulmuştur. Hem kontrat hem de hacim devri yöntemi önerilmiş ve BOTAŞ’ın pazar payında 
yıllık en az %10 düşüş sağlanması bir hedef olarak sunulmuştur.  

Aşağıda, bu kanunun diğer önemli ilkeleri verilmektedir. 

 DGPK, doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi, bu sayede de mali açıdan sağlam, istikrarlı ve 
şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve oluşturulan bu piyasa üzerinde bağımsız bir denetim ve 
kontrol mekanizması kurulması ile ilgilidir. Bu mekanizmanın oluşturulmasındaki amaç, doğal 
gazın tüketicilere, kaliteli, rekabetçi şartlar altında, düzenli ve çevreye uyumlu bir şekilde 
rekabetçi fiyatlar üzerinden sunulmasıdır. 

 Piyasa faaliyetleri doğal gaz ithalatı, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlaması, ticareti ve 
ihracatı olarak sınıflandırılmaktadır.  
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 Tüzel kişiler, doğal gaz piyasası faaliyetlerine katılmak için gerekli olan lisansları almak 
zorundadır. 

 Herhangi bir ithalat şirketi tarafından ithal etme yöntemiyle elde edilen yıllık doğal gaz miktarı, 
EPDK tarafından belirlenen ulusal gaz tüketim tahminlerinin %20’sini aşamaz.  

 Hâlihazırda mevcut olan, planlanan veya yapım aşamasında olan ulusal iletim şebekesi veya 
bu şebekenin herhangi bir kısmı BOTAŞ’a aittir.  

 Toptan satış yapan şirketler, ithalat veya ihracat şirketleri veya serbest tüketiciler ya da dağıtım 
şirketleri ile satış sözleşmesi yapar ve fiyatları bağımsız olarak belirler.  

 Toptan satış yapan şirketler tarafından bir yılda satılan toplam gaz miktarı, ilgili yıl için EPDK 
tarafından belirlenen ulusal tüketim miktarının %20’sini aşamaz. 

 Tüketiciler tarafından talep edilmesi halinde, tüketicileri sisteme bağlamak dağıtım şirketlerinin 
yükümlülüğünde olup dağıtım şirketleri dağıtım yönetmeliğine ve tekno-ekonomik şartlara göre 
bu görevi yerine getirir. 

 EPDK tarafından belirlenecek olan bağlantı tarifesi ilkeleri, iletim veya dağıtım sistemine 
bağlantı açısından eşit şartlara tabi olan serbest tüketiciler için ayrım yapılmama ilkesine dayalı 
şart ve koşulları kapsar. Bu durum ilgili bağlantı anlaşmalarına eklenir.  

 İletim ve sevkiyata ilişkin tarifeleri EPDK belirler. Tarifelerin belirlenmesinde EPDK iletim 
mesafesini, iletilen gaz miktarını ve öngördüğü diğer faktörleri göz önünde bulundurur. 

 EPDK tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen doğal gazın 
sevkiyatında iletim tesisinden faydalanan ve eşit şartlara tabi olan kullanıcılar arasında herhangi 
bir ayrım yapılmaksızın uygulanacak olan fiyatları, şartları ve tarife koşullarını kapsar.  

 Depolamaya ilişkin tarifeler depolama işi ile ilgilenen şirketler ve depolama hizmetinden 
faydalanan tüzel kişiler arasında bağımsız olarak belirlenir. İletim ve depolama şirketleri; 
ekonomik, verimli ve güvenli işletim hizmeti sunduklarını EPDK’ya kanıtlamak zorundadır. 

 EPDK, tarifelerde baz alınacak ilke ve koşulları belirler. Diğer yandan satış fiyatları, doğal gaz 
satın alımı ve satışıyla ilgilenen taraflarca, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bağımsız 
olarak belirlenir. 

 Dağıtım Şirketlerince satın alınacak (abonelere satış amacıyla) doğal gazın temininde Dağıtım 
Şirketlerinin uyacağı kriterler ile birim hizmet bedeli, dağıtım şirketinin amortisman maliyetleri 
ve diğer faktörlerden oluşan dağıtım tarifesi ilkeleri EPDK tarafından belirlenir. Dağıtım 
Şirketlerinin tüm gelirinin EPDK tarafından belirlenen tarife doğrultusunda hizmete dayanması, 
gaz alım fiyatının “pass through” olarak müşterilere yansıtılması esastır.  

Yine 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu kabul edilmiş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
kurulmuştur.  Sonraki yıllarda mevzuata ilişkin önemli gelişmeler kaydedilmiştir. EPDK; uyuşmazlıkların 
çözümü, detaylı prosedürler, tarifelerin onaylanması, serbest tüketici limiti, lisans verilmesi gibi işletimsel 
detayları açıklayan çok sayıda Tüzük, Tebliğ ve Kurul Kararı çıkarmıştır. 

Üçüncü tarafların BOTAŞ iletim sistemine erişimine ilişkin ilkeleri belirleyen İletim Şebekesi İşleyiş 
Düzenlemelerine İlişkin Esaslar veya kısa adıyla Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD), 22 Ağustos 2004 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ŞİD, pratik anlamda piyasa serbestleşmesinin beklenen 
ilerlemesine ilişkin çerçeveyi oluşturmuştur. 

Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılan değişiklik sonucu 4.11.2004 tarihli Resmi Gazetede yapılan 
duyuruya istinaden ilk kontrat devri ihalesi iptal edilmiş ve Satıcı ön onayının istendiği Kontrat Devri 
İhalesi, 30 Kasım 2005 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu kontrat devri ihalesinde devre hak kazanan ilk 
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taşıtan, sisteme ancak 2007 yılında erişim gerçekleştirmiştir olup 4bcm/yıl miktarında doğal gazın devri 
Nisan 2009’da tamamlanmıştır. 

İlk ve tek özel sektör LNG terminali, 2006 yılında, BOTAŞ ile imzalanan hizmet sözleşmesi sonrasında 
bir BOTAŞ kargosunun Terminale boşaltım yapmasıyla işletmeye başlamıştır. 2010 yılında, BOTAŞ ve 
Egegaz Terminalleri’nin Temel Kullanım Usul ve Esasları yürürlüğe girmiştir. 

14 Şubat 1986 tarihinde Gazprom Export LLC ile BOTAŞ arasında Batı Hattı (Western Route) üzerinden 
yıllık 6 bcm’lik doğal gaz ithalatı için imzalanan sözleşmenin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmuştur. 2012 yılında, yıllık 6 bcm’lik bu sözleşmeye yönelik ihale  yapılmış ve dört özel sektör 
şirketi toplamda yıllık 6 bcm’ye tekabül eden doğal gazı 2013 itibariyle Batı Hattı (Western Route) 
üzerinden Rusya Federasyonu’ndan ithal etmeye başlamıştır. Bu sayede yeni özel sektör ithalatçıları 
da sisteme katılmıştır. 

Şekil 36 - Doğal Gaz Piyasasındaki Önemli Olayların Zaman Çizelgesi 

 

Kaynak: Rekabet Kurumu – Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu (2012), Deloitte Analizi 

Yeni DGPK 2014 yılında meclise sunulmuş olup hâlihazırda müzakereler için beklenmektedir. Bu taslak 
Kanun’a göre gerçekleşmesi beklenen başlıca değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: 

 Yeni kanun, lisans sahipleri arasında yapılan her türlü işlemin EPDK’ya beyan edilen yazılı 
anlaşmalar çerçevesinde yapılmasını önermektedir. İlgili anlaşmalar damga vergisinden 
muaftır. Organize toptan piyasalardaki işlemler de damga vergisinden muaf olacaktır. 

 İthalat lisansının onaylanması için belirli bilgilerin ve ithal edilecek doğal gazın kaynağı, 
rezervleri, üretim tesisleri ve iletim sistemine ilişkin olarak doğal gaz satıcısı tarafından alınacak 
garantilerin bulunması gerekmekteyse de yeni taslak kanunda ithalat şirketi ile satıcı arasında 
yapılan anlaşmanın ibrazının talep edilmesi öngörülmektedir. 

 Yeni ithalat sözleşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğrudan onayı 
istenecektir. İthalat işlemlerinin yanı sıra ihracat işlemleri de Bakanlığın onayına tabi olacaktır. 

 Aylık üretim hacmi bir milyon metre küpten az olan yerli doğal gaz üreticileri dağıtım şebekesini 
kullanmaksızın ürettikleri gazı doğrudan bağlantı ile uygun müşterilere pazarlayabilir. 
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 Yeni LNG lisansları, gaz tedarikçisi ve satıcı belirtilmeksizin alınabilecektir. Yapılacak 
başvurular da Bakanlığın onayına tabi olmayıp, başvurular EPDK tarafından 
değerlendirilecektir. Depolama lisansları da Bakanlığın onayına tabi olacaktır. 

 LNG Terminal işletimi ayrı bir lisanslı faaliyet olarak tanımlanmıştır. LNG Terminal Operatörü 
lisans sahipleri, eşdeğer taraflar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın kullanılabilir 
kapasitelerini üçüncü tarafların kullanımına açar. Bununla birlikte daha uzun LNG sözleşmesine 
sahip olan tarafları diğerlerine tercih edebilirler. Yatırımcıları bu tür projelere teşvik etmek 
amacıyla LNG terminali yatırımları devlet vergileri ve damga vergisinden muaf olup, yatırımın 
ve işletimin ilk 10 yılı boyunca çeşitli masraf kalemlerinin %85’i için de muafiyet öngörülmüştür. 

 Yeni iletim lisansları EPDK’nın onayına tabidir. Lisans vermeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın 
önerileri de alınarak, EPDK tarafından hazırlanan bir mevzuat ile belirlenecektir. Sistem 
işletiminden ayrı olarak, BOTAŞ dengeleme mekanizmasından sorumlu olmaya devam edecek 
ve uzlaştırma EPİAŞ’ın (yeni kurulacak bağımsız enerji borsası) sorumluluğunda olacaktır. 

 Taslak kanunda dağıtım ve perakende işlemlerinin hesaplarının ayrılması zorunlu hale 
gelmektedir. Hesap mutabakatları ve belediyelerin dağıtım şirketlerindeki paylarına ilişkin başka 
değişiklikler de öngörülmektedir. 

 EPDK, doğal gazın depolanmasında baz alınacak ilke ve şartların yanı sıra LNG terminali 
hizmet tarifelerini de belirler. LNG terminali tarifelerinin operatör tarafından uygulanmasında 
eşdeğer taraflar arasında ayrımcılık yapılmaz.  

 Tüketimleri belirli bir gaz miktarının altında kalan tüketicilere, sosyal ve ekonomik şartları göz 
önünde bulundurularak farklı bir satış fiyatı uygulanabilecektir. Bu durum muhtaç tüketici 
kavramının yasaya entegrasyonu şeklinde düşünülebilecek olup bu tüketiciler sosyo-ekonomik 
durumlarına göre daha ucuz fiyatlarla tedarik edilebilecektir. 

 Organize toptan piyasalar EPİAŞ veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından işletilecek 
olup mali uzlaşmalar ve diğer ilgili görevler de yine EPİAŞ veya İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası tarafından gerçekleştirilecektir. Standart doğal gaz sözleşmeleri ve türev ürünler 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda alınıp satılacaktır. 

 BOTAŞ’ın, ilgili maddenin yayımlanmasından bir yıl sonra ayrıştırılması planlanmakta olup 
iletim (1), LNG terminal ve depolama faaliyetleri (2) ve diğer faaliyetleri (alım satım da dahil) (3) 
gerçekleştiren üç ayrı kuruluştan oluşacaktır. Ayrıştırmanın zamanı ve ayrıştırılan kuruluşların 
işleyişleri taslak kanun içerisinde açıklanmaktadır. 1.1.2015 tarihi itibariyle BOTAŞ, mevcut 
doğal gaz satış sözleşmeleri haricinde yeni bir doğal gaz satış sözleşmesi yapma iznine sahip 
değildir.  

Bu taslak, hâlihazırda mecliste olup resmen kabulünü veya revize edilmeyi beklemektedir.  

2.4. Enerji Sektörünün Serbestleşmesi Süreci 

Bölüm Girişi: Bu bölümde, enerji sektöründeki liberalleşme dalgası hakkında genel bir bakış 
açısı sunulacaktır. 
 
Doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesi, devletin altyapı sektörlerinden çekildiği daha büyük bir eğilimin 
parçası olarak görülmektedir. Bu sektörler, toplumsal yaşam şartlarını oluşturan ve bu şartların 
sürdürülmesini sağlayan birbiriyle ilişkili temel prensipler olarak görülen çeşitli mal ve hizmetleri 
kapsamaktadır. Avrupa Birliği (AB) düzeyinde bakıldığında, bu durum, dünyanın enerji sektöründeki en 
kapsamlı çapraz-yetkili reformu olan iç enerji piyasasının oluşturulması çalışmalarının bir parçasıdır.  

Doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesine yönelik klasik normatif tartışmalara göre dikey ayrıştırma, 
piyasaya girişin (üretim, ithalat ve ticaret/satış) mümkün olduğu aşamalarda rekabetçi baskılara imkân 
tanır ve verimliliği genel olarak iyileştirir.  Dikey ayrıştırma, çapraz sübvansiyonu engeller ve 
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fiyatlandırmanın daha şeffaf olmasını sağlar. Sonuç olarak da bu tür hizmetlerin değeri, diğer bir deyişle 
güvenilirlikleri, güvenlikleri ve ulusal kendi kendine yeterlilik seviyesi incelenebilir. 

Şekil 37 – Serbestleşme Sürecinde Yer Alan Değer Zincirinin Rekabetçi ve Düzenlenmiş Alanlar 

 

Doğal gaz sektörünün ulusal siyasetteki stratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda, reform 
genellikle karışık algıları ve görevli olan dikey entegre teşebbüslerin güçlü ve duyarlı tepkisini 
beraberinde getirir. Bu bölümde, doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesi ihtiyacı tarafsız bir şekilde 
değerlendirilmekte olup temel gerekçeler ve ana temaya yönelik daha fazla açıklamalar verilmektedir. 

Doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesine yönelik fikirler çeşitli nedenlere bağlıdır. Hükümet düzeyinde 
bakıldığında serbestleşme büyük ölçüde aşağıdaki konularla ilgilidir: 

 Öncelikle, serbestleşme, AB ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarının, tüketicilerin daha düşük 
fiyattan hizmet almasına, hem tüketici hem de çevre dostu hizmetlere kavuşmalarına imkân 
tanıyan temel bir araç olup tüm bunların ötesinde tüketicilere her zamankinden daha verimli bir 
şekilde ulaşmaktadır. Bu sebeple aday ülkeler için AB ile uyumlaşma zorunlu olup en önemli 
motivasyon kaynağı olarak görülebilir. 

 İkinci olarak, enerjinin karmaşık yapısı göz önünde bulundurulduğunda, doğal gaz sektörü 
elektrik, yenilenebilir kaynaklar ve hâlihazırda oldukça serbest bir şekilde hizmet veren diğer 
mal piyasaları gibi diğer segmentler ile yüksek düzeyde bağlantılıdır. Sektörler arasındaki bu 
bağlılık sebebiyle, doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesi de mantıklı ve zorunlu bir sonuç 
olarak görülmektedir. 

2.5. Piyasanın Serbestleştirilmesine İlişkin Diğer Düşünceler 

Bölüm Girişi: Piyasa liberalleşmesinin faydaları ve gerekçeleri bu bölüm altında ele alınmıştır. 
 
Serbestleştirme sürecinin doğal gaz sektörünü birçok açıdan zenginleştirmesi beklenmektedir. Yukarıda 
belirtildiği gibi doğal gaz sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin klasik normatif fikirler, dikey 
ayrıştırmanın, piyasaya girişin mümkün olduğu (üretim ve arz) aşamalarda rekabetçi bir baskı 
oluşturduğunu ve verimliliği genel olarak arttığını öne sürmektedir. Dikey ayrıştırma çapraz 
sübvansiyonu engeller ve fiyatlandırmanın daha şeffaf olmasını sağlar. Bu sayede değer zincirinin 
rekabet potansiyeli bulunan seviyelerinde rekabeti destekler. Aynı zamanda bu tür hizmetlerin değerinin, 
diğer bir deyişle güvenilirliğinin, güvenliğinin ve ulusal kendi kendine yeterliliğinin yakinen 
değerlendirilmesi gerekmekte olup bu durum ek müdahale yapılmasını gerektirebilir. 
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Türkiye’deki yapı göz önünde bulundurulduğunda, serbestleşmeye ilişkin hem ulusal hem de bölgesel 
düzeyde çok sayıda konudan bahsedilebilir: 

 Sektörün yeniden yapılandırılması şeffaflığın artırılmasını destekleyecek ve farklı sektör 
segmentlerinde maliyet azaltma baskısını artıracaktır; 

 Sektörün yeniden yapılandırılması, yeterli miktarda ve güvenli enerji arzının3 kaliteli bir şekilde 
ve uygun fiyata verilmesini destekleyecektir; 

 Piyasa açıklığı artırılmadığında, masraflar doğrudan nihai kullanıcıları etkileyecek bu da enerji 
şirketleri ile tüketiciler arasındaki risk paylaşımında ciddi bir eşitsizliğe ve dolayısıyla enerji 
şirketlerinin verimliliklerine yönelik teşviklerin oluşmamasına sebep olacaktır; 

 Sektörün yeniden yapılandırılması adil rekabeti kolaylaştırmanın yanı sıra Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını karşılayacak ve Güney Doğu Avrupa’nın doğal gaz referans merkezi olma isteğini 
gerçekleştirebilecek yerli ve uluslararası kaynaklardan alınan yatırım düzeylerini teşvik 
edecektir; 

 AB devletlerinin süregelen bölgesel entegrasyonu ve düzenleyici çerçevelerin uyumlaştırılması. 

Bu raporda, belirtilen hedefleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek sektör yapısı ve pazar yapısına ilişkin 
farklı seçenekler (pazar modeli ve pazar mekanizması da dahil olmak üzere) incelenmektedir. 

Diğer taraftan, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere enerji sektörü bağlamında, serbestleştirme 
beklentilerin altında kalabilir bu da önemli enerji darlıklarına ve fiyatlarda bozulmalara sebep olabilir. 
Bununla birlikte, enerji sektöründe gözlemlenen çeşitli bozuklukların, piyasanın serbestleştirilmesinden 
ve dönüşümden ziyade hâlihazırda eksik olan düzenleyici çerçeve ile bağlantılı olduğu açıktır. Ayrıca, 
piyasa erişimi ve aynı zamanda (doğal) tekel olması konusunda önemli olduğu düşünülen alt-yapılara 
ilişkin olarak sektörün bazı bölümlerinin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesi ve mevzuatın uyarlanması 
gerektiği açıktır. Bu sebeple bir sonraki bölümde ekonomik düzenleme ve bu düzenlemenin 
serbestleştirme sürecinde ve sonrasındaki rolü ele alınacaktır.  

2.6. Ekonomik Düzenleme İhtiyacı 

Bölüm Girişi: Piyasaların işlemesini garanti altına alabilmek için, ekonomik düzenleme 
olmazsa olmazdır. Bu bölüm, teorik seviyede bu konuyu ele almaktadır. 
 
Ekonomik düzenleme yapılmasının nedeni, tam ve adil rekabetin garanti edilemediği piyasalarda 
tüketicileri veya diğer çıkarları korumak için şirket faaliyetlerinin kontrol edilmesi ihtiyacının ortaya 
çıkmasıdır.  

Bir piyasada tek bir şirketin çalışması halinde piyasa fiyatının bu şirket dışında belirlendiği düşünülemez. 
Bu tür bir durumda ilgili şirket genel kazancını azami seviyeye çıkaran bir fiyat ve çıktı seviyesi 
belirleyerek tekel pozisyonunu ve piyasa fiyatı üzerindeki etkisini sürdürür ya da siyasi bir amaca hizmet 
eder. Tabii ki şirketin herhangi bir fiyattan bağımsız bir fiyat veya çıktı seçmesi mümkün değildir, yalnızca 
piyasanın kaldırabileceği ölçüde satış yapması mümkündür. Şirketin çok yüksek bir fiyat belirlemesi 
halinde, müşteriler bu tür bir fiyat artışına olumsuz tepki vereceğinden dolayı yalnızca küçük bir miktar 

                                                   
 
 
3 Rekabetçi piyasalar iler arz güvenliği arasındaki ilişki sıklıkla tartışılmaktadır. Kanıtlar, firmaların kendi 
fiyatlarını diğerlerine güvenilir bir şekilde bildirdiği işlevsel piyasalarda tahsis etkinliği arttığından dolayı 
arz güvenliği düzeylerinin destekleneceğini hatta artacağını göstermektedir. Konu hakkında daha fazla 
bilgi almak için: DNV KEMA, Gaz LT-ST Piyasaları, Nihai Rapor, Avrupa Komisyonunun emriyle, DG 
ENER, Ağustos 2013, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lt-
st_final_report_06092013final.pdf   
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satış yapabilir. Şirketin çok düşük bir fiyat belirlemesi halinde ise talep, piyasa denge düzeyi üzerine 
çıkacak olup, bu durum kaynağın verimsiz bir şekilde kullanılmasına hatta kaynağın fiyatta yansıtılandan 
daha değerli kalmasına sebep olur. Her iki şekilde de kamu refahı kaybedilecektir (toplumsal kayıp). 

Genellikle, tam ve adil rekabetin bulunduğu durumlarda düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte 
rekabetin mümkün olmadığı hallerde (piyasa aksaklıkları, örneğin, doğal tekel, kamu malları vb.) piyasa 
gücünün egemen veya tekelci sektör katılımcıları tarafından kötüye kullanılmasını engellemek için 
ekonomik düzenlemeye ihtiyaç duyulur.  

Şebeke altyapıları örneğinde olabileceği gibi doğal tekellerin bulunması, tipik bir piyasa aksaklığı 
örneğidir (bazı durumlarda gaz iletimi için ele alınsa da gaz şebekeleri genellikle doğal tekeller olarak 
düşünülür). Bir altyapının veya hizmetin çoğalması ekonomik değil ise diğer bir deyişle teknoloji veya 
talebin niteliği gereği bir hizmetin piyasada rekabet içerisinde olan şirketler yerine tek bir şirket tarafından 
sunulmasının daha ucuz olması halinde doğal tekeller oluşur. Bu problemin altında yatan kaynak, 
maliyet toplaştırılmasıdır. Bu maliyet toplaştırmalarının başlıca kaynakları ölçek ekonomileri ve kapsam 
ekonomisidir.  

Ölçek ekonomisi, çıktıların artmasıyla ortalama maliyetlerin düşmesi anlamına gelmektedir. En geçerli 
ölçek ekonomisi kaynağı sabit maliyetler, diğer bir deyişle çıktı düzeyinden bağımsız olan maliyetlerdir. 
Örneğin, gaz boru hatları örneğinde, boru hattının kapasitesi yatırım masraflarında buna uygun bir artış 
olmaksızın artırılabilir. Bir başka örnek olarak ise bir bölgedeki tüm konutlara, konut başı bazında ürün 
sağlanması, aynı bölgedeki konutlara tedarik edilecek ürünlerin iki şirket arasında bölüştürülmesinden 
daha ucuzdur. Bunun nedeni, bir bölgeye iki şirketin hizmet vermesi durumunda şebekenin büyük bir 
kısmının yeniden yapılandırılması gerekliliğidir. Daha büyük işlem hacmi bulunan şirketlerin genel 
masraflarının da orantılı olarak daha düşük olması veya daha uzman ve verimli personel çalıştırabilmesi 
sayesinde masrafları kısabilmesi sebebiyle de ölçek ekonomileri ortaya çıkabilir. 

Bazı durumlarda, ölçek ekonomilerinin varlığının tek başına bir rekabet şeklini ortadan kaldırmak için 
yeterli olmadığı öne sürülür. Bunun sebebi, ölçek ekonomilerinin mevcut olduğu durumlarda, piyasaya 
yeni giren bir şirketin, hâlihazırda piyasada görevli olan şirketin verdiği fiyatları kırarak piyasa payı elde 
edebildiği ve piyasada görevli olan şirket kendi fiyatını kırdıktan sonra piyasadan çıkış yaptığı 
durumlarda piyasa içerisinde rekabet yapılabilir olmasıdır. Bu tür durumlarda, basit bir rekabet tehdidi, 
aşırı tekel karının elde edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmaya yeterlidir. Bununla birlikte bu sürecin 
işlemesi için piyasaya yeni giren şirketin, hâlihazırda piyasada bulunan şirket kendi fiyatlarını kırdığında 
aşırı masraf yapmaksızın sektörü terk edebilmesi gerekmektedir. Bunun olabilmesi için, yeni şirketin 
piyasaya giriş yapmak için telafi edilemez yatırımlar yapmasını gerektirmeyecek bir teknoloji söz konusu 
olması gerekmektedir (diğer bir deyişle “batık maliyetler” olmamalıdır). Doğal gaz şebekeleri, piyasaya 
giriş yapan şirketlerin sektörü terk etmeden önce geri kazanamayacağı büyük çaplı ve uzun ömürlü 
yatırımlar yapmasını gerektirmektedir. Bu sebeple de tekel şebeke sahibi olan görevli bir şirketin kontrol 
altında tutulmasında potansiyel rekabet faktörünün kullanılması oldukça kısıtlıdır. 

Rekabetçi baskısının olmaması şu tür durumlara yol açabilir: 

 Tahsis etkinliğinin bozulması: Herhangi bir rekabet olmadığı için tekel sahibi, rekabetçi 
piyasadaki fiyatlara kıyasla daha fazla fiyat isteyebilir (ideal marjinal maliyetin üstündeki fiyatlar). 
Bu durum, tüketicilerin refahını düşürür.  

 Üretim etkinliğinin azalması: Yine rekabet olmamasından dolayı tekel sahibi, üretimde 
rekabet ortamında yapacağı masraftan daha fazla masraf yapabilir. Bu durum da tüketicilerin 
refahını düşürür.  

“Doğal tekellerin” yanında, bazı hizmetlere ilişkin geçmişten kalan veya yasal olarak şart koşulan tekeller 
de bulunabilir. Bunun için verilecek tipik örneklerden biri, yasalarla şart koşulan doğal gaz üretim, ithalat 
veya tedarik tekelleri olup bu tür tekeller doğal gazın bir yakıt olarak ortaya çıkması esnasında devletin 
sektör üzerindeki etkisini korumak amacıyla oluşturulmuş ve arz güvenliği kaygısıyla devam ettirilmiştir. 
Bu tür bir durumda doğal tekel gözlemlenmese de düzenleme yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, 
bahse konu ilk durumda diğer şirketlerin de benzer hizmetleri rekabetçi bir şekilde verebilmesi, ikinci 
durumda ise piyasanın enerji mevzuatı kapsamında rekabetçi gaz ithalatı ve tedarikine imkân tanımak 
amacıyla açılması halinde bu tür bir düzenlemeye gerek kalmayabilir. Bu bağlamda bakıldığında, değer 
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zincirinin potansiyel rekabetçi düzeylerinin piyasaya açılması halinde, yalnızca “doğal tekellerin” sıkı bir 
şekilde düzenlenmesi gerekecek olup, geriye kalan değer zinciri düzeyleri için genel piyasa yönetimi 
yeterli olacaktır. 
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3. Daha Fazla Serbestleşmenin Önündeki Ana Engeller 
ve Darboğazlar 

Bölüm Girişi: Piyasanın değerlendirilmesinin ardından, piyasanın daha ileri yönde 
serbestleşmesi önündeki engeller ve darboğazlar belirlenmiştir.  Her bulgu detaylandırılmış olup piyasa 
serbestleşmesini engelleme sebepleri bu bölümde açıklanmıştır.  

3.1. Fiyatlandırma Programı ve Ticari Düzenlemeler 

Bölüm Girişi: Bu bölüm fiyatlandırma programlarının ve ticari düzenlemelerin Türkiye’deki 
piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini açıklamaktadır. 
 
“Fiyatlandırma programı ve ticari sözleşmeler piyasanın daha fazla serbestleşmesinin önünde nasıl bir 
engel olabilir?” sorusunun cevabı, devlet etkisinin detaylı şekilde incelenmesinin ardından açıklanabilir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 3577 sayılı Toptan Satış Fiyatlarının Belirlenmesi hakkındaki 
Kurul Kararına göre Toptan Satış fiyatları taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir. BOTAŞ Ticaret’in 
Abone ve Serbest Tüketicilere uyguladığı doğal gaz toptan satış fiyatları da ilgili Kurul Kararı 
doğrultusunda belirlenmektedir. 

BOTAŞ Ticaret, elektrik satış anlaşmaları olan TETAŞ Elektrik Santralleri (Yap İşlet ve Yap İşlet Devret) 
ve EÜAŞ elektrik santrallerine, sanayi tüketicilerine ve mesken tüketicilerine gaz tedarik etmekte olup 
farklı tüketici gruplarına farklı fiyatlarla satış yapma hakkına sahiptir. Ayrıca, ithalat maliyetlerindeki 
petrol fiyatları ve kur değişimleri nedeni ile yaşanan anlık değişikliklerin tüketicilere hemen 
yansıtılmadığı ancak, maliyet değişimlerinin dönemsellik ilkesi içerisinde değerlendirilerek fiyat 
ayarlamaları yapıldığı izlenmektedir. 

Sözleşmesel konular açısından bakıldığında, tedarikçilerin büyük bir kısmının piyasa koşullarını göz 
önünde bulundurarak en fazla bir yıllık sözleşmeler yaptığı bilinmektedir. BOTAŞ doğal gaz satış 
fiyatlarının piyasada bir ölçüt olarak kullanıldığı ve ithalat maliyetlerinin/döviz kurlarının karmaşık 
tahminlere dayandığı böyle bir ortamdaki aktörler, gaz satışları için uzun vadeli taahhütlerde bulunma 
riskini almamaktadır. Öngörülemeyen piyasa koşulları ve risk önlemeye yönelik finansal türevlerin 
bulunmaması, ticari sözleşmelerin ve ilgili düzenlemelerin kısa vadeli olacak şekilde yapılmasına sebep 
olmaktadır. Daha öngörülebilir bir ortamda çalışmak amacıyla taşıtanlar, yapacakları sözleşmelerin 
müzakerelerini yılsonuna kadar ertelemektedirler. Sonuç olarak, bu tür bir eğilimin yansıması sistem 
operatörlerinden gelen kapasite rezervasyon taleplerinde gözlenmektedir. Taşıtanlar her yıl, iletim 
kapasitesi talep tarihlerinin (normal şartlar altında 16 Eylül ile 1 Ekim arası) ertelenmesini beklemekte 
olup, esneklik sağlamak için bazı ertelemeler yapılmaktadır. Bu sorun, başvuru tarihini 15-30 Kasım’a 
alan 5502 sayılı Kurul Kararı ile çözüme kavuşturulmuştur.  

Bunların yanı sıra belirsiz piyasa koşullarında, sözleşme müzakere fırsatları çok kısıtlı bir hale gelmekte 
olup, rekabetin diğer faydalarından yararlanılamamaktadır. Sözleşme ile ilgili bir diğer husus ise, Türkiye 
Doğal Gaz Piyasası’nda hâlihazırda uygulanamayan kesilebilirlik (kesintili satış sözleşmeleri) 
konusudur. Çünkü bu tür bir ürün tipi 2013 yılı öncesinde BOTAŞ Ticaret tarafından tanımlanmış olsa 
da 2013 yılı itibarıyla tüm müşteriler kesintisiz (sabit) olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, 
hâlihazırda kesilebilir nitelikteki gaz tedarik sözleşmeleri BOTAŞ Ticaret tarafından kullanılmamakta 
olup tüm müşterilere kesintisiz hizmet verilmektedir. 

Diğer yandan iletim sistemi operatörlüğü rolü göz önünde bulundurulduğunda, BOTAŞ İletim’in, arz 
yetersizliği ve aşırı talep halinde hizmeti kesme hakkı bulunmaktadır. İletim şebekesinin kullanımı için 
sadece “kesintisiz kapasite” ürünü tanımlanmış olup, “kesintili kapasite” ürünü ve bu çerçevede kesintili 
tarife uygulaması henüz yapılmamıştır. Gazın yetersiz olması halinde arz ile talebi dengelemek için, 
sistem işleticisi rolüyle BOTAŞ, öncelikle arz talep dengesinin bozulmasına neden olan Taşıtanları 
belirleme yoluna gider ve Çıkış Noktalarında çektikleri orandaki gazı Giriş Noktalarında teslim 
edemeyen Taşıtanların, (ŞİD Madde 14.11.1) tüketicilerin tüketimi azaltmalarını veya durdurmalarını 
talep eder. Taşıtanlar bu bağlamda tüketicileri ile ilgili öncelik listesini Taşıtan’a sunmakla mükelleftirler. 
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ŞİD’in ilgili maddeleri şu şekildedir: 

Taşıyıcı İletim Şebekesinin tamamı veya bir kısmı için Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite günü 
oluştuğunu veya oluşması ihtimali olduğunu ve alınması gereken önlemleri ilgili Taşıtanlara duyurur. 
ŞİD 14.11.1  kapsamında; Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit 
edilmesi durumunda, mümkünse, ilgili Giriş veya Çıkış Noktalarındaki teslimatlarında, neden olduğu 
miktar kadar kesinti veya azaltma yapılır. 
ŞİD 14.11.2 kapsamında;  Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit 
edilememesi veya 14.11.1 bendinin uygulanamaması durumunda; İletim Şebekesinin Zor Günden veya 
Sınırlı Kapasite Gününden etkilenen kısmında; Taşıyıcının aşağıdaki uygulama sırasına göre 
belirleyeceği şekilde: 

a) Taşıtanlar tarafından, Taşıyıcıya öncelikli olarak kesinti uygulanması bildirilmiş olan Son 
Kullanıcılara gaz arzı sağlayan tesislerine, 

b) Alternatif yakıtlı elektrik üretim tesislerine, 
c) İşletmesel açıdan gereklilik sonucu oluşan bölgesel kesinti ihtiyacını giderecek durumda olan 

elektrik üretim tesislerine, 
d) Diğer elektrik üretim tesislerine, 
e) Sanayi Tesislerine, 
f) Konuta,  

kesinti veya azaltma yapılır.  Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit 
edilmesi durumunda ise, Taşıyıcıya sunmuş olduğu Son Kullanıcılara ilişkin öncelik listesi 
doğrultusunda kesinti veya azaltma yapılır. 

Her durumda konutlara doğal gaz arzının kesintiye uğratılmamasının öncelikli bir prensip olarak yer 
aldığı uygulamalarda görülmektedir.  

Arzın talebi karşılayamaması ya da arzın talebin üzerinde gerçekleşme durumlarına ilişkin hususlar meri 
mevzuat kapsamında uygulanmaktadır. 

 

3.2. İthalat Faaliyetlerinde Kamu Payı 

Bölüm Girişi: Bu bölümde, kamunun ithalat faaliyetlerindeki ağırlığının piyasa serbestleşmesi 
üzerine olan etkileri detaylı olarak incelenmiştir. 
 
Bölüm 2.3’te detaylı şekilde açıklandığı gibi BOTAŞ geçmişte Türkiye’nin tek doğal gaz ithalatçısı 
olmuştur. Bununla birlikte serbest enerji piyasası fikirlerinin yayılmasıyla Türkiye, 2001 yılında Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu’nu yürürlüğe koyarak serbestleşme yolunu izlemiştir. Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu, 2009 itibarıyla BOTAŞ’ın piyasa payının %20’ye düşürülmesini öngörmekte olup BOTAŞ’ın 
LNG hariç uzun vadeli yeni tedarik sözleşmesi yapmasına izin vermemektedir (Geçici Madde 2 
içerisinde şu maddeye de yer verilmiştir: “Ancak, ihraç amaçlı veya Kurumca tespit edilecek yurt içi doğal 
gaz arz açığının olması durumunda söz konusu ülkelerle yeni gaz alım bağlantıları yapılabilir.”). Bunların 
yanı sıra yukarıda sözü edilen payın yılda en az %10 oranında azaltılması şartı da getirilmiştir.  

ÖZET SONUÇLAR: 
 

 BOTAŞ doğal gaz satış fiyatlarının piyasada bir ölçüt olarak kullanıldığı ve ithalat 

maliyetlerinin/döviz kurlarının tahminlere dayandığı böyle bir ortamdaki oyuncular, gaz 

satışları için uzun vadeli taahhütlerde bulunma riskini almamaktadır. 

 Hâlihazırda kesilebilir nitelikteki gaz tedarik sözleşmeleri BOTAŞ Ticaret tarafından 

kullanılmamakta olup tüm müşterilere kesintisiz hizmet verilmektedir. Zor Gün veya Sınırlı 

Kapasite Günü ile ilgili uygulamalar ŞİD’de detaylı olarak ele alınmıştır. 
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Sonraki yıllarda, değer zincirinin ithalat kısmının serbestleştirilmesi için bazı adımlar atılmış, dikey 
bütünleşmiş devlet kurumu olan BOTAŞ’ın uzun vadeli gaz tedarik sözleşmelerinden bazıları özel sektör 
aktörlerine açılmıştır. Ancak, belirlenen %20 ve %10’luk hedeflere hiç ulaşılamamıştır. Aşağıdaki 
şekilde, sözleşmelerin özel sektöre açılmasının piyasa payı üzerindeki etkileri gösterilmektedir: 

Şekil 38 – BOTAŞ ve Özel Sektörün Tarihsel Piyasa Payları 

 
 

2001 yılında yayımlanan ilk Doğal Gaz Piyasası Kanunu gaz ithalat sözleşmelerinin ihale yoluyla 
(kısmen veya tamamen) özel sektöre devrini ve BOTAŞ piyasa payının yıllık gaz tüketiminin %20’sine 
kadar düşürülmesini öngörse de BOTAŞ için belirlenen bu hedef seviyeye aradan yıllar geçmesine 
rağmen ulaşılamamış olup BOTAŞ piyasadaki büyük payını korumaktadır. Özellikle de BOTAŞ’ın 
yüksek miktarda spot gaz aldığı yıllarda BOTAŞ’ın piyasadaki payı daha da artmaktadır. BOTAŞ, 
Bakanlar Kurulu ile Türkiye’nin arz güvenliğinin sürdürülmesiyle görevlendirilmiş olup gerekli durumlarda 
spot LNG ve gaz satın almaktadır. 

Bunların yanı sıra Doğal Gaz Piyasası Kanunu, ithalatçıların, BOTAŞ’ın gaz satın alım sözleşmeleri 
yaptığı ülkeler ile yeni gaz tedarik anlaşmaları yapmalarına izin vermemektedir. Bunun sebebi, büyük 
ihtimalle, BOTAŞ’ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini (Take or Pay- Al ya da Öde yükümlülükleri) 
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Kaynak: BOTAŞ Websitesi - Yıllar İtibarıyla İthal Edilen Doğal Gaz Miktarları, EPDK 
2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi
Not: SOCAR bağlı kuruluşuna sınırda devredilen 1.2 bcm dikkate alınmamıştır.
Not 2: 9000 kcal/m3 'den 9155 kcal/m3'e düzeltme yapılmıştır.
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yerine getirmesinde ortaya çıkacak risklerdir. Bu madde BOTAŞ’ın istenmeyen borçlardan korunması 
sayesinde ulusal çıkarların korunması ile ilgili olsa da, serbest piyasa perspektifinden bakıldığında bu 
tür bir uygulama piyasaya yeni girecekler için engel oluşturmakta ve kamu sektörünün ağırlığını 
artırmaktadır. Yeni taslak kanunda, yeni yapılacak gaz ithalatı işlemlerinin doğrudan ETKB’nin onayına 
tabi olması öngörülmüştür.  

Kaynak ülke kısıtlamalarına ilişkin bir diğer husus da lisans kısıtlamaları ile ilgilidir. Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu, ithalat şirketlerinin “her ithalat bağlantısı” için ayrı bir lisans almasını öngörmektedir. Buna göre 
ithalat şirketleri, EPDK’yı, ithalat sözleşmelerinde belirtilen sözleşme vadeleri, vadelerin uzatılması, 
tahmini yıllık ve mevsimsel ithalat miktarları ve bu miktarlara ilişkin her türlü değişiklik ve sistem 
güvenliğine ilişkin sözleşmelerde veya eklerinde belirtilen yükümlülükler konusunda bilgilendirecektir. 
Ayrıca, lisans almak için kesin bilgiler verilmesi ve ithal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervleri, üretim 
tesisleri ve iletim sistemleri hakkında garanti verilmesi zorunludur. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurulduğunda, kaynak ülkeden arz garantisi alınması ve tüm bu detaylı prosedürlerin her olası 
kaynak için yinelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Piyasa perspektifinden bakıldığında, ithalat için imza 
atılmadan önce bu tür detayların alınması her zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca, ithalat için gereklilikler 
listesi spot boru gazı alınması önünde de bir engel oluşturmaktadır. Lisans prosedürleri ve kaynak 
garantileri sebebiyle ithalat alternatiflerinin kısıtlanması (özellikle de BOTAŞ’ın tedarik sözleşmesi 
yaptığı ülkelerde sözleşme yapılamaması durumu) piyasaya giriş önünde bir engel teşkil etmekte olup 
rekabet getirmek yerine ithalat faaliyetlerinde kamunun egemenliğini artırmaktadır.  

Türkiye’de, piyasanın serbestleştirilmesi için kontrat devri alternatifi uygulanmasına rağmen, bu yöntem 
kaynak ülke açısından oldukça sorunludur, çünkü gaz ithal etme işinin ve altyapı yatırımlarının boyutu 
düşünüldüğünde gaz üreten ülkeler, nispeten küçük olan ithalat şirketleri yerine güvenilir büyük 
kuruluşlarla (tercihen hazine desteği olan) çalışmak istemektedir. Bu sebeple de sözleşmelerin özel 
sektöre devri için satıcıdan izin alınması karmaşık bir hale gelmektedir. Yeni taslak kanunda da satıcı 
izninin alınması şartı devam etmektedir.  

 

Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi birçok ülke tarafından gaz piyasalarının 
serbestleştirilmesi sürecinde uygulanan alternatif yöntem ise “hacim devri” yöntemidir. Kontrat devri 
yönteminin aksine, sözleşmelerin maliki ve yöneticisi devlet tarafından görevlendirilmiş ticari ve mali 
açıdan kuvvetli bir kurum olduğundan dolayı bu yöntemde kontrat devri yaklaşımına ait olan sorunlar 
gözlenmez ve serbestleşme adımları daha basit bir şekilde atılabilir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu hacim 
devri yöntemine izin vermiş olmasına rağmen şu ana kadar bu yönde atılan bir adım olmamıştır. Bu 
duruma ilişkin tek istisna, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 7 Haziran 2010 
tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı olup bu Mutabakat Zaptı’na göre Azerbaycan’dan alınan yıllık 6,6 
bcm’lik gazın 1,2 bcm’lik kısmı, Türk yerli tüketicilerine satılmak üzere, BOTAŞ tarafından SOCAR'ın 
Türkiye'deki bağlı kuruluşuna teslimatını öngörmüştür. Bununla birlikte, bu örnekte rekabetçi bir hacim 

Bilgi Kutusu: 
Kontrat devri oldukça zor bir yaklaşım olup bu model daha önce hiçbir ülkede uygulanmamıştır. 
Bu modelin, yalnızca İtalya’nın serbestleşme sürecinde görüşüldüğü fakat ENI’nın piyasa payını 
%50’ye düşürmek amacıyla ortaya atılan sözleşmenin devri yönteminden ENI’nın karşı çıkması 
sebebiyle vazgeçilerek hacmin devri yönteminin uygulandığı bilinmektedir. 
Rekabet Kurumu’ndan alıntıdır – Türkiye Doğal Gaz Sektör Araştırması – 2012 
 
Dünya Bankası’nın Türkiye Doğal Gaz Piyasasına ilişkin raporları (2004 ve 2007) da, kaynak 
ülkelerin tanzim edilen garantileri kaybetmek istememeleri, karmaşık müzakere süreci, satıcının 
izni konusu, güvenilirlik ve transfer sürecinden doğan haksız avantajlar gibi sözleşmelerin devrine 
ilişkin sorunların altını çizmektedir. 
Dünya Bankası’ndan derlenmiştir – Türkiye Doğal Gaz Sektörü Çalışmaları – 2004 ve 2007 
 
Türkiye’de ne oldu? 
Sözleşmenin devrine yönelik ilk ihale, 2011 yılının sonlarına doğru ikinci bir ihale ile devam 
ettirilmeye çalışılmıştır. Bu açılımın Mavi Akım boru hattı üzerinden yapılması planlanmıştır. 

Ancak GazProm tarafından «satıcı onayı» verilmemesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir.   
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devri prosedürü uygulanmamış, bunun yerine hükümetler arası anlaşmalar (Meclis tarafından 
onaylanmış) çerçevesinde hareket edilmiştir. 
 

 

Giderek artan doğal gaz talebine paralel olarak Türk Devleti de, arz güvenliğini sağlamak amacıyla 
TANAP ve Türk Akımı gibi yeni boru hattı projeleri üzerinde çalışmaktadır. Bununla birlikte bu sermaye 
yoğun altyapı projeleri, projenin finansmanı ve fizibilitesini kolaylaştırmak amacıyla sözleşmeden doğan 
yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir (genellikle, Anayasa’ya göre kanun hükmünde olan 
hükümetler arası anlaşmalar yoluyla). Örneğin, TANAP projesinin bir parçası olarak BOTAŞ, SOCAR 
ile yıllık 6 bcm’lik uzun vadeli bir gaz satın alım sözleşmesi imzalamıştır. Diğer yandan,  Güney Akım 
projesinde Üçüncü Taraf Erişimi konusunda yaşanan tıkanıklık sonrasında projenin Rusya tarafından 
iptal edilmesi ve Ukrayna’daki karışıklık ve sorunlar sebebiyle Rusya’nın Türk Akımı isimli yeni boru hattı 
projesi için planını 2014 yılı sonunda ortaya koyması, uluslararası düzeyde takip edilen bir gelişme 
olmuştur. Bu proje ile inşa edilecek boru hattının, Batı Hattı’nın yerine kullanılacağı beyan edilse de 
Türkiye açısından ek gaz ithalat hacimleri (yaklaşık 1,75 bcm/yıl) açıklanmış olup bu ek hacmi kimin 
ithal edeceği belli değildir. Ayrıca, gaz hacminin artırılmasına ilişkin diğer ihtimaller de (Mavi Akım 
ve/veya İran) piyasada dile getirilmektedir. Doğal gaz ekonomisi çok amaçlı bir konu olup arz güvenliği 
sağlanmaya çalışılırken hâkim devlet payını sürdürmek pazarın serbestleştirilmesi açısından 
istenmeyen sonuçlar alınmasına sebep olabilir.  

 

Bilgi Kutusu: 
Hacim Devri Seçeneği Neden Türkiye’de Uygulanmadı? 
Aslında “hacim devri” konsepti, 2001 yılında uygulamaya konulan ilk versiyonundan beri Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu’nda belirtilmiştir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ilk halinin Geçici 2. 
Maddesi: 
 “Hazırlık döneminden sonra başlamak üzere her yıl en geç 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat 
miktarını yıllık ulusal tüketiminin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya 
satış sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi 
için istekli olan diğer ithalat lisans yeterlik sahibi şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından 
ihale yapılır. İhaleyi kazanan tüzel kişiye, söz konusu devir için BOTAŞ tarafından muvafakat 
verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme 
yapmasından sonra devir yürürlüğe girer halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın tüm yurt dışı 
mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz alım 
fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçekleşebilir.” 
Bu beyandan, BOTAŞ’ın pazar payını azalmak için tercih edilen ilk seçeneğin kontrat devri olduğu 
anlaşılmaktadır. Hacmin devri seçeneğinin ise, kontrat devri seçeneğinin başarısızlığı halinde 
uygulanması öngörülmüştür. Bu tür bir şartlandırma, hacim devri prosedürünü 
karmaşıklaştırmaktadır.  
Yalnızca hacim devri prosedürü değil ithalat lisansı alma prosedürü de (aktif sözleşme yapılmamış 
olan ülkelerden gaz ithal etmek isteyen şirketler için dahi) oldukça detaylıdır. Yeni gaz ithalatından 
doğabilecek muhtemel ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak amacıyla, evrak işleri ve satıcının 
rızasının yanı sıra BOTAŞ’ın görüşünün alınması da lisans sürecine eklenmiştir. Bunların yanı 
sıra onayın alınması halinde, diğer olası ilgilileri toplamak amacıyla ithalat olanağı halka duyurulur. 
Son değerlendirmelerin ardından ise lisans verilir.  
Onay sorunu ve prosedürlerle ilgili düzenleyici piyasa engellerinin haricinde, “çifte marj” sorunu 
da hacim devrinin uygulanmamasının önemli sebeplerinden olabilir. Bunun sebebi, ithalat 
kaynaklı kayıpları önlemek için kanunun “doğal gaz fiyatının, ikili anlaşmalarla belirlenen doğal 
gaz alım fiyatının altında olmaması” şartını koşmasıdır. Bu durum, gaz fiyatlarının çifte marjına 
ilişkin siyasi sorunlar doğurabileceği gibi gaz piyasasında ani artışlara da sebep olabilir. Tüm 
bunlar göz önünde bulundurularak, Azerbaycan ile devletlerarası protokollerle yapılan anlaşma 
haricinde, hacim devri seçeneği Türkiye’de şimdiye kadar uygulanmamıştır.  
 
 
 
 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  40 

 

  

3.3. Üçüncü Tarafların Erişimi ve Tarife Yöntemleri 

Bölüm Girişi: Bu bölümde, üçüncü taraf erişimi (ÜTE) uygulamaları, tarife metodolojileri 
incelenmiş ve bunların piyasa serbestleşmesine olan olası etkileri özetlenmiştir.  
 
ÜTE, serbest piyasaların en önemli yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir, çünkü pazara yeni 
giriş yapılmasına imkân tanır ve sonuç olarak rekabetin artması için ortam hazırlar. İletim ve dağıtım 
şebekeleri ile depolama ve LNG tesisleri için düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi uygulanır (tarifeler 
düzenlenmiş yöntemlerle belirlenir veya doğrudan Ulusal Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenir). 
Tarifeler, üst sınırlar olarak görev yapmakta olup hizmet sağlayıcılarının fiyatlandırmada en üst sınıra 
kadar hareket etmesine olanak tanımaktadırlar. Yeni depolama projeleri için, 4646 sayılı Kanun 
müzakere edilmiş üçüncü taraf erişimi şeklinde yapıyı belirtmekle birlikte, EPDK, Tarifeler Yönetmeliği 
Geçici Madde 2’si uyarınca ülkedeki depolama kapasitesinin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle 
fiyat ve tarifeleri belirlemektedir. 

“Şebeke İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD)” ana ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Eşdeğer taraflar arasında ayrımcılık yapılmaması; 

 Ekonomik, verimli ve güvenli yönetim 

Bu bağlamda, ŞİD ile ayrımcılık gözetmeyen, adil ve şeffaf bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir. 
Farklı altyapı tesislerinin erişimlerine ilişkin şartlar aşağıda özetlenmektedir: 

İletim Sistemi Giriş/Çıkış Kapasitesi: Gaz yılının başlangıcı öncesinde, her bir Giriş ve Çıkış Noktası 
için ayrı ayrı olmak üzere maksimum ayrılabilir kapasiteler belirlenir ve taşıtanlar bu kapasiteler için 
rezervasyon yaptırmak üzere başvuru yaparlar. Sonraki yıla ilişkin başvurular bir arada değerlendirilir 
Bu rezervasyonlar sırasında ŞİD 23.1.1 maddesi uyarınca belirlenmiş rezerv kapasite tahsisi önceliği 
göz önünde bulunur. Gaz Yılı başında bir yıl için rezerve edilen kapasiteler belirlendikten sonra gaz yılı 
içinde taşıtanlar duyurulan atıl kapasiteler için en az 1 aylık dönemler için başvuru yapabilir ve ilk gelen 
ilk hizmet alır yöntemi uygulanır.  

ÖZET SONUÇLAR: 
 

 Doğal Gaz Piyasası Kanunu, ithalatçıların, BOTAŞ’ın hâlihazırda gaz satın alım 
sözleşmeleri yapmış olduğu ülkelerle yeni gaz tedarik sözleşmeleri yapmasını 
yasaklamaktadır.  

 Kaynak garantisi verilmesini gerektiren lisans prosedürleri yoluyla ithalat alternatiflerinin 
kısıtlanması piyasaya giriş önünde bir engel teşkil etmekte olup, piyasaya rekabet 
getirmek yerine ithalat işlemlerinde kamu sektörünün payını artırmaktadır.  

 Gaz ithalatının boyutu ve altyapı yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, gaz üreten 
ülkeler, nispeten küçük ithalat şirketleri yerine tercihen hazine desteği olan güvenilir büyük 
kurumlarla iş yapmak istemektedirler. Bu sebeple, sözleşmelerin özel sektöre devri 
konusunda satıcı onayının alınması önemli bir engeldir.  

 Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun hacim devrine izin vermesine ve söz konusu yaklaşım 
Türkiye’de son yıllarda BOTAŞ’ın egemenliğini azaltmak için dile getirilmiş olmasına 
rağmen, Azerbaycan’la yapılan milletlerarası anlaşma ile yıllık 1,2 bcm’lik gaz anlaşması 
imzalanması haricinde bu konuya ilişkin herhangi bir eylemde bulunulmamıştır. 

 Arz güvenliğini sağlamaya çalışırken, kamu payının büyüklüğü, piyasanın 
serbestleştirilmesi açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilir.  
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Yer Altı Depolama Kapasitesi: Yeni gaz yılının başlangıcı öncesinde, taşıtanlar yıllık yer altı depolama 
kapasitesinin rezervasyonu için başvurur ve depolama şirketi bu başvuruları bir arada değerlendirir. Gaz 
yılının içindeki atıl kapasiteler için, yıl boyunca kullanılabilir atıl kapasiteler duyurulur ve ilgili kapasite 
için başvurular ilk gelen ilk hizmet alır yöntemi ile alınır. İlgili yıl boyunca, taşıtanlar atıl kapasitelere 
başvuru yapabilir. Ayrıca yalnızca depolamada geçerli olmak üzere günlük kapasite alımları da 
mümkündür. Şüpheye mahal bırakmamak için, burada bahsedilen kapasite depolama kapasitesi olup 
depoya/dan giriş/çıkış yapmak için iletim sistemi operatörüne yapılan başvurular burada dikkate 
alınmamıştır. Depo kullanımını teşvik etmek adına yapılan uygulamalar 6.1.2.2’de ele alınmıştır. 

LNG Terminal Kapasitesi: Gaz yılının başlangıcı öncesinde LNG boşaltılması,  gazlaştırılarak İletim 
Şebekesine gönderilmesi ve kara tankeri ile taşınmasına ilişkin terminal kapasiteleri duyurulur ve 
taşıtanlar bu kapasitelerin takvime bağlı rezervasyonu için başvuru yapar. İlgili yıl boyunca taşıtanlar, 
duyurulan atıl kapasiteler için başvuru yapabilir. 

FSRU Terminal Kapasitesi: Gaz yılının başlangıcı öncesinde uzun ve kısa dönemli kapasite 
rezervasyonlarına ilişkin terminal kapasiteleri duyurulur. Tüm  kapasite rezervasyonları için yapılacak 
başvurular ilgili başvuru takvimleri dikkate alınarak ve asgari 80 milyon sm3 kapasite rezerve edilecek 
şekilde yapılabilir. Öncelikle uzun dönemli kapasite başvuruları, sonrasında kısa dönemli kapasite 
başvuruları, en son olarak da atıl kapasite başvuruları değerlendirmeye alınır. 

Türkiye iletim şebekesinin 10 giriş noktası bulunmaktadır. İki giriş noktası (Malkoçlar ve Durusu) 
Rusya’dan alınan gaz için ayrılmış olup, İran’dan (Gürbulak) ve Azerbaycan’dan (Türkgözü) alınan gaz 
için birer, LNG terminalleri (Marmara Ereğlisi ve Egegaz Aliağa) ve üretim tesisleri (Edirne ve Akçakoca) 
için ikişer, FSRU terminali ve Silivri Yeraltı Gaz Depolama Tesisinin geri üretim kapasitesi için birer giriş 
noktası tahsis edilmiştir.  
 

Şekil 39 – Mevcut ve Kurulması Beklenen Giriş Noktaları 

 
 
 Kaynak: Deloitte Analizi 
 

Bugüne kadar, Türkiye içinde üretim yapılan sahalardan sadece iki tanesinin İletim Şebekesi’ne 
bağlanması gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda ilgili Üretici Şirket ve Taşıtan’lar Taşıyıcı ile gerekli 
sözleşmeleri imzalamışlardır. Türkiye’nin üretim imkânı oldukça kısıtlıdır. Bu sebeple de sistem 
sınırlarının ana belirleyici faktörleri, ithalata ayrılan giriş noktalarının (LNG ve boru gazı) ve depolamaya 
ayrılan tek giriş noktasının kapasitesidir. Aşağıdaki şekilde, giriş noktaları günlük azami kapasite 
açısından değerlendirilmektedir.  
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Şekil 40 - Türk Doğal Gaz İletim Şebekesinin Teorik Giriş Kapasiteleri 

 
 
 
Kaynak: BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu, BOTAŞ Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Web sitesi, ETKB EİGM 
Raporları – Enerji İstatistik Bülteni, Deloitte Analizi 

Mavi Akım üzerinden alınan Rusya Gazı, İran Gazı ve Azeri Gazı yalnızca BOTAŞ tarafından ithal 
edildiğinden, boru hattı giriş noktalarının her birinde BOTAŞ Ticaret’e tahsis edilen kapasite 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, özel sektör tarafından ithal edilen gaz hacimleri bu hat üzerinden 
alındığından, Malkoçlar giriş noktasında özel sektör ithalatçıları için tahsis edilen kapasite 
bulunmaktadır.  

Giriş kapasitelerine erişim açısından bakıldığında, özel sektör ithalatçılarının Malkoçlar haricindeki 
girişlere erişim sağlaması gerekmemektedir, çünkü daha önce de belirtildiği üzere taşıtanlar, BOTAŞ’ın 
hâlihazırda sözleşme yapmış olduğu ülkelerle gaz arzı sözleşmeleri yapamamaktadır. Diğer bir deyişle 
Malkoçlar, hem kamu hem de özel sektör oyuncularının bir arada bulunduğu tek boru hattı giriş 
noktasıdır. Türkiye’nin tek yeraltı deposunun kapasitesi yıllık 2,661 bcm olup, deponun eski sahibi olan 
TPAO ile imzalanan bir anlaşmaya göre kapasitenin belirli bir kısmı BOTAŞ’a yani yeni sahibine 
ayrılmaktadır. 2009 yılı itibarıyla, tahsis edilen kapasite yıllık 2,1 bcm’ye çıkarılmıştır. Depo kapasitesini 
kullanmak isteyen bütün aktörler için yalnızca 561 mcm/yıl kapasite ayrılmıştır. Bununla birlikte geçmiş 
verilere bakıldığında çok sayıda oyuncunun doğal gaz depolama tesislerini kullanmadıkları 
görülmektedir:  
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Şekil 41- Depo İletim Girişinde Tahsis Edilen Enjeksiyon Kapasitesi ve Depolama Tarifeleri (Üst 
Sınırlar ve Uygulananlar) 

 

Kaynak: BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu, BOTAŞ Silivri Yeraltı Depolama Web sitesi – Tarifeler, Deloitte Analizi 

Beklendiği gibi, oyuncuların depo kullanım davranışları, kış dönemi öncesinde stok yapmak amacıyla 
sonbahar döneminde artış eğilimi göstermektedir. Özellikle de depo girişinde BOTAŞ için tahsis edilen 
kapasite ile karşılaştırıldığında, özel sektör aktörleri için tahsis edilen hacimler oldukça kısıtlı 
kalmaktadır. BOTAŞ’a bu kadar büyük bir kapasitenin tahsis edilmesi, depo kullanımına ilişkin bir piyasa 
engeli olarak görülmektedir, çünkü diğer piyasa katılımcıları BOTAŞ’tan arta kalan kapasite ile yetinmek 
zorunda bırakılmaktadır. Diğer taraftan, BOTAŞ da dâhil olmak üzere ithalatçıların yıllık kontrata 
bağlanan miktar taahhütleri göz önünde bulundurulduğunda tahsis edilen kapasiteler orantılı 
gözükmektedir. Bununla birlikte BOTAŞ’ın bu kapasiteyi almak için herhangi bir rekabete girmediği, 
herhangi bir planlama yapmaksızın (ad hoc) bu kapasiteyi aldığı çünkü aşağıda da açıklandığı üzere 
depo kapasitesi sahibi olmanın ithalatçılar için her zaman fayda sağlamadığı unutulmamalıdır. 
DGPK’nundan gelen %10’luk depolama zorunluluğu düşünüldüğünde, BOTAŞ’a tahsis edilen depolama 
kapasitesinin de yeterli olmadığı dikkate alınmalıdır. 

Depolama tarifelerinden bahsetmek gerekirse bazı dönemlerde gaz deposu kullanımını teşvik etmek 
amacıyla depo yönetimi tarafından tarifeler üzerinden indirim yapıldığı görülmüştür. Örneğin 2013 ve 
2014 yıllarında tarifeler, tarife üst sınırının (EPDK tarafından önceden belirlenen formül üzerinden 
hesaplanan tarife) yaklaşık %55’inde (ek indirimli dönem hariç) tutulmuştur. Bu tür bir teşvik olmasına 
rağmen depo kullanımı prensibi olarak aylık rezervasyon mümkün olmadığından dolayı, başvurunun 
artan kapasite için yıl içerisinde yapılması halinde dahi, kullanıcı tarafından tüm yılın kapasite 
rezervasyon bedeli ödenir. Yeraltı depolama tesisinin işletiminde yılın bir dönemi sadece enjeksiyon 
modu (1 Nisan 16 Ekim), diğer dönemi ise sadece geri üretim modu (1 Kasım – 24 Mart) uygulandığı 
için, depolama hacminin bu sistematik ile kullandırılması zorunlu hale gelmektedir. Yeraltı depolama 
tarifesinde kapasite kalemi en büyük bedeli oluşturan ve sabit olarak ödenmesi zorunlu olan kalemdir. 
Bunun yanında, enjeksiyon bedeli ve geri üretim birim bedelleri tarifede ortaya konulmuş olup, bilfiil 
depoya enjekte edilen ve sonrasında depodan çekilen miktarlar ile orantılı ödeme yapılır. Gelinen 
noktada dikkate alınması gereken kritik husus, ithalatçı şirketlerin kanunda öngörülen % 10 oranında 
depolama zorunluluğuna uygun şekilde kapasite rezervasyonu yapmakla birlikte, enjeksiyon döneminde 
yeterli hacmi depoya yönlendirememeleri durumunda, atıl bir depolama kapasitesinin ortaya çıkması 
riskidir. 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 4’e göre, ithalat şirketleri, depo şirketleri ile bir anlaşma yapmalı ve 
her sene ithal edilecek doğal gazın %10’u kadar bir miktarı ulusal topraklarda depolama imkânına sahip 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

H
a

z
.1

2

A
ğ
u

.1
2

E
k
i.
1

2

A
ra

.1
2

Ş
u
b

.1
3

N
is

.1
3

H
a

z
.1

3

A
ğ
u

.1
3

E
k
i.
1

3

A
ra

.1
3

Ş
u
b

.1
4

N
is

.1
4

H
a

z
.1

4

A
ğ
u

.1
4

E
k
i.
1

4

A
ra

.1
4

Ş
u
b

.1
5

N
is

.1
5

H
a

z
.1

5

T
L

/s
m

3

s
m

3
/g

ü
n

BOTAŞ Özel Sektör Taşıtanlar

Üst Sınır Bedelleri (TL/Sm3) Uygulanacak Bedeller (TL/Sm3)



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  44 

 

olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden taahhüt ve garanti almalıdır. Bu 
kısıtlama spot LNG ithalatları için uygulanmamaktadır. Evsel tüketici grubu için gaz satışı 
gerçekleştirecek toptancıların da, toptan satış lisansı almak için yeterli depolama kapasiteleri 
bulunduğunu göstermeleri gerekmektedir. Fiziksel kapasite yeterli olmadığından, bu yükümlülükler 
uygulamada birçok şirket tarafından yerine getirilmemektedir. 

LNG terminallerine erişim açısından incelenecek olursa, BOTAŞ’ın sahip olduğu Marmara Ereğlisi LNG 
Terminali günümüze kadar yalnızca BOTAŞ tarafından, uzun vadeli sözleşmeler yapılan Cezayir ve 
Nijerya sevkiyatlarının ve alınan spot LNG kargolarının boşaltılması için kullanılmıştır. Diğer yandan, 
Aliağa’da kurulu olan terminalin sahibi özel sektör oyuncusu olan Egegaz olmasına rağmen bu terminal 
genellikle BOTAŞ Ticaret’in temin ettiği spot LNG teslimatlarının boşaltılmasında veya Marmara Ereğlisi 
yerine buraya yönlendirilen kargoların boşaltımı için kullanılmaktadır. Bu tip terminal kullanımı, küresel 
LNG fiyatlarının ve BOTAŞ satış fiyatlarının bu tür bir ticaret için bir marj oluşturduğu durumlarda 
gerçekleşmektedir. Spot LNG’yi destekleyecek herhangi bir marj beklentisi olmadığı sürece (BOTAŞ 
satış fiyatının spot LNG fiyatına göre hatırı sayılır nispette yüksek olması durumu) spot LNG lisans 
sahiplerince terminalde kapasite rezervi eğilimi beklenmemesi doğaldır. 

Şekil 42 – İthalatçıların, Aliağa LNG Terminal İletim Girişindeki Kapasite Tahsisleri (2008 - 2015) 
ve Spot LNG Lisans Sahibi Toplam Sayısının Gelişimi 

 

*X: Şirketin ilgili ay için tahsis edilmiş kapasitesi vardır. 

Kaynak: BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu,  EPDK Lisans Veri tabanı, Deloitte Analizi 

Yukarıdaki şekilde, EPDK verilerine göre 2015 yılı itibarıyla spot LNG lisans sahibi sayısı 39’a ulaşmış 
olmasına rağmen 2009 yılından beri yalnızca 3 şirketin Egegaz LNG terminalinde kapasite 
rezervasyonu yaptığı görülmektedir. Spot LNG lisans sahibinin bu derece yüksek olmasının başlıca 
nedeni, bu lisans sahiplerinin ayrıca toptan satış lisansı alma yükümlülüğünün olmamasıdır. Yine de 
piyasa aktörlerinin cazip fiyatlarla spot LNG temini için oldukça aktif bir arayış içinde oldukları da 
gözlemlenmektedir. 

Tarife yöntemleri, piyasa katılımcıları için bir rehber olarak düşünülebilir çünkü tarifelerin 
belirlenmesinde kullanılan yöntemler, ileriki dönemlere ilişkin bir formüle dayalı ve tahmin edilebilir 
yönleri gösterir. Bu sebeple bu yöntemlerin şeffaflığı, oyuncuların güvenilirliği ve ticaret yapılabilirliği 
artıran piyasalarda konumlanması açısından oldukça önemlidir. Örneğin, yeraltı doğalgaz deposu için 
hazırlanan tarife hesaplama yöntemi taslağı, projelerin fizibilitesini değerlendirmek için bir temel 
oluşturmuş ve yöntemin muhtemel eksikliklerinin iyileştirilmesine imkân tanımıştır. Özellikle de yer altı 
deposunun ne kadar gerekli olduğu ve şu ana kadar özel sektör tarafından herhangi bir yatırım 
yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, ticari olarak uygulanabilir bir tarife yönteminin 
bulunmaması bu tür yatırımların gecikmesinin ana sebeplerinden biri olarak görülebilir. Ayrıca, 
yatırımları hayata geçirmek için daha uygun bir ortamı bekleyen LNG terminali projeleri de 
bulunmaktadır, çünkü yeni kanun taslağı, LNG projeleri için de bazı vergi teşvikleri yapılmasını 
öngörmektedir.  
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LNG terminal işletme faaliyetlerinin, mevcut kanunda belirtilen depolama faaliyetlerinden farklı bir 
lisanslı faaliyet olarak tanımlanması, yeni kanun taslağının getirdiği iyileştirmelerden biridir. Bununla 
birlikte, yeni kanun taslağı çerçevesinde, LNG terminal işletme lisansları yalnızca EPDK tarafından 
değerIendirilirken, depolama lisansları Bakanlığın da onayına tabidir. Bu durum sürece başka bir 
bürokratik boyut eklemektedir. 

Dengeleme gazı piyasası büyük tartışmalara konu olan kilit hususlardan biridir. Dengelenme piyasasına 
ilişkin mevcut uygulamalara göre, günlük dengesizlik ödemelerine (pozitif veya negatif) eşit olarak 
uygulanan tek bir dengeleme fiyatı olup tolerans sınırlarına bağlı diğer dengesizlik ücretleri de 
belirlenmektedir. 2970 sayılı Tarife Kurulu Kararı, dengeleme gazı fiyatlarının, dengeleyen gaz 
tedarikçilerinin tekliflerine göre hesaplandığını belirtmektedir. Bununla birlikte ŞİD 23.1.3.1, Taşıyıcının 
iç kullanım gazı ve dengeleme gazı için özel sözleşmeler yapamayacağını, BOTAŞ tarafından 
ithalat/ihracat veya toptan birimler olarak tedarik edilen doğal gazın bu amaçla kullanılacağını şart 
koşmaktadır. Bu da, rekabetçi bir dengeleme piyasasına yönelik hesaplama mekanizmaları olmasına 
rağmen, ŞİD’de tanımlandığı şekli ile dengeleme piyasasının bir ticaret alanı değil sistem kullanımı 
kaynaklı bir maliyet olduğu değerlendirilmektedir. 
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Dengeleme gaz satın alımı ve satış bedelinin farklılaştığı bir dengeleme piyasasını uygulamaya koymak 
için 4763 sayılı Kurul Kararı BOTAŞ’a, 01.01.2014 tarihi itibarıyla simülasyon sürecini (sanal uygulama) 
başlatma ve bu simülasyonu 01.03.2014 tarihi itibarıyla EBT’ye transfer etme sorumluluğunu 
vermektedir. Bu kararın ekinde, piyasanın işleyişine ilişkin kurallar da detaylandırılmıştır. Yaşanan 
gecikmelerden ötürü, 4913-11 Sayılı Kurul Kararı ile yukarıda belirtilen transfer tarihi 01.09.2014’e 
ertelenmiştir. Zaman içerisinde simülasyon çalıştayları gerçekleştirilmiş olup, en son Mayıs 2015 
tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Ancak, bu konuyla ilgili çalışmalar hala sürmektedir. 

Bilgi Kutusu: 
Mevcut Sistem Dengeleme Uygulamalarına Genel Bir Bakış 
Detaylı şekilde incelendiğinde bazı istisnalar ve kurallar olmasına rağmen, dengeleme sistemine 
ilişkin bir fikir edindirmek için bu kısımda genel bir çerçeve verilmiştir. Sistemin fiziksel olarak 
dengelenmesi, iletim sistemi operatörlüğü görevini üstlenen BOTAŞ İletim’in sorumluluğundadır. 
Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri, pozitif ve negatif dengesizlikleri şu şekilde açıklamaktadır: 

 Pozitif: Taşıtanın Doğal Gaz girişi yaptığı Giriş Noktalarındaki Toplam Günlük Giriş > 
Taşıtanın Doğal Gazı çektiği Çıkış Noktalarındaki Toplam Günlük Çıkış 

 Negatif: Taşıtanın Doğal Gazı çektiği Çıkış Noktalarındaki Toplam Günlük Çıkış > 
Taşıtanın Doğal Gaz girişi yaptığı Giriş Noktalarındaki Toplam Günlük Giriş 

 Dengesizlik yaratmaları halinde taşıtanlardan çeşitli ücretler alınır: 
1. Aşağıdakileri kapsayan Sistem Dengelemesine Katılım Ücreti: 

a. Günlük Dengesizlik Ücreti: Sisteme giren hacimler ile sistemden çıkarılan 
hacimler arasındaki dengesizlikler sonucunda oluşur. 

b. Düzenleme Bedeli: Günlük planlanmış ve gerçekte teslim alınan ve sistemden 
çıkarılan hacimler arasında fark olması halinde ortaya çıkar.  

2. Kesinti Dengeleme Bedeli: Taşıtanın sistemden çekiş yaptığı günlük hacmin, günlük 
teslim aldığı hacimden yüksek olmasından kaynaklanan bozuk sistem dengesine bağlı 
olarak Taşıyıcının başka bir Taşıtana Doğal Gaz tesliminde kesinti veya kısmalar 
olduğunda ortaya çıkar. Hatalı olan Taşıtan da, Sistem Dengeleme Katılım Ücretinin 
yanı sıra, bu durumdan etkilenen Taşıtana ilgili meblağı ödemek amacıyla Taşıyıcıya 
Kesinti Dengeleme Bedeli ödemekle yükümlüdür. 

Dengesizlikler, belirlenen tolerans seviyelerine, dengesizlik tiplerine (pozitif veya negatif) ve 
mevsime göre ücretlendirilir.  
Günlük Dengesizlik Ücretlerine tolerans uygulanmasına yönelik genel bir fikir edinilmesi açısından 
aşağıdaki şema kullanılabilir: 

 
Pozitif dengesizliklerin belirlenen tolerans seviyesi içerisinde olması halinde Taşıtan’ın maruz 
kalacağı herhangi bir cezai ücretlendirme yapılmadığı görülmektedir.(Yanlış anlamalara neden 
olunmaması açısından, tolerans içi pozitif dengesizlik durumlarında Taşıyıcı Taşıtan’a pozitif 
dengesizlik miktarı için Dengeleme Gazı Fiyatı (DGF) referans alınarak ödeme yapar) Fakat yine 
pozitif dengesizliklerin tolerans sınırını aşması halinde, tolerans sınırını aşan hacim için referans 
fiyata (DGF) “ azaltıcı yönde katsayı” uygulanır. Negatif dengesizliklerde ise, dengesizlik tolerans 
sınırları dâhilinde olduğunda ilgili ayın sonraki günlerinde beyan edilen DGF üzerinden günlük 
dengesizlik bedeli, tolerans içi negatif dengesizlik miktarı doğrultusunda taşıtan tarafından 
taşıyıcıya ödenir. Toleransın aşılması durumunda ise günlük dengesizlik hem tolerans dâhilinde 
yapılan ödemeleri hem de toleransı aşan hacimler için ödenecek artırılmış yönde katsayılı DGF 
doğrultusunda hesaplanacak bedeli kapsar. 
Düzenleme ücretleri söz konusu olduğunda, dengesizliğin pozitif veya negatif olduğu göz önünde 
bulundurulmaksızın, planlanan ve fiili günlük akımlar arasındaki farkın toleransı aşan hacimleri 
için düzenleme ücretleri uygulanır.  
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2011 yılında yapılan ŞİD değişiklik önerileri esnasında, dengeleme gaz piyasasının yanı sıra boru 
hattında stoklama (linepack) esneklik hizmeti olarak da bilinen “emanet gaz” konsepti de önerilmiştir. 
Geçerli ŞİD’de belirtilmese de, taşıyıcı tarafından belirli bir ölçüde gerçekleştirildiği iddia edilmiştir. Bu 
yaklaşımın ardında bulunan mantık, taşıtanların şebekede fazladan doğal gaz bırakarak yarattığı pozitif 
dengesizliğin dengeleme gaz fiyatı ile ödemek istememesi, bunun yerine “emanet gaz” kategorisinde 
değerlendirilerek ilgili ay için herhangi bir ödeme yapılmamasıdır. Bu yaklaşım, piyasanın üzerine başka 
bir belirsizlik tabakası daha getirmektedir çünkü dengeleme gaz fiyatlarının taşıtanlar tarafından tahmin 
edilemediği bir ortamda, pozitif dengesizlik miktarının ödenip ödenmeyeceğini ya da emanet gaz 
kategorisine mi alınacağını bilmemek piyasa mekanizması dışına çıkmaya sebep olacaktır. Aktif olarak 
çalışan bir dengeleme piyasasının olmamasının bu tür sorunların ortaya çıkmasındaki en önemli etken 
olduğu söylenebilir.  

Dengeleme gaz fiyatı ve kullanılan yöntem BOTAŞ İletim tarafından belirlenmektedir.  

Şekil 43 - BOTAŞ Satış Fiyatı ve Dengeleme Gaz Fiyatı Karşılaştırması 2009-2016 

 
 

Kaynak: BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu Duyuruları, BOTAŞ Web sitesi - Doğal Gaz Toptan Satış Tarifeleri ve 
Satış Fiyatları, Deloitte Analizi 

Yukarıda da belirtildiği üzere, dengeleme gaz fiyatı tahmin edilememekle birlikte geçmiş gaz 
fiyatlandırma modeli, dengeleme gaz fiyatının tüketimin yüksek olduğu dönemlerde genellikle BOTAŞ’ın 
Büyük Tüketici Satış Fiyatının üzerinde olacak şekilde belirlendiğini, yalnızca bazı ilkbahar 
dönemlerinde BOTAŞ Satış Fiyatının altına düştüğünü göstermektedir. DGF’nin yüksek olduğu 
dönemlerde Taşıtanlar için pozitif dengesiz pozisyonların cazip hale geldiği ve bilinçli bir şekilde 
şebekeye gaz bırakma eğilimini artırdığı düşünülebilir.  
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BOTAŞ Tarifesi Dengeleme Gaz Fiyatı

ÖZET SONUÇLAR: 

 ŞİD’e göre erişim giriş/çıkış kapasitesi için belirlenen herhangi bir sınır bulunmamaktadır.  

 Dengeleme gazı fiyatının belirlenme yöntemi ŞİD’de detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

 Üçüncü taraf erişimi açısından bakıldığında, tesislere ayrım gözetmeyen ve adil erişimin 
kolaylaştırılması için düzenlemeler hazırlanmıştır.  
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3.4. Tedarikçi Değiştirme ve Serbest Tüketicilik 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, tedarikçi değiştirme ve serbest tüketicilik konularıyla alakalı 
darboğazları ortaya koymaktadır. 
 
Serbest tüketicilik bağlamında, 4168 sayılı Kurul Kararı bir kilometre taşıdır çünkü bu karar, 1 Ocak 2013 
tarihi itibarıyla konut tüketicileri hariç olmak üzere tüm tüketicilerin kendi tedarikçilerini seçme hakkını 
vermektedir. Tüketim seviyelerine bakılmaksızın, , elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi 
sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahiptir fakat konut tüketicilerinin 
seçme hakkına sahip tüketiciler olmaları yönünde büyük kısıtlamalar bulunmaktadır. Lisans ihaleleriyle 
lisans almış olan (sıfırdan yatırımlarda) dağıtım bölgelerinde bulunan gaz tüketicileri için bazı istisnalar 
bulunmaktadır. Bu tüketiciler, ilk 5 yıllık işletimleri esnasında oldukça yüksek bir serbest tüketicilik 
limitine tabi olduktan sonra ilk 5 yıllık dönemin sonunda yukarıda belirtilen hükme tabi olmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde, serbest tüketicilik limitlerinin (2013 itibarıyla, bu limit yalnızca konut tüketicileri için 
geçerlidir) gelişimi gösterilmektedir: 

Şekil 44 – Serbest Tüketicilik Limitinin Tarihsel Gelişimi 

 

Kaynak:  EPDK Kurul Kararları, Deloitte Analizi 

2015 yılı için geçerli olan serbest tüketici limiti, 5362 sayılı Kurul Kararı ile duyurulmuş olup karara göre: 

 Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici 
statüsündedir. 

 Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür. Serbest 
tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. 

 Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin 
dağıtım bölgesinde uygulanacak serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, lisans yürürlük 
tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu Kararın 1 inci ve 2 nci 
maddesi hükümleri geçerlidir.  

 Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi 
kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir. 

Bununla birlikte, serbest tüketicilik hakkını haiz müşteri olmak için tek bir gaz sayacı üzerinden ölçülen 
hacmin göz önünde bulundurulacağı unutulmamalıdır. 2015 sonu itibarıyla konut doğal gaz abonesi 
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sayısı ve konut tüketicilerinin yıllık gaz tüketimi göz önünde bulundurulduğunda, serbest tüketici limiti şu 
şekilde görselleştirilebilir: 

Şekil 45 – Serbest Tüketici Olmak için Gerekli Konut Birliği Büyüklüğünün Görselleştirilmesi 

 

Kaynak:  EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi 

Yukarıdaki şekil, bu tür bir serbest tüketici limitinin konut tüketicileri için ek fayda sağlamasının mümkün 
olmadığını göstermektedir. Diğer yandan, konu ile ilgili yönetmelikler / düzenlemeler olmadığı için doğal 
gaz kullanımı açısından farklı tüketici grupları için oluşturulan resmi bir tüketim profili de 
bulunmamaktadır. Bu durum, olası konut tüketicilerinin, dağıtım bölgesi dışında bir tedarikçi bulması 
önünde de bir engel oluşturmaktadır çünkü profili bilinmeyen bir müşterinin portföye dahil edilmesi 
oldukça riskli bir durumdur. Tüketim profillerinin olmaması sebebiyle, seçme hakkına sahip olabilecek 
kadar çok tüketim yapan konut tüketicileri için benimsenecek alternatif bir yaklaşım, düzeltme ve uzaktan 
okuma özelliklerine sahip gaz sayaçları için yatırım yapmak olabilir. Bununla birlikte bu noktada bu 
yatırımın maliyeti ve serbest tüketici olarak elde edilecek gelir, bu tür bir çalışmanın fizibilitesi açısından 
önemli bir belirleyici faktör haline gelmektedir. Aşağıdaki şekilde, sayaç yatırımının tahmini geri ödeme 
dönemi (yıl cinsinden), çeşitli sayaç yatırımı masrafları ve serbest tüketici olunması halinde BOTAŞ’ın 
küçük müşteriler için belirlediği Temmuz 2015 satış fiyatından yapılacak indirimlerin yüzdesi cinsinden 
gösterilmektedir.  

 
Tablo 11 - Sayaç Yatırımı Maliyet Aralığı ve BOTAŞ’ın Küçük Müşteriler Satış Fiyatından 

Yapılabilecek Olası İndirimler Aralığı Cinsinden İndirimli Geri Ödeme Süresi Analizi  

  Yatırım Masrafı 

  500 € 1,000 € 1,500 € 2,000 € 2,500 € 

 
BOTAŞ’ın 

küçük 
müşteriler için 

belirlediği 
satış 

fiyatından 
yapılabilecek 

indirimler 

%1 2.4 5.5 10.0 18.1 Sonsuz 

%2 1.1 2.4 3.8 5.5 7.5 

%3 0.8 1.5 2.4 3.3 4.4 

%4 0.6 1.1 1.7 2.4 3.1 

%5 0.5 0.9 1.4 1.8 2.4 

%6 0.4 0.8 1.1 1.5 1.9 

%7 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 

%8 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 

%9 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 

%10 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 
 Kaynak: Deloitte Analizi 

İndirimli geri ödeme süresi matrisi, müşterilere belirli bir miktarda indirim yapıldığı sürece, sayaç yatırımı 
masraflarının konut tüketicileri tarafından yapılmasının kazançlı olabileceğini göstermektedir. Bununla 
birlikte, sayaç yatırımı sayesinde tüketim eksiksiz bir şekilde tahmin edilebilse de, konut tüketimi döneme 
bağlı olarak büyük değişiklikler gösterdiğinden dolayı depolama gibi diğer masraflar yine taşıtan 
tarafından karşılanacak olup bu sebeple de müşteriye yapılacak indirimleri azaltılabilecektir ve bu 
durumda da söz konusu yatırım makul olmaktan çıkarabilir.  

Dağıtım bölgelerindeki devam eden yatırımlarla birlikte, doğal gazın konut sektöründeki dağılımı da 
artmış, buna paralel olarak serbest tüketici limitleri de aşağı çekilmiştir. Bununla birlikte ölçümleri günlük 

2015 Yılı Sonu İtibariyle 
Konut Sektöründeki 

Toplam Abone Sayısı:
11,638,421

Konut Sektörünün 2015 
Yılı Doğal Gaz Tüketimi: 

11.000 bcm

Abone Başına Düşen 
Ortalama Doğal Gaz 

Tüketim Hacmi:
945 m3

Serbest Tüketici Limiti 
(2015):

75,000 m3

Serbest Tüketici Olabilmek 
için Gerekli Alan:

~79 Abone
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yapılmayan müşterilerin sayaç yatırımlarının ve profillerinin bulunmaması, piyasaya istenen rekabeti 
getirmemektedir.  

Konut sektöründeki doğal gaz kullanımını daha iyi anlamak için aşağıdaki harita her şehirdeki abone 
yoğunluğunu göstermektedir: 

Şekil 46 – Konut Abonelerinin Yoğunluğu – 2015 

 
Kaynak:  EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2015), 
Deloitte Analizi 

* Mavinin koyulaştığı yerler, yoğunluğun arttığını, yeşil renk ile belirtilen şehirler ise ilgili şehirde konut sektöründe 
doğal gaz tüketimi bulunmadığını göstermektedir.  
** Yoğunluk hesabı: “Şehirdeki Konut Abone Sayısı/2015 sayımına göre Şehir Nüfusu” 
*** Dağıtım bölgelerinin her zaman tüm şehri kapsamadığı veya birden fazla şehri kapsadığı durumlar olduğu 
unutulmamalıdır. Harita, basitliği ve anlaşılırlığı korumak için şehirler temel alınacak şekilde hazırlanmıştır.  
 

Doğal gaz tüketiminin, 4646 sayılı Kanunun uygulanmaya konması öncesinde de doğal gaz tedariki 
bulunan şehirlerde oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Diğer bölgelerdeki yatırımlar ve yayılma halen 
devam etmektedir, bu sebeple olgunluk seviyesine ulaşılana kadar, önümüzdeki yıllarda konut 
sektörünün tüketiminde önemli bir artış potansiyeli bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.30

                            

                               



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  51 

 

 
 

Şekil 47 – Serbest Tüketici Yoğunluğu – 2015 

 

Kaynak:  EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, Deloitte Analizi 
* Serbest tüketici sayısı diğerlerine kıyasla yüksek olan İstanbul, Ankara ve Bursa’da farklılaşmaktadır. 
** Gri renk, ilgili şehirlerde, seçme hakkı bulunan kayıtlı tüketici olmadığını göstermektedir.  

Dağıtım tarifesi yöntemi, tavan fiyatı belirlenmiş düzenlenmiş varlık tabanı temelli bir mekanizmaya 
dayandığından Dağıtım Sistemi Operatörlerinin, önceden onaylanan bir yatırım planı çerçevesinde 
şebekeden olabildiğince hızlı şekilde genişletmek hedeflediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 
müşteri sayısındaki artış hem abone girişine hem de şebekeye nüfuza duyarlıdır. Geçmiş yıllardan 
itibaren Türkiye’nin konut tüketiminde gözlenen büyük artış, dağıtım şebekesinin birçok şehirde aynı 
anda hızlı bir şekilde tesis edilmesinden dolayıdır. Önümüzdeki on yıl içerisinde büyüme oranlarında 
belirli bir doyma noktasına ulaşılacak olması ise mantıklı bir varsayımdır.  

Beklendiği üzere, 2013 yılı itibarıyla tüm sanayi ve üretim tesisleri serbest tüketici statüsünde 
olduğundan, sanayi bölgelerindeki serbest tüketici yoğunluğu göreceli olarak yüksektir. Özellikle de 
sanayi sektöründeki gaz tüketicileri, gaz tedarikçilerinin ana odak grubudur çünkü bu gruptaki 
tüketicilerin tüketimi değişkenlik göstermez (konut tüketicilerinde olduğu gibi mevsimsel değişikliklere 
önemli derecede bağlı değildir). Bununla birlikte, serbest tüketiciler için uygulanabilecek bir rekabet de, 
piyasa oyuncusu sayısının kısıtlı olması sebebiyle oldukça zordur. Konuyu anlamak için aşağıda verilen 
şekil incelenebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10.000 210.000



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  52 

 

Şekil 48 – Rekabete Konu Gaz Hacminin Görselleştirilmesi 

 

Kaynak:  EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, TETAŞ 2015 Yılı Faaliyet Raporu, EÜAŞ Web sitesi, 
Deloitte Analizi 

* Şekilde verilen konut sektörü tüketimine ticari işletmeler, devlet daireleri ve EPDK 2015 raporunda belirtilen “diğer” 
kategorisine tabi olan kullanıcılar dâhildir.  

Şekil öncelikle, Türkiye’deki toplam doğal gaz tüketiminin sektörel kırılımını vermektedir. Sonrasında ise 
daha önce de bahsedildiği üzere, sanayi ve elektrik üretim sektöründeki oyuncuların serbest tüketici 
hedefleri oldukları varsayılmaktadır (yıllık 75.000 m3 sınırını aşan konut tüketicileri göz önünde 
bulundurulmamıştır). Bu şirketlerin toplam tüketimi, 35,8 bcm’yi bulmaktadır. Bu da, yıllık yaklaşık 12 
bcm’lik hacmin BOTAŞ tarafından arz edildiği anlamına gelmektedir. Geriye kalan 23,8 bcm’lik hacim 
ise rekabete konu olan hacim olup, bu hacim için özel sektör oyuncuları kendi aralarında rekabet 
edebilir. Bununla birlikte, Bölüm 1.1’de belirtildiği üzere, özel sektör aktörlerinin sözleşmeye bağlı yıllık 
toplam hacimleri 10 bcm’dir. Sonuç olarak geriye kalan 13,8 bcm hacmindeki gaz da özel sektör arz 
kapasitesi yetersiz kaldığından dolayı yine BOTAŞ tarafından arz edilmektedir. Bu durumda, tüm 
tüketiciler (konut tüketicileri hariç olmak üzere) serbest tüketici statüsüne erişse dahi yukarıda belirtilen 
piyasa engellerinden dolayı bu alanda oluşturulabilecek rekabet oldukça kısıtlıdır.  

Diğer yandan, serbest tüketiciler açısından bakıldığında, belirtilen kısıtlı rekabet fırsatlarına rağmen, bir 
tedarikçi seçme hakkı olan konut tüketicilerine (yılda 75.000 m3’den fazla) gaz tedarik etmek isterse 
büyük tüketici ile küçük tüketici satış fiyatları arasındaki fark (devlet kontrolündeki satış fiyatları 
piyasadaki egemen fiyat olduğundan dolayı) ana etken olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 49 - BOTAŞ Büyük ve Küçük Tüketici Satış Fiyatlarının Kıyaslanması 

  

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi - Doğal Gaz Toptan Satış Tarifeleri ve Satış Fiyatları, Deloitte Analizi 

Bu tür bir ticaretin yapılabilmesi için söz konusu farkın konutların çekiş mevsimselliğinden kaynaklanan 
dengeleme/depolama masraflarını da karşılaması ve tedarikçiler için kabul edilir bir getiri sağlaması 
gerekmektedir. Bu sebeple, özel sektör arz kısıtlamasının ve piyasadaki fiyat oluşumunun, değer 
zincirinin perakende kısmındaki rekabetin gelişmesini kısıtladığı sonucuna varılabilir.  

 

3.5. Fiziksel Şebeke İyileştirmeleri ve Bilgilerin Şeffaflığı 

Bölüm Girişi: Fiziksel şebeke iyileştirmelerinin ve bilgi şeffaflığının piyasa serbestleşmesi 
üzerindeki etkileri bu bölümden detaylı olarak ele alınmıştır. 
 
Türkiye’de farklı coğrafi özellikler olup doğu ile batı sınırları arasındaki mesafe oldukça uzundur. Bu 
nedenle de şebekenin sürdürülmesi ve idaresi önemli bir çaba sarf edilmesini gerektirmektedir.  

Altyapı yatırımları, konut sektöründeki gelişmelere ve yeni şehirlerin şebekeye katılmasına paralel 
olarak boru hattı inşa edilmesi eğilimindedir. Doğal gazın tüm Türkiye’ye yayılması bir politika hedefi 
olarak belirlenmiş ve bu bağlamda lisanslı bölgeler dışında kurulu olan 10.000’den fazla nüfuslu ilçelere 
doğal gaz götürülmesi sorumluluğu, 2013/4447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAŞ’a verilmiştir. 
Bununla birlikte, konut sayısındaki artış, artan mevsimselliğin yönetilmesi gibi sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Mevcut gaz depolama kapasitesi, konut tüketiminin yaygınlaşmasından kaynaklı giderek 
artan mevsimsellik etkileriyle başa çıkmak için yeterli değildir.  
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BOTAŞ Küçük Tüketici Satış Fiyatı

BOTAŞ Büyük Tüketici Satış Fiyatı

Fark: 
8.45% 

Fark: 
8.45% 

Fark: 
8.45% 

ÖZET SONUÇLAR: 

 Piyasa oyuncusu sayısı az olduğu için serbest tüketiciler için uygulanabilen rekabet 

oldukça kısıtlıdır. 

 Özel sektör arz kısıtlaması ve piyasadaki fiyat oluşumu, değer zincirinin perakende 

kısmında rekabet gelişmesini kısıtlamaktadır. 

 Alt yapının bulunmaması ve profil oluşturmak için yeterli geçmiş verilere ulaşılamaması 

ve ilgili düzenlemedeki boşluk, konut düzeyinde perakende rekabetinin yayılması önünde 

engel teşkil eden diğer etmenlerdir. 
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Şekil 50 – Gözlemlenen Doğal Gaz Talebi Mevsimselliği 

 

Kaynak: ETKB EİGM Raporları – Aylık Enerji İstatistikleri Raporu, Deloitte Analizi 

* Sektörlerin aylık doğal gaz talebi ile aynı sektörün ilgili yıldaki asgari talebinin oranı gösterilmektedir. 

Konut sektörünün yaygınlaşması, mevsimsel dalgalanmaların (kış-yaz talebi oranları) Türkiye 
ortalamasının 9 katına çıkmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin bazı yerlerinde talep 
oranlarının çok daha üst düzeye çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, soğuk dönemlerde iletim 
sisteminin yönetilmesini oldukça zorlaştırmaktadır.  

Gaz giriş noktaları Türkiye’nin doğu, kuzey ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Sanayi ve konut 
çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin doğusundan şebekeye giren gazın batı ve güney 
bölgelere taşınması gerekmektedir. Sistemin güvenliği açısından kompresör istasyonlarının bulunması 
ve etkin bir şekilde işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Son birkaç yıl içerisinde, Erzincan ve Mucur 
kompresör istasyonlarına yapılan yatırımlar, daha önce doğu ile batı arasında gözlemlenen gaz taşıma 
sorunlarına bir çözüm getirmiştir. Marmara Bölgesi’nden girerek boğazın altından geçen hatlarla 
yalnızca Anadolu’ya bağlanan Batı Hattı Girişi hariç olmak üzere Batı Anadolu’da bulunan tek giriş 
noktası Egegaz LNG terminali olduğundan, Ege Kıyısı ve Güneybatı Anadolu’ya yeterli basıncın 
verilmesi açısından Egegaz LNG terminalinin çalışması hayati önem taşımaktadır.  

En önemli darboğazlardan biri, gerçek zamanlı bilgi akışlarına imkân sağlayan bilgi teknolojisi 
altyapısıdır. 2013 yılında mevcut Elektronik Bülten Tablosunun  (EBT) yenilenmesi amacıyla yeni bir 
ihale açılmıştır. 2015 yılının başlangıcı ile birlikte, yeni bir Elektronik Bülten Tablosu sistemi 
uygulanmaya konmuştur.  

Elektronik Bülten Tablosunun eski versiyonu incelendiğinde, piyasa katılımcıları ve piyasa katılımcıları 
olmayanlar için verilere ulaşılabilirlik düzeyi birbirinden farklıdır. Halka açık, piyasa katılımcısı 
olmayanların erişebildiği veriler şu şekilde sıralanabilir: 

 Maksimum ayrılabilir kapasite 

 Giriş / ana çıkış / tali çıkışlardaki rezervasyonlar 

 Dengeleme gazı fiyatları / teklifler 

 Atıl kapasite 

Yalnızca taşıtanlar için açık olan veriler: 
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 Tüm noktalarda taşıtanlara tahsis edilen kapasiteler 

 Programlar ve tahsisatlar 

 Alt akışlar için taşıtanların kendilerine ait tüketim ve basınç detayları 

Bununla birlikte taşıtanlar, iletim sisteminin giriş / çıkış noktalarına ilişkin verilerde ve dağıtım şirketlerinin 
çıkış verilerinde yaşanan entegrasyon sorunları nedeniyle eski Elektronik Bülten Tablosu üzerinden 
aşağıdaki bilgilere ulaşamamaktaydı: 

 Giriş noktalarındaki basınç ve kalite değerleri 

 Basıncın gün içerisindeki ölçümü, ısıl değer ve herhangi bir noktadaki kullanım hacmi 

 Günlük iletim sistemi stoku 

 Bakım programları 

 Taşıyıcının diğer bakım / işletim planları 

Veri paylaşım ve şeffaflık sorunlarının çözmek amacıyla BOTAŞ yeni bir Elektronik Bülten Tablosu 
yenileme sürecini başlatmıştır. Yeni Elektronik Bülten Tablosunda, eski Elektronik Bülten Tablosuna 
kıyasla bazı iyileştirmeler yapılmıştır.  

 Taşıtanların kendi giriş noktalarındaki günlük tahsisatları 

 Taşıtanların kendi çıkış noktalarındaki günlük tahsisatları 

 Taşıtanların kendi çıkış noktalarında anlık tüketim, basınç ve ısı bilgileri 

 İletim sistemi stok hacmi  

Yeni Elektronik Bülten Tablosuyla yapılan iyileştirmelere rağmen, şeffaflık şartlarına ilişkin AB 
düzenlemeleriyle (hizmetlere ilişkin tüm bilgilerin verilmesi; tarife sapmalarına, kullanılan yönteme ve 
yapıya (Ulusal Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanmadıysa) ilişkin makul ve yeterli bilgi verilmesi 
ve ilgili tüm giriş/çıkış noktalarına ilişkin kapasite bilgisi verilmesi gibi) karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
şeffaf bilgi/veri paylaşım ortamlarına erişmek için halen yol kat etmesi gerekmektedir.  

715/2009 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü Madde 18’e göre, İletim Sistemi Operatörleri, taşıtanlara ve 
diğer piyasa taraflarına gerekli ve uygun görülen bilgileri vermek için şeffaflık koşullarına tabidir: İletim 
Sistemi Operatörleri özellikle şunları yayımlamalıdır: 

- Taşıtanların “şebekeye verimli şekilde ulaşması” amacıyla verilen hizmetler ve bu hizmetlerin 
hangi koşullarda verildiğine ilişkin tüm bilgiler; 

- “Tarifeden sapma, kullanılan yöntem ve yapıya (Ulusal Düzenleme Kurumu tarafından 
yayımlanmadıysa) ilişkin makul ve yeterli derecede detaylı bilgiler” 
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- Tüm ilgili giriş ve çıkış noktalarının kapasitelerine (kullanılabilir, sözleşmeye bağlı, teknik) ilişkin 
bilgiler. 

 
 

 

 

 

  

ÖZET SONUÇLAR: 
 

 Mevcut gaz depolama kapasitesi, konutların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve giderek artan 

mevsimselliğin etkileriyle başa çıkmak için yeterli değildir.  

 Konut sektörünün yaygınlaşması, mevsimsel dalgalanmaların (kış-yaz talebi oranları) 

Türkiye ortalamasının 9 katına çıkmasına sebep olmakta ve bu durum, soğuk dönemlerde 

iletim sisteminin yönetilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. 

 Kamuya açık veriler oldukça kısıtlıdır ve veri paylaşım platformları çok gelişmemiştir. 

 Yeni Elektronik Bülten Tablosuyla çeşitli iyileştirmeler yapılsa da Türkiye’nin şeffaf bilgi/veri 

paylaşım ortamlarına erişmek için halen yol kat etmesi gerekmektedir. 
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4. Seçilmiş AB Uygulamaları 
 

Bölüm Girişi: Bu bölüm seçilmiş AB Üye Ülkeleri’nde tecrübe edilen serbestleşme sürecini 
araştırmaktadır. Her Üye Ülke için, öncelikle genel bir piyasa bakışı sunulmuş, ardından piyasa 
organizasyonu açıklanmış, piyasadaki ticaret faaliyetleri ortaya konulduktan sonra düzenleyici çerçeve 
üzerine üst seviye bir analiz yapılmış ve arz güvenliği tedbirleri özetlenmiştir. Buna ek olarak, bu süreçte 
mevzuatların ve usul ve esasların nasıl gelişip değiştiği ve mevcut düzenlemelerin ne şekilde olduğu da 
bu bölümde özetlenmiştir.  
 
Aşağıdaki bölümde, AB Üye Devletlerden en iyi serbestleştirme örnekleri verilecektir. Bölümde, on 
yıldan uzun bir süreci kapsayan politika değişiklik süreçlerine ilişkin değerli görüşler verilmekte olup gaz 
piyasaları ve mevcut gelişmeler gösterilmektedir. Türkiye’nin bu süreçte karşılaşabileceği sıkıntıları net 
bir şekilde anlayabilmek için dört devlet belirlenmiş ve bu dört devlet üzerinden çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Üye Devletlerin her biri, kendi özelliklerinin de yansıması olarak, AB mevzuatını uygularken 
farklı yöntemler benimsemiştir. AB örnekleri seçilirken, her ülkenin belirli özellikleri göz önünde 
bulundurulmuştur. Örneğin Avusturya, sahip olduğu önemli transit yolları; Almanya, Avrupa’nın en büyük 
tüketicisi olması ve önemli ticari depolama hacimlerini elinde bulundurması; Fransa, devlet 
müdahalesinin geleneksel bir şekilde yüksek olması ve İspanya, LNG terminalleri çerçevesinde 
oluşturduğu güçlü arz güvenliği özellikleriyle bu çalışmada yer almaktadır. 

4.1. Avusturya 

Bölüm Girişi: Bu bölümde, Avusturya’nın coğrafi olarak Türkiye’ye benzeyen arz ve talep 
noktaları arasındaki transit özelliği göz önüne alınarak, bu ülkeye yakın bir inceleme yapılmıştır. 

4.1.1. Geçmiş Deneyimler 

Avusturya gaz sektörünün iki önemli özelliği bulunmaktadır: (1) Sektör ithalata bağımlıdır (büyük ölçüde 
Ukrayna ve Slovakya üzerinden Rusya’ya) ve (2) gaz taşıma düzeni açısından, ülke talebini büyük 
ölçüde aşan, Avusturya üzerinden İtalya’ya gönderilen büyük hacimler çerçevesinde belirlenmektedir. 
Avusturya’nın Slovakya, İtalya ve Almanya ile yüksek hacimli boru hattı bağlantıları bulunmaktadır.  

2015 yılı için Avusturya gaz tüketimi 84,4 TWh (yaklaşık 7,5 bcm) olup bu rakamın 13,4 TWh’lik (yaklaşık 
1,2 bcm) kısmı iç kaynaklı üretimlerce karşılanmıştır. Yine 2015 yılında Avusturya, 471 TWh (yaklaşık 
36 bcm) gaz ithalatı ve 406 TWh (yaklaşık 36 bcm) gaz ihracatı yapmıştır. Geriye kalan miktar, yeraltı 
depolarından alınmıştır. Avusturya ithalatın büyük bir kısmını Slovakya ve Almanya’dan yapmaktadır. 
İhracat ise büyük ölçüde İtalya, Almanya ve Macaristan’a yapılmaktadır. 

Şekil 51 – Sektöre göre Gaz Tüketim Payları 

 

Kaynak: Eurogas 
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Avusturya İletim Sistem Operatörü Gas Connect Austria’ya (GCA) ait olan yüksek basınçlı şebeke 
yaklaşık 2.900 km uzunluğundadır (West-Austria Gasleitung (WAG) ve Trans-Austria-Gasleitung (TAG) 
boru hatlarını da kapsamaktadır ve WAG yakın zamanda GCA ile birleştirilmiştir. TAG ise GCA TAG 
GmbH’nin4 müşterek mülkiyetine sahiptir). Avusturya iletim ve dağıtım şebekesinin toplam uzunluğu 
41.500 km’dir. Avusturya iletim şebekesi Gas Connect Austria ve Trans-Austria-Gasleitung GmbH 
tarafından işletilmektedir. Bunlara ek olarak izole bölgeler olan Tyrolia ve Vorarlberg Avusturya’nın ana 
şebekesine bağlı olmayıp, bunlar için birer şebeke operatörü bulunmakta ve bu iki bölge tamamen 
Almanya’dan gaz temin etmektedir. Tüm bunların yanı sıra, bölgesel/kentsel arz alanları bulunan 17 
adet Dağıtım Sistemi Operatörü de hizmet vermektedir.  

Şekil 52 – Avusturya Yüksek Basınçlı Gaz İletim Şebekesi  

 

Kaynak: Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen FGW 

Avusturya, yıllık tüketimine kıyasla oldukça büyük depolama kapasitesine sahiptir. 2014 yılı için toplam 
çalışma gazı kapasitesi yaklaşık 8 bcm olup, bunun ortalama 2,7 bcm’lik kısmı Alman gaz şebekesine 
bağlıdır ve Avusturya gaz piyasası alanı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Avusturya piyasasına bağlı 
olan gaz depolarının büyük bir kısmının sahibi OMV, E.ON ve RAG’dir. Alman gaz piyasasına bağlı olan 
depolama kapasitelerinin büyük bir kısmının sahibi ise Gazprom’dur.  

Avusturya gaz piyasası, geçmişte, bütünleşik yerleşik OMV (ithalat, üretim ve depolama), petrol ve gaz 
üreticisi Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) ve geneli belediyenin mülkiyeti altında bulunan (ya da başka bir 
yöntemle devlete bağlı olan) bölgesel ve yerel dağıtım şirketlerinin egemenliğinde bulunmaktaydı. Gaz, 
uzun vadeli sözleşmeler kapsamında ithal edilmekte ve taşınmaktaydı. Büyük boru hatları (transit) olan 
WAG ve TAG, alıcı taraftaki gaz ithalat şirketlerinin; örneğin TAG, İtalyan Eni’nin mülkiyetindedir, (ortak) 
mülkiyetindedir.  

İthalatçılar ve üreticiler ile ithalatçılar ve dağıtıcı şirketler arasında belirlenen gaz fiyatları genellikle petrol 
fiyatlarına bağlıdır.  

 

 

                                                   
 
 
4 TAG GmbH’nin %84.47’si İtalyan İletim Sistem Operatörü Snam’a aittir.  
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Şekil 53 – Serbestleşmenin Başlangıcından İtibaren Avusturya Gaz Sektörünün Gelişimi  

 

Piyasanın açılması, ‘gaz değer zincirinin’ iletim ve dağıtım bölümlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. 
Günümüzde Avusturya gaz İletim Sistem Operatörleri büyük ölçüde özelleştirilmiş ve ayrıştırılmıştır. 
GCA, OMV’den yasal olarak ayrıştırılmış, BOG TAG’ın kendisinden ayrıştırıldığı GCA’ya eklenmiş ve 
Eni AB’nin taleplerine uyabilmek için boru hattı sistemini satmıştır. Bu boru hattı hâlihazırda İtalyan İletim 
Sistem Operatörü Snam’a aittir. 

Birçoğu, düzenleme makamı E-Control tarafından yakından izlenen bir ayrıştırma sürecinden geçen 
dağıtım sistem operatörlerine ilişkin benzer bir durum ortaya çıkmış, bu süreçte belediyeler mülkiyet 
paylarını önemli ölçüde ellerinde tutmuşlardır. Dağıtım imtiyazları artık ayrıcalıklı değildir ve sınırlama 
hakları feshedilmiştir. Tüm müşteriler, kendi gaz tedarikçilerini seçme hakkına sahiptir. Ana piyasa alanı 
olan Doğu’da müşteriler en az 20 tedarikçi arasından kendi tedarikçilerini seçebilmektedir. Tedarikçi 
değiştirme oranları istikrarlı bir şekilde artış göstermiş, her yıl bağlı müşterilerin en az %3’ü tedarikçilerini 
değiştirmiştir. Tedarikçilerin değiştirilmesinden doğan potansiyel tasarruflar da son yıllarda ikiye 
katlanmıştır. 

4.1.2. Piyasanın Organizasyonu 

Avusturya gaz piyasası üç piyasa alanı içinde/çevresinde düzenlenmiştir. Gaz tüketiminin yaklaşık 
%90’ı, ticaret noktası olarak sanal CEGH’nin yer aldığı ana piyasa alanı olan Doğu’da yer almaktadır. 
Diğer piyasa noktaları olan Tyrolia ve Vorarlberg nispeten daha küçük olup ana piyasadan izoledir. Bu 
izole piyasa alanları, doğrudan bağlı bulundukları Alman gaz piyasasına giderek daha fazla entegre 
olmaktadır. Bu sebeple aşağıda belirtilen hususlarda Tyrolia ve Vorarlberg göz ardı edilmiştir.  

Avusturya piyasasının, ithalat, toptan satış ve tedarik açısından özellikleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Az sayıda büyük ithalatçı ve toptan satıcı varken büyük ölçüde OMV, E.ON, ENI ve Econgas 
gibi eski kuruluşlar bu piyasada yer alır.  

 Bölgesel ve belediyelere ait olan satıcı ve tedarikçiler, başta eski tekel alanları olmak üzere 
genellikle kısıtlı sayıda dağıtım alanında faaliyet göstermekle birlikte sıklıkla yerli Dağıtım 
Sistemi Operatörüne bağlı kalarak diğer alanlara da giriş yaparlar.  

 Piyasaya yeni girenler toptan piyasasından gaz alıp ülkenin her yerindeki müşterilere arz 
etmekte olup genellikle nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlara odaklanmakta ve ana piyasa 
alanı olan Doğu’ya yönelmektedir. 
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Şebeke açısından bakıldığında, Avusturya gaz sektöründe:  

 Yalnızca Doğu piyasa alanında çalışan GCA ve TAG isimli iki İletim Sistem Operatörü 
bulunmaktadır. GCA’nın mülkiyeti yerleşik OMV’nin olup, TAG’nin büyük bir kısmı (%84,47) 
İtalyan İletim Sistem Operatörü Snam’a geri kalanı ise OMV’ye aittir. OMV’nin mülkiyeti 
açısından her iki İletim Sistem Operatörü de ITO modelini5 uygular. 

 GCA piyasa alanı yöneticisi gibi hareket eder. Bu sayede dağıtım alanı yöneticisiyle birlikte 
sistemin işleyişini koordine eder ve dengeleme gruplarına karşılık gelmektedir. 

 Topluma ait olma veya kamu malı olma ve tedarik şirketlerine bağlı hareket etme özelliklerine 
sahip 17 adet bölgesel ve belediyeye bağlı Dağıtım Sistemi Operatörü (yalnızca muhasebenin 
ayrıştırılması ve hukuki ayrıştırma gereklidir) bulunmaktadır.  

 Avusturya Gaz Şebekesi Yönetimi (AGGM) dağıtım alanı yöneticisi olarak hareket eder, yerli 
dağıtım sistemine şebeke erişimini kolaylaştırır (Dağıtım Sistemi Operatörleri adına, iletim ve 
dağıtım sistemleri arasındaki bağlantı noktasında kapasite ayırır) ve yerli sistemin 
dengelenmesine yardımcı olur.  

 Avusturya Gaz Takas ve Uzlaştırma (AGCS), taşıtanların dengesizlikleri için takas ve uzlaştırma 
işlemleri yapmakla yükümlüdür.  

Depo işleticisi sayısının azlığına rağmen Avusturya gaz depolama sektörünün rekabetçi olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin, Avusturya şebekesine bağlı depolar için RAG (%16 çalışma gaz hacmi), 
OMV (%20) ve E.ON (%21) hizmet vermektedir. Alman şebekesine bağlı olan depo ise Astora (%11) ve 
Gazprom (%19) tarafından işletilmektedir. Bununla birlikte, depolama kapasitesinin yerli tüketime 
kıyasla fazla olması rekabeti beraberinde getirmektedir. Ayrıca, Avusturya gaz şebekesinin fiziksel 
merkezi noktası olan Baumgarten doğrudan Slovakya deposu olan LAB’a (3 bcm’lik kapasite) bağlıdır.  

Energie-Control Avusturya (E-Control), Avusturya ulusal düzenleme kurumu olarak hizmet vermekte 
olup gaz ve elektrik piyasa ve şebekelerini gözlemlemektedir. E-Control 2001 yılında sınırlı sorumlu 
şirket olarak kurulmuş ve 2011 yılında kamu kurumuna dönüştürülmüştür. Kurum, Bilim, Araştırma ve 
Ekonomi Bakanlığına rapor vermektedir. E-Control Yönetim Kurulunun iki üyesi, Ulusal Konseye 
danışıldıktan ve pozisyonlar için kamu ihalesi açıldıktan sonra Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanı 
tarafından görevlendirilmektedir. Bu direktörler E-Control’ün genel yönetiminden sorumludur. 
Düzenleyici kararlar, 5 üyeden oluşan E-Control Düzenleme Komisyonu tarafından alınır. Yargıç olma 
zorunluluğu bulunan bir üye haricindeki tüm üyeler Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığının önerisi 
üzerine hükümet tarafından görevlendirilir. Yargıç olan üye ise Yüksek Mahkeme başkanının önerisi 
üzerine göreve alınır. Müdürler ve komisyon üyeleri 5 yıllığına görevlendirilir, bu görev süresi yalnızca 
bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

4.1.3. Ticaret  

Avusturya’da, gaz borsasıyla aynı adı taşıyan sanal ticaret noktası CEGH bulunmaktadır. CEGH’nin 
paydaşları % 65 hisse ile OMV, %20 hisse ile Wiener Boerse AG ve %15 hisse ile Slovak İletim Sistem 
Operatörü Eustream’dir. CEGH, Avusturya piyasası için tezgahüstü, spot ve vadeli ticaret (gün içi 
yapılan ticaret işlemlerinden yıllık ürünlere kadar geniş bir yelpaze içerisinde) imkânı tanımakta, Çek 
piyasasına ise (PXE ile işbirliği içerisinde) spot ve vadeli ticaret imkânı sunmaktadır.  

2015 yılı için toplam ticaret hacmi tezgah üstü piyasada 4478 TWh (yaklaşık 43 bcm) ve spot ve vadeli 
ticaret piyasasında 26,5 TWh (yaklaşık 2,4 bcm) olmuştur. CEGH’de hâlihazırda yaklaşık 97 adet kayıtlı 

                                                   
 
 
5 ITO modeli, 2009/73/EC sayılı AB Direktifi ile şart koşulan üç ayrıştırma modelinden biridir. ITO 
modelinde tam mülkiyet ayrıştırılması gerekmemekte, bunun yerine gözetmemesi amacıyla İletim 
Sistem Operatörü belli kurallar dahilinde korunmaktadır. 
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ve aktif katılımcı bulunmaktadır. Ticarete konu olan hacimler son yıllarda sürekli olarak artış göstermiş, 
2016 yılı için ticarete konu aylık hacim düzenli olarak yaklaşık 50 TWh’ye (yaklaşık 4,55 bcm) ulaşmıştır.  

Tablo 12 - 2014 Gaz Hedefi Modeli Sunumunda Açıklanan Gaz Hedefi Modeli Ölçütleri 
 

 

Eşik 

Ölçüt Gün Öncesi Ürün En Yakın Ay Ürünü Vadeli 

1. İşlem hacmi Satış 530, Alış 585 Satış 120, Alış 120 Satış 0,6, Alış 0,8 

2. Alış – Satış 
Makası 
(spread) 

%0,4 %0,6 Hesaplanamadı 

3. Fiyat 
kademeleri 
duyarlılığı 

Satış %0.08, Alış 
%0.08 

Satış  %0.2, Alış 
Hesaplanamadı 

Hesaplanamadı 

4. İşlem sayısı 60 6 0,4 

 

 Eşik 

Ölçüt Spot, Hızlı ve Vadeli Piyasa Toplam 

5. Herfindahl-Hirschmann-Endeksi 
(HHI) 

7500 

6. Tedarik kaynağı sayısı 3 

7. Artık Arz Endeksi %143 

8. Alış-satış faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 

9. Ticaret faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 

Kaynaklar: ACER, Avrupa Gaz Hedefi Modeli – gözden geçirilmiş ve güncellenmiş hali, Ek 5, Piyasa Katılımcılarının 
İhtiyaçlarına ilişkin Ölçütler: Seçilmiş Avrupa Gaz Piyasalarına ilişkin Sonuçlar, Ocak 2015; ACER, Güncellenmiş 
Gaz Hedefi Modelinin başlatılmasına ilişkin Çalıştay, 16 Ocak 2015, Brüksel 

Hesaplanamadı: Ticaret yapılan günlere ilişkin yeterli bilgi olmadığı için değerler hesaplanamamıştır. 

Yukarıda verilen tablo, Avusturya’nın hala tam rekabetçi ve likit bir gaz piyasası haline gelmek için çaba 
sarf ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, 01 Ocak 2013 itibarıyla yeni piyasa modelinin uygulanması 
dolayısıyla kaydedilen gelişme yeni piyasa katılımcılarının piyasaya girmesine imkân tanımaktadır. 

Avusturya, Batı Avrupa’ya gaz sevkiyatı açısından fiziksel bağlamda büyük önem arz etmektedir. 
Avusturya gaz sektörü, ülkeye Baumgarten ve Oberkappel’den giren gazın büyük hacimlerle İtalya’ya 
ihraç edilmesi ile şekillenmiştir. Avusturya bunun yanı sıra Alman piyasasından (Net Connect Almanya) 
kaynak alan ve bölgedeki piyasalara (Avusturya’nın yanı sıra İtalya (PSV), Macaristan, Slovakya, 
Slovenya) gaz tedarik eden bir Batı-Doğu rotası olarak da giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu 
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durum, son yıllarda Almanya’dan (eski ihracat noktası) yüksek düzeyde fiziksel ithalat yapılmasına 
sebep olmuştur.  

Tüm tüketiciler kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahiptir. Avusturya ve komşu (özellikle de Alman) 
gaz piyasalarında belirli bir likidite düzeyine ve depolama ve iletim kapasitesinde kolay erişime sahip 
olan tedarikçiler piyasaya kolaylıkla girebilmektedir. Toptancı piyasalardan gaz satın alıp arz/perakende 
işine girişmek sorunlu bir süreç değildir. Yalnızca ticaret amacıyla sanal noktaya erişim sağlamak 
isteyen satıcıların piyasa bölgesi operatörü GCA ile dengeleme sözleşmesi yapmaları, CEGH’ye 
kaydolmaları ve E-Control’ü bilgilendirmeleri yeterlidir. Tedarikçilerin dengeleme grubunun bir parçası 
olmaları veya GCA ile ilişkili ve kendileri dengelemeden sorumlu taraflar olarak hareket etmeleri 
gerekmektedir.  

Tablo 13 - Farklı Tüketici Tipleri için Uygulanan Fiyatlar   
 

[€ct/kWh] 
Ticari6  

(200 MWh/yıl) 
Konut 7 

(15 MWh/yıl) 

Net şebeke ücreti %17 %20.82 

Sayaç ve kurulum 
bedeli 

%13 

%1.40 

İmtiyaz bedeli %4.21 

Gaz vergisi %7.63 

Enerji masrafı 
(tedarikçi marjı da 
dâhil) 

%53 %49.27 

KDV %17 %16.67 

TOPLAM (KDV 
dâhil) 

%100 %100 

Kaynak: E-Control 

Genel anlamda bakıldığında, Avusturya’da uygulanan konut ve sanayi gaz fiyatlarının AB ortalamasına 
yakın hatta AB ortalamasının altında olduğu gözlemlenmektedir.  

4.1.4. Şebeke erişim düzenlemesi 

01 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen giriş-çıkış modeli, transit ile ithalat arasındaki farkı kaldırarak 
mevcut tüm transit sözleşmelerini Üçüncü Paket hükümlerine uyumlaştırmıştır. Eski noktadan-noktaya 
erişim sözleşmeleri yeni giriş-çıkış sözleşmeleriyle değiştirilmiştir.  

Fiziksel lokasyonlarda merkezi ticaret noktası Baumgarten’le önceden yapılan bağlantı noktasında 
ticaret (flange-trading) yerine CEGH Avusturya’nın Doğu pazar alanı için sanal ticaret noktası haline 
gelmiştir.  

 

 

 

                                                   
 
 
6 Viyana bölgesi, bölgesel tedarikçi 

7 Viyana bölgesi, en ucuz tedarikçi 
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Şekil 54 –01 Ocak 2013 Tarihi İtibarıyla Yeni Piyasa Modelinin Kabul Edilmesi Öncesi ve 
Sonrasındaki Ticaret Noktaları  

 

Kaynak: CEGH 

Standart kapasite ürünü serbest olarak tahsis edilebilmekle birlikte, şebeke kısıtlamalarının noktadan 
noktaya kapasiteleri tamamen serbest olarak tahsis edilebilir kapasitelere dönüştürmeye izin vermediği 
yerlerde sınırlı tahsis edilebilir kapasiteler kullanılmıştır. Bu sayede taşıtanlar, kesintisiz, kesilebilir ve 
dinamik olarak tahsis edilebilir (DZK) kapasiteleri rezerve edebilirler. DZK kapasiteleri, serbest tahsise 
ilişkin kısıtlamalar içeren kapasite ürünleridir. Sanal noktaya veya önceden belirlenen noktaya özgü 
bağlantı dışında kalan diğer fiziksel noktalara yalnızca kesilebilir şekilde erişilebilmektedir. Taşıma 
kapasitesi sözleşmeleri esas olarak bir yıllığına yapılmaktadır. Var olan ve dönüştürülen sözleşmeler 
birden fazla yılı kapsayan anlaşmaları içermektedir. Standart kapasite sözleşmelerinin süreleri CAM 
(Kapasite Tahsis Mekanizması) ve NC’ye (Şebeke İşleyiş Düzenlemelerine) göre belirlenir. 

İletim Sistem Operatörleri, kendi kapasite ürünlerini 01 Nisan 2013 tarihinden beri PRISMA platformu 
üzerinden açık artırmaya çıkarmaktadır. Açık artırma yoluyla tahsis edilen kapasiteler için başlangıç 
fiyatı düzenlenmiş tarifeler üzerinden belirlenmektedir. Taşıtanlar, iletim sistemi giriş noktaları (sınır 
girişi) ve iletim sistemi çıkış noktasındaki (sınır çıkışı) sözleşmeli kapasitelerine bağlı olarak giriş ve çıkış 
bedelleri ödemektedir. Emtia bedeli uygulanmamaktadır. Yerli çıkış noktaları, Dağıtım Sistemi 
Operatörleri adına hareket eden AGGM tarafından rezerve edilmektedir. Dağıtım sistemine sahip yerli 
bağlantı noktalarındaki iletim bedelleri dağıtım çıkış bedelleri kapsamında alınmaktadır.  

E-Control, İletim Sistem Operatörleri için bir dizi maliyete dayalı düzenleme uygularken Dağıtım Sistemi 
Operatörleri için teşvik düzenlemesi kullanmaktadır. Bu düzenlemeler, İletim Sistemi Operatörleri için 
dört yıl süreyle geçerli iken İletim Sistemi Operatörleri için beş yıl süreyle geçerlidir. Tarifeler her İletim 
Sistemi Operatörü tarafından, E-Control tarafından onaylanan genel yöntemler kullanılarak hesaplanır. 
İletim Sistem Operatörleri tarafından yayımlanan bu tariflere E-Control’ün gözetimi altındadır.  

Avusturya’da İletim Sistem Operatörleri ve Dağıtım Sistem Operatörleri aynı dengeleme rejimine tabidir. 
Hâlihazırda uygulamada olan dengeleme grubu sistemi çerçevesinde, şebekeden tedarik almasına veya 
şebekeye gaz arz etmesine bakılmaksızın Avusturya gaz şebekesine bağlı olan tüm kullanıcıların sanal 
dengeleme grubuna bağlı olması şarttır. Dengeleme rejimi, piyasa alanı yöneticisi GCA tarafından 
uygulanan bir uygulama öncesi dengeleme rejimi ile takas ve uzlaştırma kurumu AGCS tarafından 
düzenlenen uygulama sonrası dengeleme rejimine bölünmelidir. Genel anlamda bakıldığında piyasanın 
dengeleme dönemi, gaz günü olup, saatlik dengesizliklerden kaçınmak için ek teşvikler de verilmektedir.  

Uygulama sonrası dengeleme, dengeleme grubundaki dengesizliklerin saatlik olarak dengelenmesi 
anlamına gelmektedir. Fiziksel dengeleme enerjisi Doğu piyasası alanındaki organize dengeleme 
piyasası tarafından karşılanmaktadır. Bu piyasa günlük bir piyasa olup CEGH tarafından 
yönetilmektedir. Dengeleme enerjisi, VTP’de bulunan gaz borsasında, dağıtım alanı yöneticisi AGGM 
tarafından alınıp satılmaktadır. Takas ve uzlaştırma kurumu AGCS, dengesizlik fiyatını dağıtım alanı 
yöneticisinin uygulanan siparişleri üzerinden, ayrıca VTP yoluyla dengelemenin mümkün olmadığı 
durumlarda dengeleme için ekonomik sıralama listesinden kabul edilen teklifler üzerinden hesaplar. Bu 
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fiyatlar, pozitif (negatif) dengeleme enerjisi için belirlenen hacim ağırlıklı ortalama saatlik fiyatlar 
üzerinden yüzdelik fiyat artışı (dengeleme-offset) için düzenlenir.  

Uygulama öncesi dengeleme, dengeleme grubu temsilcisinin kendi dengeleme grubu tarafından tayin 
edilen nominasyonu dengelememesi halinde, VTP’deki dengeleme gruplarının her birine yönelik olacak 
şekilde GCA tarafından uygulanan gün öncesi dengelemeyi müteakip olan işlem anlamına gelmektedir. 
GCA, sistemin istikrarını engelleyebilecek saatlik dengesizlikler yaratan dengeleme gruplarına gün 
içerisinde yükümlülükler (gün-içi yükümlülükleri) uygulatabilir. GCA, her dengeleme grubundaki saatlik 
dengesizliklerin gün-içi dengelemesini yapmak için, dengelemeden sorumlu taraflardan dengeleme 
teşvik zammı alır. 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla, aylık olarak yansıtılan bu bedel, 0,4 sent/kWh olacak 
şekilde sınırlandırılmıştır.  

4.1.5. Depo erişimine ilişkin düzenleme 

Avusturya gaz depolama sektörü yalnızca karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimine açıktır. 
Bununla birlikte Gaz Piyasası Kanunu, Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı’na, gerekli görüldüğü 
hallerde,  düzenlenmiş (regüle) üçüncü taraf erişimine ilişkin karar verme yetkisini tanımaktadır. Erişimin 
Şebekeye verimli bir şekilde erişimin sağlanabilmesi için teknik veya ticari erişimin gerekli olduğu 
depoları bulunan depo işletmecileri, operasyonel ve yasal ayrıştırma kurallarına uygun hareket etmek 
zorundadır. Depolara ilişkin karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi kapsamında, depo 
işletmecileri, üzerinde müzakere edilen koşullara bağlı olarak depoya ayrımcılık gözetmeksizin 
erişmekle yükümlüdür. Erişim hükmünün uygulanmasının mümkün veya makul olmaması durumunda 
depo işletmecileri depoya erişimi reddetme hakkına sahiptir.  

Talebin arzı aşması halinde depo işletmecileri kapasitelerini açık artırmaya çıkarmakla yükümlüdür. 
Müzakere edilen tarifeler göz önünde bulundurularak, tarifelerin AB’deki benzer bir hizmet için 
uygulanan ortalama tarifelerden %20’den yüksek olmamasına ilişkin yasal bir sınır uygulanmaktadır. 
Depolama kapasitesi genellikle, çalışma gazı hacmi, enjeksiyon ve geri üretim oranını içeren paket 
birimler (standart paket birimler) olarak verilir. Bunlara ek olarak birçok durumda depolama paketleri, ek 
çalışma gazı hacmi, enjeksiyon veya geri çekme kapasiteleri eklenmesi yöntemiyle kullanıcıya özel 
olarak düzenlenebilir. 

Yeni piyasa modelinin uygulanmasıyla birlikte depo işletmecilerinin depolama noktalarında giriş-çıkış 
kapasitesini rezerve etme yükümlülüğü getirilmiştir.  

4.1.6. Arz Güvenliği  

Arz güvenliğine ilişkin hükümler, Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Yönetim Kanununda belirtilmektedir.  

Arz güvenliğinden sorumlu olan ana taraflar şu şekilde sıralanabilir: 

 Dağıtım şebekesinin yeterliliğinden dağıtım alanı yöneticisi AGGM sorumludur 

 Arz güvenliğini sürekli izleyen ve gerekli hallerde arz güvenliğini korumak için önlem alan 
düzenleyici E-Control. 
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994/2010 sayılı ve Arz Güvenliği konulu AB Tüzüğünde belirtilen altyapı standartlarının sürdürülmesi, 
şebeke işletmecilerinin görevidir. Gaz ile ilgili olan tüm kuruluşlar, arz güvenliğine katkı sağlamakla 
yükümlüdür. 994/2010 sayılı Tüzük hükümleri uyarınca Avusturya bir koruyucu plan bir de acil durum 
eylem planı oluşturmuştur. Avusturya’nın stratejik gaz rezervi bulunmamaktadır.  

 

Avusturya’nın arz kaynakları kısıtlı olmasına rağmen arz güvenliği düzeyi yüksektir. Bu arz güvenliği, 
Slovakya’dan İtalya ve Almanya’ya kadar yüksek hacimli gaz naklini sağlayan şebeke tasarımı ve yıllık 
tüketimin kabaca üçte ikisini (yalnızca Alman şebekesine bağlı olan depolar hariç olmak üzere) 
kapsayan depolama kapasiteleriyle sağlanmaktadır. Buna ek olarak, oran hızla azalsa da, yerli üretim 
yerli talebin yaklaşık %20’sini karşılamaya yetmektedir. Doğu’daki tedarik rotasında arz kesintileri olsa 
dahi Avusturya, Almanya ve İtalya’dan önemli miktarda gaz tedarik edebilir çünkü bu iki noktada fiziksel 
ters akım (reverse flow) kullanılabilmektedir (yine de İtalya’dan Avusturya’ya nakil edilebilecek gaz 
miktarı tartışılabilir). AK’nun stres testinin de gösterdiği üzere, Avusturya, Rusya’dan gelen gaz 
tedarikinin 6 aylığına kesilmesi halinde ciddi bir sorun yaşamaksızın gaz kullanımına devam edebilir 
(Avusturya’nın İtalyan gaz tedarikindeki önemli rolü göz ardı edilmiştir). 

Başta elektrik üreticileri olmak üzere bazı büyük gaz tüketicileri kesilebilir gaz tedarik sözleşmelerine 
sahip olup bu durum arzda azalma olması halinde gaz tedarikçilerinin yük atabilmelerine imkân 
tanımaktadır.  

Tüketiciler genellikle, tedarikçinin değiştirilmesinden/seçilmesinden kaynaklanan veya tedarikçinin 
sözleşmede belirtilen şekilde gaz arz edememesi sebebiyle (iflas veya dolandırıcılık halinde vb.) ortaya 
çıkan kesintilerden son kaynak tedarikçisi düzenlemesiyle korunmaktadır. Mevcut tedarikçinin işi 
bırakması ve arz yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, mevcut müşteriler ilgili şebeke alanında 
aktif bir şekilde çalışmakta olan diğer tedarikçilere yönlendirilmektedir. Tüm gaz fiyatları gibi bu tarife de 
düzenlenmemiştir fakat tarifelerin, tedarikçinin normal tarifesini aşmaması şart koşulmaktadır. Yeni 
tedarikçiye yönlendirilen müşterilerin, iki hafta öncesinden haber vermek suretiyle sözleşmelerini 
feshetme hakları bulunmaktadır.  

4.1.7. Özet 

Avusturya gaz piyasası, Ekim 2002’de tamamen serbestleştirilmiş olup, bu tarih itibariyle tüketicilerin 
tamamı kendi tedarikçilerini seçebilmektedir. Avusturya, AB Üye Devleti olarak yükümlülüklerini her 
zaman yerine getiren bir devlet olarak bilinmekte ve birçok konuda AB şartlarının da ötesinde 
uygulamalar yapmaktadır.  

Gaz sektörünün denetlenmesi, izlenmesi ve düzenlenmesi görevini 2002 yılından beri E-Control 
üstlenmektedir. Serbestleştirme süreci boyunca gösterilen performans büyük ölçüde olumludur. 
Serbestleştirmenin hedefleri olan verimin artması, daha iyi hizmet verilmesi ve tüketiciler arasında adil 
paylaşım gibi hususlar büyük ölçüde karşılanmış olup, sistem bedellerinde de yüksek arz güvenliği 

Bilgi Kutusu: 
Avusturya’nın Acil Durum Planı:  
Avusturya’nın acil durum planı, 994/2010 sayılı Tüzük şartlarının yakinen takip etmektedir. Acil 
durum planı, arz krizi esnasında üstlenilecek görev ve sorumlulukları belirlemekte, ayrıca erken 
uyarı, alarm ve acil durum olmak üzere üç farklı kriz düzeyini de açıklamaktadır. piyasanın 
işlerliğini koruduğu ilk durumda, arz ile ilgili sorunların yaratacağı etkilerin hafifletilmesi amacıyla 
yalnızca piyasaya dayalı önlemlerin alınmasına izin verilir. Piyasa otoritelernin piyasanın 
fonksiyonunu izlediği bir yol izlenir. İkinci düzeyde, koruma altındaki müşterilerin arzının 
korunması açısından piyasaya dayalı olmayan önlemler de alınabilir. Bu kriz düzeylerini 
belirleyecek olan yetkili makam Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığıdır.  
Tedarike ilişkin bir acil durumun (üçüncü düzey) ortaya çıkması halinde, piyasa alanı yöneticisi 
tayınlama (rationing) önlemlerini uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda uygulanabilecek 
önlemler farklı bir iç tüzüğe (Erdgas-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung) tabidir. Tayınlama 

özellikle konut ve hastane gibi koruma altındaki müşterilere gaz tedarikini sağlamak için kullanılır.  
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standartlarından fedakârlık edilmeksizin önemli ölçüde azalma sağlanmıştır. Hem elektrik hem de gaz 
sektöründeki tüm bu tasarruflar, şebeke kullanıcı faturalarına toplam 640 milyon € düşüş olarak 
yansımıştır.  

Yapısal değişiklikler 

Piyasanın açılışı, gaz değer zincirinin iletim ve dağıtım segmentini önemli ölçüde değiştirmiştir. 
Günümüzde, Avusturya gaz İletim Şebeke Operatörlerinin büyük bir kısmı ayrıştırılmıştır. GCA, yasal 
olarak OMV’den ayrıştırılmış olup diğer İletim Sistem Operatörü olan TAG geçmişte büyük ölçüde 
Eni’nin mülkiyetinde olsa da günümüzde söz konusu operatörün ana paydaşı İtalyan İletim Sistem 
Operatörü Snam’dır.  

Genel anlamda bakıldığında, Avusturya gaz endüstrisinin, büyük ölçüde, kamu mülkiyetinde olduğu, 
şirketlerin büyük bir kısmının diğer piyasa katılımcılarında doğrudan ya da dolaylı olarak hisse sahibi 
oldukları görülmektedir. Perakende segmentine bakıldığında, özellikle de OMV’nin mülkiyetinde bulunan 
pay sebebiyle rekabetçilik işlevine ilişkin bazı endişeler bulunmaktadır. OMV, arz zincirinin tüm 
aşamalarında aktif olduğu için yaptığı uzun vadeli satış sözleşmeleri çerçevesinde perakendecilerin 
maliyetlerini etkileyebilecek bir konuma sahip iken bir yandan da en büyük perakende şirketlerinden 
birinde büyük bir pay sahibidir (EconGas). 

Toptan satış piyasası da önemli değişikliklere sahne olmuştur. Bununla birlikte toptan piyasası 
hâlihazırda kısa vadeli ticaret noktalarında esnek satın alma seçenekleri sunmaktadır. Avusturya’nın 
gaz merkezi olan Orta Avrupa Gaz Merkezinin (Central European Gas Hub - CEGH) rolü ve önemi 
giderek artmaktadır. Bununla birlikte, CEGH yetersiz likidite gibi sorunlarla karşılaşmaya devam etmekte 
olup ek arz ve talebi çekmelidir.  

Ocak 2013’te, sözleşmeli taşıma yollarına dayalı eski model yerine yeni bir giriş-çıkış sisteminin 
kullanılmaya başlanması önemli bir gelişmedir. Avusturya’nın üç piyasa alanı ve giriş-çıkış alanı (Doğu, 
Tirol ve Voralberg) bulunmaktadır. Doğuyla veya kendi aralarında herhangi bir bağlantıları olmaması ve 
Net Connect Germany üzerinden arz almaları sebebiyle Tirol ve Viralberg piyasa alanları, Ekim 2013 
itibariyle Alman piyasa alanı Net Connect Germany (NCG) ile kısmen birleştirilmiştir. Avusturya gaz 
tüketiminin yaklaşık %95’i Doğu piyasa alanında gerçekleşmektedir. Yeni rejim, Avusturya şebekesi 
üzerinden taşınan tüm gazların, hem çift taraflı hem de takas ticaretine imkân tanıyan merkezi bir sanal 
ticaret noktasında (CEGH) satılmasını öngörmektedir. 

Yapılan kapsamlı bir araştırmaya8 göre, hem elektrik hem de gaz için serbestleştirme yapılmamış olması 
halinde Avusturya GSYH’si %1 oranında daha düşük olacaktı. Bu rakam yaklaşık 3 milyar € GSYH’ye 
(ücret ve kar) denk gelmekte olup, serbestleştirme olmasaydı söz konusu meblağ kaybedilmiş olacaktı. 
Gaz tüketicileri de 2002 yılından itibaren ilk 10 yıl içerisinde 1,3 milyar € tasarruf etmişlerdir. Bu tasarruf 
hem işletme tüketicilerini (1,2 milyar €) hem de konut tüketicilerini (0,8 milyar €) kapsamaktadır. Bu 
yorumlar ışığında, gaz sektöründen elde edilen verimlerin net gelir kazancı olarak ortaya çıktığı sonucu 
doğmaktadır.9 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
8 Kratena, K. (2011)‚ Gesamtwirtschaftliche Effekte der Energiemarktliberalisierung in Österreich 
(Avusturya enerji piyasası serbestleştirmesinin genel ekonomik etkileri), mimeo, Vienna. 
9 E-Control, a.g.e.  
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Başarılar / İyi Uygulama Zorluklar / Eksiklikler 

 Giriş-çıkış erişim düzenlemelerinin ve 
şebeke düzenlemelerinin uygulanması 

 Perakende piyasasının erken açılması, 
AB gereksinimlerinin ötesine geçilmesi 

 Verimin ve arz güvenliğinin artması için 
düzenleyici teşvikleri destekleyen 
kuvvetli ve proaktif bir Ulusal 
Düzenleyici Kurum. 

 Giderek büyüyen bölgesel bir rol 
üstlenen gaz ticaret merkezinin 
kurulması  

Perakende piyasa yoğunluğunun artması 

Bölgesel merkezde (CEGH) yetersiz 
likidite 

 

4.1.8. Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler 

Avusturya çok sınırlı hacimde gaz tüketiyor olmasına ve çok yüksek dış bağımlılığa rağmen gelişmiş 
şebeke alt yapısı ile önemli bir transit ülke haline gelmiştir. 4.1.1’de özetlendiği gibi 2014 yılında 47 bcm 
gaz ithal, 41 bcm gaz ise ihraç etmiştir. Özellikle gaz ticaret merkezi olabilme yolunda atılan adımlar 
(merkezin oluşturulması, piyasanın serbestleştirilmesi vb.) alt yapı yatırımları (giriş-çıkış kapasiteleri, 
yıllık tüketiminin yaklaşık %80’ini karşılamaya yetecek doğal gaz depoları vb.) ile desteklenmiş olup 
doğal gaz piyasasının bu serbestlik seviyesine getirilmesi ile 4.1.7’de belirtildiği gibi GSYH’nin da 
serbestleşmenin gerçekleştirilmemesi durumuna göre çok daha iyi performans gösterdiği 
gözlemlenmiştir. 
  
Avusturya örneği incelendiğinde görülebilmektedir ki Türkiye’nin de coğrafi konumu sebebiyle bir transit 
ülke olabilmesi çok muhtemeldir. Ancak, Türkiye’de serbestleşmenin ekonomik faydalarının 
görülebilmesi ve Türkiye’nin transit ülke olmanın yanı sıra bir ticaret merkezi olabilmesi için çok ciddi alt 
yapı yatırımlarıyla ve piyasa reformlarıyla doğal gazın rahatça girip çıkabildiği, ticaretinin yapılabildiği 
bir havuz haline gelmesi gerekmektedir.  Avusturya’da gözlemlenen gelişmeler, alt yapı yatırımlarının 
kararlı serbestleşme adımlarıyla desteklenmesiyle kalıcı sonuçların ortaya konabildiğini işaret 
etmektedir.  

4.2. Almanya 

Bölüm Girişi: Bu bölümde gelişmiş doğal gaz piyasası ve Türkiye gibi yüksek tüketimi olan bir 
ülke olan Almanya incelenmiştir. 

4.2.1. Geçmiş Deneyimler 

AB’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, 2013 yılı için 1009 TWh (yaklaşık 88 bcm) tüketim ile aynı 
zamanda AB’nin en büyük doğal gaz tüketicisidir. Bu makroekonomik özellikler, federal düzen ve 
Avrupa’nın merkezindeki coğrafi konumu sebebiyle Almanya, başta doğal gaz olmak üzere Avrupa 
Birliği’nin enerji sektörü üzerinde göz ardı edilemeyecek bir etkiye sahiptir.  

Tüketimin yalnızca %10’luk kısmının iç kaynaklı rezervlerden elde edilebilmesinden dolayı Almanya net 
ithalatçı konumundadır. 2015 yılında Almanya, ana kaynak ülkeleri olan Rusya (ve diğer Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri), Hollanda ve Norveç’ten 1.534 TWh (yaklaşık 133 bcm) doğal gaz ithal 
etmiştir. Bunlara ek olarak, Avrupa’nın merkezindeki konumu göz önünde bulundurulduğunda Almanya 
bir transit ülke olma özelliği de göstermektedir. 2015 yılı ihracat hacimleri 746 TWh’ye (yaklaşık 65 bcm) 
ulaşmış olup doğal gaz ihraç edilen ülkeler Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda ve İsviçre (ve İsviçre 
üzerinden İtalya) olarak sıralanabilir.  
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Şekil 55 – Sektöre Göre Gaz Tüketim Payları  

 

Kaynak: Eurogas 

Alman yüksek basınçlı iletim şebekesi yaklaşık 38.000 km uzunluğunda olup 17 İletim Sistem 
Operatörünün mülkiyetindedir. Ana boru hatları, büyük ithalat noktalarını yükleme merkezlerine, ihracat 
noktalarına ve depolara bağlamaktadır. Boru hattı altyapısının büyük bir kısmının iki veya daha fazla 
İletim Sistem Operatörüne ait olmasına rağmen ticari açıdan ve mevzuatlar bağlamında farklı boru 
hatları olarak düşünülmesi Alman gaz iletim sektörünün bir özelliği olarak düşünülebilir. Alman dağıtım 
sistemi, her basınç düzeyinde toplam 485.413 km boru hattından oluşmakta olup, toplamda yaklaşık 
700 gaz Dağıtım Sistem Operatörü bulunmaktadır (bunların yalnızca %12’si 1.000 km’den daha uzun 
şebekeleri işletmektedir).  

Alman gaz şebekesi yüksek ve düşük kalorili gaz olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmıştır. 
Hollanda’dan ithal edilen gaz ile ülkenin kendi ürettiği gaz genellikle düşük kalorili gazdır. Norveç, Rusya 
ve diğer kaynaklardan ithal edilen gaz ise yüksek kalorili gaz özelliği gösterir. Mevcut düşük kalorili gaz 
düzeyine göre yaklaşık olarak 400 TWh (yaklaşık 40 bcm) olan düşük kalorili gaz kaynakları hızlı bir 
şekilde tükenmekte olup 2030 yılına kadar yavaş yavaş bunların değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı 
şekilde şebeke altyapısı, sanayi ve elektrik üretim tesisleri ile konut gaz tertibatının yüksek kalorili gaza 
göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 56 – Alman Yüksek Basınçlı Gaz İletim Şebekesi  

 
Kaynak: FNB Gas 

Almanya, gaz tüketimine ilişkin depolama kapasitesi bakımından AB’deki en büyük depolama 
kapasitelerinden birine sahiptir. 2015 yılı sonunda kullanılabilir çalışma gazı hacmi yaklaşık 27,6 bcm 
olup bunun yarısı porlardan oluşan depolarda (genellikle tüketilmiş gaz bölgeleri) diğer yarısı ise tuz 
mağaralarında saklanmaktadır. Serbestleştirmenin başlangıcında dahi depolama hacmi oldukça yüksek 
(2001 yılında 19 bcm) olmuştur. Bu tarihten sonra en büyüğü yalnızca Alman şebekesine bağlı olan 
Haidach/Avusturya projesi olan birkaç depolama projesi daha eklenmiş ve bazı depolar coğrafi sorunlar 
nedeniyle kapatılmıştır.  

Alman gaz piyasası karakteristik olarak, kendi tedarik alanlarında şebekeleri ve tekelleri bulunan 
bölgesel/belediyeye ait dikey entegre girişimlerden ve birkaç büyük ithalatçıdan (ör. Ruhrgas) 
oluşmuştur. İthalat, toptan satış ve taşımacılık, tedarik zincirinin her kısmında yapılan uzun vadeli ikili 
anlaşmalar yapılmıştır (ithalatçılar, üretime yönelik olarak üreticilerle, satış için ise dağıtım şirketleriyle 
uzun vadeli sözleşmeler yapmışlardır). İthalatta kullanılan büyük boru hatları ya üreticilerin mülkiyetinde 
kalmış ya da ithalatçı ve üreticilerin ortak mülkiyetine alınmıştır. Hem ithalatçılarla üreticiler hem de 
ithalatçılarla dağıtım şirketleri arasında belirlenen gaz fiyatları tipik bir şekilde petrol fiyatlarına bağlantılı 
olmuştur.  
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Şekil 57 – Serbestleşmenin Başlangıcından beri Alman Gaz Sektörünün Gelişimi 

 

Piyasanın açılması, ‘gaz değer zincirinin’ iletim ve dağıtım bölümlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. 
Günümüzde Alman gaz İletim Sistem Operatörleri büyük ölçüde özelleştirilmiş ya da en azından yasal 
olarak ayrıştırılmıştır. Bu sebeple de gaz şebekesi özel şirketlerin mülkiyetinde olup yine özel şirketlerce 
işletilmekte, yerel belediyeler ve federal yönetimler bazı operatörlerdeki paylarını korumaktadır.  

Benzer bir durum, ayrıştırma ve özelleştirme sürecinden geçen Dağıtım Sistem Operatörleri için de 
geçerli olup belediyeler kendi mülkiyet paylarını belirli bir ölçüye kadar korumaktadır. Dağıtım imtiyazları 
artık geçerli değildir ve sınır hakları feshedilmiştir. Tüm müşteriler kendi gaz tedarikçilerini seçebilme 
hakkına sahiptir. Dağıtım alanlarının %90’ından fazla kısmında müşteriler 31’den fazla tedarikçi 
arasında seçim yapabilmektedir. Neredeyse %70’lik kısımda ise müşteriler 50’den fazla tedarikçi 
arasından kendi gaz tedarikçilerini seçmektedir. Tedarikçi değiştirme oranları istikrarlı bir şekilde artış 
göstermiştir. Sanayi ve ticari kullanıcılar için tedarikçi değiştirme oranı 2015 yılında %11,8 iken konut 
müşterilerinin %9,2’si tedarikçi değiştirmiştir (hacme göre). Kayıtlı yük sayacı bulunan (büyük, konut 
dışı) müşterilerin yalnızca %32’si, yeniden düzenlenen sözleşmeler çerçevesinde, kendileri için otomatik 
olarak belirlenen yerli son kaynak tedarikçilerden gaz alırken, konut gazının %24’ü, otomatik olarak 
belirlenen sözleşme üzerinden, son kaynak tedarikçilerden tedarik edilmektedir, diğer bir deyişle bu 
konutlar, genellikle varsayılan yerli tedarikçiler tarafından önerilen daha rekabetçi sözleşmelerden birine 
dahi geçiş yapmamıştır. 

4.2.2. Piyasanın Organizasyonu 

Alman gaz piyasası, iki piyasa alanı şeklinde düzenlenmiş olup her alanın kendisine ait bir sanal ticaret 
noktası bulunmaktadır. Bu iki piyasa alanı Kuzey ve Batı Almanya’nın büyük bir kısmını kapsayan 
Gaspool (GPL) ile Batı ve Güney Almanya’yı kapsayan Netconnect Germany’dir (NCG). İletim sistem 
operatörleri, bu piyasa alanlarından sadece birine mensuptur. İletim Sistem Operatörü şebeke 
faaliyetinde gözlemlenen çakışmalar, piyasa alanlarının da çakışmasına sebep olmaktadır.  

 
 
 
 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  71 

 

Şekil 58 – Alman Gaz Piyasası Alanları 

 

Kaynak: Bundesnetzagentur 

Her iki piyasa alanı da yüksek ve düşük kalorili şebeke alanlarını kapsamakta ve dolayısıyla kalite 
dönüştürme hizmetleri vermektedir. Borsadaki ticaretin ise kaliteden bağımsız olarak işlediği 
düşünülmektedir. 

İthalat, toptan satış ve tedarik bağlamında, Alman piyasasında yer alan aktörler şu şekilde sıralanabilir: 

 Birkaç büyük ithalatçı (eski ithalatçılar, örneğin E.ON) ve satışa dönük (downstream) çalışan 
üreticiler (ör. Gazprom and Statoil); 

 Ulusal veya bölgeler üstü düzeyde doğal gaz ticareti yapan ve tedarik eden büyük toptan 
satıcılar; 

 Başta eski tekel bölgeleri olmak üzere genellikle sadece belirli sayıdaki dağıtım alanlarında 
faaliyet gösteren, fakat diğer alanlara da giriş yapan, genellikle yerel Dağıtım Sistem 
Operatörüne bağlı olan bölgesel ve yerel (genellikle küçük ölçekli) satıcılar ve tedarikçiler; 

 Genellikle nüfusu yoğun olan kentsel alanlara odaklanan, toptan piyasasından gaz satın alıp 
ülkenin her yerinden müşterilere tedarik eden bir dizi yeni girişimci.  

Şebeke bağlamında Alman gaz sektörü şu aktörlerden oluşmaktadır: 

 5 ila 10 tanesi bölgesel kapsama alanından daha fazlasına sahip olan, nispeten büyük 17 adet 
İletim Sistem Operatörü (ör. Open Grid Europe ve Gasunie Deutschland). Geriye kalan İletim 
Sistem Operatörleri bölgeyle kısıtlanmış İletim Sistem Operatörleri ile tek bir boru hattına sahip 
(tek bir boru hattında pay sahibi) olan İletim Sistem Operatörleridir (ör. Fluxys TENP veya 
GRTgaz Deutschland).  

 Daha büyük İletim Sistem Operatörlerinin büyük bir kısmı, mülkiyet ayrıştırması yöntemini 
kullanmıştır. Örneğin, Open Grid Europe, E.ON’dan; Thyssengas ise RWE’den ayrılmıştır. 
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Birkaç İletim Sistem Operatörü ise ITO modelini uygulamaktadır. Hala VNG mülkiyetinde 
bulunan ONTRAS ve halen EnBW mülkiyetinde bulunan Terranets BW buna örnek verilebilir. 
ISO modelini10 uygulayan İletim Sistem Operatörü bulunmamaktadır.  

 Genellikle devlete ait olan ve tedarik şirketleriyle bağlantısı bulunan yaklaşık 700 adet bölgesel 
ve küçük yerel Dağıtım Sistemi Operatörü (yalnızca hesap ve hukuki ayrışma gerekmektedir).  

Bundesnetzagentur – BnetzA’ya göre, ülkede depo tesisi işleten toplam 24 tüzel kişi ile Alman gaz 
depolama sektörünün rekabetçi olduğu düşünülmektedir. Yoğunlaşma oranı CR3 (en büyük üç şirketin 
ortak hissesi), 2015 yılı sonunda %73,3’dür.  

BNetzA, Alman ulusal düzenleme kurumu olup gaz, elektrik, telefon, posta hizmetleri ve demiryolu 
şebekesi üzerinde çalışmaktadır. Ulusal Düzenleme Kurumunun kurulmasını ve gaz şebekelerine 
karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişiminin ilga edilmesini şart koşan İkinci Direktifi 
uygulamaya koyan 2005 tarihli Enerji Kanunuyla 2005 yılında mevcut halini almıştır. Federal Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı kapsamında çalışan, bağımsız federal bir otoritedir.  

BNetzA başkanı ve iki başkan yardımcısı, federal parlamento ile eyalet parlamentoları temsilcilerinden 
oluşan ve BNetzA konseyinin önerisi üzerine hükümet tarafından atanır. Başkan 5 yıl için görevlendirilir, 
görev süresi bir kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

4.2.3. Ticaret  

Yukarıda da belirtildiği üzere Almanya’da, kendilerine ait sanal ticaret noktaları olan iki adet piyasa alanı 
bulunmaktadır. Her iki piyasa alanı için de gaz borsadan (EEX ve PEGAS, Powernext ve EEX ortaklığı), 
tezgahüstü piyasadan ve ikili anlaşma biçiminde ticarete dökülebilir. Borsada işlem gören gaz ilk 
zamanlarda kaliteden bağımsız olarak düşünülmekteydi. Ancak, 2013 yılında, kalite özellikli ürünler de 
borsaya sokulmuştur.  

Ticareti yapılabilen ürünler, gün içi ve gün öncesi vadeden, aylık, üç aylık, mevsimsel ve yıllık (genellikle 
en fazla 3 yıllık) vadelere kadar farklı dönemlere hitap etmektedir. PEGAS, aynı zamanda ürünlerin 
Almanya ve komşu piyasalar (TTF, PEG Nord ve ZPT) arasında spread ürünleri de sunmaktadır.  

  

                                                   
 
 
10 ISO modeli, 2009/73/EC sayılı AB Direktifi tarafından gerekli görülen üç ayrıştırma modelinden biridir. 
ISO modeliyle, dikey entegre teşebbüsler iletim mülkiyetini sürdürürken sistem işletimi bağımsız bir 
sistem operatörü (ISO) tarafından üstlenilmektedir. Bu bağlamda ISO; şebeke erişimi, kapasite 
pazarlama ve günlük işlemler açısından taşıtanların tek muhattaptır.  
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Şekil 59 - PEGAS Ticari Doğal Gaz Ürünleri 

 

Kaynak: PEGAS 

2015 yılında EEX’te borsa ticareti hacmi 292 TWh (yaklaşık 25,45 bcm) olup bunun 195 TWh’lik 
(yaklaşık 17 bcm) kısmı spot ticarete konu olmuştur. Ticaret hacimlerinin daha büyük bir kısmı, aracılı 
tezgahüstü işlemler olup 2013 yılında 2.580 TWh (yaklaşık 234,55 bcm) gaz için işlem yapılmış, bunun 
1.520 TWh’si (yaklaşık 132,5 bcm) aynı yıl içerisinde fiziksel teslimat içermiştir.  
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Tablo 14 - 2014 Gaz Hedef Modeli Sunumunda Açıklanan Gaz Hedef Modeli Ölçütleri 
 

 

Eşik 

Ölçüt Gün Öncesi Ürün En Yakın Ay Ürünü Vadeli 

1. İşlem 
hacmi 

GPL: Satış 992, Alış 1,133 
NCG: Satış 1,624, Alış 
1,669 

GPL: Satış 74, Alış 71 
NCG: Satış 194, Alış 197 

GPL: Satış 0,3, Alış 0,3 
NCG: Satış 0,7, Alış 1,1 

2. Alış – 
Satış 
Makası 
(spread) 

GPL: %0,2  
NCG: %0,2 

GPL: %0,4 
NCG: %0,4 

GPL: Bilinmemektedir 
NCG: %0,5 (12. ay) 

3. Fiyat 
kademeleri 
duyarlılığı 

GPL: Satış %0,03, Alış 
%0,04 
NCG: Satış %0,03, Alış 
%0,04 

GPL: Bilinmemektedir 
NCG: Satış %0,2, Alış 
%0,3 

GPL: Bilinmemektedir 
NCG: Bilinmemektedir 

4. İşlem 
sayısı 

GPL: 217 
NCG: 393 

GPL: 14 
NCG: 35 

GPL: 4,4 
NCG: 5,8 

 

 Eşik 

Ölçüt Spot, Nakit ve Vadeli Piyasa Toplam 

5.Herfindahl-Hirschmann-Endeksi 
(HHI) 

1,982 

6. Tedarik kaynağı sayısı 4 

7. Artık Arz Endeksi %116 

8. Alış-satış faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 

9. Ticaret faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 

Kaynaklar: ACER, Avrupa Gaz Hedefi Modeli – gözden geçirilmiş ve güncellenmiş hali, Ek 5, Piyasa Katılımcılarının 
İhtiyaçlarına ilişkin Ölçütler: Seçilmiş Avrupa Gaz Piyasalarına ilişkin Sonuçlar, Ocak 2015; ACER, Güncellenmiş 
Gaz Hedefi Modelinin başlatılmasına ilişkin Çalıştay, 16 Ocak 2015, Brüksel 

Bilinmemektedir: Ticaret yapılan günlere ilişkin yeterli bilgi olmadığı için değerler hesaplanamamıştır. 

BNetzA tarafından 2015 için rapor edilen yoğunluk raporları, standart yük profili müşterileri için CR3 
kriteri bazında %22, kayıtlı yük ölçüm cihazı olan müşteriler için ise CR3 kriteri bazında %29’u 
göstermektedir.  

Tüm müşteriler kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahiptir. Almanya ve komşu gaz piyasalarında belirli 
bir likidite düzeyine sahip olan tedarikçiler piyasaya oldukça kolay bir şekilde girebilmekte ve depolama 
ve iletim kapasitesine de kolay bir şekilde erişebilmektedir (seçilmiş birkaç muafiyet vardır). Toptancı 
piyasalardan gaz satın alıp arz/perakende işine girişmek sorunlu bir süreç değildir. Yalnızca ticaret 
amacıyla sanal noktaya erişim sağlamak isteyen satıcıların sadece piyasa alanı operatörüyle 
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dengeleme sözleşmesi yapmaları gerekmektedir. Tedarikçilerin aynı zamanda BNetzA’ya kaydolmaları 
ve her dağıtım şebekesi alanı için Dağıtım Sistem Operatörü ile tedarikçi çerçeve anlaşması yapmaları 
gerekmektedir.  

Tablo 15 - Farklı Müşteri Tipleri için Uygulanan Ortalama Fiyat Düzeyleri ve Bileşenleri 
 

 Sanayi 
(116 GWh/yıl) 

Ticari  
(116 MWh/ yıl) 

Konut 11 
(24 MWh/ yıl) 

Net şebeke ücreti %8,4 %22,3 %25,2 

Sayaç ve kurulum 
bedeli 

%0,3 %1,2 %3,0 

İmtiyaz bedeli %0,0 %0,8 %0,6 

Gaz vergisi %15,3 %10,6 %10,3 

Tedarikçinin payı12 %76,0 %65,4 %60,9 

TOPLAM (KDV 
hariç) 

%100,0 %100,0 %100,0 

Kaynak: BNetzA 

Tedarik zincirinin tüm düzeylerinde rekabetin artması sebebiyle Almanya’da uygulanan fiyatlar son 
birkaç yıldır büyük bir baskı altındadır. Konutlar için düzenlenmiş şebeke bedelleri, sayaç bedelleri, 
imtiyaz bedelleri ve KDV de dâhil olmak üzere vergiler toplamı nihai gaz fiyatının neredeyse %50’sine 
tekabül etmektedir. 

4.2.4. Şebeke erişim düzenlemesi 

Alman İletim Sistem Operatörleri, ayrıştırılmış (decoupled) giriş-çıkış modelleri kapsamında hizmet 
vermektedir. Bununla birlikte, İletim Sistem Operatörlerinin giriş-çıkış modelleri uygulamalarında ufak 
farklılıklar bulunmaktadır. 2007 tarihinden itibaren giriş-çıkış modelinin uygulanması tüm İletim Sistem 
Operatörleri için zorunlu hale getirilmiştir. Giriş-çıkış modeli için sınırdan sınıra (transit) doğrudan nakiller 
tam olarak uyarlanmış, eski sözleşmeler de giriş-çıkış sistemine tam anlamıyla uyumlaştırılmıştır. 
Bununla birlikte, sanal nokta veya ön tanımlı noktaya özel bağlantılar dışında kalan diğer fiziksel noktalar 
erişilebilir değildir veya sınırlı tahsis edilebilir kapasiteler kullanan taşıtanlar için kesilebilir olmak 
kaydıyla kullanılabilmektedir. Bazı İletim Sistemi Operatörleri, (standart) serbest tahsis edilebilir 
kapasitelerin yanında, sınırlı tahsis edilebilir kapasiteler de sunmaktadır.  

Bir piyasa alanında rezerve edilen serbestçe tahsis edilebilir kapasiteler (diğer adıyla standart ürünler), 
gazın dağıtım düzeyine taşınmasına imkân tanımaktadır. “Şehir girişlerinde” ayrıca bir kapasite 
rezervasyonu yapılması gerekmemektedir. Bu işlem, Dağıtım Sistemi Operatörü düzeyinde sözleşmeye 
bağlanan tüm çıkış kapasitelerinin toplam kapasite talebi göz önünde bulundurularak,  Dağıtım Sistem 
Operatörü tarafından “iç talimat” yöntemiyle yapılmaktadır. Yüksek basınçlı nakil boru hatları olan (daha 
büyük) Dağıtım Sistemi Operatörleri, çıkış kapasitesi rezervasyonlarını giriş-çıkış sistemine göre 
sunmaktadırlar. Dağıtım sistemi operatörünün altında bulunan dağıtım sistemi operatörleri de iç talimat 
yöntemi uygulamaktadır. Bu Dağıtım Sistemi Operatörleri Şebeke ücretleri kapsamında üretim şebeke 
operatörlerine ödenen tüm masraflar çıkış tarifelerine eklenir veya (uygun durumlarda) aşağıdaki 
şebeke operatörlerine doğrudan rücu edilir.  

                                                   
 
 
11 Ön tanımlı tedarikçilerinden gaz tedarik etmeyen konutlar, ortalama %10 daha yüksek bir fiyat 

üzerinden ön tanımlı tedarik sözleşmesi kapsamında gaz tedariki alır. 

12 Gaz satın alım, satış, pazarlama, diğer masraflar ve kar marjı da dâhildir.  
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Eski sözleşmeler giriş-çıkış sistemine entegre edilmiştir. İletim Sistem Operatörleri, giriş-çıkış 
sistemlerinin uygulanması ve daha sonrasında piyasa alanlarının entegrasyonu sırasında, hâlihazırda 
satılmış olan kapasitenin değişen piyasa ortamında kesintisizliğinin sağlanması için gerekli önlemleri 
almıştır. İletim Sistem Operatörleri, altyapı yatırımlarının yanı sıra, serbest tahsis edilebilirliğe ilişkin 
kısıtlamalar getirerek veya yük akış sözleşmeleri yapmak suretiyle kapasitenin kesintisizliğini 
korumuştur.  

Kapasite, sözleşmeli kapasitelerin üzerinden fiyatlandırılır ve mal ücreti alınmaz. Ekim 2011 tarihinden 
itibaren, kapasitelerin büyük bir kısmı (kesilebilir kapasiteler, nihai tüketicilerin iletim düzeyine doğrudan 
bağlı olduğu noktalar, depolar, LNG terminalleri, üretim ve biyogaz enjeksiyonu İlk Giren İlk Çıkar (İGİÇ) 
üzerinden tahsis edilmektedir) için açık artırma (PRISMA Primary platform üzerinden) kullanılmaktadır. 
Kapasite açık artırmaları bağlamında, düzenlenmiş tarifeler taban fiyat (rezerv fiyatları) olarak 
kullanılmakta, açık artırmadan alınan sonuç yalnızca taban fiyatının üzerinde ödenen bir prim olarak 
kabul edilmektedir. Bu sebeple, uzun vadeli sözleşmelerde, gerçek fiyat (genellikle yıllık olarak 
düzenlenir) artı açık artırma primi olarak belirlenir. İlk uygulamada günlük açık artırma için taban fiyatı 
sıfır olarak belirlenmiş olmakla birlikte konu hakkında deneyim edinildikten sonra (kısa vadeli kapasite 
rezervasyonlarına eğilimin ortaya çıkmasının ardından) düzenlenmiş tarife, taşıtanların kısıt olmayan 
şebeke noktalarında herhangi bir ücret ödemeksizin kapasite rezervasyonu yaptırmalarını önlemek 
amacıyla, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren günlük açık artırma rezerv fiyatı olarak da kullanılmaya 
başlanmıştır.  

Başlangıçta İletim Sistem Operatörleri giriş-çıkış modelini bazı yerlerde farklı şekillerde uygulamıştır. 
Fakat o tarihten itibaren yapılan sanayi anlaşmaları ve düzenleyici hükümler, uygulanan modellerin 
birbirine çok benzer bir hal almasına sebep olmuştur. Bununla birlikte bazı farklılıklar halen 
görülmektedir. Örneğin, tarifelerin tek tip veya lokasyona göre değişiklik gösterir olmasına 
bakılmaksızın, belirli kapasite ürünleri için uygulanan indirimler farklılık göstermektedir.  

Almanya gaz şebekesi operatörleri, BNetzA veya (küçük Dağıtım Sistemi Operatörleri için) devlete bağlı 
düzenleme kurumları tarafından uygulanan teşvike dayalı gelir tavanı düzenlemelerine tabidir. Bu 
düzenleme programı beş yıllık bir dönemi kapsamakta olup, ilgili dönemin her yılı için izin verilen gelirleri 
belirlemek için baz yılın fiyatları (uygun bir getiri oranı da dâhil) artı enflasyon, eksi genel ve münferit 
verimlilik hedefi hesaplamasını kullanmaktadır.  

Tarifeler, her İletim Sistem Operatörü tarafından, BNetzA tarafından onaylanmış münferit yöntemler 
kullanılarak hesaplanmakta ve İletim Sistem Operatörleri tarafından, BNetzA’nın da gözetimi dâhilinde 
yayımlanmaktadır.  

Piyasa alanı operatörleri, fiziksel kontrol enerjisinin satın alınması işleminin yanı sıra taşıtanlarla 
(dengeleme grubundaki sorumlu taraflarla) ticaret anlaşmaları yapmakla yükümlüdür. Dengesizlikler, 
dengeleme grupları içerisinde birleştirilir. Öncelikle ve özellikle toptan spot piyasalarına (diğer adıyla 
standart ürünler) dayanan kontrol gazı satın alımına ilişkin dengeleme için ekonomik sıralamasını 
belirlemiş olan piyasa operatörleri, hâlihazırda ENTSOG gaz dengeleme hedef modelini 
uygulamaktadır. Yalnızca toptan piyasalarının yetersiz kalması halinde, komşu spot piyasaları, 
tezgahüstü ticaret ve bölgesel olarak belirlenen ürünler gibi diğer kaynakların kullanılmasına izin 
verilmektedir.  Dengeleme için ekonomik sıralama, genellikle standart kısa vadeli ürünler ile standart 
olmayan uzun vadeli ürünler arasında değişiklik göstermektedir. Dengesizlikler, günlük olarak tamamen 
nakdi olarak çözüme kavuşturulur, bu konuda hiçbir tolerans yoktur. Almanya ve komşu spot piyasası 
fiyatları toplanarak sistemin satın alması durumunda bu rakamın 0,9, sistemin satması durumunda ise 
1,2 ile çarpılması yöntemine dayanılarak fiyatlar belirlenir. Kayıtlı yük ölçüm cihazları bulunan müşteriler 
ve 300 MWh/saatten fazla kapasitesi bulunan müşteriler için gün içi yükümlülükleri uygulanır.  

4.2.5. Depolama erişimine ilişkin düzenleme  

Alman gaz sektörü, yalnızca karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimine açıktır. Verimli bir 
şebeke erişimini sağlamak için teknik veya ticari erişim sağlanması gereken depolara sahip olan depo 
işletmecilerinin işletime ve hukuki ayrıştırmaya ilişkin kurallara uyması gerekmektedir. Depolar için 
karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi kullanılması sebebiyle depo işletmecilerinin, 
müzakere edilen şartlar çerçevesinde depolara ayrımcılık gözetmeyen erişim sağlaması gerekmektedir. 
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Erişim hükmünün uygulanmasının mümkün veya makul olmadığı durumlarda depo işletmecileri depoya 
erişimi reddedebilir.  

Depolama kapasiteleri genellikle Store-X (kapasite tahsis platformu) üzerinden açık artırmaya 
çıkarılmakla birlikte bu tür bir uygulama yapılması zorunlu değildir. Depolama kapasitesi genellikle, 
çalışma gaz hacmi, enjeksiyon ve geri çekme oranını bir araya getiren paket birimler (standart paket 
birimler) olarak verilir. Bunlara ek olarak birçok durumda depolama paketleri ek çalışır gaz hacmi, 
enjeksiyon veya geri çekme kapasiteleri alınması yöntemiyle kullanıcıya özel olarak düzenlenebilir. 

Depoya erişim için, genellikle, taşıtanların depo giriş/çıkış noktalarında, ilgili kapasiteye uyan bir 
kapasite edinmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, depo işletmecileri, sanal ticaret noktasına bağlı 
sanal depolama kapasitesi imkânı vermeye başlamışlardır. Bu sanal ticaret noktasından sonra şebeke 
erişimi deponun lokasyonuna göre depo işletmecileri tarafından sağlanmaktadır.  

4.2.6. Arz Güvenliği 

Kanunlar çerçevesinde arz güvenliği sorumluluğu tedarik şirketlerine ve şebeke operatörlerine 
verilmiştir. Bununla birlikte, Enerji Kanunu, somut araçlar bağlamında oldukça belirsizdir. Almanya, arz 
güvenliği konulu 994/2010 sayılı AB Tüzüğünü kullanmış olup bunun akabinde bir önlem planı ve acil 
durum eylem planı oluşturmuştur. Almanya’nın stratejik bir gaz rezervi bulunmamaktadır.  

 

Yoğun ve iyi gelişmiş iletim şebekesi, yıllık gaz talebinin %25’inden fazlasına tekabül eden fazla depo 
kapasitesi ve Hollanda, Norveç ve Rusya’dan gelen önemli tedarik boru hatlarını da kapsayan çok 
sayıda büyük tedarik rotası sayesinde Almanya’nın arz güvenliği düzeyi oldukça yüksektir. Rusya’dan 
alınan ve Ukrayna üzerinden getirilen gaz arzında yaşanan kesintiler sebebiyle, Baltık Denizi altından 
geçen boru hatları üzerinden Almanya ile Rusya’yı doğrudan bağlayan yıllık toplam 55 bcm kapasiteli 
Kuzey Akımı kurulmuştur. Yaşanılan son endişe ise Alman talebinin hâlihazırda yaklaşık %40’ını 
karşılayan Rus gaz arzının tamamen kesilmesi ile ilgilidir. Avrupa Komisyonu stres testi, Rusya’dan 
alınan gaz arzının 6 ay kesilmesi halinde Almanya’nın ciddi bir şekilde zarar görmeden bu süreci 
atlatabileceğini göstermektedir.  

Başta elektrik üretimi yapanlar olmak üzere çok sayıda büyük gaz tüketicisi kesilebilir gaz sözleşmesine 
sahip olup bu tip sözleşmeler arzın yetersiz gelmesi halinde tedarikçilerin yükü atabilmesine imkân 
tanımaktadır. Bununla birlikte, elektrik İletim Sistemi Operatörlerinin elektrik santrallerini işler halde 
tutma gerekliliklerinin doğal gaz yük atımından daha büyük önem arz ettiği bazı durumlarda bu elektrik 
santralleri, elektrik tedarik sistemi bağlamında sistemle ilgili olarak düşünülebilir. 

Tüketiciler genellikle, tedarikçinin değiştirilmesinden/seçilmesinden kaynaklanan veya tedarikçinin 
sözleşmede belirtilen şekilde gaz arz edememesi sebebiyle (iflas veya yolsuzluk vb. halinde) ortaya 
çıkan kesintilerden son kaynak tedarikçisi/ön tanımlı tedarikçi düzenlemesiyle korunmaktadır. Son 
kaynak tedarikçisi genellikle bir dağıtım alanındaki en büyük tedarikçi olup bu tür durumlarda kullanılmak 

Bilgi Kutusu: 
Almanya Acil Durum Planı:  
Almanya’nın acil durum planı, 994/2010 sayılı Tüzük şartlarına sıkı sıkıya uymaktadır. Acil durum 
planı, arz krizi sırasında üstlenilecek görev ve sorumlulukları tanımlamakta, ayrıca erken uyarı, 
alarm ve acil durum olmak üzere üç farklı kriz düzeyini de açıklamaktadır. Piyasa makamlarının 
piyasanın fonksiyonunu izlediği ve piyasanın işlerliğini koruduğu ilk iki durumda, arz ile ilgili 
sorunların yaratacağı etkilerin hafifletilmesi amacıyla yalnızca piyasaya dayalı önlemlerin 
alınmasına izin verilir. İlk iki düzey Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından ilan edilirken üçüncü 
düzey, Hükümet tarafından bir kararname şeklinde ilan edilir.  
Tedarike ilişkin bir acil durumun (üçüncü düzey) ortaya çıkması halinde, piyasaya dayalı 
önlemlerin arz güvenliğini ve sistemin istikrarını sağlamaya yeterli olmadığı durumlarda gaz 
dağıtımını (yük dağılımı) yönetmekten BNetzA ve Federal Eyaletler sorumlu makamlardır. 
Tayınlama, özellikle konut ve hastane gibi koruma altındaki tüketicilere gaz arzını garanti altına 
almak için kullanılır.  
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üzere kendisine ait yayınlanmış bir “temel tedarik” tarifesi bulunur. Diğer gaz fiyatları gibi bu tarife de 
düzenlenmiş değildir, fakat usule aykırı olan tarife düzeyleri genel piyasa yönetiminden sorumlu 
makamların (BNetzA ve Bundeskartellamt – Federal Rekabet Kurumu) gözetimine tabidir. Gözlemlenen 
tarife düzeyi genellikle rekabetçi piyasa düzeylerinin biraz üstündedir. Bu şartlar altında tedarik edilen 
tüketiciler, yasalarla belirlenmiş şartlar çerçevesinde istedikleri zaman tedarikçi değiştirebilir. “Temel 
tedarik” kapsamında asgari sözleşme süresi belirtilmemektedir. 

4.2.7. Özet 

Almanya doğal gaz piyasasının serbestleşme süreci, Enerji Piyasası Kanununun (EnWG) karşılıklı 
müzakereye dayanan erişim çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ile resmi olarak 1998 yılında 
başlamıştır. Bununla birlikte, sürecin kaydettiği ilerleme ve elde edilen verim yıllar içerisinde, özellikle 
de Birinci ve İkinci Avrupa Gaz Direktiflerinin uygulanması açısından, giderek azalmıştır. Şebeke 
erişiminin yavaş bir şekilde uygulanması sebebiyle Hükumet, Avrupa Adalet Divanına taşınmış ve Birinci 
Direktif ancak 2003 yılında Alman Kanunlarına eklenmiştir. Bu dönemde gaz sektörleri tekelci ve devlet 
mülkiyeti altında çalışan diğer Üye Devletlerin aksine Almanya gaz sektörü, üç katmana yayılmış özel 
şirketlerin mülkiyetinde bulunan oligopol bir yapı içerisinde çalışmıştır.  

Serbestleştirme süreci başladığında en üst katmanda beş gaz ithalat şirketi vardı (Ruhrgas, VNG 
Verbundnetz Gas, Wingas, Thyssengas ve BEB). Yalnızca toptan gaz satışıyla ilgilenmeyip aynı 
zamanda bölgeler arası gaz şebekesini de işleten bu şirketlere genellikle bölgeler arası iletim şirketleri 
adı verilmektedir. İkinci katmanda on bölgesel gaz iletim şirketi bulunmakta olup bu şirketler bir şebeke 
işletmekle kalmamış aynı zamanda gaz alım satım işleriyle de uğraşmışlardır. Üçüncü katmanda ise 
yaklaşık 700 dağıtım şirketi bulunmaktadır. Bu dağıtım şirketlerinin büyük bir kısmı yalnızca nihai 
kullanıcılara değil, diğer dağıtıcılara da gaz satmışlardır. Bu eski yapı sebebiyle gaz, uzun bir teslim 
zinciri çerçevesinde, nihai kullanıcıya ulaşmadan önce dört kere el değiştirmektedir. En önemli husus 
ise, serbestleştirme süreci başlangıcında  gaz piyasasında çok sayıda şirket aktif olsa da bu şirketlerin 
hiçbir zaman için rekabetçi olmaması ve kendi aralarında iş bölümü yapmalarıdır.13 

Serbestleşme sonrasında büyük birleşme ve satın alım dalgaları gelmiştir. Bunlardan en bilinenleri 
Ruhrgas ve Thyssengas’ın, E.ON ve RWE tarafından alınmasıdır. Söz konusu ikinci husus, çoğunlukla 
belirleyici yoğunlaşmayı destekleyici olarak görülmektedir. Serbestleştirme önündeki temel engel, 
şebekelere verimli şekilde erişilmesinin sağlanması olmuştur. 

Enerji Sektörü Kanunu (EnWG) 2005 yılında yeniden düzenlenmiş ve Federal Şebeke Kurumu enerji 
piyasalarının düzenleyici makamı olarak görevlendirilmiştir. Sonraki yıllarda hem Almanya gaz piyasası 
hem de şebeke erişimi, AB düzenlemelerine uygun giriş/çıkış sistemi uygulaması ve 2005 yılında 19 
olan piyasa alanı sayısının ikiye (Gaspool ve Net Connect Germany) indirilmesi sayesinde 
iyileştirilmiştir. Yapılan bu uygulamalar rekabeti ve fiyat belirleme uygulamasını önemli ölçüde 
iyileştirmiş ve piyasayı daha likit hale getirmiştir. Bununla birlikte, dengelemeden değil şebeke 
istikrarından sorumlu olan 17 İletim Sistem Operatörüyle Almanya sistemi, Avrupa’nın en karmaşık 
sistemi olmaya devam etmektedir. İletim Sistem Operatörlerinin büyük bir kısmı yasal olarak 
ayrıştırılmıştır. Bu benzersiz ve karmaşık yapı, Alman gaz piyasasını diğer Üye Devletlerdeki piyasalarla 
karşılaştırmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Sektöre dahil olan büyük aktörleri, bölgesel taşıyıcıları ve 
belediyeleri kontrol eden çok sayıda holding yapısının bulunması sebebiyle bu yapının şeffaflığı ve 
işletim verimliliğine ilişkin cevaplanmamış sorular bulunmaktadır. Bununla birlikte yasal ve düzenleyici 
çerçevenin, piyasa tasarımının ve erişim düzenlemelerinin geliştirilmesinde önemli başarılar elde edildiği 
söylenebilir. 

 

 

 

                                                   
 
 
13 a.g.e. 
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Başarılar / İyi Uygulama Zorluklar / Eksiklikler 

 Piyasa alanlarının entegrasyonu 
(19’dan 2’ye) 

 Erişim düzenlemeleri, dengeleme 
piyasası (2005 sonrası) ve gaz 
şebekeleri için teşvik düzenlemesi 
(2009 sonrası) de dahil olmak üzere 
işlevsel bir düzenleyici çerçevenin ve 
piyasa tasarımının uygulanması  

 17 İletim Sistem Operatörünün, 
üçüncü paket hükümleri 
çerçevesinde ayrıştırılması 

 

 AB Direktiflerinin geç uygulanması 
(Avrupa Adalet Divanı karşısında 
ihtilafa düşme) 

 Serbestleştirme sürecini izleyip 
destekleyecek Ulusal Düzenleyici 
Kurumun kurulmasında gecikme 

 Rekabetçi perakende piyasalarının 
kurulmasında nispeten yavaş 
kalınması  

 
 

4.2.8. Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler 

Almanya, Avrupa ülkeleri arasında en büyük tüketime sahip ülke olup yerli üretim kaynaklarının sınırlılığı 
sebebiyle dışa bağımlılığı çok yüksek düzeylerdedir ve bu açıdan Türkiye’ye çok benzer özellikler 
göstermektedir. Öte yandan, toplam gaz ithalatı ve ihracatı incelendiğinde, büyük tüketiminin yanı sıra 
Almanya transit ülke özelliğini de kullanarak ciddi miktarlarda ihracat yapabilmiştir. Yapısal gelişim 
olarak Almanya’nın piyasa alanlarının çok parçalı bir halden entegre hale gelmesi nedeniyle Türkiye’ye 
benzemese de, talebin çok üzerinde oluşturulmuş giriş/çıkış kapasiteleri, dengeleme gazı piyasasının 
aktif çalışıyor olması ve iletim operatörlerinin ayrışmasının gerçekleştirilmiş olmasının hiçbir başka Üye 
Ülke’ye benzemeyen karmaşık yapısına rağmen Almanya’nın piyasa gelişiminde önemli bir rolü 
bulunmaktadır.  
 
Özellikle bu kadar yüksek dış bağımlığı olmasına rağmen sürdürdüğü yüksek artık arz endeksi, arz 
güvenliği konusundaki soru işaretlerinin depolama yatırımları ve kaynak çeşitliliği ile bertaraf 
edilebildiğini ortaya koymaktadır. Ticaret sisteminin ve piyasa bazlı uygulamalarının takip ediliyor 
olmasının yarattığı güven ortamı sayesinde, gaz ticaretinin yapılabildiği bir piyasa oluşturulmuştur. Bu 
açıdan, Türkiye’nin arz güvenliğini destekleyecek alt yapı yatırımlarının (giriş/çıkış kapasitelerinin 
iyileştirilmesi, kompresör istasyonu yatırımları, etkin veri iletişimi, yeni arz giriş noktaları ve yer altı 
depolama tesisleri gibi) gerçekleştirilmesi ile birlikte, arz güvenliğinin bir sorun olmaktan çıkacağı ve 
sağlanan bu esnekliklerin ticaret merkezi özelliklerini yansıtacağı değerlendirilmektedir.  

4.3. Fransa 

Bölüm Girişi: Bu bölümde kamunun doğal gaz piyasasındaki hâkimiyetinin Türkiye gibi yüksek 
olduğu Fransa mercek altına alınmıştır. 

4.3.1. Geçmiş Deneyimler 

Büyük bir boru hattı şebekesi, farklı tedarikçileri ve uluslararası şirketlerin varlığıyla Fransa, Avrupa’nın 
dördüncü büyük gaz piyasasıdır. Fransız gaz sektörünü yıllarca hâkimiyeti altında bulunduran devlet 
tekelleri yıllar içerisinde yok olmuş ve piyasanın yapısı rekabete açılmıştır. Bununla birlikte devletin 
önemli rolüne ilişkin özellikler korunmuş olup sektör, hâlihazırda az sayıda büyük yerleşik kurumların 
kontrolüne bırakılmıştır.  

AB ülkelerinin büyük bir kısmında olduğu gibi Fransa, net bir doğal gaz ithalatçısıdır. Ülkenin gaz üretimi 
yıllık 0,5 bcm’dir. 2013 yılı toplam tüketim miktarı 430 TWh (44 bcm) göz önünde bulundurulduğunda 
üretim tüketimin yalnızca %1’ini karşılamaktadır. Bu bağlamda Fransa gaz talebinin büyük bir kısmı 
Norveç (%42), Hollanda (%17), Rusya (%16) ve Cezayir’den (%8) yapılan ithalatla karşılanmaktadır. 
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Orta Avrupa’ya yakın olan konumu ve Akdeniz ile Atlantik kıyılarına erişimi Fransa’ya önemli bir güvenlik 
sağlamakta, tedariklerinin çeşitlenmesine imkân tanımaktadır.  

Şekil 60 - Sektöre Göre Gaz Tüketim Payları 
 

  
Kaynak: Eurogas 

Komşusu olan ülkelerin çoğuyla yapılan bağlantıların yanı sıra Fransa içerisinde üç adet LNG terminali 
bulunmakta olup yeni bir LNG terminali de ülkenin kuzeyindeki Dunkerque’de yapım halindedir ve 2017 
yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır14. Bu kaynakların hepsi bir arada değerlendirildiğinde yıllık 
yeniden gazlaştırma kapasitesi 35 bcm’i15 bulmaktadır.  

Fransa’nın toplam gaz depolama kapasitesi yaklaşık 13 bcm’dir. Bu depolama kapasitesinin 12 bcm’lik 
kısmı akiferlerde, 1 bcm’si tuz mağaralarında ve 0,1 bcm’si ise tükenmiş rezerv16 içerisinde 
saklanmaktadır.  

Ülkede 37.500 km’den daha uzun iletim boru hatları bulunmakta olup bu hatlar iki İletim Sistem 
Operatörü tarafından işletilmektedir. 32.500 km’lik şebekesi bulunan GRTgaz en büyük İletim Sistem 
Operatörü olup TIGF ülkenin güneybatısında kurulu yaklaşık 5.000 km’lik bir şebekeye sahip diğer İletim 
Sistemi Operatörüdür. 193.700 km boru hattından oluşan dağıtım şebekesinin mülkiyeti yerel halka ait 
olmakla birlikte şebeke 26 operatör tarafından işletilmektedir.  
Teknik düzeyde bakılacak olursa, kuzeydeki şebekede yer alan bir bölge Hollanda’dan gelen düşük 
kalorili (L-gas) gaz kullanmakta olup şebekenin geri kalan kısmı yüksek kalorili (H-gas) gaz 
kullanmaktadır. 01 Nisan 2013 tarihi itibarıyla yüksek kalorili ve düşük kalorili dengeleme alanları 
birleştirilmiştir. Piyasa aktörleri artık kalite ile ilgili herhangi bir sorun yaşamaksızın kuzeyde bulunan 
aynı dengeleme alanına erişim sağlamaktadır. Bu yaklaşım piyasanın işleyişi ve likiditenin gelişimi 
açısından yararlıdır. Fakat fiziksel olarak iki ayrı şebeke halen bulunmakta olup İletim Sistem Operatörü 
bu ayrı sistemleri idare etmek ve dengelemekle görevlidir17.  

 

                                                   
 
 
14 Dunkerque LNG’nin 2017 itibarıyla işletime geçmesi planlanmaktadır. http://france3-
regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/nord/dunkerque/terminal-methanier-dunkerque-mis-service-
1er-janvier-2017-1151085.html 
15 Avrupa LNG Terminali altyapısı, 2015; GIE; 
http://www.gie.eu/download/maps/2015/GIE_LNG_2015_A0_1189x841_FULL_wINFOGRAPHICS_FI
NAL.pdf adresinden ulaşılabilir. 
16 IEA; Fransa enerji arz güvenliği; rapor; 2014 
17 DNV GL, ‘Gaz giriş-çıkış rejimleri çalışması, Kısım A, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta.pdf 
adresinden ulaşılabilir.  
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Şekil 61 – Fransız Yüksek Basınçlı Gaz İletim Şebekesi 

 

Kaynak: IEA 

Serbestleştirme öncesi Fransa enerji politikası, Devlet tarafından idare edilmiş ve enerji tedariklerini kısa 
vadeli piyasa etkilerinden ve siyasal risklerden korumak adına, enerji bağımlılığının kısıtlanması 
konusunda bir öncelik olarak görülmüştür. Doğal gaz sektöründe Fransa, değer zincirinin her kısmında 
tekel bir şirket olan (yerel gaz üretimi hariç), devlet tarafından idare edilen Gaz de France’in (GDF)18 
hâkimiyeti altında olmuştur. Bu kuruluş, toptan alım, taşıma, dağıtım ve tedarik ile kısmen bütünleşik bir 
sanayi kuruluşu olarak görülmüştür. Diğer yandan söz konusu kurum, üretim ve satışa dönük 
faaliyetlerle de az da olsa bütünleşme gözlemlenmiştir. 1946 yılından beri GDF, Fransa topraklarının 
%95’ine gaz tedarik etmiş, geriye kalan %5’lik kısmın gazı ise her biri kendi alanında tekel olan Yerel 
Gaz Dağıtıcıları (YGD) tarafından tedarik edilmiştir. Devletin kapladığı alanın bu kadar güçlü olmasının 
bir sonucu olarak Fransa, genellikle sektörün serbestleştirilmesi baskısına en fazla direnç gösteren 
Avrupa ülkesi olarak görülmüştür19.  

4.3.2. Serbestleştirme Süreci  

1998 yılında 98/30/EC sayılı ilk AB Gaz Direktifinin ve ardından ‘iç piyasa’ için gerekli olan düzenlemeleri 
belirten 2003/55/EC sayılı ikinci Direktifin uygulamaya konulmasıyla AB üye devletleri enerji piyasalarını 
rekabete açarak serbestleştirmeye başlamıştır. Fransa, serbestleştirme sürecini başlatmakla ilgili önemli 
sorunlar yaşayan tek ülke olmuştur. Ülke, ilk Direktifi vaktinde, diğer bir deyişle 2000 yılında 
uygulayamamış ve mevzuatsal sürecin tamamlanması bunun üzerine bir 3 yıl daha almıştır. Bu 
gecikmenin bir sonucu olarak AK, Fransa’yı Adalet Divanı’na sevk etmiştir20. Sonuç olarak ilk Direktif 
Fransız Kanunlarına 2003-8 sayılı Kanun olarak aktarılmış ve yılda 83GWh’den fazla doğal gaz tüketen 
yaklaşık 1200 alanın kendi tedarikçilerini seçmelerine izin vererek serbestleştirme sürecini başlatmıştır.  

 

 

                                                   
 
 
18 Eski adı Gaz de France (GDF) olan bu kurum 2006 yılında Suez ile birleşerek GDF Suez grubu 
oluşturmuş ve resmi isimleri 2015 yılında Engie olarak değiştirilmiştir. 
19 http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/34/056/34056192.pdf 
20 Avrupa Komisyonu Basın Bülteni, Mayıs 2001; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-
654_en.htm adresinden ulaşılabilir 
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Şekil 62 – Serbestleşmenin Başlangıcından İtibaren Fransız Gaz Sektörünün Gelişimi 

 

Bununla birlikte, uygulamada bu süreç, İkinci Gaz Direktifinin 2004-803 sayılı Kanun kapsamında 
uygulanmasıyla başlayabilmiştir. Diğer üye devletler gaz sektörlerini vakit kaybetmeden rekabete açsa 
da Fransa, iki aşamalı ve kontrollü bir süreç kullanmaya karar vermiş Temmuz 2004’te profesyonel 
piyasaları ve sanayi piyasalarının rekabete açılmasıyla başlayıp Temmuz 2007’de konut sektöründe 
piyasayı rekabete açmıştır. Bu grup aynı zamanda serbest tüketiciler, diğer bir deyişle istedikleri zaman 
tedarikçi değiştirebilen ve kontrol edilmeyen fiyatlar üzerinden ürün seçebilen müşteriler olarak da 
bilinmektedir21.  

2004 – Tüm küçük işyerlerinin kendi seçtikleri tedarikçiden gaz almasına izin verilmiş; 640,000 tesis 
(piyasanın %70’i) serbestleştirilmiştir.  

2007 – Piyasanın tam serbestleştirilmesi. 11 milyondan fazla konut müşterisi kendi doğal gaz 
tedarikçilerini seçme hakkına kavuşmuştur22.  

Tam perakende rekabetinin başladığı yıl olan 2007’den beri GDF Suez müşterilerinin yalnızca %10’u 
tedarikçi değiştirmiş olup büyük bir kısmı diğer yerleşik şirket olan EDF’ye geçmiştir ve bunun tam tersi 
de gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, serbest piyasanın yaklaşık %75’ine hizmet veren her iki şirket de 
Fransa’nın ana tedarikçileri olmaya devam etmektedir23.  

Ana piyasa işlemleri bağlamında bakıldığında, yeni gaz düzenleme çerçevesine uyum sağlamak için 
şirketlerin kurumsal yapılarını ve piyasa pozisyonlarını da uyumlaştırmaları talep edilmiştir. GDF, tek 
paydaşı Fransız devleti olan sınırlı sorumlu bir şirkete dönüştürülmüştür. Temmuz 2005’in başında, 
hisselerinin %20’sinden fazlası piyasaya çıkarılmış ve şirket bundan tahminen yaklaşık 2 milyar Avro 

                                                   
 
 
21 Bu Kanunlar daha sonra 2006 yılında 2006-1537 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 
22 Fransa gaz piyasasının serbesleştirilmesi aşamaları; ENI; http://www.eni.com/en_FR/products-
services/natural-gas/natural-gas-market-france/natural-gas-market-france.shtml adresinden ulaşılabilir 
23 CRE raporu, 2011-12, ‘Le fonctionnement des marches de détail français de l’électricité et du gaz 
naturel’, http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/fonctionnement-des-marches-
de-detail-francais/consulter-le-rapport adresinden ulaşılabilir 
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kazanç sağlamıştır. Günümüzde Fransız devleti, ulusal gaz tekeli olan eski rolünden sıyrılmak için adını 
Engie olarak değiştiren şirketin yaklaşık %35 hissesine sahiptir.  

01 Ocak 2005 tarihinde, AB mevzuatının ayrıştırmaya ilişkin gereklilikleri çerçevesinde, Total ve GDF 
ayrı ayrı yasal olarak bağımsız iletim işletmeleri oluşturmuş olup Total tarafından kurulan işletmeye 
Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF) ve GDF tarafından kurulan işletmeye Gaz de France 
Réseau Transport (GRTgaz) adı verilmiştir. İki ana aktör (GDF ve Total) bulunması dışında Fransız 
piyasasını diğerlerinden ayıran özelliklerden biri piyasada kendi belediyelerinin kontrolüne tabi olan, 
büyük bir kısmı küçük veya orta büyüklükte, Bordeaux veya Strasbourg gibi daha büyük yerli piyasaları 
da içeren, 26 bağımsız yerel dağıtım şirketi veya işletmesi bulunmasıdır.  

4.3.3. Piyasanın Organizasyonu 

Fransa gaz piyasası, çeşitli dengeleme bölgelerinin birleştirilmesi etrafında geliştirilmiştir. İlk etapta beş 
bölgeden oluşan Fransız sistemi şu anda kendisine ait sanal ticaret noktaları bulunan yalnızca iki 
bölgeden (Peg Nord and TRS24) oluşmaktadır. Peg Nord, ülkenin güneyindeki PEG TIGF’den ve PEG 
Sud’dan oluşmaktadır. Kuzey ve güney arasında boru hatlarındaki darboğazlar özellikle Norveç ve 
Rusya’dan ithal edilen gazın daha güneye taşınmasına engel olmakta, yeni kurulan TRS’yi daha çok 
LNG tedariklerine bağlı kılmaktadır. Bu durum, aynı zamanda alanların, genellikle daha dengesiz olan 
piyasanın dengelenmesine yardımcı olacak daha likit bir alan kurulması amacıyla birleştirilmesi 
durumunu da açıklamaktadır. Ayrıca, PEG Nord’un güney bölgesi TRS ile birleştirilmesi de bir sonraki 
adım olarak düşünülmektedir.  

Daha önce de belirtildiği üzere, şebeke iki İletim Sistemi Operatörü tarafından işletilmektedir. Engie’nin 
bir bölümü olan GRTgaz her iki bölgede de hizmet verirken şu an Snam, GIC ve EDF konsorsiyumunun 
mülkiyetinde bulunan TIGF, yeni kurulan TRS alanının sadece güneybatısında çalışmaktadır.  

İthalat, toptan satış ve tedarik açısından bakıldığında Fransız piyasasının özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir: 

 LNG tesisleri ve boru hattı bağlantılarıyla Avrupa üretimine (Norveç, Hollanda, Rusya) bağlanan 
çok çeşitli ithalatçılar, E.ON gibi eski ithalatçılar ve Gazprom ve Statoil gibi satışa dönük 
üreticiler 

 Düşük LNG teslimleri (önceki yıllara kıyasla %45 daha az) 

 İspanya’ya yüksek akımlar (2011 ile 2012 arasında %40 daha fazla) 

 Kuzey-Güney bağlantısında önemli fiziksel kısıtlar (2013 yılı ortalama kullanım oranı %93) 

 Büyük bir kısmı eski tekel alanında kurulan fakat diğer alanlara da giriş yapan, halen görevli 
şirkete bağlı çalışan bölgesel ve yerel satıcılar ve tedarikçiler. 

Fransa’da, gaz depolamanın büyük bir kısmına, GDF Suez alt kuruluşu olan Storengy sahiptir. 
Fransa’nın depolama kapasitesi, yıllık tüketimin %25’ini kapsamaktadır. Kapasite, bazı tüketicilere arz 
sağlayan şirketler için rezerve edilmektedir. Tedarikçilerin sözleşmeye bağlı yükümlülüklerine yerine 
getirmek için yeterli gaz stoklarını korumaları amacıyla depo işletmecilerinin bazı tedarikçiler için 
kapasite ayırması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yaklaşım depoya serbest erişimi kısıtlamakta, anlamlı 
piyasa sinyallerinin gelişmesini engellemekte ve toptan piyasası katılımcılarına kapasite tahsis 
edilmesinde çeşitli kısıtlamalar olmasında veya kapasite tahsis edilmemesine sebep olmaktadır.  

 

                                                   
 
 
24 TRS (Trading Region South) Nisan 2015 tarihinde eski PEG Sud ve TIGF’ın birleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. 
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Şekil 63 – Fransa Depolama Tesisleri 

  

 Kaynak: Enerji Topluluğu Sekretaryasına yapılan CRE sunumu, “Fransız Gaz Depo Sistemi”; 2014 

Şebeke açısından bakıldığında Fransız gaz sektörünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Sektörde iki İletim Sistem Operatörü hizmet vermekte olup (GRTgaz ve TIGF), GRTgaz, 
Avrupa’daki en büyük yüksek basınçlı doğal gaz iletim hattına sahiptir ve hattı genişletmektedir. 
Her iki İletim Sistem Operatörü de mülkiyet ayrışmasına tabi olmuştur. Örneğin GRTgaz, 
faaliyetlerin bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm işlevleri (bilgi sistemleri, 
satın alma ve lojistik gibi destek işlevler de dâhil olmak üzere) bir araya getirmiştir. GRTgaz tüm 
bu işlevleri 2011 yılında bir araya getirmiş olup halen GDF Suez Group’un mülkiyetinde iken 
Bağımsız İletim Operatörü olarak belgelendirilmiştir.  

 Büyük bir kısmı kamu mülkiyetinde olan ve tedarik şirketlerine bağlı (yalnızca muhasebenin 
ayrıştırılması ve yasal ayrıştırma gerekmektedir) bulunan 26 adet bölgesel ve küçük ölçekli yerel 
Dağıtım Sistem Operatörleri. 

Commission de regulation de l’energie (CRE), enerji sektöründe görev alan bir Fransız ulusal 
düzenleme makamıdır. 2010 yılında kurulan CRE, Fransız doğal gaz sektörünün değişen paradigmasını 
idare eden bağımsız ve tarafsız bir yöneticidir. Kurum, bilindiği üzere, İkinci ve Üçüncü Direktifleri 
uygulamakla (örneğin, karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişiminin yürürlükten kaldırılması, 
ayrıştırma hükümleri) görevlidir. Kurul; hukuki, ekonomik ve teknik alanlardaki niteliklerine göre 
görevlendirilen beş üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkanı ve iki üye, enerji sektöründe yetki sahibi olan 
Parlamento komitelerine danışılmasının ardından Cumhurbaşkanı kararıyla göreve getirilir. Diğer iki üye 
sırasıyla Millet Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanı tarafından 
görevlendirilen Kurul Başkanı ve üyeler 6 yıl süre ile görevlendirilirken,  Millet Meclisi ve Senato 
Başkanları tarafından görevlendirilen üyeler 4, diğer üyeler 2 yıllığına görevlendirilir.  
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4.3.4. Ticaret 

Kilit Eğilimler: 

 109 adet aktif taşıtan 

 Spot piyasasına yönelik işlemler artış göstermekle birlikte (Mart 2014 için 7,6 TWh, Mart 2015 
için 10,1 TWh (yaklaşık 1,04 bcm) ve Mart 2016 için 12,0 TWh (yaklaşık 1,24 bcm)) Mart 2013’te 
kaydedilen 17,4 (yaklaşık 1,8 bcm) TWh’lik ticaretin çok altındadır.  

 Güney Ticaret Bölgesi (TRS) (PEG Güney’den önce), PEG Kuzey’den daha yüksek fiyatlı 
yapmıştır. 

Daha önce de belirtildiği üzere Fransa’da, her birinin kendisine ait sanal ticaret noktası olan iki adet 
piyasa alanı bulunmaktadır. Her iki piyasa alanı için de gaz, borsadan (EEX ve PEGAS, Powernext ve 
EEX ortaklığı), tezgah üstü ve ikili anlaşma olarak ticarete dökülebilir. Borsada ticareti yapılan gazın, 
nötr kalitede olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, 2013 yılında, özel kalitede ürünler de piyasaya 
sunulmuştur. 

Ticareti yapılabilen ürünler gün içi ve gün öncesi vadeden, aylık, üç aylık, mevsimsel ve yıllık (genellikle 
en fazla 3 yıllık) vadelere kadar farklı dönemlere hitap etmektedir. PEGAS, aynı zamanda ürünlerin 
Fransa (PEG, TRS) ve komşu piyasalar (TTF, NCG ve ZPT) arasında yayılmasına da imkân 
tanımaktadır. NBP ve TTF gibi daha olgun piyasalara kıyasla Fransa, yetersiz bir likit piyasa olarak 
görülmektedir. 

Tablo 16 - 2014 Gaz Hedefi Modeli Sunumunda Açıklanan Gaz Hedef Modeli Ölçütleri 
 

PEG NORD için eşik 

Ölçüt Gün Öncesi Ürün En Yakın Ay Ürünü Vadeli 

1. İşlem hacmi Satış  390, Alış 379 
 

Satış 31, Alış 31 
 

Satış 0,0, Alış 0,0 

2. Alış – Satış Makası 
(spread) 

%0,6 Bilinmemektedir Bilinmemektedir  

3. Fiyat kademeleri 
duyarlılığı 

Satış %0,17, Alış 
%0,15 
 

Bilinmemektedir Bilinmemektedir 

4. İşlem sayısı 80 4 0,2 

 

 Fransa için eşik 

Ölçüt Spot, Nakit ve Vadeli Piyasa Toplam 

5.Herfindahl-Hirschmann-Endeksi 
(HHI) 

1.240 

6. Tedarik kaynağı sayısı 13 

7. Artık Arz Endeksi %137 

8. Alış-satış faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 

9. Ticaret faaliyetleri açısından 
piyasa yoğunluğu 

Yayımlanmamıştır 
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Kaynaklar: ACER, Avrupa Gaz Hedef Modeli – gözden geçirilmiş ve güncellenmiş hali, Ek 5, Piyasa Katılımcılarının 
İhtiyaçlarına ilişkin Ölçütler: Seçilmiş Avrupa Gaz Piyasalarına ilişkin Sonuçlar, Ocak 2015; ACER, Güncellenen 
Gaz Hedefi Modelinin başlatılmasına ilişkin Çalıştay, 16 Ocak 2015, Brüksel 

Bilinmemektedir: Ticaret yapılan günlere ilişkin yeterli bilgi olmadığından dolayı değerler hesaplanamamıştır. 

4.3.5. Şebeke erişim düzenlemesi 

Her iki İletim Sistem Operatörü bölgesi de zorunlu bir “giriş-çıkış” sistemi tesis eder ve bu sistem 
üzerinden, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kapasite bütün bağlantı noktalarına tahsis edilebilir. 
Sınırdan sınıra doğrudan taşımalar (transit) giriş-çıkış modeli için eksiksiz bir şekilde uyarlanmış olup, 
eski sözleşmeler de giriş-çıkış sistemine uyarlanmıştır.  

Şekil 64 - Mart 2015 itibarıyla Grtgaz Şebekesinin Sözleşmeli Teşkilat Diyagramı 

 

 Kaynak: GRTgaz 

Fransız İletim Sistem Operatörlerinin piyasaya sürülen kapasiteleri: 

 Kesintisiz kapasite: Kapasite kullanımı garantisi  

 Kesintili kapasite: Kapasite kullanıma uygundur, fakat öncelikle tüketim veya sistem 
konfigürasyonuna tabidir 

Bu kapasiteler, her şebeke bağlantı noktasının hakim akımında satılır ve bu sayede bu noktalarda 
Kapasite Tahsis Mekanizması (KTM) uygulanıp  (örneğin, Obergailback) uygulanmadığı (Dunkerque) 
belirlenebilir. Taisnieres H, Obergailbach ve Oltingue’de, GRTgaz bunların yanı sıra taşıma (backhaul) 
kapasitesi satışını da yapar.  

Sonrasında, verimli kapasite pazarlaması aşağıdaki zaman aralıkları ile sunulmaktadır: 

 Yıllık ve çok yıllık 

 Üç aylık (takvim, 1. ve 4. Çeyrek dönemde satış) 

 Aylık  
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 Günlük 

Teknik açıdan bakıldığında kapasiteler (KTM noktalarında), tüm bu zaman aralıklarını abonelik 
çerçevesinde uygulayan bir açık artırma mekanizması olan Prisma platform üzerinden yapılan açık 
artırmalar üzerinden satılır. İletim Sistem Operatörleri bir arada çalışarak paket (bundled) kapasite satışı 
yapar. Paket kapasite satışı şebeke kullanıcılarından birinin her iki iletim sisteminde de kapasite 
rezervasyonu yaptırabilmesi anlamına gelir. Son olarak kapasite ilk gelen ilk hizmet alır kuralı (İGİÇ 
kuralı) uyarınca tahsis edilir.  

Her giriş noktasının yıllık giriş bedeli (tarifeler) bulunmakta olup bu tarifeler 2015 yılı için günlük MWh 
başına 88 ila 114 Avro/yıl arasında değişiklik göstermektedir. Bu tarifelerin belirlenmesini düzenleyen 
başlıca yasalar ve yönetmelikler Fransız Enerji Kanununda ve CRE’nin 19 Mart 2015 tarihli yıllık 
Kararında belirlenmiştir.  

Bunun akabinde, tarifelerin belirlenmesi süreci Düzenleyici (CRE) ve enerji politikasının 
uyumlaştırılmasıyla ilgilenen ve Düzenleyiciden yeni bir karar almasını isteyebilecek sorumlu 
Bakanlıklar arasında bilinçli olarak paylaşılmıştır. Alınan sonuçlar Fransa Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesinde yayımlanmaktadır.  

Gazın sisteme girdiği yerde sistemden çıkması halinde yakınlık hükmü nedeniyle bir indirim 
uygulanırken, malın farklı bölgeler arasında taşınması halinde ek ücret alınmaktadır. 

4.3.6. Depo erişimine ilişkin düzenleme 

Fransız gaz depolama sektörü, üçüncü taraf erişimine ilişkin bir çerçeve tarafından düzenlenmekte olup 
söz konusu çerçeve aşağıdaki hususların bir kombinasyonudur: 

 Fransız enerji kanununda tanımlandığı şekilde, karşılıklı müzakereye dayanan depo erişim 
fiyatlarının ve hizmetlerin Depolama Sistem Operatörleri tarafından belirlendiği anlamına gelir.  

 Kapasite hakları, taşıtanlara, Fransız piyasasındaki aktif portföylerine göre verilir (kapasite 
müşteriyle bağlantılıdır). 

 Taşıtanların kış başında depoda gaz bulundurması şartı vardır.  

 İletim şebekesinin bütünlüğünü korumak ve dengeleme amaçlı olarak İletim Sistem Operatörleri 
ve Depolama Sistem Operatörlerinin gaz depolama kapasitesine erişimde önceliği vardır. Tüm 
bu hüküm ve gereklilikler yerine getirildiğinde, kapasitenin büyük bir kısmı, nihai tüketici portföyü 
olan tedarikçilere arz edilir.  

21 Ağustos 2006 tarih ve 2006-1034 sayılı Fransız Kararnamesi25 yeraltı doğal gaz deposuna erişime 
ilişkin hükümleri açıklarken özellikle şu hususları şart koşmaktadır: 

 Depo kapasitesi, nihai tüketici portföyü ve tüketim profillerine göre tedarikçilere tahsis edilir 
(Madde 3). Söz konusu profiller ve haklar her yıl Nisan ayında belirlenir (depolama yılının 
başlangıcı).  

 Nihai tüketici portföyü olan veya olmayan bir tedarikçinin kapasite rezervasyonu yaptırması 
henüz uygulanmamış bir durum olmakla birlikte tedarikçilerin böyle bir hakkı bulunmaktadır 
(Madde 8).  

 

                                                   
 
 
25 Daha sonra 10 Şubat 2010 tarih ve 2010-129 sayılı Karar ve 12 Mart 2014 tarih ve 2014-328 sayılı 
Kararla değiştirilmiştir.  
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Şekil 65 – Fransız Depolarında Gaz Rezervasyon Hacminin Azalması 

 

Kaynak: Enerji Topluluğu Sekretaryasına yapılan CRE sunumu, “Fransız Gaz Depo Sistemi”; 2014 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere Fransa depo rezervasyonu düşüş eğilimi göstermektedir. Bunun 
nedeni, yaz-kış farklarının daha düşük olması ve diğer esnek tedarik seçeneklerine giderek daha fazla 
güvenilmesidir. Bununla birlikte, gaz talebinin artması halinde, depo rezervasyonu düzeyinin düşük 
olması arz güvenliği açısından bir risk oluşturabilir.  

Yılın en soğuk döneminde müşterilere sağlanacak arzın garanti edilebilmesi amacıyla Madde 12, aktif 
tedarikçiler tarafından depolanan gaz hacimlerinin konut müşterileri ve kamu yararına hizmet veren 
müşterilere göre belirlenen kapasite haklarının %80’inden daha az olmaması şartını getirmiştir. 2013 
yılında yapılan revizyonun ardından Fransız Bakanlığı bu şartı dağıtım şebekesine bağlı olan tüm 
müşterilere göre belirlenen kapasite haklarının %80’inden az olmaması şeklinde sağlamlaştırma kararı 
almıştır.  

Depo kapasitelerinin ilgili haklar ile birlikte tedarikçilere tahsis edilmesinin ardından kalan depo 
kapasitesi, şeffaf ve ayrımcı olmayan koşullar altında piyasaya sunulur (Madde 14). 

Fransa depolama sektöründeki değişen durumun üstesinden gelmek için önlemleri tartışmak ve 
düzenleyici çerçevenin değiştirilmesine gerek olup olmadığını belirlemek üzere bir çalışma grubu 
kurulmuştur. Bu husus, Fransız devletinin halen, arz güvenliği gibi konularda diğer AB Üye Devletlerine 
kıyasla önemli ve daha güçlü bir rol üstlenmeye devam ettiğini göstermektedir.  

 

4.3.7. Arz Güvenliği 

Enerji güvenliği, enerji tedarik şirketleri ve şebeke operatörlerinin yanı sıra enerji politikasını oluşturmak 
ve uygulamakla görevli olan Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Enerji ve İklim 
Değişikliği Daire Başkanlığının (DGEC)26 sorumluluğundadır. Bu Daire Başkanlığı, arz güvenliği, 

                                                   
 
 
26 Söz konusu Bakanlık ve Çevre Bakanlığı bünyesinde, Enerji ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü 
(DGEC), enerji ve iklim politikasından sorumlu ana kurumdur.  
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stratejik şebeke alanlarının izlenmesi ve denetlenmesi ve tedarike ilişkin acil durumların yönetilmesi gibi 
konularda gaz sektöründen sorumludur.  

AB mevzuatında da belirtildiği üzere, Fransa’nın arz güvenliği araçlarının büyük bir kısmı 994/2010 sayılı 
AB Tüzüğünden alınmıştır. Fransız doğal gaz şebekesi, Hükümet planlarına göre (%130) AB’nin N-1 
standardını karşılamaktadır. Bu rakam Fransız şebekesinin, en büyük tedarik kaynağının kesilmesi 
halinde, alışılmadık biçimde yüksek talebin gözlemlendiği bir günde, toplam talebi karşılamak üzere 
uygun bir şekilde esnek bir yapıda olduğunu ifade etmektedir.  

Bunun yanı sıra Fransa, önlem planı ve acil durum eylem planı da hazırlamıştır27:  

 

Fransa’nın güvenlik pozisyonu şu şekilde nitelendirilmektedir: 

 İletim şebekesine ve sınır ötesi bağlantı kapasitesine yapılan eklemeler sayesinde alternatif 
tedariklerin varlığı, bu durum aynı zamanda çeşitlendirme potansiyelini de artırmaktadır.  

 Büyük LNG terminali şebekeleri üzerinden küresel LNG piyasalarına erişim. 

 Güvenilir depolama kapasitesi. 

 Eski tahminlere kıyasla genel olarak daha düşük doğal gaz talebi bulunması. 

 Arz güvenliğine ilişkin güçlü ve dikkat gerektiren düzenleme. 

Yoğun ve iyi gelişmiş iletim şebekesi, yıllık gaz talebinin %25’inden fazlasına tekabül eden fazla depo 
kapasitesi ve Hollanda, Norveç ve Rusya’dan gelen önemli tedarik boru hatlarını da kapsayan çok 
sayıda büyük tedarik rotası ve küresel LNG piyasalarına erişimi sağlayan LNG terminalleri sayesinde 
Fransa’nın arz güvenliği düzeyi oldukça yüksektir. Boru hattı ithalatlarının kesilmesi halinde (örneğin 
Rusya Gaz tedarikleri), LNG gibi diğer kaynaklara erişim sağlayabildiği için Fransa’nın güvenli bir 
konumda olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, LNG piyasasının özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, Fransa’nın bu güvenli konumu küresel piyasalardan LNG tedarik edilebilmesine 
bağlıdır.  

                                                   
 
 
27http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/130405_DGEC_reglement_SoS_Plan_d_Action_Preventif.pdf 

Bilgi Kutusu: 
Fransa Önlem Planı (Plan d’action préventif):  
Fransa önlem planı 994/2010 sayılı Tüzüğün gerekliliklerine sıkı sıkıya uymakla birlikte, kriz 
dönemlerinde ağırlığını koyabilecek olan Hükümetin rolüne de dikkat çekmektedir. Acil durum 
planı, arz krizi durumundaki görev ve sorumlulukları tanımlamaktadır. Diğer Üye Devletlerle 
kıyaslandığında Fransa’nın yalnızca bir kriz düzeyi bulunmaktadır. Birçok Üye Devlet, acil durumu 
beyan etme sorumluluğunu İletim Sistem Operatörlerine vermiş olsa da gaz sektörü tarafından 
alınan istisnai önlemlerin yetersiz veya etkisiz kaldığı düşünüldüğünde Fransız hükümeti herhangi 
bir zamanda Ulusal Gaz Acil Durum Planını başlatma kararı alarak durumu kontrol altına alabilir.  
 
19 Mart 2004 tarih ve 2004-251 sayılı Kararnameyle yasalaştırılan Acil Durum Planının en önemli 
unsuru, aşağıdaki hallerde operatörlerin konut arzının devamlılığını sağlamasını gerekli 
kılmaktadır: 
a) Ana gaz tedarik kaynağının 6 ay boyunca kesilmesi,  
b) Son 50 yılın en soğuk kışının yaşanması,  
c) İstatistiklere göre 50 yılda bir yaşanan, yaklaşık 3 gün boyunca ısının normalin çok altında 
seyretmesi.  
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Son olarak, AB tüzüğü, piyasa katılımcıları için ortak bir yasama ve düzenleme çerçevesi oluşturmak 
açısından kilit bir rol oynamıştır. Gaz arz krizinin ortaya çıkması halinde, sektör katılımcılarının başlıca 
odak noktası, tüketici arzını sürdürme konusunda yasal taahhütlerini yerine getirmektir. Örneğin, şiddetli 
bir soğuk hava dalgası ve ülke içindeki greviyle bağlantılı olarak Ukrayna üzerinden alınan Rus gaz 
akımının kesildiği 2009 krizinde, gaz şirketleri önceden belirlenen acil durum irtibat planı üzerinden 
devletle günlük olarak iletişime geçmiş ve müşterilerine verdikleri taahhütleri karşılama çalışmalarına 
devam etmişlerdir.  

4.3.8. Özet 

On yıllık uzun bir sürecin ardından Fransa, devlet mülkiyetindeki dikey entegre tekellerin çekildiği veya 
AB kurallarına göre yeniden yapılandırıldığı tam serbestleşmiş ve rekabetçi bir doğal gaz piyasasına 
kavuşmuştur. Serbestleştirme sürecinin özelliği, devlet mülkiyetindeki tekellerin kuvvetli bir pozisyona 
sahip olduğu ülkelerde yaygın olan iki aşamalı bir piyasa açılış sürecidir. Tüm serbestleştirme süreci 
boyunca Fransa, işbirliği yapmayı ve devlet müdahalelerine ve ülkede önde gelen kuruluşlara dayalı 
enerji modelinden vazgeçmeyi ısrarla reddetmesi sebebiyle genellikle ‘yüz karası’ olarak 
adlandırılmıştır. Ülkenin işbirliği yapmaması sebebiyle diğer AB Üye Devletleri şikâyetçi olmaya 
başlamıştır.28  

Süreç, Temmuz 2004’te hizmet ve sanayi piyasalarının rekabete açılmasıyla başlamış ve 2007 yılı 
Temmuz ayında konut sektörünün rekabete açılmasıyla son bulmuştur. Bunlar; “serbest” tüketiciler, 
diğer bir deyişle tedarikçilerini istedikleri gibi değiştirebilen ve kontrol edilmeyen fiyatlar üzerinden ürün 
seçebilen müşteriler olarak da bilinmektedir.  

Fransa’daki iletim sistemi iki dengeleme alanına (PEG Nord ve PEG Sud) ayrılmış olup GRTgaz ve 
TIGF onaylı İletim Sistem Operatörleri olarak hizmet vermektedir. Ülke bunun yanı sıra giriş-çıkış rejimini 
de eksiksiz bir şekilde uygulamakta olup geçmişe dayanan sözleşmeler yeni tarife yöntemine göre 
adapte edilmiştir. Serbestleştirme sürecinin başlangıcı olan 2003 yılında 7, 2005 yılında ise 5 dengeleme 
alanı bulunmaktaydı. Piyasa erişiminin basitleştirilmesi ve taşıtanların çeşitli gaz kaynakları arasındaki 
arbitraj potansiyelini optimize etmek için bu alanlar birleştirilmiştir. İletim şirketlerine ek olarak Fransa’da 
26’dan fazla dağıtım şirketi bulunmaktadır.  

Her iki ticaret platformu da alanlar arasında standart ürünlerin yanı sıra  birleştirilmiş ürünlerin (bundled) 
satılmasına imkan tanımakta olup ticaret işlemleri PEGAS platformu üzerinden yapılmaktadır. Bununla 
birlikte NBP veya TTF gibi diğer kuzey batılı eşdeğerlerine bakıldığında her iki platform da, özellikle 
satılan gazın likiditesi bağlamında, gelişmemiş düzeyde kalmaktadır. Konuyla ilgili olarak üzerinde 
çalışma yapılan ve halkın görüşü alınan çözümlerden biri, daha fazla entegrasyon yapılmasıdır29. Bunun 
amacı, toptan ve perakende gaz piyasalarının işlevlerini daha da iyileştirecek tek bir dengeleme alanı 
(2018 CRE hedefi)  oluşturmaktır. Buradaki sorun ise  kuzey-güney sıkışıklık fiyatının belirlenmesidir, 
çünkü her iki alan da farklı iletim kısıtlamaları ve arz kaynakları bulunmaktadır.  PEG Sud müşterileri, 
PEG Nord’a kıyasla daha yüksek pirim ödemektedir. Alanların birleştirilmesi, bu farkı özellikle de farklı 
maliyet yapıları bağlamında yapay olarak gizleyebilir. 

Net doğal gaz ithalatçısı olmasına rağmen Fransa’nın çok çeşitli arz kaynaklarına sahip oldukça 
dayanıklı bir şebekeye sahip olduğu düşünülmektedir. Fransız doğal gaz şebekesi, hükumet planlarına 
göre AB N-1 standardını %130 karşılamaktadır. Bu rakam, Fransız şebekesinin oldukça yüksek talebin 
gözlemlendiği bir günde en büyük arz kaynağından arz alınamaması halinde toplam talebi 
karşılayabilecek yeterli esnekliğe sahip olması açısından yorumlanmıştır. Ekoloji, Sürdürülebilir 

                                                   
 
 
28 Fransa’nın enerjinin serbestleştirilmesine ilişkin bu isteksiz tavrına en fazla tepki İspanya ve 
Hollanda’dan gelmiş olup Fransa bu çerçevede, birlik içerisindeki ticareti engelleyecek şekilde kuvvetli 
bir devlet müdahalesi yapmakla suçlanmıştır. 
29 Bakınız: CRE, ‘Fransa’da 2018 itibariyle tek bir gaz piyasa alanı oluşturulmasına ilişkin kamu 
istişaresi’; 02/201429 
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Kalkınma ve Enerji Bakanlığı gibi resmi makamlar, müşterilere verdikleri taahhütleri koruyabilmek 
amacıyla gaz şirketleriyle olan ilişkilerindeki kuvvetli pozisyonlarını korumaktadır.  

Başarılar / İyi Uygulama Zorluklar / Eksiklikler 

 Şebeke arz güvenliğinin ve direncinin 
kuvvetli olması 

 Proaktif gaz piyasası entegrasyonu 

 Giriş-çıkış rejiminin başarılı şekilde 
uygulanması 

 AB Direktiflerinin geç uygulanması 
(Avrupa Adalet Divanı karşısında 
ihtilafa düşme) 

 Devletin, gaz piyasasının 

serbestleştirilmesi sürecine ağırlıklı 

dahiliyeti 

 

4.3.9. Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler 

Fransa büyük bir doğal gaz pazarı olmasının yanı sıra, doğal gaz piyasası üzerinde uzun süreli kamu 
hâkimiyetinin yaşandığı bir ülke olması sebebiyle Türkiye için önemli bir örnek teşkil etmektedir. AB 
Direktifleri’nin gerektiği ayrışma ve piyasa açıklığının artırılması konularında, Fransa kamu hâkimiyetini 
sürdürerek serbestleşme sürecini geciktirmiştir. Ancak, genel olarak bakıldığında Fransa’nın şebeke 
yapısının da N-1 normlarına uyum gösterdiğini ve arz sıkıntılarına karşı dirençli olabilecek şekilde 
geliştirildiğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Güçlü alt yapı yatırımlarıyla desteklenen bir 
serbestleşme sürecinin, Fransa’da rekabetçi bir piyasa yapısına sorunsuz geçişine yardımcı olduğu 
gözlemlenmektedir.  
 
Bu bakış açısıyla, Türkiye Doğal Gaz Piyasası’nda atılmak istenen serbestleşme adımları alt yapı 
yatırımlarıyla (giriş/çıkış kapasitelerinin iyileştirilmesi, kompresör istasyonu yatırımları, etkin veri iletişimi, 
yeni arz giriş noktaları ve yer altı depolama tesisleri gibi)  desteklendiği sürece, arz güvenliği riski 
yaratmayacak bir yumuşak geçiş sürecinin tanımlanabileceği öngörülmektedir. Bu durum da, aslında 
arz güvenliğinin kamunun piyasada dikey entegre hâkim konumunu sürdürmesine gerek olmadan 
piyasa dinamikleriyle sağlanabileceğini gösterebilecek bir örnek olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

4.4. İspanya 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, ciddi miktarda LNG ithalat ve ihracat olanakları bulunan İspanya’nın 
piyasa serbestleşmesi vakasını incelemektedir.  

4.4.1. Geçmiş Deneyimler 

İspanya; Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda’nın ardından Avrupa’daki en büyük altıncı 
gaz piyasasıdır.  

2015 yılında, İspanya doğal gaz tüketimi 314 TWh’ye (yaklaşık 27,4 bcm; 2014’den %4,4 daha yüksek) 
ulaşmış olup bunun başlıca nedeni elektrik üretimi için gaz talebinin artmasıdır. Aşağıdaki şekilde 2015 
yılı için Sektöre göre Gaz Tüketim Payları verilmektedir. İspanya’nın ülke içinde gaz üretimi oldukça 
düşük (2015 yılı için yalnızca 699 GWh, bu rakam gaz talebinin %0,2’sine tekabül etmektedir) olup ülke 
büyük oranda ithalata bağlıdır.  

2015 yılında İspanya, 12 farklı ülkeden toplam 364 TWh (yaklaşık 31 bcm) doğal gaz ithal etmiştir: 
Cezayir (%60), Norveç (%2), Katar (%9), Nijerya (%12), Trinidad Tobago (%4), Peru (%3) ve Fransa 
(%10). 
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İspanya gaz tedariki, çok sayıda tedarikçisi bulunması ve LNG tedarik oranının yüksek olması sebebiyle 
oldukça çeşitlidir. 2015 yılında, İspanya gaz ithalatının %41,7’si LNG üzerinden olmuş, geri kalan ise 
boru hattından karşılanmıştır.  

 

Şekil 66 - Sektöre Göre Gaz Tüketim Payları 

 

Hâlihazırda İspanya gaz sisteminin 13 giriş noktası bulunmakta olup bu noktalar 6 LNG terminali, 6 
uluslararası boru hattı ve 1 adet ulusal boru hattı olarak ayrılmış, ayrıca 4 adet de yeraltı depolama alanı 
kurulmuştur.  

İspanya’nın Fas, Portekiz, Fransa ve Cezayir (Medgaz) ile uluslararası gaz boru hattı bağlantıları 
bulunmaktadır. LNG terminalleri iletim şebekesine yılda yaklaşık 61 bcm giriş kapasitesi sunarken, Fas 
üzerinden Cezayir bağlantısı yıllık 12 bcm (İspanya’ya 8 bcm/yıl ve Portekiz’e 4 bcm/yıl), Larrau 
üzerinden Fransa ile yapılan bağlantı ise yıllık 3 bcm doğal gaz kapasitesi getirmektedir. Cezayir ile 
yapılan yeni doğrudan bağlantı (Medgaz boru hattı), ithalat kapasitesini yıllık 8 bcm artırmıştır.  

İspanya LNG terminallerinin toplam LNG depolama kapasitesi 3,2 mcm (1,88 bcm gaz depolama 
kapasitesine eşdeğer) olup azami yeniden gazlaştırma oranı 6,86 mcm/saattir. Yapılan son yenilikler 
Sagunto tesisine ve Barcelona terminaline LNG tankı eklenmesidir. Bu tank ile birlikte ek gönderim 
kapasitesi 1,95 mcm/saate ulaşmıştır.  

Hâlihazırda dört adet çalışır durumda yeraltı depolama alanı (YDD) bulunmaktadır: 

 Gaviota (açık deniz, Bask Bölgesi), Serrablo (Huesca) ve Marismas (Huelva) toplam çalışma 
gazı kapasitesi 1,72 bcm (toplam enjeksiyon kapasitesi günlük 8,9 ve geri çekme kapasitesi 
günlük 12,8 mcm) olan tükenmiş alanlardır.  

 Yela (akifer, Guadalajara) 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Yastık gazı ve çalışma gazı 
enjeksiyonu halen devam etmekte olup geri üretim kapasitesi denenmektedir.  
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Kaynak: Sedigas
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Şekil 67 – İspanya Gaz Altyapısı 

 

Kaynak: Enagás internet sitesi 

İspanya’nın toplam iletim ve dağıtım şebekesi yaklaşık 76.403 km uzunluğundadır. Şebeke ana ve ikincil 
iletim ve dağıtım şebekelerine bölünmüştür. Ana şebeke birincil, tasarım basınçları 72-80 bar olan 
yüksek basınçlı iletim boru hatlarından ve 200 barlık iki adet boru hattından (Cezayir ile Almeria 
arasındaki Medgaz boru hattı ve Denia ile Balearik Adaları arasındaki boru hattı) oluşmaktadır. İkincil 
şebeke ise tasarım basınçları 16 ila 60 bar arasında değişiklik gösteren iletim hatlarından oluşmaktadır.  

İspanya’daki ana gaz iletim şirketi Enagás olup bu şirket toplam iletim şebekesinin %97,5’ine sahiptir ve 
bu rakam neredeyse 10.200 km’lik bir hatta karşılık gelmektedir. İşlevsel olarak Enagás taşıyıcısından 
ayrılmış olsa da Enagás aynı zamanda gaz arzının sürekliliğini ve güvenliğini sağlama, çeşitli erişim 
noktaları, depolar, iletim ve dağıtım şebekeleri arasında koordinasyon kurma görevleri çerçevesinde 
gaz sistem operatörü olarak da hizmet vermektedir. 

Dağıtım şebekesi, 16 bar altında basınca sahip tüm boru hatlarından oluşmaktadır. Dağıtım 
şebekelerinin büyük bir kısmı Gas Natural Fenosa (şebekenin %75’i) tarafından kontrol edilmekte olup 
geri kalanı ise uluslararası yatırımcıların kontrolü altındadır.  
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Şekil 68 – Gaz Sektörüne ilişkin İspanya Mevzuatı 

 

Kaynak: Energia y sociedad internet sitesi 

İspanya’da gaz sektörü faaliyetleri, Gas Natural Fenosa’nın Libya’dan ithal edilen LNG’nin Barcelona 
liman terminalinde yeniden gazlaştırılmasına ilişkin uzun vadeli anlaşmayı imzaladığı 1970’lere 
dayanmaktadır. Serbestleştirme süreci, elektrik sektöründen birkaç sene önce 1988 yılında başlamıştır. 
İspanya gaz sisteminin geleneksel yapısı lineer olmakla birlikte 2003 yılı itibarıyla başlayan tam 
serbestleştirme süreci ile birlikte, sektöre rekabet getirmek amacıyla üçüncü taraf erişimine izin 
verilmiştir. Üçüncü taraf erişimine izin verilmesi, piyasa aktörlerinin iletim, dağıtım, LNG ve yeraltı depo 
şebekelerine düzenlenmiş tarifeler üzerinden giriş yapmasına imkân tanımıştır.  

Temmuz 2008’den beri nihai kullanıcılara ilişkin düzenlenmiş tarifeler (son kaynak tarifesi) yalnızca yıllık 
tüketimi 50.000 kWh’den (yaklaşık 5000 m3) az olan ve basıncı 4 bar’ın altında kalan şebekelere 
bağlanan konut tüketicilerine uygulanmaktadır. Son kaynak tedarikçileri olarak belirlenen beş tedarikçi 
bulunmaktadır.  

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla serbest fiyat üzerinden gaz tedarik edilen tüketici sayısı 5.948.626 (tüm 
tüketicilerin %77,9’u) iken son kaynak tarifeleri üzerinden gaz tedariki alan tüketici sayısı  1.691.991(tüm 
tüketicilerin %22,1) olmuştur. Hacmi açısından bakıldığında, son kaynak tarifesi üzerinden tedarik 
sağlanan tüketiciler, İspanya gaz piyasasının %4’den azını temsil etmektedir. 2015 yılında, toplam 
tedarikçi değiştirme oranı %11,2 iken konut tüketicilerinin gaz tedarikçisi değiştirme oranı %11 ve 
endüstrinin gaz tedarikçisi değiştirme oranı %34,8 olmuştur.  

4.4.2. Piyasanın Organizasyonu 

İspanya doğal gaz sektörü özel sektöre ait olup özel şirketler tarafından işletilmektedir. Bu durum üretimi, 
dağıtımı ve iletimi de kapsamaktadır.  

İspanya’nın gaz tedarikinde Gas Natural Fenosa’nın egemenliği vardır. Bunun sebebi sadece Gas 
Natural Fenosa’nın piyasa satışının %40’ını elinde bulundurması değil, aynı zamanda gaz zincirindeki 
iletim pozisyonu sebebiyle şirketin birbirinden farklı üretim şirketleriyle yaptığı uzun vadeli gaz tedarik 
anlaşmaları sayesinde geniş bir portföye sahip olmasıdır.   

Enagás, İspanya’nın yüksek ve orta basınçlı şebekesinin büyük bir kısmının yanı sıra ülkenin altı LNG 
yeniden gazlaştırma terminalinin üçüne (Huelva, Barcelona ve Cartagena) sahip olup hâlihazırda 
işletmektedir. Aralık 2006’dan beri Hükümet, Enagás’ın bireysel şirket mülkiyetini azami %5 ile 
kısıtlamıştır.  
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Ana İletim Sistem Operatörü (Enagás, ulusal taşımacılık yapan boru hatlarının %95’ten fazlası) için 
belirlenen ayrıştırma modeli “mülkiyet ayrışmasıdır.” İspanya’daki küçük ölçekli İletim Sistem 
Operatörleri, mülkiyet ayrıştırma modeli veya ISO modeli arasından bir seçim yapma hakkına sahiptir. 
Grup içerisindeki düzenlenmiş ve düzenlenmemiş faaliyetlere ilişkin genel yasal ve işlevsel ayrıştırma 
şartlarına ek olarak, Enagás’a uygulanan işlevsel ayrıştırma ve hesap ayrışması şartları da 
bulunmaktadır.  

Dağıtım şebekesi yaklaşık 20 Dağıtım Sistem Operatörü tarafından işletilmektedir. Bu Dağıtım Sistem 
Operatörleri arasından şebekenin %75’ine sahip olan Gas Natural Fenosa en önemli aktördür. İkinci ve 
üçüncü aktörler ise sırasıyla Naturgas (yaklaşık %12) ve Madrileña Red de Gas’dır (yaklaşık %10). Gaz 
Dağıtım Sistem Operatörleri yasal ve işlevsel açıdan ayrıştırılmıştır.  

2014 yılının sonunda İspanya gaz piyasasında perakendeci olarak tescil edilmiş 120 şirket vardır. 
Perakendecilerin serbestleştirilmiş piyasa içerisindeki payı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

Şekil 69 – İspanya Perakende Gaz Piyasası 

 

 

Kaynak: CNMC (2015) 

34/1998 sayılı Hidrokarbonlar Kanunu ile Ulusal Enerji Komisyonu (CNE) oluşturulmuş ve enerji 
sektörünün düzenleyici kuruluşu olarak çalışmaya başlamıştır. CNE’nin yetkileri; danışma, katılım, 
denetim, uzlaştırma ve rapor hazırlamakla sınırlandırılmıştır. Hâlihazırda, CNE’nin faaliyet ve işlevleri, 
Ekim 2013’te faaliyete geçen Ulusal Piyasa ve Rekabet Komisyonuyla (CNMC) birleştirilmiştir. CNMC 
eski antitröst kuruluşunun altı düzenleme kurumuyla (telekom ve görsel-işitsel iletişim, elektrik ve doğal 
gaz piyasaları, posta sektörü, havalimanları ve demiryolu sektörünün belirli kısımlarından sorumlu) 
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.   

CNMC iki yönetim organı (Kurul ve Başkan) ve 4 Müdürlükten oluşmaktadır. Başkan, Başkan Yardımcısı 
ve 8 Kurul Üyesi olmak üzere Kurulun 10 üyesi bulunmaktadır. Kurul Hükümet tarafından, Ekonomi ve 
Rekabet Bakanının önerisi üzerine, tek bir sefere mahsus olmak üzere 6 yıllığına görevlendirilir. 
Parlamentonun önerilen adayların görevlendirilmesini veto etme hakkı vardır. Kurul, ele alınan konuya 
göre bir genel kurul toplantısı ve iki komisyon şeklinde hizmet verir.  
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4.4.3. Ticaret 

İspanya’da organize bir gaz hubı (Birleşik Krallık’taki NBP veya Hollanda’daki TTF gibi sanal ticaret 
noktası) bulunmadığı için tek bir likit şeffaf gaz referans fiyatı da bulunmamaktadır. CNMC bir gaz ithalatı 
endeks fiyatı belirlemiş olup bu fiyat İspanya gaz piyasasına tedarik sağlayan uzun vadeli sözleşmelerin 
bedelini yansıtmaktadır. Bu endeks, fiyatların Aralık 2008’de en yüksek değere ulaştığını (29,37 €/MWh) 
göstermektedir. 2013 ve 2014 yıllarında doğal gaz sınır fiyatı 25-28 €/MWh aralığında kalmıştır.  

Şekil 70 – İspanya Doğal Gaz Sınır Fiyatlarının Değişimi 

 

Kaynak: CNMC (2015) 

İkincil piyasada gaz, Enagás tarafından geliştirilmiş bir elektronik ticaret platform olan “MS-ATR” 
üzerinden, genellikle tezgâh üstü şekilde, ikili anlaşmalar olarak ticarete dökülür. Bu platform üzerinde 
aktif şekilde çalışan yaklaşık 43 satıcı bulunmaktadır.  

Günümüzde gaz, İspanya’da sekiz dengeleme noktası üzerinden aktif bir şekilde ticarete dökülmektedir. 
Bu noktalar, altı LNG terminali, bir sanal dengeleme noktası (AOC) ve İspanya’nın çalışır durumdaki 
dört yeraltı depolama alanını (Serrablo, Gaviota, Marismas ve Yela) kapsayan sanal depolama noktası 
olarak sıralanabilir. Sistemde Sanal Bağlantı Noktası (VIP) da bulunmakta olup bu Sanal Bağlantı 
Noktası İspanya ve Portekiz arasında kapasite alışverişi yapılan bir ticaret noktası olarak çalışmaktadır.  

İspanya’nın gaz ticaret reformlarının zamanı çoktan gelmiş olup sektörün ve AB kurumlarının baskısı 
altında kalan İspanya hükümeti, toptan ticarete yönelik tek bir Gaz merkezi kurulmasına ilişkin uzun 
zamandır beklenen düzenleme çerçevesine ilişkin planları sonunda devreye sokmaktadır. Yeni bir sanal 
nokta, uzlaşma referansı olarak mevcut dengeleme noktasını (AOC-Sanal Dengeleme Noktası) 
kullanacak olup tüm satıcıların erişimine açık olacaktır. Gaz Merkezini hayata geçirmek amacıyla 
34/1008 sayılı Hidrokarbonlar Kanununun değiştirilmesine ilişkin kanun taslağı, İspanya Bakanlar Kurulu 
tarafından Eylül 2014’te Parlamento’ya sunulmuş olup 2015 yılı ortalarında yürürlüğe girmesi ve 2015 
yılının sonundaysa Gaz Merkezinin tamamen işler hale gelmesi beklenmektedir.  
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Şekil 71 – Dengeleme ve Ticaret Noktaları 

 

Kaynak: CNMC (2014) 

Aşağıdaki tabloda, tezgahüstü işlemlere ilişkin belli başlı rakamlar verilmektedir. Tablo, ticari işlemlerin 
%68,4’ünün LNG terminallerinde gerçekleştiğini göstermektedir. Tabloya göre %12,7’lik payla Unión 
Fenosa ve %11,9 payla Gas Natural Comercializadora, 2014 yılında tezgah üstü piyasadaki en büyük 
paya sahip olmuşlardır.  
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Tablo 17 - Tezgahüstü Ticaretin Başlıca Özellikleri 
 

Dengeleme Noktası 
2014 yılı için 

ticareti yapılan 
gaz (TWh) 

2014 yılı 
için 

ticareti 
yapılan 
gaz (% 
olarak) 

Üretim  (TWh) 

Takas 
oranı 

(Churn 
Rate) 

Aktif 
tacir 

sayısı 

Başlıca üç 
satıcının 
piyasa 

payı 

Barcelona LNG 
Terminali 

92.439 %17,3 31.596 2,9 34 %47 

Huelva LNG 
Terminali 

105.675 %19,8 20.146 5,2 39 %39 

Bilbao LNG Terminali 36.639 %6,9 17.026 2,2 19 %58 

Cartagena LNG 
Terminali 

42.973 %8,1 11.795 3,6 28 %61 

Mugardos LNG 
Terminali 

11.940 %2,2 13.183 0,9 16 %75 

Sagunto LNG 
Terminali 

75.622 %14,2 17.051 4,4 29 %44 

Toplam LNG 365.288 %68,4 110.797 3,3 59 %34 

Yeraltı Deposu 5.567 %1,0     17 %72 

İletim Dengeleme 
Noktası 

162.847 %30,5 190.703 0,9 45 %37 

İspanya Toplamı 533.702 %100,0 301.500 1,8 70 %46 

Kaynak: CNMC (2015) 

Tezgahüstü platform, doğrudan gaz alışverişi (fiyat belirlenmeksizin) yöntemiyle serbest ticarete imkân 
tanımakta olup tezgah üstü fiyatlara ilişkin kamuya açık bilgi bulunmamaktadır.  

Tezgahüstü ticaretin yanı sıra, toptan gaz piyasası, düzenlenmiş faaliyetler için farklı çerçevelerde 
gerçekleştirilen açık artırmaları da kapsamaktadır (son kaynak tedariki ve çalışma/yastık gazı için). Bu 
açık artırmalar, elektrik piyasası operatörü OMIE tarafından yönetilmektedir.  

Nisan 2012’de, İspanya düzenleme kurumu, İspanya’nın gaz borsasını geliştirmek amacıyla bir yol 
haritası yayınlanmıştır. “İspanya ve Portekiz gaz piyasalarının ortak bir İber Yarımadası Doğal Gaz 
Piyasasında birleştirilmesi modellerine yönelik çalışma” isimli Kamuoyu Görüş Belgesi Haziran 2014’te 
yayınlanmıştır.  

İspanya’da lisans almak için bildirim yapılması yeterlidir. Diğer bir deyişle iletişim formunu düzenleyici 
kuruma ibraz eden taraflar bir gün içerisinde piyasada aktif olabilirler. Düzenleyici kurumun gaz ticareti 
öncesinde bilgilendirilmesi ve ilgili şirketin ticaret faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli tüm şartları 
karşıladığına ilişkin beyanın ibraz edilmesi gerekmektedir. Son kaynak tedarikçisi için özel bir lisans ve 
sözleşme hazırlanması gerekmektedir. Son kaynak tedarikçisinin, standart tedarik faaliyetinden yasal 
olarak ayrıştırılmış olması gerekmektedir.  

İspanya’nın perakende doğal gaz sektörünün piyasa yoğunluk düzeyi, 2013 yılının son çeyreğinde HHI 
2522 ile orta düzey bir yoğunluk göstermektedir. En büyük üç şirket halen doğal gaz tedarikinin %70’lik 
payına sahiptir. 

CNMC, CNMC’ye ait fiyat karşılaştırma aracında yayınlanan ticari teklifler üzerinden perakende fiyatları 
izlemektedir.  
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Şekil 72 – İspanya Perakende Gaz Piyasası 

Farklı Doğal Gaz Tüketicileri için Azami ve Asgari Tekliflerin Farklar (€/Yıl) (Haziran 2014)30 

 

Kaynak: CNMC (2015b) 

Aşağıdaki şekil, nihai tüketicilerin gaz fiyatlarının geçmiş yıllarda önemli ölçüde azaldığını 
göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
30 Açıklama: Consumidor de gas sin calefaccion=Isınma amacı olmayan gaz tüketicisi; consumidor con 
calefacción de gas en zona calida=Isınmalı gaz tüketicisi (ılık bölge); consumidor con calefacción de 
gas en zona fría= Isınmalı gaz tüketicisi (soğuk bölge); Local 2,000 m2 con calefacción gas=Isınmalı 
2000m2; Edificio 10,000m2 con calefacción de gas= 10,000m2lik ısınma yapılan bina. 
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Şekil 73 – Bileşenlere göre Doğal Gaz Fiyat Değişimi 2014-2016 (sent/kWh olarak) 

 

 

Kaynak: Eurostat (2016) 

4.4.4. Şebeke erişim düzenlemesi 

İspanya’da uygulanan iletim tarife modeli, tek bir dengeleme alanının yer aldığı giriş-çıkış modelidir.  

Serbest tüketicilerin, taşıtanların ve satıcıların kapasite rezervasyonu yaptırması için İletim Sistem 
Operatörü Enagás’ın internet sitesinde internet tabanlı bir form bulunmaktadır. Hem iletim hattı için hem 
de tesislere (LNG, YDD vb.) erişim için farklı sözleşmeler gerektiğine dikkat edilmelidir.  

Giriş ve çıkış kapasiteleri, sabit veya kesilebilir ya da uluslararası bağlantıların doygunluğa ulaşması 
halinde ters akış kapasiteleri olarak rezerve edilebilir. Taşıtanların sabit kapasite sözleşmesi yapması 
halinde, hizmetin, sözleşme süresi boyunca eksiksiz bir şekilde sunulacağı garanti edilir. Bununla 
birlikte, kesilebilir kapasite sözleşmesi yapılması halinde hizmet geçici bir süre için askıya alınabilir.  

Uzun vadeli kapasite, iki yıl ve daha uzun bir zaman dilimini kapsayacak şekilde sözleşmesi yapılan 
kapasite anlamına gelmekte olup bu vadeden kısa süre için yapılan kapasite sözleşmelerinin kısa vadeli 
olduğu kabul edilir. Yeniden gazlaştırma, iletim ve depolama tesislerinin sahibi olarak Enagás, kısa 
vadeli sözleşmeler için bu tesislerin toplam kapasitesinin en az %25’ini rezerve etmekle yükümlüdür.  

Erişim kapasitesi için günlük, aylık veya yıllık sözleşmeler yapılabilir. Sözleşmeye konu kapasitenin 
zamanlaması ve sözleşme süresi çerçevesinde farklı fiyat türleri uygulanabilir.  

Dağıtım şirketleri, çıkış noktaları için standart tip üçüncü taraf erişimi sözleşmesi yapan tedarikçilerin 
kendi şebekelerine erişmesine imkân tanır. Dağıtım Sistem Operatörü genellikle ölçüm cihazını (veya 
telemetre hizmetini) müşteriye kiralar. Bu hizmet, tedarikçi tarafından müşteriye faturalanır.  

CNMC, iletim ve dağıtım, yeniden gazlaştırma, depolama ve tanker yükleme ve gemi boşaltma gibi 
erişim tarifelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemin detaylandırılmasından sorumludur. 2014 
yılında Hükümet doğal gaz erişim tarifelerini onaylamıştır (bunun öncesinde düzenleyici kurum bağlayıcı 
olmayan bir rapor hazırlamıştır). IET/2445/2014 sayılı Talimat, 2015 yılı için doğalgaz erişim tarifelerini 
belirlemiştir.  

2014s1 2015s1 2016s1 2014s1 2015s1 2016s1

0,075 0,073 0,068 0,037 0,035 0,028

Endüstri

Doğal Gaz Fiyatları (sent/kwh)

Konut

Konut (2016) Endüstri (2016)

Vergisiz Diğer
Vergiler

KDV
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İspanyol Hükümeti yakın zamanda İspanyol gaz piyasasını yeniden yapılandırmış olup, gelir ve giderleri 
dengelemek için önlemler almıştır. Bu bağlamda tarifelerde ileriye dönük herhangi bir açık/zarar 
oluşması beklenmemektedir (8/2014 sayılı Kanun-Kraliyet Kararnamesi).  

949/2001 sayılı Kraliyet Kararnamesi düzenlenmiş faaliyetlere (gaz dağıtımı, iletimi, yeniden 
gazlaştırma ve depolama) ilişkin izin verilen gelirlerin aşağıdaki kriterlere göre belirleneceğini 
bildirmektedir: 

 Varlık sahipleri, varlıklarının kullanılabilir ömrü süresince yatırımlarını geri kazanabilmelidir. 

 İzin verilen gelirler, yatırım yapılan mali kaynaklar için makul bir getiri sağlamalıdır.  

 İşletim masraflarının fiyatlandırılması programı verimli bir yönetim ve verimlilik kazancı 
sağlanması açısından bir teşvik sağlayacak şekilde tasarlanmalı, bir kısmı kullanıcı ve 
tüketicilere yansıtılmalıdır.  

IET/2355/2014 sayılı Talimat, bunların yanı sıra, gaz dağıtımı ve gaz iletimi, yeniden gazlaştırma ve 
depolama bağlamında izin verilen gelirlerin 2014 yılının ikinci döneminde nasıl tanımlandığına ilişkin 
detaylar da içermektedir.  

Sistem dengeleme şebeke işleyiş düzenlemelerindeki protokollere göre yürütülmektedir. Münferit 
sistemlerin her ikisinde de (boru hattı ve LNG) kullanıcının toplam pozisyonu ve kullanıcı pozisyonu 
konularında bir ayrım yapılmıştır. Ticaret şirketleri, İletim Sistem Operatörleri ile yaptıkları ilk üçüncü 
taraf erişimi sözleşmesiyle birlikte ticaret ve dengeleme platformuna otomatik olarak erişim sağlar. 
AOC’ye (Sanal Nokta) erişimde uygulanan başka bir ücret bulunmamaktadır. Gün sonunda AOC’de 
depolanan gazın ve/veya her türlü dengesizliğin faturalandırılması için üçüncü taraf erişimi sözleşmesi 
gerekmektedir. AOC dengeleme platformunun kullanımı ücretsizdir.  

3/2013 sayılı Kanuna göre NRA, dengeleme hizmetlerine ilişkin hükümlerin yöntemlerini onaylamakla 
yükümlüdür. Günümüzde dengeleme rejimi, Sistem İşletim Şebeke Düzenlemeleri (NGTS) kural 9 
kapsamında belirlenmektedir. Bu hüküm, tüm kullanıcıların yaptıkları işlem sonrasında şebeke 
içerisinde dengede olmaları yükümlülüğünü getirmekte ve dengesizliğe sebep olan kullanıcılar için 
ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır.  

Avrupa dengeleme şebekesi yasasına göre düzenlenen yeni dengeleme rejiminin (piyasaya dayalı 
dengeleme) Ekim 2016 itibarıyla uygulanması beklenmektedir.  

4.4.5. Depo erişimine ilişkin düzenleme  

Yeraltı depolamışına ilişkin erişim modeli tamamen düzenlenmiş olup üçüncü taraf erişimine ilişkin 
tarifeler Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  

ITC/3862/2007 sayılı Talimat, ITC/3128/2011 sayılı Talimat ve IET/849/2012 sayılı Talimat doğal gaz 
için ayrılan yer altı depolama kapasitesinin kullanıcılara tahsisine ilişkin yıllık bir mekanizma oluşturmuş 
olup, bu yıllık dönem içinde bulunulan yılın 1 Nisan tarihinde başlayıp bir sonraki yılın 31 Mart tarihinde 
sona ermektedir.  

Yeraltı depolama kapasitesinin tahsisine ilişkin farklı kriterler bulunmaktadır: 

 Öncelikle, yasaların getirdiği stratejik rezervlere uymak için tedarik şirketlerine bir önceki yılda 
(ortalama gaz talebinin en fazla 20 günü) yaptıkları nihai satışlarla doğru orantılı olarak kapasite 
tahsis edilir.  

 Geriye kalan kapasite açık artırma mekanizması üzerinden tahsis edilir.  

 Hala kapasite olması durumunda, “ilk gelene ilk hizmet esası” alır” kriteri kapsamında, şirketlerin 
Sistem Teknik Müdürüne iletilen kapasite taleplerine göre tahsis edilir.  
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Açık artırma koşulları ve özel kuralları her yıl, Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı, Enerji Politikası ve 
Madencilik Genel Müdürlüğü’nün bir kararında belirlenir. Bu açık artırmaların denetiminden CNMC 
sorumluyken bunların düzenlenmesinden İspanyol güç borsası (OMEL) sorumludur.  

4.4.6. Arz Güvenliği 

İspanya’da arz güvenliğinin izlenmesinden Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı sorumludur (2009/73/EC 
sayılı Direktif Madde 5). İspanya, 994/2010 sayılı AB Tüzüğünü uyguladığı için İspanya gaz sistemine 
ilişkin bir önlem planı ve acil durum eylem planı bulunmaktadır. İspanya’nın önlem planı her türlü gaz 
eksikliği ve arz yetersizliği riskini belirlemek için arz güveliği göstergesi geliştirilmesi ihtiyacını ortaya 
koymaktadır. Acil durum planı, acil durum halinde uygulanacak süreci tanımlamakta olup erken uyarı, 
alarm ve acil durum olmak üzere üç farklı kriz düzeyini birbirinden ayırt etmektedir. Aşağıdaki tabloda, 
İspanya’da uygulanan arz güvenliği tedbirleri verilmektedir.  
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Tablo 18 - İspanya’da Uygulanan Arz Güvenliği Tedbirleri 
 

  
Tedbirler 

Önleyici 
Tedbir 

Acil Durum 
Önlemi 

Piyasaya 
Dayalı 

Tedbirler 

Tedarik 
Tarafı 

Altyapı yatırımı Evet Hayır 

Gaz giriş kapasitesinde esneklik Evet Evet 

Ticari gaz depolama Evet Evet 

Tedarik çeşitlemesi  Evet Hayır 

Bağlantıların iki yönlü kapasitesi Evet Evet 

Bağlantılarda İletim Sistem Operatörlerinin 
koordinasyonu 

Evet Hayır 

Bölgesel işbirliği anlaşmaları Evet Evet 

Talep 
Tarafı 

Kesilebilir gaz tedarik sözleşmeleri Hayır Evet 

Ticari kesilebilirlik ücreti Hayır Evet 

CCGT için alternatif yakıtlar Hayır Evet 

Elektrik üretim piyasası Hayır Evet 

Orta-
Uzun 
Vadeli 

Tedbirler 

Tedarik 
Açısından 

Kısa ve uzun vadeli sözleşmelerin kullanılması Evet Hayır 

Yenilenebilir kaynaklardan gaz entegre edilmesi Evet Hayır 

Talep 
Açısından 

Verimliliğin artması Evet Hayır 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla 
kullanılması 

Evet Hayır 

Piyasaya 
Dayalı 

Olmayan 
Tedbirler 

Tedarik 
Açısından 

Stratejik gaz depolama  Evet 

Zorunlu depo oluşturma  Evet 

Yerli üretimin zorunlu olarak artırılması  Evet 

Gaz harici kaynaklardan elektrik üretimi  Evet 

Alternatif yakıt rezervlerinin kullanılması 
zorunluluğu 

 Evet 

Talep 
Açısından 

Yakıt değiştirme  Evet 

Sabit yükün azaltılması zorunluluğu  Evet 

Kaynak: MIET (2012) 
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İspanya, ithal gaza bağımlılığını LNG terminallerinin kapasitesini artırarak ve gaz tedarikçilerini 
çeşitlendirerek yönetmiştir. Bunlara ek olarak İspanya, taşıtanların, bir önceki takvim yılında, 
düzenlemelerde “sabit satışlar” olarak anılan meblağa göre 20 günlük tüketime tekabül eden stratejik 
stok bulundurmalarını şart koşmaktadır (ITC 3128/2011 sayılı Talimat). Bu stoklar satıcılar ve kendi 
kendilerine tedarik sağlayan tüketiciler tarafından her zaman için sağlanmalı ve yalnızca yeraltı 
depolarında tutulmalıdır. Hükümet, acil durumlarda stratejik stokların kontrolünü devralır31.  

İspanya’da gaz alanında yaygın bir hizmet sunabilmek adında son kaynak tedarikçisi sistemi 
uygulanmaktadır. Son kaynak tedarikçilerinin Hükümet tarafından belirlenen bir fiyat (son kaynak 
tarifesi) üzerinden gaz tedarik etmesi istenir.  

4.4.7. Özet 

Hidrokarbonlar Kanunu (34/1998 sayılı kanun) serbestleştirme sürecini başlatmış olup bu bağlamda 
sanayi sektörünün 1999 yılında rekabete açılmasıyla başlanarak nihai kullanıcılara ilişkin düzenlenmiş 
tarifeler kademeli olarak kaldırılmıştır. Ocak 2003 itibariyle İspanya’daki tüm kullanıcılar kendi gaz 
tedarikçilerini seçme hakkına sahip olmuş ve düzenlenen tarifelerin tamamı Temmuz 2008’de 
kaldırılmıştır. 
Faaliyetlerin yasal olarak ayrıştırılması da Hidrokarbonlar Kanunu ile başlamış ve 2003/55/EC sayılı 
Gaz Direktifine uyum çerçevesinde Temmuz 2007 yılında daha da geliştirilmiştir. 
 
CNMC; toptan ve perakende gaz piyasalarının fiyat ve şeffaflık düzeyini, piyasa açılış ve rekabet düzeyi 
ile etkinliğini izlemekle yükümlüdür (3/2013 sayılı Kanun). 
 
İspanya piyasasındaki gazın büyük bir kısmı ikili tezgahüstü işlemler üzerinden alınıp satılmaktadır. 
Satış, alış veya takas için kullanılan ticaret platformu TPA Borsa Sistemi (MS-ATR) olarak 
adlandırılmaktadır. Bu sistem, Avrupa organize piyasalarındaki hizmetlere benzer hizmetler sunmakla 
birlikte İspanya’daki bu sistemin likidite ve fiyat şeffaflığı konusunda eksikleri vardır. Yeni rekabetçi 
şirketler piyasaya aktif bir şekilde girmekte olup İspanya’da kayıtlı olan satıcı sayısı, serbestleşmenin 
başlangıcından beri artış göstermeye devam etmiştir. 
8/2015 sayılı Kanun çerçevesinde, organize gaz piyasasının uygulanması öngörülmüş ve bağımsız 
piyasa operatörü olarak hareket etmek üzere Mibgas önerilmiştir. Gaz borsası, gaz taşıma şebekelerinin 
dengelenmesine ilişkin Avrupa şebeke düzenlemelerinde de belirtildiği üzere bir ticaret platformu olarak 
işlev görmeye devam edecektir.  
Ekim 2015’te, organize gaz piyasasının Piyasa Kuralları, İltihaki Sözleşme ve Piyasa Çözümlemelerinin 
onaylanmasına ilişkin bir kamu müzakeresi yapılacağı duyurulmuştur. 
 
Geçmişe bakıldığında, Gas Natural şirketinin egemen şirket olduğu fakat serbestleştirme süreci 
sonunda yeni şirketlerin (Iberdrola, Unión Fenosa ve Endesa gibi İspanyol şirketleri ile BP, Shell ve GDF 
Suez gibi yabancı şirketler) piyasa paylarının artmasıyla birlikte bu hakim şirketin payının azaldığı 
görülmektedir. Gas Natural’ın 2000 yılında %70 olan perakende piyasası payı ise 2014 yılında %50’den 
aşağıya düşmüştür. Yeni şirketler kendi LNG terminallerini inşa ederek piyasaya giriş yapmıştır.  
 
Sanayi piyasasındaki şirket sayısı da giderek artmakta olup 2015 yılında sanayi tüketicilerine satış 
yapan 41 gaz perakendecisi bulunmaktadır.  
Bununla birlikte konut sektörü için rekabet eden şirket sayısı azalmış olup bunun sebebi piyasaya giriş 
masraflarının yüksek olması, yerleşik görevli tedarikçilerden faydalanan ölçek ekonomilerinin varlığı ve 
likit gaz piyasası bulunmaması olabilir. 
 
 
 

                                                   
 
 
311716/2004 sayılı Kraliyet Kararnamesi, acil durumları, gaz sistemlerinde söz sahibi olan kurumlardan 
birinin veya bu kurumların hepsinin kontrolü dışında olmak kaydıyla, sabit gaz arzının eksikliği veya 
yetersizliği durumu ve kişilerin, ekipmanların veya tesislerin güvenliğinin ya da gaz şebekesinin 
bütünlüğünün etkilenebileceği durumlar olarak tanımlamaktadır. 
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İspanya, ithal gaz bağımlılığını yönetirken LNG terminallerinin kapasitelerini artırmış ve gaz 
tedarikçilerini çeşitlendirmiştir. Ülkede altı LNG yeniden gazlaştırma tesisi bulunmaktadır.  Bu tesislerin 
tamamı düzenlenmiş üçüncü taraf erişimine tabi olup bu uygulama piyasaya yeni giriş yapan şirketlerin 
yeni kapasiteye erişimine imkân tanımaktadır. LNG terminallerinin giriş kapasitesi için üçüncü taraf 
erişimi uygulamasının, rekabetin geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiği kanıtlanmıştır. 
 

Başarılar / İyi Uygulama Zorluklar / Eksiklikler 

 Düzenlenmiş üçüncü taraf erişiminin 
başarılı bir şekilde uygulanması 
sayesinde arz kısmında rekabetin 
artması 

 Yeni oluşturulan LNG kapasiteleri 
sayesinde arz kaynaklarında çeşitlilik 
elde edilmesi 

 Perakende piyasasında rekabetin 
artması 

 Gaz piyasasında fiyat şeffaflığı ve 
likidite olmaması 

 Organize gaz piyasasına ilişkin 
kurallar konusunda genel olarak 
yavaş ilerleme kaydedilmesi 

 

4.4.8. Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler 

İspanya yapısı itibariyle Türkiye’den farklı bir piyasa olarak ön plana çıksa da, serbestleşmenin 
gerçekleşmesi ile LNG terminal yatırımlarıyla güçlenen bir arz güvenliği yapısının ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir. Üçüncü taraf erişimi ve piyasa kurallarının yerleştirilmesine paralel artırılan LNG 
kapasitesinin hem kaynak çeşitliliğine, hem de gazın gazla rekabetine ortam sağladığı 
gözlemlenmektedir.  

Türkiye’de coğrafi yapısı gereği LNG kapasitesi geliştirme esnekliğine sahip olsa da, şebekenin LNG 
terminal bağlantılarını destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve yatırımları teşvik edecek üçüncü taraf 
erişim kurallarının ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’deki mevzuatın da LNG ithalatı 
açısından hiçbir kısıtlama teşkil etmiyor olmasının avantajıyla, rekabetçi piyasa yapısı ve fiyatlandırma 
yaklaşımının yerleşmesiyle beraber, LNG’nin arz güvenliğine katkıları yönünde İspanya modeli bir örnek 
olarak ön plana çıkmaktadır. 

4.5. Avrupa Birliği’nin Serbestleştirme ve Rekabetçi Gaz Piyasaları 
Alanındaki En İyi Uygulamaları 

Bölüm Girişi: Farklı AB örnekleri incelendikten sonra, bu bölüm, piyasa serbestleşmesi ile ilgili 
temel unsurlar özetlenmiştir. 
 
Ülkelerin kendilerine özgü özelliklerinden sıyrılıp AB gaz sektörüne geniş bir perspektiften bakılırsa 
başarılı bir şekilde piyasanın açılmasına, serbestleştirilmesine ve rekabetin getirilmesine ilişkin olarak 
aşağıda belirtilen ana unsurlar veya yapı taşları göze çarpmaktadır: 
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Şekil 74 – Piyasanın Başarılı bir Şekilde Açılmasının Yapı Taşları 

 

1. Siyasetçilerden, devlet görevlilerinden veya piyasa aktörlerinden haksız yere etkilenmeksizin piyasa 
açılışını uygulayabilecek güçlü, bağımsız ve yeterli donanıma sahip bir düzenleme makamının 
oluşturulması. Söz konusu düzenleme makamı yalnızca, genel refahı artırma ve güvenilir, güvenli, 
mali açıdan etkin ve sürdürülebilir gaz tedariklerini idame ettirme hedefi çerçevesinde hizmet 
vermelidir.  

2. Tüm gerekli altyapılar (iletim, depolama, LNG, piyasa platformu) için piyasaya girişin önünde 
bulunan engelleri kaldıran, açık, ayrım gözetmeyen ve şeffaf bir üçüncü taraf erişiminin sağlanması. 
Bu açık erişim çerçevesi, piyasada bulunan tarafların sürdürülebilir bir gaz ticareti işi oluşturabilmesi 
için temel şartları belirler. Bu sebeple de bir sonraki adım için temel bir ön şart niteliği taşır.  

3. Gaz ticaretini merkezi, adil ve kolayca erişilebilir bir piyasa platformuna veya merkezine sahip bir 
sanal noktada toplayarak tüm piyasa katılımcılarının bu piyasa üzerinden gaz alım-satımı 
yapmasına imkân tanımak. İlk adımda bu uygulama, aracılı ve merkezi olarak serbestleştirilmiş 
tezgahüstü ticaret olarak yapılabilir. Bununla birlikte atılan ilk adımın akabinde anonim ve sürekli, 
borsa tabanlı spot (ilk) ve vadeli (ikinci) ticaretin gelmesi neredeyse doğal bir süreçtir. Bu piyasanın, 
dengesizliklerini görmek için taşıtanlar ve dengeleme gazı almak için İletim Sistem Operatörleri 
(veya diğer sorumlu taraflar) için merkezi bir araç olarak kullanılması piyasanın likiditesini daha da 
destekleyecektir.  

4. Piyasanın adım adım tüm müşterilere açılması, piyasanın büyümesi ve gelişmesi için yeterli zamanı 
tanımak adına genellikle büyük sanayi müşterilerinden başlanarak daha sonra serbest tüketicilik 
limitlerinin aşağı çekilmesi ve bu esnada kamu hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve 
muhtaç veya kısıtlanmış müşterilerin korunması.  

5. Piyasanın açılmasına paralel olarak mal fiyatları düzenlemesinin bir kenara bırakılması, tarife 
düzenlemesinin iletim ve dağıtımın (ve gerekli hallerde depolama ve LNG) rekabetçi olmayan 
alanlarıyla sınırlandırılması; bu esnada fiyatlar, fiyat karşılaştırmaları, tedarikçi değiştirme 
mekanizmaları ve genel piyasa gelişimine ilişkin şeffaf ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler verilmesi. 
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6. Alanların tam olarak birleştirilmesi veya piyasanın bütünleşmesi gibi entegrasyon önlemleri 
uygulanması yoluyla bölünmüş piyasa veya dengeleme alanlarının daha büyük alanları kapsayacak 
şekilde entegre edilmesi. 

7. Hükümete, düzenleyiciye, şebeke operatörlerine ve tesislere (ya da diğer kurum veya piyasa 
tarafına) açık ve net görevler ve sorumluluklar verilmesi yoluyla arz güvenliğinin sürdürülmesi ve 
artırılması amacıyla açık ve net bir çerçeve oluşturulması. Buna, şebekenin yeterliliğini sürdürmek 
amacıyla açık ve şeffaf, uzun vadeli şebeke genişletme süreci de dâhil olmalıdır.  

8. Sistemin, piyasa katılımcılarının veya kurumların uygun olmayan etkisinden veya her türlü yıkıcı 
veya zararlı davranışlarından korunması amacıyla piyasa ve rekabet idaresi açısından çalışır bir 
çerçeve oluşturulması. Bu tür bir uygulama istikrarlı ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmaya 
hizmet edecektir. Ayrıca, uygun olmadıkları anlaşılan veya iyileştirilmesi gereken piyasa kurallarının 
değiştirilmesi konusunda tereddütte kalınmaması da önemlidir. Bununla birlikte, yapılacak her türlü 
değişiklik dikkatle değerlendirilmeli ve tüm paydaşlarla açıkça tartışılmalıdır.  

Piyasanın serbestleştirilmesinde elde edilen başarının Üye Devletlerarasında da farklılık gösterdiği 
yukarıda verilen Kuzey, Batı ve Orta Avrupa Üye Devletlerine ilişkin örneklerden de görülmektedir. 1998 
yılında ilk gaz Direktifinin yayınlanmasının ardından, bu olgun piyasaların, yapılan yanlışlar veya uygun 
önlemlerin alınmasında yaşanan gecikmeler sebebiyle yadsınamayacak kadar uzun bir zaman dilimi 
içerisinde geliştiği unutulmamalıdır.  

Bu durum, AB mevzuatının da zaman içerisinde gelişmesinden; ilk Elektrik ve Gaz Direktiflerinin 1996 
ve 1998 yıllarında, İkinci Paketin 2003 yılında ve Üçüncü Paketin 2009 yılında yayımlanmasından da 
bellidir. Zaman içerisinde üçüncü taraf erişimi ve ayrıştırmaya ilişkin kurallar daha detaylı ve sıkı bir hale 
getirilmiştir. Şebekelere ilişkin yasaların oluşturulması konusunda hâlihazırda yürütülen çalışma, gaz 
piyasalarının ve erişim rejimlerinin tüm AB Üye Devletlerinde uyumlaştırılması için sarf edilen çabayı 
yansıtmaktadır. 

AB düzeyindeki gelişme, Üye Devletlere ilişkin modeli yansıtırken Üye Devletler de AB gerekliliklerine 
uymaktadır. Bu durum ülke çalışmalarında da gözlenebilmektedir. Örneğin Almanya, öncelikle karşılıklı 
müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimini tercih ederek piyasanın açılmasını büyük ölçüde 
ertelemiştir. Karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişimi sistemi, görevlendirilmiş kuruluşların 
çıkarlarını koruyarak piyasaya yeni giren aktörleri dışarıda tutarken piyasa açılımı iddiasıyla geleneksel 
piyasa düzenini korumak açısından oldukça işe yaramıştır. Karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf 
erişiminin uygulamadan kaldırılması ve uygun bir düzenleme kurumunun oluşturulmasının ardından 
etkin piyasa açılışı ivme kazanmıştır. Karşılıklı müzakereye dayanan üçüncü taraf erişiminin 2003 
yılında kabul edilen Direktif ile uygulamadan kaldırılması, diğer sonuçların yanı sıra, o dönemde 
Almanya’da işlevsel olmayan erişim rejiminin bir sonucudur.  

Avusturya örneği de düzenleme kurumunun piyasada esnek bir şekilde hareket ederek piyasayı nasıl 
şekillendirebileceğine ilişkin oldukça olumlu bir bakış açısı sunmaktadır. Bu örnekte düzenleme görevini 
üstlenen E-Control ve devlet, düzenleme çerçevesini zaman içerisinde sürekli olarak düzenlemiş ve 
yeniden yapılandırmıştır. Diğer bir önemli örnek ise, transit kapasitelerinin Üçüncü Pakette talep edildiği 
şekilde ulusal giriş-çıkış sistemine entegre edilmesidir (ayrıca bazı Üye Devletlerin transit sistemleri ayrı 
tutmasının bir sonucu olarak da). Sonuç olarak, Avusturya Gaz Piyasası Kanununu değiştirmiş ve 
mevcut sözleşmelerin yeni modele uyarlanmasını şart koşarak yeni bir giriş-çıkış modeli belirlemiştir. 
Transit taşıtanlar ve transit boru hattı operatörlerinin muhalefeti dışında bu geçiş süreci oldukça iyi bir 
şekilde tamamlanmış ve geçiş öncesinde yapılan istişareler ardından piyasa tarafından olumlu 
karşılanmıştır. Her şeye rağmen, sanal ticaret noktasının düzenlenmesi de dâhil olmak üzere yeni 
sistem oluşturulduktan ve işler hale geldikten sonra piyasanın açılması ve likidite artış göstermiştir.   

5. İlerleme için Gerekli Şartlar 
 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, piyasa serbestleşmesinde ileri atılımlar yapılabilmesi için atılması 
gerekli olan adımları açıklamaktadır. Burada belirtilen hususların, piyasadaki gereksinimleri ve 
serbestleşmesinin ilerleyebilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Raporun 
sonunda, liberal doğal gaz piyasasına yumuşak geçiş gerçekleştirebilmek için gereken adımların ortaya 
konulduğu bir “Yol Haritası” sunulmaktadır. 
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Mevcut DGPK’nun hükümleri, BOTAŞ’ın dikey bütünleşik yerleşik tüzel kişilik yapısının sona erdirilerek 
yatay bütünleşik bir tüzel kişilik şeklinde yeniden yapılandırılmasını öngörülmektedir. Aşağıda açıklanan 
ilerleme için gerekli şartlar, ayrışmayı bir politika istikameti olarak dikkate almakta ve ilerleme için 
gereken diğer adımları ortaya koyacak öngörüleri ortaya koymaktadır.  
 
Rapor ekinde yol haritası şeklinde bir yaklaşım ele alınmış olup birbirine bağlı olan adımlar için kronolojik 
bir sıra gözettirilerek öneriler sunulmuştur.  
 

5.1.  Piyasa Fiyatlarını Bozmayacak Fiyatlandırma 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, maliyet bazlı ve maliyeti yansıtan fiyatlandırmanın serbest piyasa gelişimi 
için önemini detaylıca özetlemektedir. 
 

 

Türkiye’de gaz ithalatlarının serbestleştirilmesi ve serbest tüketici limitinin düşürülmesiyle piyasaya 
getirilmesi beklenen rekabet şu ana kadar kısıtlı kalmıştır. Bu sebeple de doğal gaz piyasası için 
rekabetçi bir ortam oluşturma çalışmaları günümüze kadar başarılı olamamıştır. Bunun yanı sıra, 
farklılaştırılmış gaz fiyatı uygulamaları ve piyasadaki hâkimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, doğal 
gaz satış fiyatı  piyasa temelli bir platformda vs. belirlenmemektedir. BOTAŞ’ın doğal gaz satış fiyatlarını 
(TL ve $ cinsinden) gösteren Şekil 32, fiyatların 2010 yılından beri gerçek maliyetlere göre 
düzenlenmediğini, aksine uzun bir süre boyunca sabit tutulduğunu ve bu sürelerde yaşanan mali 
kayıpların BOTAŞ tarafından karşılandığını göstermektedir. Söz konusu fiyatlandırma mekanizması, 
kayıpların da ötesinde, “İdari Fiyat Kontrolüne” (tavan fiyat belirleyen) dönüşmekte bu şekilde de fiyat 
sinyallerinin genel etkisini zayıflatmaktadır.  

 Doğal gaz fiyatlarının yapay olarak düşük seviyede tutulması aşırı tüketime (gereksiz kullanım) 
sebep olduğu, yıllık toplam gaz tüketimini artırmakta olduğu ve dolayısıyla da enerji için ödenen 
faturaları yükselttiği düşünülmektedir. 

 Fiyatın arz talep dengesini yansıtmadığı durumlarda, piyasa katılımcılarına yeni tedarik fırsatları 
için herhangi bir sinyal verilmemiş olur. Bu durum, özel sektör şirketleri tarafından 
sağlanabilecek olan arz güvenliği önünde bir engeldir. Toplam maliyetlerin piyasa tarafından 
öne sürülen satış fiyatlarının üzerinde kalacağı bilindiğinde özel sektör aktörleri özellikle de spot 
LNG fırsatlarını yakalayamayabilir. 

 Fiyatların maliyetlerin altında kalmasından doğan kayıplar mali açıdan kuvvetli olan yerleşik 
kuruluşlar tarafından karşılanabilir fakat piyasaya yeni giren şirketler bu tür kayıplardan sert bir 
biçimde etkilenmekte olup borcun ödenememesi (iflas) halinde arz eksiklikleri/yetersizlikleri 
gözlemlenebilmesi muhtemeldir.  

 Bu tür düşük fiyatlar, gelecek kuşaktaki müşterilerden mevcut müşterilere değer transferi olarak 
düşünülebilir. Diğer yandan fiyat kontrol mekanizmasının elektrik piyasası üzerinde etkisi vardır. 
Bu bağlamda bakıldığında elektrik kullanıcıları dolaylı olarak doğal gaz kullanıcılarını finanse 
etmektedir.  

Fiyat Kontrolleri piyasa mekanizmalarına ve buna bağlı olarak da uzun vadede 
tüketicilerin refahına zarar verir. Maliyete dayalı ve maliyeti yansıtan fiyatlandırma 

piyasa için bir kilit taşıdır. 
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Fiyat kontrolleri, genel algıyı etkilemek için kullanılan dolaysız bir mekanizma olarak hizmet ettiğinden 
siyasi açıdan çekici olsa da bu tür kontroller piyasa mekanizmalarına ve uzun vadede tüketicilerin 
refahına zarar vermektedir. 

 

Bilgi Kutusu: 
Çapraz Sübvansiyonlar İstenilen Faydayı Sağlar mı? 
Çapraz sübvansiyon detaylı şekilde tartışılan en ihtilaflı konulardan biri olmuştur. Çapraz 
sübvansiyonların etkilerini değerlendirmek için Oliveira ve Laan tarafından hazırlanan Haziran 
2010 tarihli detaylı bir ön rapor olan “Brezilya’nın Fosil Yakıt Sübvansiyonlarından Öğrenilen 
Dersler ve Reformları” – Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (Lessons Learned from 
Brazil’s Experience with Fossil-Fuel Subsidies and their Reform” June 2010 – International 
Institute for Sustainable Development) bu kısımda özetlenerek alıntılar yapılacaktır.  
Brezilya petrol üreten bir ülke olup ülkenin elektrik piyasası coğrafi özelliklerine bağlı olarak büyük 
ölçüde su kaynaklarından oluşmaktadır. Brezilya, ilk defa 1960’lı yıllarda petrol ürünleri için çapraz 
sübvansiyon uygulamıştır. Aynı yıllarda düşük gelirli ailelerin enerji harcamalarını desteklemek 
amacıyla LPG fiyatları da ithalat parite fiyatlarının altında olacak şekilde belirlenmiştir. 1973 
yılında elektrik sektöründe çapraz sübvansiyon kullanılmaya başlanmış ve ülkenin bazı 
kısımlarında verimsiz olan termal üretim su bakımından zengin bölgelerden alınan su 
kaynaklarıyla çapraz sübvansiyona tabi tutulmuştur.  
Brezilya farklı tüketici grupları için fiyat ayrımı yapmak için değil, çeşitli petrol ürünlerini adil 
değerlerinden farklı fiyatlandırmak için çapraz sübvansiyon yaklaşımını benimsemiştir. 
“Ekonomik büyüme ve sanayileşmenin sürdürülmesi için yeni sübvansiyonlar kullanılmıştır. 
Benzin lüks bir ürün olarak değerlendirilirken dizel ve akaryakıt sanayileşme için, ucuz olan LPG 
ise fakir kesim için elzem görülmüştür. Dizelin sanayi dışında kullanımının azaltılması için 1970’li 
yıllarda dizelli yolcu taşıtları yasaklanmıştır (McClellan, 2001). Benzin, rafinerilerde, ithalat parite 
fiyatlarının üzerinde olacak şekilde fiyatlandırılmış ve buradan elde edilen gelir diğer petrol 
ürünlerinin çapraz sübvansiyonunda kullanılmıştır. Sanayi alanında hizmet veren enerji tüketicileri 
için çapraz sübvansiyonlar sağlanmış; sanayi mallarının ve LPG tüketicilerinin taşımacılığında 
dizel kullanılmıştır.” 
Yazarların elde ettikleri sonuçlar ve nihai bulgular şu şekilde özetlenebilir: 
“Kullanım amacı sanayiyi desteklemek olsa da sübvansiyonlar, enerji verimliliği için teşvik 
vermeyip müşterilere gönderilen sinyalleri bozmak suretiyle enerji sektöründeki yatırım ve 
rekabeti azaltmıştır. Birçok sübvansiyon politikasının amacı ekonomik eşitliğin iyileştirilmesidir. Bu 
durumdan bazı gruplar fayda sağlarken ülkenin geneli dezavantajlı konuma düşmüştür.  
… Brezilya artık önemli bir petrol üreticisi olmaya başladığından ülkenin konumu değişmektedir. 
Bununla birlikte sübvansiyonlar herhangi bir değişiklik göstermemiştir. Yeni tüketici 
sübvansiyonları, Brezilya’nın önemli bir ithalatçı olduğu günlerdekinden farklı bir etki 
yaratmayacaktır: Tüketimin müsrif olacak bir şekilde teşvik edilmesi, fiyat sinyallerinin tüketiciler 
açısından bozulması, enerji altyapısına yatırım yapılmasının teşvik edilmemesi. Ayrıca 
uygulanmaya devam etmesi halinde sübvansiyonlar, devletin normal fiyattan daha düşük bir 
meblağ üzerinden petrol arz edememesi fakat siyasi açıdan kuvvetli paydaşların tüketici 
sübvansiyonlarının devamını talep etmesi halinde yüksek bir mali yük oluşturacaktır. Ülkenin 
petrol tedarikleri bol iken bu tür sorunlar uzak gözükebilir fakat Brezilya’da edinilen deneyimler 
sübvansiyonlardan kaynaklanan sorunların eninde sonunda geri dönerek sonraki hükümetleri 
etkilediğini göstermektedir.” 
Baker Institute’un 2004 yılı için hazırladığı “Brezilya’nın Enerji Sektöründeki Önemli Konular” 
(Critical Issues in Brazil’s Energy Sector) isimli raporda hükümetin doğal gaz fiyatlarının 
serbestleştirilmesi konusunu askıya aldığı sürece yabancı yatırımcılar ülkenin gelecekte nasıl 
kalkınacağından korktuğu için doğal gazla çalışan elektrik santrallerinin gelişiminin engellendiği 
belirtilmektedir.  
Özetlemek gerekirse, maliyeti yansıtmayan tarifelerin, kaynakların verimsiz kullanımıyla 
neticelendiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra sübvanse edilen grup büyüdükçe, sübvansiyon 
sağlayan kanalların omuzlarındaki yük de artmakta ve çapraz sübvansiyon mekanizmasını bir 
“kısır döngüye” dönüştürmektedir.  
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Genellikle ticaret faaliyetinin bir çıktısıymış gibi düşünülse de fiyat, piyasa katılımcılarına kısa ve uzun 
vadede sinyaller gönderen bir araçtır. Fiyatların bu tür bir sinyal gönderme işlevi, üreticilerin mal üretimini 
artırma veya azaltma kararını almalarına hatta üretim tesislerini genişletme fırsatlarını 
değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Tüketiciler açısından bakıldığında fiyat, bir ürün için ödeme 
yapma istekliliğini ifade etmekte olup bu çerçevede talebi de belirler. Diğer bir deyişle fiyat, tüketicilerin 
seçeneklerine ilişkin sinyaller verir. Rekabetçi piyasaların kuvvetli yönleri uyum sağlama 
mekanizmalarından gelmekte olup bu mekanizmalar arz talep dinamikleri şeklinde özetlenebilir. Bu ana 
ilişki arz düzeyini belirlerken arzın tüketiciler arasında verimli şekilde tahsis edilmesiyle sonuçlanır. 
Sonuç olarak, maliyete dayalı ve maliyet yansıtan fiyatlandırma, serbest piyasanın kuruluşunda temel 
bir husustur. Rekabetçi piyasa kaynakları muhtemel verimsizliklerin önüne geçerek kaynakların verimli 
şekilde tahsis edilmesine neden olacaktır.  
Son olarak, deregüle  alanlar açısından bakıldığında, yalnızca mükemmel olan piyasaların marjinal 
maliyet üzerinden işlem yaptığını belirtmek gerekmektedir. Piyasalar mükemmel olmadan da işlevsel 
olabilir ve kabul edilebilir sınırlar çerçevesinde gerçek maliyetlerden sapabilir. Bu sebeple de ana hedef 
sadece maliyete dayalı fiyatlandırma uygulaması değil yeterli piyasa sinyali verilmesi ve işlevsel 
rekabetin sağlanmasıdır.  

Toptan piyasalarda, maliyetleri yansıtan bir piyasanın rekabetle şekillendirilmesi, ülkenin tedarik 
yeterliliği açısından açık ve net bir sinyal verecektir. Fiyatın düşük olması doğal gazın bol olduğu sinyalini 
verip diğer enerji taşıyıcılarına kıyasla tahsisin verimli olmasını sağlayacaktır. Yapay şekilde düşük olan 
bir fiyat ise genellikle piyasaya yatırım yapılmaması ile sonuçlanacak, arz güvenliği sorunlarını ortaya 
çıkaracak veya mevcut arz güvenliği sorunlarının daha da derinleşmesine sebep olacaktır. Fiyatın 
yüksek olması, piyasaya yeni giriş yapacak olanları cezbederek ithalatın önündeki her türlü fiziksel 
darboğazın hafifletilmesi için gerekli altyapıların oluşturulması için sinyal göndererek veya doğal gazın 
diğer (daha etkili) enerji taşıyıcılarıyla değiştirilmesi için teşvikler sunarak gaz değerinin yüksek, talebin 
kuvvetli olduğunu gösterecektir. İthalat kısıtlamaları sebebiyle yükselen fiyat korunmaya muhtaç 
müşteriler üzerinde istenmeyen etkiler yaratabilir32. Bununla birlikte fiyatın yüksek olması, gazın kıtlık 
durumunda uygun şekilde tahsis edilmesine imkân tanıyacak olup sorunlu durumların çözümü için 
piyasa sinyali gönderecektir. Yapay olarak yüksek olan fiyatlar ise sürdürülebilir nitelikte olmayan aşırı 
yatırımlara ve aşırı arza sebep olacaktır. 

Perakende piyasaları, rekabetle şekillenen ve maliyeti yansıtan fiyatlara dayanmakta, tüketicilerin en 
rekabetçi tedarikçiler arasından seçim yapmasına imkân tanımakta ve verimliliğin sürdürülmesi 
amacıyla tedarikçiler için teşvikler oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bireysel tüketiciler düzeyinde 
bakıldığında, verimli tüketim düzeyinin belirlenmesi için masrafı yansıtan fiyatların kullanılması 
gerekmektedir. Fiyatın çok düşük olması halinde gaz israf edilecek olup bu tür bir durum ileriki yıllarda 
gazın bulunması ve çevre açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Fiyatın çok yüksek olması halinde 
ise talep denge düzeyinin altında kalacak ve tüketiciler verime yatırım yapacaktır.  

AB Tüzüğüne (2009/73/EC sayılı Direktif) göre gaz fiyatları arz ve talep üzerinden belirlenmelidir. 
Yalnızca önlemin orantılılığının ve muhtemel alternatiflerin düşünülmesi gereken açık ve net şartları olan 
istisnai durumlarda konutlarda fiyat kontrolüne izin verilmekte ve konut tüketicileri haricindeki tüketiciler 
için devlet tarafından belirlenen fiyatlar uygulamadan kaldırılmaktadır. AB kanunu çerçevesinde 
belirtilen sınırlar dışında olacak şekilde belirleyen Üye Devletler için 2006 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından çok sayıda ihlal prosedürü başlatılmıştır. Düzenlenmiş tarifeler yaygın biçimde 
kullanıldığından (örneğin, serbest olmayan veya muhtaç tüketicilerle sınırlı olmayarak) ve tarife 
düzeyleri çok düşük (diğer bir deyişle maliyeti yansıtan düzeylerin altında) olduğu için piyasaya yeni 
girecek olanları engellediği için yeni yatırımları caydırıcı nitelik taşıdığından ve tüketim verimsiz tüketime 
neden olması sebebiyle bu ihlal prosedürleri başlatılmıştır.  

                                                   
 
 
32 Doğrudan ödeme veya düzenlenmiş (ve kısıtlanmış) sosyal tarifeler gibi yöntemlerle belirli tüketici 
gruplarının doğal gaz tüketiminin sübvanse edilmesi düşünülebilir. Ancak, bu uygulama yapılırken 
toptancı piyasa fiyatından sapmalara sebep olunmamalıdır.  
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Avrupa Komisyonu 2009 yılında düzenlenmiş gaz fiyatlarını yeniden değerlendirmeye başlamış olup bu 
değerlendirme sonucunda Polonya, Yunanistan, Portekiz, Litvanya ve Romanya’ya karşı resmi ihlal 
prosedürleri başlatılmıştır.  

Polonyalı politika yapıcılar ticari tüketiciler için gaz fiyatı düzenlemesine devam ettiği için Avrupa 
Komisyonu yakın zamanda (2013) Polonya hakkında AB Adalet Divanı nezdinde sözleşme ihlaline 
ilişkin yasal işlem başlatmıştır.  

5.2. BOTAŞ Piyasa Payının Etkin Sözleşme/Hacim Devirleriyle 
Azaltılması 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, doğal gaz piyasasındaki kamu hâkimiyetini azaltmak üzerine 
odaklanmıştır ve BOTAŞ’ın piyasa payını azaltmanın yollarını değerlendirmektedir. 
 

 

BOTAŞ Ticaret’in piyasa payı, piyasa performansını büyük ölçüde etkilemektedir ve rekabeti 
sınırlamaktadır. Aynı zamanda, mevcut piyasa durumu çerçevesinde, özel şirketlerin neredeyse tüm 
ticari düzenlemeleri yerleşik kamu şirketinin satış fiyatlarına bağlıdır.  

Aşağıdaki şekil, özel sektörün doğal gaz piyasasına sınırlı katılımını göstermektedir. 

 
Şekil 75 – Piyasadaki Özel Sektör Katılımı ve BOTAŞ Ticaret’in Piyasadaki Varlığının 

Karşılaştırması 

 
 

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi - Yıllar İtibarıyla İthal Edilen Doğal Gaz Miktarları, BOTAŞ Web sitesi - Yıllar İtibarıyla 
Yurt İçi Doğal Gaz Miktarları EPDK 2015 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Deloitte Analizi 

Not: Şebekeye BOTAŞ haricinde bir şirketin ilk erişimi 2007 yılında AKSA Toptan Satış A.Ş. ile başlamıştır.  

Yürürlükteki Doğal Gaz Piyasası Kanunu, BOTAŞ’ın piyasa payının azaltılmasına ilişkin hükümler 
içermektedir. Geçici Madde 2’nin son versiyonunda şart koşulanlar: 
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Toplam Türkiye Doğal Gaz Talebi

BOTAŞ Ticaret’in piyasa payının azaltılması, Türkiye gaz piyasasının 
başarılı bir şekilde açılması ve serbestleştirilmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
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“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.   

…. BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte alım 
taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz miktarının yüzde onundan daha az olamaz.” 

Aktif bir şekilde uygulanmasa da, kanunda devredilecek hacimlerin özellikle alt sınırının belirlenmiş 
olması önemlidir. 2007 itibarıyla Azerbaycan’dan ithalat edilen hacminin tedarik karmasına eklenmesiyle 
birlikte BOTAŞ’ın uzun vadeli sözleşmelerine konu hacim 51,9 bcm’e ulaşmıştır. 2007’den başlayarak 
her yıl uzun vadeli sözleşmelerin (yaklaşık 5 bcm/a) en az %10’u başka şirketlere devredilmiş olsaydı 
2015 itibarıyla BOTAŞ’ın piyasa payı %20 olarak belirlenen hedefin altına düşebilecekti. 

 
Şekil 76 – BOTAŞ Ticaret ve Özel Sektörün Mevcut Piyasa Paylarının ve Sözleşmenin Devri 

Senaryosuyla Ortaya Çıkacak Piyasa Paylarının Karşılaştırması 

 

Kaynak: BOTAŞ Web sitesi – Doğal Gaz Alım ve İhracat Anlaşmaları, , EPDK 2014 Yılı Doğal Gaz 
Piyasası Sektör Raporu Deloitte Analizi 

Yukarıdaki grafikte, sözleşmelerin kanuna uygun şekilde özel sektöre devredilmiş olması halinde 
hedeflere ulaşılabilmiş olacağı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut durum, BOTAŞ Ticaret’in 2015 
payının, öngörülen senaryonun uygulanması halinde özel sektörün ulaşmış olacağı paya neredeyse 
eşdeğer düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle mevcut durum hedeflenen piyasa paylarından 
oldukça farklıdır. 

BOTAŞ Ticaret’in piyasadaki dikkate değer payı, toptan satış rekabetinin önünde olası bir engeldir. Bu 
durum, 2001 yılında geçerli olan Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun hükümlerinin gösterdiği şekilde erken 
bir tarihte fark edilmiştir. Geleneksel olarak dikey entegre olan ve piyasaları genellikle devlet tekelinde 
bulunan çok sayıda Avrupa Birliği Üye Devleti de, AB’nin gaz piyasalarını açma ve serbestleştirmeye 
ilişkin yasal şartlarını yerine getirirken benzer durumlarla karşılaşmıştır. Yoğun piyasa 
konsantrasyonuna sahip (veya bölgesel tekeller) birçok Üye Devlet, sadece piyasaya giriş engellerini 
kaldırarak ve yasal, düzenleyici ve ticari düzenlemeleri tekrar tasarlayarak rekabeti güçlendirmeyi 
başarmıştır. Ancak bu ülkelerde, en az birkaç tedarikçi/ihracatçı ve/veya komşu piyasalarda 
enterkonneksiyon kapasiteler mevcut bulunmaktaydı. 
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Bu nedenle yeterli piyasa payı olan birkaç tedarikçi/ihracatçının varlığı rekabetçi bir doğal gaz 
piyasasının oluşturulması için temel bir ön koşuldur. 

 
Şekil 77 – Yeni Doğal Gaz İthalatçılarının Akış Şeması 

 
  

 

Kaynak: Deloitte Analizi 

Yukarıdaki akış şeması doğal gaz ithal etmeyi düşünen bir şirketin karar verme modelini göstermektedir. 
Mevcut en gerçekçi seçenek spot LNG ithalatını seçmektir. Bu sebeple, birçok şirket şuan spot LNG 
ithalat lisansına sahiptir. Ancak, bu ithalatın fizibilitesi büyük ölçüde BOTAŞ’ın satış fiyatlarına bağlıdır. 
Dahası, doğal gaz ithalatı genel anlamda prosedürle ilgili süreçlerden ötürü zor bir faaliyettir. Böyle bir 
ortamda, yukarıda tanımlanan gaz devri programları toptan satış rekabetini attırmak için en gerçekçi ve 
etkili mekanizma haline gelmektedir. 

Fiyat bozulmalarının giderilmesiyle beraber toptan satış rekabetinin iyileştirilmesi yeni tarafların 
piyasaya girişini teşvik edecektir. Bu taraflar rekabet dinamiğini daha da arttıracak ve olumlu etkileri 
sürdüreceklerdir. Hatta toptan satış seviyesindeki rekabet, perakende seviyesinde rekabetin gelişmesini 
destekleyecektir. 

Yukarıda bahsedildiği ve birçok Üye Devlet’e benzer şekilde, devir programları toptan satış seviyesinde 
rekabeti destekleyen gerçekçi ve etkili mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıda ele alındığı gibi, 
Turkiye de, gazın yerleşik şirket tarafından yeni giren taşıtanlara devredilmesini değil de kontratların 
yeni giren taşıtanlara devredilmesini gerektiren bir kontrat devri tasarlayarak bu programı başlattı. Bu 
yöntem büyük ölçüde kaynak ülkenin yeni bir sözleşme ortağı istememesinden ötürü başarılı olamadı.  
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Kontrat devir programlarına alternatif olarak Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Polonya ve Danimarka’da kullanılan hacim devri programları kullanılabilir. Hacim 
devri programlarında gaz, yerleşik kuruluş tarafından temin edilerek ithal edilir. Bununla birlikte görevli 
kurum, alınan bu gazı (kısmen veya tamamen) birebir rücu şartı altında piyasaya yeniden satmak 
zorundadır. Bu gazı alan piyasa tarafları, gazı müşterilere ve büyük tüketicilere satan perakendeciler 
veya gazı satın alıp yeniden toptan piyasalarda satan toptan satışçılar olabilir. Gaz lineer bir fiyat 
(WACOG, Gazın Ağırlıklı Ortalama Maliyeti) üzerinden satılabileceği gibi en yüksek teklifi verenlere açık 
artırma ile de satılabilir. Bazı durumlarda bu tür açık artırmalar, gazı satmak zorunda kalan ithalatçının 
alt kuruluşlarına dahi açık olur (örneğin Polonya’da bu tür bir uygulamaya izin verilmektedir). Bununla 
birlikte, bu tür bir durumda gaz ithalatı ile perakende satış aktivitelerinin ayrıştırılması hayati önem 
taşımaktadır. Gaz genellikle yıllık olarak (sabit teslimatla) satılır, fiili teslimat ve dengelemenin 
yapılandırılması piyasa katılımcılarına bırakılır. Aracı tedarikçilerin çeşitlendirilmesine ilişkin bu yöntem 
pazarlık gücünün kaybı olarak düşünülmemelidir, çünkü yerleşik şirket hala kontrolü elinde bulundurma 
işlevini sürdürebilmekte ve genel olarak ekonominin refahı için iyileştirilmiş kontrat şartlarını müzakere 
edebilmektedir.  

Almanya’da, E.ON ve Ruhrgas’ın birleşmesinin onaylanması için belirlenen koşullardan biri gaz devri 
programı olmuştur. Bu gaz devri programı kapsamında E.ON’un, 200 TWh’lik (yaklaşık 19 bcm) gazı 
birkaç yıl boyunca açık artırmaya çıkarması şart koşulmuştur. Bununla birlikte, E.ON tarafından açık 
artırmaya çıkarılan gaz, her yıl için Alman tüketiminin yalnızca %3’ü ila %4’ü arasında olmuştur.  

Bilgi Kutusu: 
Kontrat Devri:  
Avantajlar:  

 Sözleşme ithalatçı şirketin kontrolündedir ve şirketin sözleşme müzakereleri için 

motivasyonu, şirketin kâr beklentileriyle aynı hizadadır. 

 Sözleşmeler yeniden müzakere edilebilir ve formüller değiştirilebilir. 

 Rekabetçi ortamdaki şirketler içinde verimlilik artışları gözlemlenebilir. 

 Aracı kuruma ihtiyaç yoktur. 

 Uzun vadeli anlaşmalar olarak sonuçlanırlar. 

Dezavantajlar: 

 Üretici (kaynak) şirketi gaz satışına ikna etmek zordur. 

 Ayrıntılı yasal sorunlar ortaya çıkabilir 

 Şirketlerin büyüklüğü, piyasa koşullardaki değişikliklerle başa çıkmak için yeterli değildir. 

 Sözleşme süreci uzun ve meşakkatlidir. 

 
Hacim Devri:  
Avantajlar:  

 Uygulaması kolaydır ve gaz hemen sınırda teslim edilebilir. 

 Satıcının iznine gerek yoktur ve çok sayıda katılımcı piyasada yer edinebilir.  

 Uzun vadeli anlaşmalar yerine kısa vadeli ürünler tanımlanabilir. 

 Şirketin sorumluluklarını yerine getiremediği durumlarda, kontrat sahibi faaliyetlerini 

kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edebilir. 

 Yasal süreçler o daha az karmaşıktır. 

Dezavantajlar: 

 Çift marj oluşabilir ve bu şekilde bir marj yaklaşımının nihai kullanıcı etkileri 

bilinmemektedir. 

 Hacimler kontratlara bağlanırsa, devreden ve devralan sirketlerin motivasyonları aynı 

yönlü olamaz be böylece kontrat koşullarının müzakereleri güçlü olmayabilir. 

 Üretim (kaynak) şirketi ile sorunsuz bir iş akışı sürdürmek için devreden ve devralan 

tarafların yakın iletişimini gerektirir. 
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Polonya’da, 2012’de yapılan ilk planlar hakim yerleşik şirket olan PGNiG’in, 2013, 2014 ve 2015 yılları 
için doğal gazın %70’ini (yıllık yaklaşık 10 bcm) açık artırmaya çıkarmasını öngörmüştür. Bu hacim, yıl 
içerisinde sabit teslimattan 10 TWh’ye (yaklaşık 1 bcm) bölünecekti. Fiyat, açık artırmanın sonuçlarına 
göre ikinci ila dördüncü çeyrek arasında gerçekleşen fiyat gelişimlerine endeksli olarak belirlenecekti. 
Katılımcılar, açık artırma sonrasında gazı “ikincil piyasada” pazarlama hakkına sahipti. Gerçek 
uygulamaya geçildiğinde belirtilen rakamlar aşağıya inmiş; 2013 yılında PGNİG gaz hacimlerinin 
yalnızca %10’u (aslında %30 olmakla birlikte kanun 2013 yılının sonlarına doğru kabul edildiği için 
miktarın yalnızca üçte biri göz önünde bulundurulmuştur), 2014 yılında %40’ı ve 2015 yılında %55’i 
devredilmiştir. Programın başlangıcından itibaren, Polonya gaz piyasasının serbestleştirilmesi tek 
başına 2014’te33 gerçekleşen %15 ila %20 arasında gaz için yeni lisans ve sınır ötesi ticaretle ciddi bir 
ivme kazanmıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de işlevsel bir toptan satış rekabetinin kurulması piyasa yoğunluğunun azaltılması 
ve BOTAŞ Ticaret’in piyasa payının azaltılmasını gerektirmektedir. Bundan sonra izlenecek yöntem çift 
yönlüdür: 

 Piyasaya yeni giriş yapan şirketlerin yalnızca BOTAŞ’ın tedarik sözleşmesi olmadığı ülkelerden 
gaz tedarik edebileceğine ilişkin yasal şartın kaldırılmasıyla tedarikçilerin önündeki piyasaya 
giriş engellerinin kaldırılması.(Taslak Kanun bu sınırlamanın kaldırılmasını öngörmektedir)  

 BOTAŞ ile anlaşmak suretiyle, açık artırma veya maliyeti yansıtan eş fiyatlar üzerinden yapılan 
ikili anlaşmalar yoluyla, ithalat hacmi payının önemli bir kısmını toptan piyasasında eşit ve adil 
koşullarda satılmasının sağlanması 

Piyasa payının düşmesi ile birlikte BOTAŞ Ticaret’in piyasadaki pozisyonunun detaylı bir biçimde 
incelenmesi bu projenin bir sonraki raporda gerçekleştirilecektir. Doğal Gaz Piyasası Mevzuat ve 
Uygulama Desteği Raporu’nda aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır: 
 

1. BOTAŞ’ın ithalat/ticaret ve iletim/depolama aktivitelerinin ayrışması için yol haritası 
(BOTAŞ’ın ayrışma yol haritası dikkate alınarak ilgili mevzuat değişiklikleri de içerecektir) 

2. Ayrışan şirketlerin organizasyonel ve yönetimsel yapıları 

3. Ayrışan şirketlerin rolleri ve görevleri ve bu şirketlerin diğer paydaşlarla olan ilişkileri 

4. BOTAŞ için iletimin kurumsal ve teknik alt yapı kapasitesini dikkate alan bir ihtiyaç analizi 
 

5.3. Üçüncü Taraf Erişimine İlişkin Uygulamalar 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, maliyet bazlı ve maliyeti yansıtan fiyatlandırmanın serbest piyasa 
gelişimi için önemini detaylıca özetlemektedir. 
 

 

Rekabet, ancak piyasaya girişlerin kolaylaştırılması kaydıyla sağlanabilir ve sürdürülebilir olduğu için 
rekabetçi bir piyasa ortamının desteklenmesi açısından Üçüncü Taraf Erişimi önemli konulardan biridir. 

                                                   
 
 
33 Polonya’ya örneğiyle karşılaştırın: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2248abe-dd34-
4208-a290-e8e48a6041eb 

“Üçüncü Taraf Erişimi Uygulamalarının adil ve şeffaf olması, piyasanın açılışı 
açısından tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Piyasa katılımcıları, tesislere ticari 

açıdan uygun şartlar çerçevesinde, adil bir rekabet dâhilinde ulaşabilmelidir.” 
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Aksi halde piyasa, verimlilik kaybına sebep olan tekel veya oligopol yapılara dönüşür. Piyasa aksaklıkları 
engellendiği sürece rekabetçi ortamlar tekel/oligopol yapılara kıyasla daha verimlidir.  

Türk Doğal Gaz Piyasasındaki üçüncü taraf erişim uygulamaları; iletim sistemine, depolama tesislerine 
ve LNG terminallerine erişim alanlarında ortaya çıkmıştır. İletim sistemi uygulamaları incelendiğinde ilk 
bulgu, İletim Sistem Operatörü tarafından giriş ve çıkış için sunulan kapasite ürünlerinde 
gözlemlenmiştir. Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri F Bölümünde “Bu talepler (Gaz Yılı öncesinde sisteme 
giriş için rezervasyon talepleri), yeni gaz yılını kapsayan 1 yıllık dönem için STS verilmesiyle 
neticelendirilir.” denilmektedir. Daha kısa vadeli bir ürün arayışı içinde olan taşıtanların, ilgili gaz yılı 
içerisinde ilan edilen atıl kapasitelere (varsa) başvuru yapması gerekmektedir. Yine Şebeke İşleyiş 
Düzenlemeleri G Bölümünde, “İlgili Gaz Yılı içerisinde en az bir aylık dönem için kapasite rezervasyonu 
talebinde bulunacak olan başvuru sahipleri…” denilmekte olup bu ifadeden, en kısa vadeli ürünün “aylık” 
ürün olduğu çıkarımı yapılabilir. Bu bağlamda bakıldığında, atıl kapasite olması durumunda taşıtan en 
az bir aylık talepte bulunabilir. Sistemde ticaret için en az 1 aylık kapasite rezervasyonu yapmak 
gereklidir. Depo kapasitesi rezervasyonunda ise verilen tek ürün yıllık depolama seçeneğidir. Aslına 
bakılırsa, depoyu kış dönemlerinde kullanmak isteyen taşıtanlar ilgili kapasiteyi sınırlı bir süre için 
(yaklaşık 2-3 ay) rezerve ettirme eğilimindedir. Buna ek olarak, dönemsel talep dinamiklerini fiyatlara 
yansıtmayan piyasa ortamı düşünüldüğünde, gazın depolanması için yapılan masraf (ve ilgili hacmin 
finansmanı) da başka bir mali yüktür. Rezerve Enjeksiyon Kapasitesi’ne (Bölüm 3.3) bakıldığında, 
depoların özellikle de özel sektör taşıtanları tarafından kullanılması amacıyla depolama tarifelerinin, 
tarife tarafından belirlenen üst sınırın oldukça altında tutulduğu görülmektedir. Bu durum, depoya erişim 
önünde halen bazı engeller olduğunu göstermektedir.  
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Bilgi Kutusu: 
AB Komisyonunun, Uzun Vadeli Kapasite Rezervasyonlarına ilişkin GDF ve E.ON Gaz 
Kararları 
Komisyonun, Fransa’nın önde gelen gaz tedarikçisi olan ve bağlı kuruluşu GRTgaz üzerinden 
Fransa’nın en büyük gaz iletim şebekesine sahip olan GDF ile ilgili yaptığı araştırmada, Fransız 
gaz iletim şebekesinin ana giriş noktalarında bulunan kullanılabilir kapasitelerin oldukça büyük bir 
kısmının tek bir müşteri (Fransa’nın hâkim gaz tedarikçisi olan GDF’nin satış bölümü) tarafından 
uzun vadeli olarak rezerve edildiğini görülmüştür. Bu kapasiteler 2019 yılında kadar GDF 
tarafından rezerve edildiğinden dolayı rakiplerinin, piyasaya başarılı bir şekilde giriş yapmak için 
gerekli olan iletim kapasitelerini elde etme şansı oldukça kısıtlıdır ve bu durumun yakın gelecekte 
değiştirilmesine ilişkin herhangi bir şans görülmemektedir. Benzer bir durum E.ON gaz örneğinde 
de görülmektedir. E.ON Avrupa düzeyinde aktif olarak elektrik ve gaz üretimi, iletimi ve tedariki 
yapan lider bir Avrupa enerji şirketidir. E.ON Almanya’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olup 
şirket en geniş Alman gaz iletim şebekesini işletmektedir. Komisyon tarafından yapılan 
incelemede E.ON’un kendi tedarik işi için düşük ve yüksek kalorili gaz şebekelerinde büyük 
kapasiteler rezerve ettirdiğini göstermiştir. Kullanılabilir serbest kapasitenin bulunmaması, taşıma 
müşterilerinin sürekli ve önemli miktardaki talebinin karşılanmamasıyla çelişmekte olup Fransa 
gaz piyasasına ve E.ON şebeke alanına yeni giren şirketlerin kısıtlı bir başarı elde etmesinin de 
ana sebeplerinden biridir.  
 

Uzun Vadeli Kapasite Rezervasyonu Yapılması halinde Ortaya Çıkan Tipik Rezervasyon 
Durumu  

 

 
 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
Komisyon tarafından uzun vadeli kapasite rezervasyonu sorununu çözmek için yeterli görülen 
çözümler, GDF ve E.ON’un kendi şebekelerindeki kapasite rezervasyonlarının önemli ölçüde 
azaltılmasıyla sonuçlanmıştır. Her iki durumda da GDF ve E.ON’un yüksek kalorili gaz 
şebekelerindeki rezervasyon kapasitesi payının en fazla %50’ye kadar düşürülmesi üzerinde 
mutabakata varılmıştır. Uzun vadeli rezervasyonlarda bu tür büyük azaltımlar yapılması detaylı 
bir hazırlık ve zaman (örneğin, sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi veya kapasitenin 
artırılmasına ilişkin önlemler alınması) gerektirdiğinden bu çözüm iki aşamaya ayrılmıştır. İlk 
aşamada (‘Acil Devir’) GDF ve E.ON hâlihazırda tedarik yetersizliği bulunan en önemli giriş 
noktalarında önemli ölçüde (toplam kapasitenin yaklaşık %10’u ila %15’i) kapasite devri yapmış 
olup (sonuncusu Ekim 2010/2011 itibariyle uygulamaya konulmuştur) ikinci aşamada ise (‘Nihai 
Devir’) GDF ve E.ON ilgili şebekelerdeki uzun vadeli giriş kapasitesi rezervasyonlarındaki genel 
paylarını daha da indirerek sırasıyla 2014 ve 2015 yılları itibariyle azami %50 sınırına çekmiştir. 
GDF ve E.ON ayrıca bu eşikleri ilgili yıllar sonrasında 10 yıl boyunca aşmayacaklarını da taahhüt 
etmişlerdir.  
Avrupa Komisyonu’ndan derlenmiştir – Rekabet Politikası Bülteni – 2010 Cilt 3 
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İletim erişimi için çok yıllık kapasite ürünü mevcut değildir. Yukarıda da söz edildiği üzere Silivri Yeraltı 
Deposu yıllık kapasitesinin (2,6 bcm) 2,1 bcm’lik kısmı, deponun eski sahibi TPAO ve yeni sahibi BOTAŞ 
arasında yapılan anlaşma çerçevesinde BOTAŞ’a tahsis edilmiştir. Bu şekilde bir anlaşma uzun vadeli 
bir üründen çok mevzuatın yayınlanmasından önce kazanılmış bir kullanım hakkı olarak 
değerlendirilebilmektedir. 

Kesintili ürünler genellikle sistem kullanımını iyileştirmek ve toplam kesintisiz kapasitenin başvurulara 
açık olduğu durumlarda rekabet için yeni bir alan oluşturmak amacıyla sunulur. Bunun yanı sıra, gazın 
yetersiz kalması halinde uygulanacak kesintileri belirleyecek mekanizmalar da önerilmiştir. Bununla 
birlikte Türkiye’deki uygulama farklıdır. Hâlihazırda sunulan bir ürün bulunmamakla birlikte özellikle 
soğuk kış döneminde şebeke içerisindeki arz ve talebin dengelenmesi için BOTAŞ İletim, iletim sistem 
operatörlüğü rolü çerçevesinde, bazı tüketicilerden kullanımlarını azaltmalarını/sonlandırmalarını talep 
edebilmektedir. Bu tür bir durumda gaz teslimatında sıralama ve Taşıtanların Taşıyıcı’ya verdiği öncelik 
listesi Bölüm 3.1’de açıklanmıştır. 

Son olarak, yalnızca üçüncü taraf erişimi rejimi değil aynı zamanda fiyat rejiminin de şebeke erişimi 
üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Üçüncü Taraf Erişimi prosedürleri net olup taşıtanlar için açık 
olsa da, örneğin, BOTAŞ tarafından ilan edilen fiyatın piyasada hâkim olan fiyatı belirlemesi sebebiyle 
LNG tedarikinin kârı kalmadığı için taşıtanların hiçbirinin LNG terminallerine erişim isteği 
bulunmamaktadır. Bu durum, piyasa mekanizmalarının çalışmasının kolaylaştırılmaması halinde 
Üçüncü Taraf Erişimi koşullarının iyileştirilmesinin tek başına serbestleştirilmeye ilişkin beklenen 
sonuçları doğurmayacağının açık ve net bir göstergesidir.  

5.4. Şeffaflık Platformları 

Bölüm Girişi: Şeffaflık platformların piyasa serbestleşmesi yolundaki önemi bu bölümde detaylı 
olarak ele alınmıştır. 
 

 

Tam rekabetçi olan piyasaların en temel özelliklerinden biri “bilgi simetrisi” olup bu ifade tüm 
tüketicilerin/üreticilerin fiyatlar üzerinde etkisi olan faktörlere ilişkin aynı düzeyde bilgiye eriştiği anlamına 
gelir. Bunun yanı sıra verimli piyasa teorisi (efficient market theory), mal fiyatlarının, her zaman için var 
olan ilgili tüm bilgileri yansıttığını öne sürer. Bu teorinin arkasında yatan mantık, piyasa aktörlerinin kârı 
maksimize eden davranışlarının geleceğe yönelik beklentileri de dâhil olmak üzere tüm ilgili bilgilerin 
kullanımıyla sonuçlanmasıdır. Daha önce de bahsedildiği üzere fiyatlar yatırım için bir sinyal olarak 
kullanılmanın yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak olan riskler için de mevcut bilgileri sunmaktadır. Bu 
sebeple de bilgilerin asimetrik bir şekilde dağılması içeriden bilgiye dayalı ticareti (insider trading) 
doğuracak ve fiyat oluşumunu bozacak olup belirsizliğin artması ve buna istinaden ortaya çıkan riskler 
de katılımcı taraflar için verimli sinyaller oluşturulmasına zarar verecektir. 

Piyasanın şeffaflığının artırılması aşağıdaki hususların ortaya çıkmasına imkân tanıyacaktır: 

 Piyasada güvenin teşvik edilmesi 

 Rekabetin artması 

 Giriş engellerinin azalması 

 Risk yönetiminin teşvik edilmesi 

 Piyasa manipülasyon risklerinin (içeriden bilgiye dayalı ticaret) azaltılması  

Fiyatı etkileyen faktörlere ilişkin bilgilere erişimin açık olması, rekabetçi 

piyasaların temel özelliklerinden biridir. 
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Türk Doğal Gaz Piyasasının serbestleştirilmesi isteniyor ise bilgi akışları ve şeffaflık konuları kesinlikle 
masaya yatırılmalıdır. Bunun bilinciyle son zamanlarda bazı adımlar atılmıştır. Makro perspektif veriler 
açısından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aylık gaz tüketimine ilişkin açıklayıcı istatistikler içeren 
aylık “Enerji İstatistik Raporları” ve günlük gaz tüketimine ilişkin günlük rakamları içeren haftalık “Enerji 
İstatistikleri Bülteni” yayımlamaya başlamıştır. Bu raporlar bilgi verici olsa da, genellikle standart tüketim 
analizi kategorilerinden sapmaktadırlar. Diğer yandan, yıllık olarak yayımlanan “Doğal Gaz Sektör 
Raporlarının” yanı sıra ETKB, 2015 yılı başlarında aylık “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunu” da 
yayımlamaya başlamıştır. Bu raporlar şu ana kadar yayımlanan en kapsamlı raporlar olmakla birlikte 
dağıtım bölgelerindeki işletim uygulamaları raporlama formatına uymayabileceği için bazı iletişim 
eksiklikleriyle karşılaşılmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, piyasaya ilişkin makro 
perspektif verilerinde önemli bir yol kat edilmiştir. Raporlama formatlarının standartlaştırılması, bu 
alanda daha fazla ilerleme kaydedilmesine imkân tanıyacaktır.  

Bununla birlikte, iletim sisteminden alınan işletim verilerinin şeffaflığının artırılması gerektiği 
görülmektedir. Altı çizilmesi gereken önemli bir nokta ise, ilgili mevzuat BOTAŞ İletim’in kamuya 
herhangi bir veri paylaşımı yapması gereksinimini içermemektedir. Mevzuat alt yapısı olmadan da 
kamuya açık veri paylaşımı konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi doğaldır. Kamuya açık veriler 
açısından bakılacak olursa, piyasa katılımcıları daha fazla bilgi edinebilse de Elektronik Bülten Tablosu, 
depolama tesisi ve LNG terminalleri kısıtlı veri erişimine imkân tanımaktadır. Bölüm 3.5’te de söz edildiği 
üzere, Elektronik Bülten Tablosu’nun eski versiyonunda kamuya açılan veriler şu şekilde sıralanabilir: 

 Azami kullanılabilir kapasite 

 Giriş / birincil çıkış / ikincil çıkışlardaki rezervasyonlar 

 Dengeleme gazı fiyatları / teklifler 

 Atıl kullanılabilir kapasite 

Elektronik Bülten Tahtasının yeni formatında kamunun erişebileceği bilgiler şunlarla sınırlandırılmıştır: 

 Azami kullanılabilir kapasite  

 Herhangi bir detay verilmeksizin şirketlerin toplam rezervasyonları (toplam kapasite 
rezervasyonları) 

Avrupa örneklerine kıyasla, Türkiye’nin mevcut veri paylaşımı ve şeffaflık politikalarının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Aşağıdaki görselde, Birleşik Krallık İletim Sistem Operatörü National Grid Gas’ın internet 
sitesinde halka açık olarak yayımlanan verilerin bir kısmı görülebilmektedir: 
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Şekil 78 – Birleşik Krallık Ulusal Şebekesinin İnternet Sitesinden Halka Açık olarak Yayınlanan 
İşletim Verileri 

 

Kaynak: National Grid, 19.07.2015 tarihinde erişilmiştir.  

Mevcut veriler bu tablo ile sınırlı değildir. Ayrıca verilerin ilan tarihleri (tarih bilgileri) de verilmekte olup 
bu sayede veri paylaşımına ilişkin şüphelerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Gerçek veriler ve 
tahmini değişkenler de bu internet sitesinde verilmekte olup bunun bir sonucu olarak geleceğe ilişkin 
belirsizlikler olabildiğince azaltılmaktadır. Kısacası, fiyatların etkin bir şekilde belirlenmesi için gereken 
çeşitli önlemler alınmaktadır.  

Bilgi şeffaflığının yetersiz olması yalnızca piyasa büyümesini kısıtlamaz, aynı zamanda piyasa 
katılımcılarının güvenlerini de etkiler.  

Rekabetçi bir piyasa oluşumu için yalnızca altyapı desteği verilmesi değil aynı zamanda bilgilerin 
dağıtımına ilişkin sıkı düzenleyici çerçevelerin belirlenmesi de gerekmektedir Aksi takdirde, en önemli 
konuda piyasanın serbestleştirilmesine olan güven kaybolur.  

Silivri Yeraltı Deposu için yalnızca aylık depo tarifeleri ve rezerve edilebilecek atıl kullanılabilir kapasite 
bilgileri kamuya açıktır. Mevcut depo düzeyi de dâhil olmak üzere işletimsel verilere ulaşılamamaktadır. 
Bununla birlikte piyasa katılımcıları haricindeki ilgililer, yalnızca günlük enjeksiyon/geri çekme 
bildirimlerine bakarak deponun doluluk oranına ilişkin fikir edinebilmektedir. Örneğin, Belçika’nın İletim 
Sistem Operatörü Fluxys aşağıda belirtilen depo işletim verilerini yayınlamaktadır: 

 Kapasiteler 

 Akış verileri 

 Bakıma ilişkin veriler 

Avrupa’daki emsallerine göre Türkiye’nin mevcut bilgi şeffaflığı yetersiz kalmaktadır.  

LNG terminali faaliyetleri bağlamında Fluxys çok çeşitli bilgiler yayınlamaktadır. BOTAŞ’ın kontrolü 
altında bulunan Marmara LNG terminali yalnızca günlük işletim verilerini (terminal girdisi, çıktıları, 
transfer edilen gazın özellikleri ve gelecek günler için toplam günlük kapasite rezervasyonları) 
yayımlamakta olup bu internet sitesinde geçmişe ilişkin bilgiler yayımlanmamaktadır. Bunun bir sonucu 
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olarak LNG terminallerinin faaliyetlerine ilişkin piyasa analizi önemli ölçüde kısıtlanmakta ve piyasaya 
yeni giriş yapanların LNG fırsatlarını değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır.  

Sonuç olarak, şeffaflık platformlarının oluşturulması, piyasada rekabetin oturtulmasının önündeki bazı 
darboğazları ortadan kaldıracaktır.  

5.5. Fiziksel Yatırım Gereksinimleri 

Bölüm Girişi: Fiziksel yatırımlar, piyasaların gelişiminde hayati bir rol üstlenmekte olup bu 
bölümde ilerleme için gerekli görülen fiziksel yatırımlar ele alınmıştır. 
 

 

Türk doğal gaz şebekesinin ana unsurları, boru hatları, kompresör istasyonları, basınç azaltım ve ölçüm 
istasyonları (RMS), hat valfleri ve pig istasyonları ve sevk merkezleri olarak sınıflandırılabilir.  

Şebeke, (ANSI) ASME 31/8 ve ilgili standartlara göre 75 barlık bir sistem olarak tasarlanmış, inşa edilmiş 
ve işletilmektedir. BOTAŞ iletim şebekesine eklenen son yabancı boru hattı Azeri Gazını almak üzere 
Gürcistan’dan gelen hat olup 2007 yılında çalışmaya başlamıştır. Mart 2015 yılında TANAP’ın temel 
atma töreni gerçekleştirilmiş ve hattın Türkiye kısmındaki inşaat işleri yapılmaya başlanmıştır. TANAP 
kapasitesinin bir kısmı transit kullanıma tahsis edilecek olup geri kalanı şebekeye yeni bir giriş noktası 
olarak hizmet verecektir.  

Mevcut iletim sistemi ithalat girişleri, üretim alanları ve depolama çıkışı da dâhil olmak üzere 9 ana giriş 
noktası, 4 yabancı boru hattı bağlantısı, 2 LNG terminali, 2 üretim tesisi ve 1 yeraltı depolama tesisinden 
oluşmaktadır. Şebekede bulunan 9 Kompresör İstasyonunun çoğu gaz akışının yönetilmesinde 
kullanılmaktadır. Toplamda 12.500 km’den uzun olan iletim hattı, 77 şehri kapsamaktadır. Geriye kalan 
4 şehirdeki mühendislik ve inşaat işleri hâlihazırda devam etmektedir. 

Şebekenin son yıllarda önemli ölçüde olgunlaştığı söylenebilir. Şebekenin sağlamlığı ve dayanıklılığı 
son dönemlerin önemli konularından biri haline gelmiştir. Puant dönemlerde günlük arz ve talep boru 
hattı stokları (linepack) yöntemiyle dengelenmektedir, çünkü giriş kapasitesi günlük azami 204,6 mcm 
olarak sınırlıdır. Bu durum, şebeke işlemlerinin önemini artırmıştır.  

  

Fiziksel sistemler, piyasa çerçevelerinin temel taşlarıdır. Bu tür sistemler piyasalardan 
kaynaklanan işlemlerin herhangi bir engele takılmadan gerçekleştirilmesine izin 
vermekle kalmamalı aynı zamanda büyümeyi ve arz güvenliğini de desteklemelidir. 
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Şekil 79 – Türkiye Doğal Gaz Şebekesinin Haritası 

 

  

 Kaynak: BOTAŞ 2015 Faaliyet Raporu, Deloitte Analizi 

Koordinasyon ve projeler için bütçe tahsisi açısından bakıldığından her yıl tüm devlet işletmeleri için bir 
Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmakta olup bu karar BOTAŞ’ı da doğrudan etkilemektedir. Bu karar ile 
BOTAŞ’ın yıllık yatırım bütçesi belirlenir. BOTAŞ tarafından yılda bir kereye mahsus olmak üzere 
hazırlanan “Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar” 
çerçevesinde toplam bütçenin tahsisi ve alt projelerin seçilmesi konuları detaylı şekilde açıklanır. Bu 
usul ve esaslarda söz edilen bazı öncelikler bulunmaktadır: 

 İlgili yılda tamamlanıp işletmeye sokulabilecek projeler. 

 Kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olan projeler. 

 Stratejik planla belirtilen amaç ve hedeflere uygun olan projeler. 

 Hâlihazırda başlamış olan ve eş zamanlı olarak tamamlanacak diğer projelerle bağlantılı olan 
projeler. 

 Önemli fiziksel ilerleme kaydedilen projeler. 

 Mevcut sermayenin verimli şekilde kullanılmasını kolaylaştıran projeler (örneğin, bakım, 
iyileştirme, yenileme ve modernleştirme projeleri vb.). 

 Orta Vadeli Programda34 söz edilen politikalara uygun olan ve bölgesel kalkınma farklarını 
ortadan kaldırmaya yardımcı olacak projeler.  

İletim sistemi haritası, Türkiye’nin neredeyse her yerinin yıllar içerisinde iletim boru hatlarıyla 
kaplandığını göstermektedir. Yukarıda söz edilen yıllık ödenek tahsis usul ve esasları dokümanında 

                                                   
 
 
34 Orta Vadeli Program (OVP) kamu politikalarının oluşturulması ve dolayısıyla da kaynakların stratejik 
hedeflere göre tahsis edilmesi amacıyla önümüzdeki 3 yıllık dönem için yayımlanan bir programdır.. 
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belirtilen öncelikler yatırımların verimli şekilde hayata geçirilmesini hedefler. Bu sebeple de iletim sistemi 
planlarına ilişkin fiziksel yatırımların yolunda gittiği çıkarımı yapılabilir.  

Şekil 80 – Doğal Gaz Dağıtım Hattı Projelerine Tahsis Edilen Bütçenin Analizi - 2015 

 

Kaynak: TEBA Haber – 20.04.2015 

2015 yılı bütçe tahsislerine bakıldığında yatırımların büyük bir kısmının bağlantı hatları için yapılırken, 
SCADA sistemleri için ayrılan bütçenin oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir. Geçmiş yıllarda 
BOTAŞ BT altyapısına önemli yatırımlar yapmış olsa da mevcut veri akışları hem kalite hem de miktar 
açısından iyileştirilebilir. Etkin sistem yönetimini iyileştirmek için konuya ilişkin fiziksel yatırımlar daha 
fazla ödenek ayrılmasını ve detaylı bir planlama sürecini gerektirebilir.  

Son olarak önemli noktalardan biri de öngörülebilir geleceğe ilişkin arz ve talep analizlerine dayalı uzun 
vadeli şebeke genişletme planlarının hazırlanmasıdır. Mevcut durumda bu tür planların olduğu 
bilinmekle birlikte yapılan planlar haklın erişimine açık değildir.  

Sonuç olarak altyapı ile ilgili en büyük problem gaz depolama kapasitelerinin yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Doğal gazın konut sektörüne yoğun bir şekilde dağıtılması gaz depolama 
gereksinimini zorunlu kılmaktadır, çünkü büyük talep iniş ve çıkışlarının idare edilmesi gerekmektedir.  
Son yıllarda gaz kesintileriyle sonuçlanan istenmeyen deneyimler görevlilerin önemli önlemler 
almalarına sebep olmuş, bunun sonucunda BOTAŞ Tuz Gölü 1 bcm’lik tuz mağarası yeraltı depolama 
tesisi çalışmaları başlamış ve mevcut Silivri yeraltı depolama tesisindeki genişletme fırsatları 
(enjeksiyon/geri çekme oranları ve kapasiteleri) araştırılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte bürokratik 
süreçler, politik riskler ve izleme konuları gibi kamu işletmelerinin gösterdikleri çabalar önündeki büyük 
engeller bu projelerin gecikmesine hatta tamamlanmama riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebep 
olmaktadır.  
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Bu tür sermaye yoğun projelerin kaynağı özel sektör olabilir. Bununla birlikte, piyasa mekanizmasının 
daha önce söz edilen sebeplerden ötürü uygun yatırım sinyalleri vermemesi özel sektörün bu tür bir 
çaba göstermesi önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum özel sektör tarafından yapılabilecek LNG 
projeleri için de geçerlidir. Bu tür sermaye yoğun projeler için yatırımcılar, uygun piyasa 
mekanizmalarına veya yatırımları teşvik eden düzenlenmiş tarifelere (bu durum projenin finansmanına 
ilişkin faaliyetlere de destek vermektedir) dayanarak ticari anlamda elde edecekleri faydaları 
araştırmaktadır. Aksi takdirde, gösterilen iyi niyete ve altyapı sorunlarının ortadan kaldırılması için 
belirlenen hedeflere rağmen, gerçek hayattaki verimsizlik ve yetersizlik önceden deneyimlenen 
sorunların eninde sonunda yinelenmesine sebep olacaktır.  

Bilgi Kutusu: 
Tuz Gölü Tuz Mağarası Yeraltı Depo Projesi 
Projeye Genel Bakış: Proje kapsamında, yeraltı tuz mağarası doğal gaz deposunun hizmete 
sokulması planlanmıştır. Her ikisi de 6 mağaradan oluşan iki grup altında toplanan toplam 12 
mağara (her mağaranın 80 mcm depolama kapasitesi olması beklenmektedir) inşa edilecek ve 
toplam çalışma kapasitesi yaklaşık 1 bcm olacaktır. Bu tesisle yüksek doğal gaz enjeksiyon/geri 
üretim oranı beklenmekte olup bu tesisle birlikte 30 mcm enjeksiyon ve 40 mcm geri çekme 
yapılması planlanmaktadır. Projenin finansmanı için Dünya Bankası kredileri kullanılmıştır.  
Projenin Geçmişi: Projeye 2000 yılında başlanmış olup projenin ÇED onayı 2003 yılında 
alınmıştır. 2006 yılında özel bir konsorsiyumla Proje Yönetimi ve Uygulama Destek Hizmetleri 
Sözleşmesi imzalanmış olup Çevre İzleme Danışmanlık Hizmetleri için de başka bir özel şirket ile 
2007 yılında anlaşma imzalanmıştır. Niyet Beyanı ilanı 2008 yılında yapılmış olup Niyet Beyanı 
Değerlendirme raporunun onay süreci 2009 yılı ortalarında Dünya Bankası tarafından 
tamamlanmıştır. Bu süre zarfında ihale paketi hazırlanmış ve Aralık 2009’da BOTAŞ’a Dünya 
Bankası tarafından hazırlanan “düzeltmelerin ardından itiraz olmadığına” ilişkin belge 
gönderilmiştir. Kısa listeye alınan şirketlerin teknik ve mali teklifleri Aralık 2010’da toplanmıştır. 
İhale işleri Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşmasına uygun şekilde sonuçlandırılmış ve 15 
Haziran 2011 tarihinde “China Tianchen Engineering Corporation” isimli şirketle mühendislik, 
satın alma ve inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Mart 2015 tarihi itibariyle 3 pompa istasyonu, 5 
depolama tankı, kaplama (özütleme) işleminde kullanılacak yüzey tesisleri ve 10 adet kuyunun 
kazılması işlemleri tamamlanmış olup detaylı mühendislik işlemleri, satın alma faaliyetleri, tesis 
binalarının ve diğer yüzey tesislerinin inşası ile 6 mağaranın kaplanması ve geriye kalan kuyuların 
açılması işlemleri devam etmektedir. 2017 itibarıyla projenin ilk aşaması (6 mağara), 2019 
itibarıyla ise ikinci aşamanın (6 mağara) tamamlanması beklenmektedir.  

Projesinin Geçmişi ve Zaman Çizelgesi 
 

ynak: BOTAŞ, Dünya Bankası, Deloitte Analiz 
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Son olarak önemli noktalardan biri de Türkiye’ye gelen şebekenin neredeyse yalnızca tek yönlü olarak 
çalışmasıdır. Şebekenin tek yönlü çalışması, akış yönlerinin diğer ülkelerle yapılan bağlantılardan 
faydalanmak için değiştirilemeyeceği manasına gelir.  

Sonuç olarak fiziksel sistemler, piyasa çerçevelerinin ana yapı taşlarıdır. Bu tür sistemler yalnızca 
piyasadan kaynaklanan işlemlerin herhangi bir engele takılmaksızın yürütülmesine imkân tanımakla 
kalmamalı, aynı zamanda büyümeyi ve arz güvenliğini de desteklemelidir. 

5.6. Serbestleşme Yol Haritası 

Bölüm Girişi: Bu bölüm, ana eylemleri, alt bölümleri ve aynı zamanda tanımlanan ön koşulları da 
içeren bir özet bölümdür.  
 

 
 
Bu bölüm, 8.2’de gösterilen detaylı uygulama yol haritası çerçevesinde ana eylemleri tanımlamaktadır. 
Türkiye’deki doğal gaz piyasasının serbestleşmesinin, bu yol haritasının odak noktası olmasının 
gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Uygulamayı kolaylaştırmak için, enerji konusundaki politika yapıcılar, sektör katılımcıları ve ulusal 
düzenleyici kurum da dâhil olmak üzere tüm paydaşların desteğini almak gerekir. Düzgün işleyen bir 
yönetim sürecinin olması, değişikleri yönetmede, sektörü bir araya getirmede, sorunların çözümü için 
bir mekanizma sağlamada ve çabuk kararların alımında önemli bir rol oynayacaktır.  
 
Yol haritasında hemen alınabilecek 5 aksiyon vardır. Bu aksiyonlar; BOTAŞ’ın ayrıştırılması, BOTAŞ 
için piyasa fiyatını bozmayacak fiyatlamaya geçilmesi, Türkiye’deki doğal gaz piyasası için ticaret 
kurallarının iyileştirilmesi, gaz devri programları ve ithalat kısıtlamalarıdır.  

 

 
 
BOTAŞ’ın Ayrıştırılması (A1) BOTAŞ dışında piyasada hâlihazırda aktif olan şirketlerin varlığı 
sebebiyle gereklidir. Ayrışma, BOTAŞ’ın iletim sistemi işletimi ile tedarik operasyonlarının mesafeli bir 
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şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Buna ek olarak ayrışma, güven tesis edecek, serbestleşme sürecini 
hızlandıracak ve rekabeti arttıracaktır. Ayrışma, odaklanmayı ve verimliliği arttırarak şirketi 
güçlendirmeyi amaçladığından bu durum BOTAŞ için de faydalı olacaktır. AB şartlarına uygun bir 
ayrıştırma modeli oluşturmak nihai hedeftir. Bu koşullar hesap ayrışması, organizasyonel ayrışma, 
bilgisel ayrışma ve yasal ayrışmaya ilişkin bazı kriterleri tanımlamaktadır. Hesap ayrışması Türkiye’de 
hâlihazırda yürürlüktedir. Süreç, organizasyonel, bilgisel ve yasal ayrışmaya kadar tedricen 
genişletilebilir. (Ayrıştırmanın detayları NGML Raporunda verilmiştir.) 

 BOTAŞ için piyasa fiyatlarını bozmayacak fiyatlandırma (A2) işlevsel bir piyasanın bel kemiğidir 
çünkü fiyatlar, yatırımlara, piyasaya girişlere ve ticarete ilişkin çoğu karara dair bir sinyal niteliği taşır. 
Rekabetçi piyasalarda, kuruluşlar fiyat alan (price taker) taraflardır ve fiyat üzerinde ciddi bir etkileri 
olamaz. Fiyatın baskın bir piyasa aktörü tarafından gereğinden fazla etkilendiği durumlarda, verimsiz 
sonuçlar (dara kaybı) ortaya çıkabilir.  

Çok büyük bir piyasa payı olan bir piyasa katılımcısının varlığı fiyatlamada verimsizliklere yol açabilir. 
Devletin fiyat kontrollerini sürdürmesi çeşitli sektörleri etkileyecektir. Gaz satış fiyatlarını ithalat 
maliyetlerinden büyük ölçüde düşük ya da yüksek tutmak diğer endüstrileri de etkileyecektir ve bu 
müdahalelerden kaynaklanan etkilerin büyüklükleri değişse de etkiler ortadan kalkmazlar. Bu nedenle, 
diğer piyasaların düzgün işleyişini etkilememek ve piyasa ortamındaki güveni arttırmak için bu adım yol 
haritasında yer alan unsurlardan birçoğunun ön koşuludur. Dahası, mevcut durgun petrol fiyatları  
BOTAŞ için piyasa fiyatlarını bozmayacak bir fiyatlamaya sorunsuzca geçiş şansı olarak 
değerlendirilmelidir. 

İşlevsel bir rekabetin oluşturulması, çok sayıda rekabet eden tedarikçiyi gerektirir. Piyasaya yeni girenler 
mevcut oligopolistik yapıdan rekabetçi piyasaya geçişte önemli bir rol oynarlar.  

Piyasaya yeni girişleri ve Türkiye gaz piyasasına katılımı desteklemek için uygulanabilecek çeşitli 
önlemler vardır. Bu hususta aşağıda üç spesifik yaklaşım anlatılmaktadır: 

 Gaz Devri Programları (Sözleşme Devri/Hacim Devri) 

 Ek Talebini Özel Sektörün Karşılaması 

 İthalat Kısıtlamalarının Kaldırılması 

Alternatiflerin uygulanabilirliğini anlamak için 8.3 bölümünde belirtilen bir senaryo çalışması yapılmıştır. 
Analiz, piyasadaki rekabeti desteklemek için tek başına talep gelişiminin yeterli olmadığını açıkça 
göstermektedir. Çünkü özel sektör aktif bir şekilde sorumluluğu üstlense ve yeni talebi karşılamak için 
ilave gaz gereksinimini ithal etse bile, yerleşik şirketin satışları bu seviyede kaldığı müddetçe piyasada 
yeterli seviyede bir rekabet olmayacaktır. Bu nedenle, yerleşik kamu şirketinin piyasa payını azaltmak 
için bazı aksiyonların alınması gerekmektedir. Gaz Devri (A3) programının uygulanması bunu 
destekleyecektir. 
 
Önceki bölümde kontrat devri ve hacim devri seçeneklerinin karşılaştırılması, kontrat devri seçeneğinin 
bazı operasyonel ve ticari zorluklar barındırdığını göstermektedir. Sonuç olarak, hacim devri 
seçeneğinin uygulanmasını uygun olduğu düşünülmektedir.  

Gaz devri programının tasarımında programın rekabet gelişimini desteklediğinden emin olmak üzere 
birkaç kilit özelliği tasarıma dâhil etmek önemli olacaktır. Örneğin: 

- Devredilecek toplam hacim, toptan satış seviyesinde ticaret yoluyla rekabeti ve perakende 
seviyesinde piyasa payı nüfuzunu canlandırmak için yeterli olmalıdır. 

- Lot büyüklüğü, piyasaya yeni girenlerin gereksinimlerini karşılamak üzere yeterince küçük 
olmalıdır.  

- Süreç, devredilen gazın hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilir olmasını sağlamalıdır. 

- Salınım seviyesi, piyasaya yeni girenlere esneklik sağlayacak şekilde ele alınmalıdır.  
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- İletim giriş kapasitesi, devredilen gazın hacmi ve konumuyla tutarlı olacak şekilde mevcut hale 
getirilmelidir. 

- Devredilen gazın (ve kapasite) ikincil piyasada serbestçe ticareti yapılabilmelidir. 

- Devredilen gaz kesintisiz hizmet temelli olmalı ve herhangi bir sebepten ötürü bir kesintiye 
uğramamalıdır. 

Avrupa’da gaz devri programlarında edinilen deneyim, hacim devri yaklaşımının piyasaya yeni girenlerin 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda en iyi tasarlanan yaklaşım olduğuna yöneliktir çünkü herhangi bir 
spesifik sözleşme yerine gaz, etkin bir şekilde yerleşik şirketin portföyünden devredilir. Salınım ve al ya 
da öde hükümleri de yerleşik şirketin portföyünü yansıtabilir. 

Devir programı ancak piyasaya yeni girenler (devredilen hacimden hacim alanlar) etkin bir şekilde 
rekabet etmelerini sağlayacak bir fiyatta gaz alabilirse başarılı olabilir. DGPK hacim devrinin önünü 
açarken neticedeki fiyatın da iki taraflı gaz tedarik sözleşmeleri yoluyla belirlenen ithalat maliyetlerinin 
üzerinde kalmasını gerektirmektedir. Piyasaya yeni girenlerin bu şekilde rekabet etmeleri beklenemez 
çünkü rekabetçi fiyatın aşağıdakilerden düşük olana yakınsaması beklenmektedir: 

 Yerleşik Şirketin Ağırlıklı Ortalama Gaz Maliyeti (AOGM) 

 Toptan Satış Piyasa Fiyatı 

 Yerleşik şirketin serbest tüketicilerinden ortalama net sürüm fiyatı 
 
Başarılı bir devir programının teşviki için fiyatı, yerleşik şirketin Ağırlıklı Ortalama Gaz Maliyetinde ya da 
ona yakın bir oranda sabitlemek olası bir yaklaşımdır. 
 
Buna ek olarak, hacim devrinin rekabetin gelişiminde istenilen etkileri elde edebilmesi için piyasaya yeni 
giren tedarikçilerin devredilen gazdan faydalanabilmeleri ve dengeleme rejimiyle ilişkili riskleri yönetme 
pozisyonunda bulunabilmeleri için talebe yeterli erişimi sahibi olmaları gerekir. Bu yüzden herhangi bir 
devir programının tasarımı geniş bir ticari çerçeve kapsamında değerlendirilmelidir. Müşteri değişimi 
kuralları, günlük dengeleme kuralları, gün öncesinden ve içinde gaz ticareti yapabilme becerisi ve 
depoya erişim bu bağlam ile alakalıdır. Örneğin, müşteri değiştirmenin ve tedarikçilerin talebe 
erişimlerinin yeterli seviyelerde olmadığına inanılıyorsa, hacim devrinin devredilecek hacme denk 
boyutta bir müşteri portföyü ile bir arada devredilmesi düşünülebilir.   

 
Gaz devri programının uygulanmasına paralel olarak İthalat Kısıtlamalarının Kaldırılması (A4) da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Arz güvenliği temel bir politika sorunu olduğundan dolayı özel sektörün 
Türkiye’ye yeni gaz kaynakları getirmesini teşvik etmek açısından bunun önemli bir girişim olduğu 
tarafımızca değerlendirilmektedir. Kanun’daki mevcut kısıtlamaların bir sonucu olarak BOTAŞ’ın 
sözleşmeleri olan ülkelerden (Rusya, Iran ve mevcut yapıda Azerbaycan) yeni boru gazı ithal 
edilememektedir. Ancak, bu ülkelerdeki giriş kapasitesi kullanımına bakıldığında, kısa vadede özellikle 
de yüksek talepli kış dönemi boyunca kullanılmayan çok az kapasite olduğu gözlemlenmektedir. Orta 
vadede, giriş noktalarındaki kapasiteler özel sektörün bu bölgelerden ek gaz ithal etmesiyle birlikte 
oluşabilecek olası gelişmelere paralel olarak arttırılabilir. 

Bilgi Kurusu: 
EFET (Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) Makalesi (2003): Avrupa Gaz Piyasasının 
Geliştirilmesi için Gaz Devri Programlarının Uygulanması 
 
“Devir programları (birçok çeşidi olabilir) özellikle piyasa açılışının ilk aşamalarında arza ya da 
kapasiteye yetersiz erişimden kaynaklanan problemlerin üstesinden gelmeye ilişkin olarak 
tasarlanabilirler. EFET, gaz piyasasındaki sürdürülebilir rekabet kapsamında “katalizör” rolü 
oynayacağı bu planları teşvik etmektedir.”  
 
“Kısa süreli arz için yapılan devir programları, gaz ticareti merkezlerinin geliştirilmesini kolaylaştırma 
hususunda daha fazla avantaja sahip olabilir ve böylece fiyatlardaki şeffaflık ve rekabeti artar ve 

doğal kaynakların verimli kullanımı sağlanır.” 
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Piyasaya yeni girenlerin gaz ithal etmeleri kısıtlanmazsa, piyasa katılımcısı olarak BOTAŞ, riskli Al ya 
da Öde yükümlülükleri yerine kendi portföyünden maksimum faydayı edinebilmek için kendi gazını 
devretme ve/veya ticaretini yapmaya daha da yatkın olacaktır. Bu da karşılığında BOTAŞ’ın bazı 
hacimleri ve olası Al ya da Öde risklerini özel sektöre devretmesi için bir teşvik yaratabilir. Sonuç olarak, 
BOTAŞ’ın portföy optimizasyonu ve değer maksimizasyonu piyasa ortamını kolaylaştırmaya paralel 
olarak gerçekleştirilebilir.  
 
Ticari kuralların iyileştirilmesi (C1) piyasanın daha da geliştirilmesini ön plana alacak ve 
destekleyecek toplu bir faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bu aksiyon genel anlamda yeni ve geliştirilmiş 
piyasa kuralların ve eşlik eden mevzuat gelişiminin tanımından oluşmaktadır. Ticari ortamı iyileştirecek 
piyasa kuralları ve düzenlemeler, genellikle dengeleme rejiminin iyileştirilmesi, yeni enerji ve kapasite 
ürünlerinin (ve beraberindeki piyasa alanları) tanıtımı ve şeffaflık uygulamalarının iyileştirilmesi ile 
ilgilidir. Ticari ortamdaki iyileştirmeler, bu kuralları uygulamaya koyacak olan İletim sistemi operatörünün 
altyapısının (Bilgi Teknolojileri, SCADA, gaz sayacı altyapısı, vb.) iyileştirilmesiyle desteklenmelidir.  
 
Aynı zamanda da gün öncesi piyasasının işleyişinin sonucunda oluşacak fiyat, arz/talep dinamiklerinin 
belirlediği referans fiyat niteliği taşıyacağı için oldukça önemli olan gün öncesi ve gün içi EPIAŞ’ta Gaz 
Ticareti (B2)’nin de başlatılmasına öncülük edecektir. Dahası, yalnızca gün öncesi piyasası fiyatları 
değil, aynı zamanda dengeleme mekanizması ve dengeleme gaz fiyatlarının belirlenmesi de bu aşama 
altında değerlendirilebilir. EBT’ye Dengeleme Gaz Modülü’nün uygulanması için sürmekte olan 
çalışmaların varlığı bilinmektedir. 
 
LNG ve YDD kullanımı için iyileştirilmiş Üçüncü Taraf Erişimi (C2) rekabetçi ortama ulaşılması için 
önemli bir aşamadır. LNG ve YDD için üçüncü taraf erişimi, sistemde esneklik yaratması beklenen kısa 
vadelerde kapasite ayırmanın mümkün olabilmesi için arttırılacaktır. Yeni kapasiteye erişimdeki 
muafiyetler Türkiye mevzuatında tanımlanmamış olup bu durum altyapıdaki yeni yatırımları (LNG, yeraltı 
deposu, iletim) sınırlayabilme olasılığına sahiptir. Üçüncü taraf erişimi için muafiyet kurallarının tanımı 
ve uygulanmasının bu alandaki olası yatırımları korumak için önemli olduğun tarafımızca 
değerlendirilmektedir. 
 
Bu aksiyonlar tamamlandığı zaman, piyasadaki taşıtanların ve tacirlerin eşit şartlar altında faaliyet 
gösterme ve portföy ve risklerini daha iyi yönetme konusunda yeterli araçları olacaktır. Bu ortam, 
güvenilir gaz taşınmasını temin edecek yeterli iletimi kapasitesini sağlamak, yapısal kısıtlar kaçınmak, 
bölgesel bağlantıyı iyileştirme ve merkez gelişmelerini desteklemek için İletim Sistemi Operatörünün 
Altyapısını İyileştirme (B1) ile desteklenmelidir. Buna ek olarak, güvenilir ve doğru veri transferi piyasa 
şeffaflığı ve piyasa denetleme rutinlerini destekleyecektir. 
 
Ticaret için kolaylaştırılmış bir ortam, geliştirilmiş altyapı ve YDD ve LNG tesislerinin iyileştirilmiş 
kullanımı ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması, rekabeti ve arz güvenliğini arttıracak Tedarik 
Çeşitlendirmesi (B3) için yol açması beklenmektedir. İşlevsel bir rekabet ve etkin erişim kuralları olan 
bir ortamda, yatırımcılar uzun vadeli projeksiyonlar yapmaya ve Türkiye’ye doğal gaz getirmek için 
projeler geliştirmeye teşvik edileceklerdir. Bu projeler serbestleştirilmiş rekabetçi piyasayı ve az 
güvenliğini destekleyeceklerdir.  
 
Tam bir perakende rekabeti uygulamak, Dağıtım Sistemi Operatörü seviyesinde tedarik ve dağıtım 
faaliyetlerin ayrıştırılmasını gerektirmektedir. Dağıtım sistemi operatörünün ayrışma sürecinin 
başlatılmasında herhangi bir resmi engel olmasa da ilk olarak bazı hazırlık amaçlı önemlerin 
tamamlanmasının mantıklı olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu önlemler, bir taraftan 
gelecekteki tedarik operasyonlarında yeterli yetkinliği kurmayı, diğer taraftan ise işlevsel perakende 
piyasa kuralları oluşturmayı amaçlamaktadır. İlk amaç, portföy ve risk yönetimi, ürün/hizmet gelişimi ve 
iç süreç ve yapıların düzenlemeleri alanlarında yeterli bilgi ve uzmanlık üzerine odaklanmaktadır. 
İkinci amaç ise, ölçme, yük profilleme, tedarikçi değiştirme kuralları, vb. dâhil olmak üzere perakende 
rekabeti için işlevsel düzenlemeler ve prosedürlerin oluşturulması ile ilişkilidir. Bu sebeple, Dağıtım 
Sistemi Operatörlerinin Ayrıştırılması (A6), sorunsuz bir geçiş sağlamak ve beklenen sonuçlara 
ulaşmak için yukarıda belirtilen ön koşulların tamamlamasının ardından gerçekleşmelidir. 
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Tablo 19 - Piyasa Serbestleştirilmesi Yol Haritasının Aksiyonları 
 

Aksiyon Ön Koşul Açıklama 

A1 – BOTAŞ’ın 
Ayrıştırılması 

Belirli bir resmi ön koşulu 
yoktur, ancak BOTAŞ’ın 
kabulü ve konuyu 
üstlenmesi reformun 
başarılı sonuçları için çok 
önemlidir 

İşlevsel bir ayrıştırma modeli tasarımı ve kararı 
dışında BOTAŞ’ın ayrıştırılması için belirli bir ön 
koşul yoktur. BOTAŞ’ın kabulü ve konuyu 
üstlenmesi reformun başarılı sonuçları için çok 
önemlidir. Detaylara ayrı bir raporda (NGMLR) 
değinilmiştir. 

A2 – BOTAŞ için 
Piyasa Fiyatlarını 
Bozmayacak 
Fiyatlandırma 

Belirli bir ön koşulu yoktur Son zamanlarda tarih boyunca görülen en düşük 
petrol fiyatlarının tecrübe edildiği bir dönem 
içerisindeyiz ve dolayısıyla doğal gaz fiyatları da 
(yabancı para cinsinden) tarihi bir düşüklüğü 
tecrübe etmektedir. Bu da BOTAŞ için piyasa 
fiyatarını bozmayacak fiyatlamanın başlatılması 
için önemli bir imkân sağlamaktadır.  

A3 – Gaz Devri  Belirli bir resmi ön koşulu 
yoktur 
Ancak, devir programının 
tasarımı ve uygulaması 
dikkatlice hazırlanmalıdır 
ve paydaşlarla hem fikir 
olunmalıdır. 

Senaryo çalışmaları, tek başına talep gelişiminin 
piyasadaki rekabeti kolaylaştırmak için yeterli 
olmadığını göstermektedir. Bu sebeple, yerleşik 
şirketin piyasa payını düşürmek ve toptan satış 
seviyesinde rekabeti kolaylaştırmak için bir devir 
programı gereklidir. 
Kısa vadeli hacim devirleri, devir seçenekleri 
standardize edildiği ve hızlı ve sorunsuzca 
gerçekleştirildiği sürece ticaretin artmasına 
öncülük edebilir. 

A4 – İthalat 
Kısıtlamalarının 
Kaldırılması 

Belirli bir ön koşulu yoktur Bu piyasa giriş için en büyük engellerden biridir. Bu 
kısıtlamalar, kanun taslağında kaldırılmıştır ancak 
başvurular hala Bakanlık onayına tabidir. 
 

A5 – Artan Tedarikçi 
Sayısı ve Payıyla Etkin 
Rekabet 
  

A1, A2, A3, A4, B2, C1 Tarafların piyasaya girişini ve aktif bir şekilde 
katılımını teşvik etmek önemlidir. Tüm ön koşullar 
etkin rekabeti kolaylaştırmak için 
tamamlanacaklardır. 

A6 – Dağıtım Sistemi 
Operatörlerinin 
Ayrıştırılması 

A5 Dağıtım sistemi operatörlerinin ayrıştırılmasında 
resmi bir engel bulunmamaktadır. Yine de bu 
aksiyonun en nihai hedefi olan perakende rekabeti 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu sebeple, 
başarılı sonuçlar alabilmek için gereken birkaç ön 
koşul tarafımızca tespit edilmiştir. 

A7 – Tam Piyasa 
Açılışı 

A6 Dağıtım sistemi operatörlerinin ayrıştırılmasına 
benzer olarak, perakende seviyesinde artmakta 
olan rekabet, özel sektörün artan katılımıyla 
Türkiye’de doğal gaz toptan satış piyasası yeterli 
seviyeye ulaştıktan sonra sürdürülmeye devam 
edecektir. Bu nedenle, bu adım piyasa reformunun 
ilerleyen dönemlerinde başlatılacaktır. 

B1 – İletim Sistemi 
Operatörü Altyapısını 
İyileştirilme 

Belirli bir ön koşulu yoktur İletim sistemi operatörünün özellikle bilgi 
teknolojileriyle ilgili yatırımları için IPA2012 CS01 
ve CS03 projelerinin sonuçları değerli girdiler 
sağlayacaktır. 

B2 - EPİAŞ’ta gün 
öncesi gaz ticareti 
uygulama 

C1 EPİAŞ’ta gün öncesi piyasasını başlatmak için 
piyasa kuralları tanımlanacaktır ve ilgili 
düzenlemeler yürürlüğe girecektir. Sadece gün 
öncesi piyasa fiyatları değil, aynı zamanda 
dengeleme mekanizması ve dengeleme gaz 
fiyatlarının belirlenmesi de bu adım altında 
değerlendirilebilir. 

B3 – Tedarik 
Çeşitlendirmesi 

B1, C2 ve aynı zamanda 
A1, A2 ve A3 yeni girişleri 

Bu faaliyetin belirli bir taraf tarafından yerine 
getirilecek bir adım olmadığı ve rekabetçi piyasa 
tasarımı, altyapı gelişimi ve düzenleyici 
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teşvik etmede önemli bir rol 
oynar  

ayarlamalarla ilişkili reform çabalarının bir sonucu 
olduğunu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Arz-talep dengesini yansıtan fiyatlarla bir serbest 
piyasa ortamı yatırımcılara uzun vadeli 
projeksiyonlar yapma ve rekabetçi fiyatlarla 
Türkiye’ye doğal gaz getirme projelerini geliştirme 
fırsatını sunacaktır. Bu geliştirilecek ve 
uygulanacak yeni boru gazı, LNG ve YDD 
projelerinin de önünü açabilir. 

C1 – Ticari Kuralların 
İyileştirilmesi 

Belirli bir ön koşulu yoktur Daha çok katılımcıyla artan rekabet (hem katılımcı 
sayısı hem de ticareti yapılan gazın hacmi) yeterli 
bilgi ve beceriyi gerektirir. Özel sektör 
katılımcılarının portföylerini ve ticari risklerini 
yönetebilmeleri için olanak sağlamaya ihtiyaç 
vardır.  

C2 – LNG ve YDD için 
Üçüncü Taraf 
Erişiminin 
İyileştirilmesi 

C1 Yeni kapasiteye erişimdeki muafiyetler Türkiye 
mevzuatında tanımlanmamıştır ve bu durum 
altyapıdaki yeni yatırımlarını (LNG, yeraltı deposu, 
iletim) sınırlayabilme potansiyeline sahiptir. 
Üçüncü taraf erişimi için muafiyet kurallarının 
tanımı ve uygulanmasının bu alandaki olası 
yatırımları korumak için önemli olduğun tarafımızca 
değerlendirilmektedir. 

 
 
 
 
 

. 
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6. Ayrım Gözetmeyen ve Şeffaf Üçüncü Taraf Erişimi 
Çerçevesi ve Tarife Yöntemi 
 

Bölüm Girişi: Bu rapor kapsamında belirlenen görevlerin bir parçası olarak, bu bölüm çeşitli 
tarife uygulamalarını ve tarife yapılarını analiz etmekte olup daha sonra AB Üye Ülkeleri’nde uygulanan 
metodolojilere dayanan öneriler sunmaktadır.  

6.1. Mevcut Üçüncü Taraf Erişiminin ve Tarife Yapılarının 
Değerlendirilmesi 

Bölüm Girişi: Bu bölümde Üçüncü Taraf Erişimi uygulamalarına, iletim sistemine, depolamaya 
ve LNG tesislerine erişim konularına odaklanılacak olup konular hakkında analizler yapılacaktır.  

6.1.1. İletim Sistemine Erişim 

6.1.1.1. İletim Sistemine ilişkin Üçüncü Taraf Erişimi Uygulamaları 

İletim sistemine erişim, gaz taşımak için iletim sistem operatöründen hizmet almak anlamına 
gelmektedir. Bu hizmet “Standart Taşıma Sözleşmesi (STS)” imzalanması suretiyle alınabilir. Sisteme 
erişimin ön koşulu, giriş ve/veya çıkış noktalarında belirli bir miktar kapasite rezervasyonu yaptırmaktır. 
Bu bağlamdaki ilk şart ithalat, ihracat veya toptan satış lisanslarından en az birini bulundurmaktır. 
Uygulamada, ilgili lisansın/lisansların bir nüshasının yanı sıra aşağıda belirtilen ek dokümanlar da 
istenmektedir: (Şebeke İşleyiş Düzenlemesi, Bölüm F) 

“ 

a) Taşıtılacak Doğal Gazın, İletim Şebekesi’ne ilk girişi için öngörülen tarih ve bu tarihten itibaren, 5 yıllık 
dönem için, bu dönem içindeki her bir Gaz Yılı içinde taşıtılması öngörülen yıllık Miktar, 

b) Taşınacak Doğal Gazın İletim Şebekesine Giriş ve Çıkış Noktaları, bu noktalar için talep edilen 
kapasiteler ve bu noktalardan girecek ve çekilecek yıllık Miktarların aylık bazda dağılımı, 

c)  Her bir Çıkış Noktası için talep edilen Asgari Teslim Basıncı ve mülkiyeti ve işletme sorumluluğu 
Taşıyıcı’ya ait Ana Çıkış Noktaları için asgari teslim sıcaklığı, 

Doğal Gaz ithalat lisans sahipleri ile toptan satış lisansına sahip Üretim Şirketleri yukarıdakilere ilave 
olarak, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir. 

d) Taşınacak olan Doğal Gazın İletim Şebekesine gireceği Giriş Noktasındaki sıcaklık ve basınç aralığı, 

e) Giriş Noktasında Taşıyıcıya teslim edilecek Doğal Gazın kalite şartnamesi (ŞİD ekinde (Ek-1) verilen 
Kalite Şartnamesi formunun bu gaz için doldurulmuş hali (asgari ve azami değerler belirtilecektir)), 

İthalat ve İhracat lisansı sahiplerinin ibraz edecekleri bilgi ve belgeler içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler 
de yer alacaktır; 

f) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarındaki Doğal Gaz akışına ilişkin hükümler 
ve varsa Yurt Dışı Operatörü ile yapılan sözleşme veya niyet sözleşmesi 

(g) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarında belirlenmiş günlük teslim miktarı 
(DCQ).”  

Yukarıda söz edilen dokümanların yanı sıra ilgili Geçici Teminatlar da ibraz edilir ve başvurular İletim 
Sistem Operatörü tarafından değerlendirilir. Başvurunun reddi halinde, bu reddin gerekçeli İletim Sistem 
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Operatörü tarafından verilir. Diğer durumlarda (onay veya kısmi onaylama) prosedür, tarafların Standart 
Taşıma Sözleşmesi imzalamak için davet edilmesiyle devam eder.  

Tarihler ve süreler göz önünde bulundurulduğunda, iletim sistemine erişimde kullanılan yöntem genel 
hatlarıyla bir fikir vermesi açısından aşağıda özetlenmektedir: 

Şekil 81 – İletim Sistemi Kapasite Rezervasyonu Akış Şemasına Genel Bir Bakış 

 

 

Sisteme erişim, yukarıdaki grafikte de gösterildiği üzere kapasite rezervasyonunun süresine bağlı olarak 
iki seçeneğe ayrılmıştır. Taşıtanın giriş ve/veya çıkış noktalarında yıllık kapasite rezervasyonu 
yaptırmak istemesi halinde başvuru, ilgili gaz yılının öncesinde belirlenen başvuru dönemi içerisinde 
gerçekleştirilmelidir. Bir yıldan az süreyi kapsayan kapasite rezervasyon talepleri, bir yıllık taleplerin 
değerlendirmesi tamamlandıktan sonra atıl kullanılabilir kapasitelere bağlı olarak değerlendirilir. Şebeke 
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İşleyiş Düzenlemesi asgari kapasite rezervasyon süresini de 1 ay olarak belirlemiştir. Bu noktada azami 
sürenin 1 yılla sınırlandığının altı çizilmelidir.  

6.1.1.2. İletim Sistemi Tarifeleri 

İletim sistemi erişimi düzenlenmiş olduğu için iletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri EPDK tarafından 
onaylanmaktadır. Tarife yapılandırmasında uygulanan yöntem, “Gelir Tavanı” hesaplamasıdır. 
Sözleşmeli güzergâhlar veya taşıma mesafeleri için şebeke erişim tarifeleri dikte edilmemektedir. Bunun 
yerine, birbiriyle bağlantılı sözleşmeli güzergâhları tanımlamamak amacıyla giriş ve çıkışların kapasite 
sözleşmeleri ayrılmış olup herkes için standart bir iletim bedeli vardır. Tüm sistem tek bir bölge gibi 
düşünülebilir.  

2013 yılının son çeyreğinde, 4638-1 sayılı “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas 
Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu Kurul Kararıyla önemli bir adım 
atılmıştır. Daha öncesinde bu tarifeler EPDK tarafından hesaplamaya ilişkin herhangi bir detay ve 
prosedür belirtilmeksizin ilan edilmekteydi. Söz konusu usuller, tarife hesaplama yöntemlerine şeffaflık 
getirmiştir. Tarife uygulama dönemleri, asgari 3 azami 10 yıl olmak kaydıyla EPDK tarafından belirlenir. 
Bu uygulamanın, iletim bedellerinin hesaplanması bağlamında, piyasa katılımcılarına tahmin edebilirlik 
getirmesi amaçlanmaktadır. 

İletim ve dağıtım kontrol tarifeleri düzenlenmiş tarifeler olup bu tarifelerin her yıl nasıl düzenlendiği 
konuşu şu şekilde özetlenebilir (4638-1 sayılı Kurul Kararında söz edildiği şekilde): 

 İlgili yılın gelir tavanı, EPDK tarafından belirlenir ve İletim Sistem Operatörü bu tavan fiyattan 
tarife yılının başlangıcından üç ay önce bilgilendirilir.  

 İletim Sistem Operatörü, sonuçlandırılmış/öngörülen kapasite rezervasyonlarını ve tahmini gaz 
taşıma hacimlerini kullanarak birim ücretleri belirler ve EPDK’ya sunar.  

 EPDK, kendi takdirine bağlı olarak bu tahminler üzerinden düzenlemeler yapma hakkına 
sahiptir. 

 Tarifeler, EPDK’nın onayı sonrasında, ilgili tarife yılı için geçerli hale gelir.  

Gelir tavanı, farklı bedellerin toplanmasıyla elde edilir. İletim tarifesi, taşıtanlara gönderilen aylık 
faturalarda da yansıtılan aşağıdaki bedellerden oluşur: 

 İletim kapasitesi bedeli: Giriş/çıkış noktalarında rezerve edilen kapasiteler için ödenen 
bedellerdir (günlük bazda, TL/sm3).  

 İletim hizmet bedeli: Sistemden çekilecek gaza (sm3) göre ödenecek bedeller anlamına gelir. 
Diğer bir deyişle gazın sistem içerisinde nakledilmesinden doğan bedel olarak kabul edilebilir.  

 Standart hizmet bedeli35: Bu bedel, taşıyıcı tarafından verilen standart hizmet için standart 
taşıma sözleşmesi imzalayan tüm taşıtanlar tarafından ödenir.  

 

 

 

                                                   
 
 
35 Bu ek bedel, yönetmelikte yakın dönemde yapılan bir değişikliğin (5502 sayılı Kurul Kararı) ardından 
kabul edilmiş olup hâlihazırda uygulanmamaktadır.  
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Şekil 82 – Giriş Kapasitesi Bedellerinin Tarihsel Gelişimi 

 

Kaynak: EPDK Kurul Kararları, Deloitte Analizi 

Giriş kapasitesi bedelleri karşılaştırıldığında, her giriş noktasının çeşitli kısımlarında zaman içerisinde 
gelişmeler olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte BOTAŞ Ticaret ve özel sektör ithalatçıları 
tarafından kullanılan tek giriş noktası olan Malkoçlar’da genel olarak istikrarlı bir tarife gelişimi olduğu 
gözlemlenmektedir. Giriş noktaları karşılaştırıldığında, üretim alanlarının kapasite bedelleri genel olarak 
diğer giriş noktalarından daha yüksektir. İthalat giriş noktaları karşılaştırıldığında ise, İran gaz akışının 
alındığı Gürbulak ve Azerbaycan gaz akışının sağlandığı Türkgözü giriş noktalarının en yüksek değer 
üzerinden fiyatlandırıldığı görülmektedir.  

İletim sistemi bedelleri, Malkoçlar giriş noktasından 1000m3 gaz ithal edildiği varsayımı üzerinden 
incelenmektedir. Aşağıdaki şekilde konu ile ilgili bileşenler verilmektedir: 

Şekil 83 – İletim Sistemi Bedellerinin Nispi Yapısı (2017) 

 
Kaynak: EPDK Kurul Kararları, Deloitte Analizi 
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Yukarıdaki şekilde, iletim bedellerindeki ana masraf kaleminin iletim hizmeti bedeli olduğu, giriş 
bedellerinin ise çıkış bedellerinin altında kaldığı görülmektedir. Çıkış bedeli tüm çıkış noktaları için aynı 
olan bir bedel olup, iletim hizmet bedeli sabit bir birim fiyattır ve giriş kapasitesi bedelleri taşıtanlar için 
önemli bir yük oluşturmamaktadır. Sonuç olarak, iletim sistemi ile ilgili masraflar çıkış noktaları ve iletim 
hizmeti bedellerinden doğan kapasite bedellerinin toplamına yakınsamaktadır.  

Yıl içerisinde, atıl kapasitenin kullanılabilmesi halinde, kapasite rezervasyon taleplerinin süresine de 
bağlı olarak iletim kapasitesi (giriş + çıkış) bedelleri, Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’nde verilen bir tabloya 
bağlı olarak bazı katsayılarla çarpılır. Bununla birlikte, rezerve kapasitenin, daha önce, ilgili gaz yılı için 
standart taşıma sözleşmesi imzalayan taşıtana verilmediği bir noktadaki atıl kapasite üzerinden 
yapılacak rezervasyonlarda ve rezervasyonun ilgili gaz yılı sonuna kadar yapıldığı durumlarda söz 
konusu katsayılar uygulanmaz.  

03.03.2015 tarihli Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’ine göre kapasite bedelleriyle çarpılacak faktörler şu 
şekilde sıralanabilir: 

 
Tablo 20 - Atıl Kapasite Kullanımları için Uygulanan Katsayılar 

 

Dönem Katsayı 

Yaz Dönemi (01 Mayıs – 01 Eylül) 0,8 

Kış Dönemi (01 Kasım – 01 Nisan) 1,3 

Ara Dönem (Nisan, Eylül, Ekim) 1,2 

 

Yukarıdaki tablodan, yıl içerisinde kapasite rezervasyonu yapılan başvuruların (yaz dönemi hariç) 
cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın, kısıtların gözlemlendiği nispeten soğuk dönemlerde 
kapasite kullanım tahmin edilebilirliğinin artırılması amacıyla benimsendiği düşünülmektedir. Yaz 
döneminde, kullanımın düşük olduğu aylarda şebeke kullanımını teşvik etmek amacıyla indirim yapılıyor 
olduğu düşünülebilir.  

6.1.2. Depo Tesislerine Erişim 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu, depolama faaliyetlerini “Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve 
doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla 
doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanması” şeklinde tanımlamaktadır. 
Depolanan LNG’nin kapasitesinin fiziksel hacmi nispeten az olsa da LNG depolama faaliyetlerinin de 
depolama faaliyetleri kapsamında düşünüldüğü unutulmamalıdır. Bununla birlikte yeni kanun 
taslağında, depolama faaliyeti yalnızca gaz haldeki doğal gazın depolanması şeklinde tanımlanmıştır. 
Bir sonraki bölümde LNG tesislerine erişime ilişkin bilgiler verileceğinden dolayı bu bölümde yeraltı 
depolarına odaklanılacaktır. 

6.1.2.1. Yeraltı Depolama Tesislerine ilişkin Üçüncü Taraf Erişimi 
Uygulamaları 

Mevcut tek yeraltı depolama tesisi, BOTAŞ Silivri Yeraltı Depolama Tesisi olup erişim koşulları ve tüm 
ilgili prosedürler “Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları” isimli 
belgede yer almaktadır. İletim sistemine erişime ilişkin başvuru sürecine benzer şekilde, doğal gaz yılı 
başlangıcı öncesinde kullanılabilir kapasiteler operatör tarafından ilan edilir ve kapasite rezervasyonu 
yaptırmak isteyen taşıtanlar başvuru dönemi (15 Kasım – 1 Aralık) içerisinde depolama şirketine 
başvuru yapar. İstenen belgeler: 

 Kapasite Talebi Başvuru Formu (yıllık rezervasyon hacmi ve aylara ayrılmış olarak yıllık 
enjeksiyon/geri çekme miktarları) 
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 Geçici Teminat 

 İthalat ve/veya toptancılık lisansının bir nüshası 

 İmza sirküleri 

Kapasite rezervasyonlarının 15 Aralık itibariyle ilan edilebilmesi için depolama şirketi değerlendirme 
dönemi 15 gün ile kısıtlanmıştır. Talep edilen toplam kapasitenin, ilan edilen kullanılabilir kapasiteyi 
aşması halinde, tahsis için oranlama (pro-rata) yöntemi kullanılır. Bu süreç Depolama Hizmet 
Sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanmış olur. Depolama kapasitesi talebinin reddi halinde başvuru 
sahibi, ret sebebi de belirtilerek bilgilendirilir.  

Atıl kullanılabilir kapasite, yılın başında ilan edilir ve piyasa katılımcıları bu kapasite için başvuruda 
bulunabilir. Silivri Yeraltı Deposu, ilan edilen atıl kapasiteler için ilk gelene ilk hizmet esası yaklaşımını 
benimsemektedir. Kullanım Usul ve Esasları, depo tesisi kullanıcıları arasında (ve yeni kullanıcılara) 
kapasite aktarımı yapılmasına ve yine depo tesisi kullanıcıları arasında envanter transferi (depolanan 
gaz envanteri) yapılmasına imkân tanımaktadır.  

6.1.2.2. Yeraltı Depo Tesisine ilişkin Tarifeler 

2004 yılsonundan beri yeraltı depo tarifeleri EPDK tarafından ilan edilmekte olup ilan edilen bu tarifeler, 
Ağustos 2010 öncesine kadar Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 11, Tarifeler Yönetmeliği Madde 15 
ve Geçici Madde 2’ye dayanarak belirlenmiştir. Ağustos 2010 tarihi itibariyle, “Doğal Gaz Depolama 
Tesisi Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” de tarifelerin belirlenmesinde baz 
alınacak bir yönetmelik olarak eklenmiştir. Bununla birlikte, o dönemde geçerli olan tek Usul ve Esas 
Yönetmeliği LNG depolama tesislerine ilişkindir (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Kullanım 
Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik – 16.05.2009) bu sebeple de LNG depolama 
tesisleri için belirlenen tarifeler, kullanımda olan tek yeraltı depolama tesisi için de aynı şekilde 
uygulanmıştır. 04.06.2011 tarihinde “Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul Ve 
Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” kabul edilmesinin ardından 2013 yılında yalnızca BOTAŞ 
Silivri Depo tarifesinin belirlenmesinde kullanılacak bir Kurul Kararı alınmıştır. Bu tarih sonrasında, 
depolama tarifesinin üst sınırları, ilgili Kurul Kararında belirtilen formüle göre güncellenmiş ve LNG 
tarifelerinden ayrılmıştır.  
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Tarifelere ilişkin mevcut uygulama şu kalemleri içermektedir: 

 Kapasite Bedeli 

 Enjeksiyon Bedeli 

 Geri Üretim Bedeli 

 Gaz Takas Bedelleri 
o Enjeksiyon Gaz Takas Bedeli 
o Geri Üretim Gaz Takas Bedeli 

 Hizmet Kesinti Bedelleri 
o Enjeksiyon Hizmeti Kesinti Bedeli 
o Geri Üretim Hizmeti Kesinti Bedeli 

 Kullanım Usul ve Esasları Uyarınca Ödenecek Bedeller 5.2.3 (nakil kapasitesinin bulunmaması 
halinde nakil gazının geri çekilmesi)  

o Günlük Kapasite bedeli 
o Geri Üretim Bedeli 

Bilgi Kutusu: 
Depolama Tarifelerine ilişkin Ana Yönetmelikler 
 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu – Madde 11: “…Depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile 
depolama hizmeti alan tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenir.…” 
 
Tarifeler Yönetmeliği – Madde 15: “ 
Kurul tarafından onaylanan depolama tarifesine uygun olmak kaydıyla, depolama şirketleri ile 
depolama hizmetleri alan tüzel kişiler arasında fiyatlar serbestçe belirlenir.  
Depolama şirketleri sahip oldukları her depolama tesisi için temel kullanım usul ve esaslarını 
hazırlayarak uygulama döneminden altmış gün önce Kurul onayına sunar. Bu usul ve esaslar 
Kurul onayıyla yürürlüğe girer. Depolama kullanım esasları deponun kullanımı için eşit durumdaki 
müşteriler arasında ayrım yapılmaması ilkesine uygun genel; teknik ve ticari kuralları içerir.” 
 
Tarifeler Yönetmeliği – Geçici Madde 2: “…Ülkedeki depolama kapasitesi yeterli seviyeye 
ulaşıncaya kadar depolamaya ilişkin fiyat ve tarifeler de Kurul tarafından belirlenebilir …” 
 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu, depolama tarifelerinin depolama şirketleri ile tüzel kişiler arasında 
serbestçe belirleneceğini beyan etmektedir. Bununla birlikte kanunun giriş kısmında verilen 
tanımlarda EPDK, iletim ve depolama tarifelerini belirleyen kurum olarak tanımlanmıştır. Tarifeler 
Yönetmeliği madde 15’te de depolama fiyatlarının serbestçe belirlendiğinin altını çizmekle birlikte 
“Kurul tarafından onaylanan depolama tarifesine uygun olmak kaydıyla” şeklinde bir beyanda 
bulunarak müzakere edilen fiyatlar için bir üst sınır belirlemektedir. Bunlara ek olarak, Tarifeler 
Yönetmeliğinin Geçici Madde 2’sinde, EPDK’ya depolama tarifelerini belirleme yetkisi 
verilmektedir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Tarifeler Yönetmeliğinin birbirinden farklı yorumları 
olması önemlidir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu müzakere edilen tarifeleri uygun görürken, Tarifeler 
Yönetmeliği düzenlenmiş tarifelerin kullanılmasını şart koşmaktadır.  
 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu taslağında, tarifelerin depolama şirketleri ile depolama hizmeti alan 
tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenmesi kavramı kaldırılmıştır. Bunun yerine, usul ve esasların 
EPDK tarafından yayımlanacağına ve lisans sahipleri kendi tarifelerini hazırlayıp sunacaklarına 
ilişkin daha detaylı açıklama yapılmıştır.  
 
Yukarıda belirtilenlere karşın, EPDK tarafından Temmuz 2015’te yayımlanan “Yer Altı Doğal Gaz 
Depolama Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarına” ilişkin bir taslak yönetmelik 
güncellemesi bulunmakta olup bu güncelleme tarifenin belirlenmesi öncesinde “açık dönem (open 
season)” konseptini getirmektedir. Buna göre yeraltı depolama şirketine, depolama hizmetlerine 
ilişkin teklifleri alma ve açık dönem uygulamasında alınan ücretlerin tarife hesaplaması esnasında 
gelir tavanından düşülmesi şartıyla kapasite tahsis etme hakkı verilmektedir.  
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Belirlenen tarifelerin üst sınırları ifade ettiği ve depolama şirketlerinin daha düşük bedeller talep 
edebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca bu üst sınırlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’ne göre her ay güncellenmektedir.  

Şekil 84 – Kapasite Bedelleri Tarifesi Üst Sınırları, Uygulanan Bedeller ve Uygulanan 
Enjeksiyon/Geri Üretim Bedelleri 

 

Kaynak: BOTAŞ Silivri Doğal Gaz Depolama Web sitesi, Deloitte Analizi  

Yukarıdaki grafikte, kapasite bedellerinin ana masraf kalemi olduğu görülmektedir. Kapasite 
rezervasyonlarının yalnızca bir depolama yılı (1 Nisan – 31 Mart) için yapılabildiği göz önünde 
bulundurulursa, kapasitenin tüm yıl boyunca kullanılmamış olması durumunda dahi tüm yılın masrafının 
ödenmesi gerekmekte, bu da depoyu kullanan şirketler üzerinde önemli bir mali yüke dönüşmektedir.  

Grafikten edinilen bir diğer bilgi de, üst sınırın depolama tarifesiyle belirlenmesi sebebiyle aylık 
uygulanan bedeller de tesis sahibi/işletmecisi olarak BOTAŞ yönetiminin kararlarına bağlıdır. Haziran 
2012’den beri tek fiyat uygulanmasının (2013 kışı ve 2014 yılının başı hariç olmak üzere) ardından yeni 
depolama yılı başlangıcı olan Nisan 2015 itibariyle uygulanan tarifeler, üst sınırın %80’ine çıkarılmıştır. 
Bu oran Nisan 2016 ve sonrasında ise %100 olarak uygulanmaktadır.  Sonuç olarak sonraki yılın rezerve 
kapasitelerini tamamlayan şirketler, kapasite bedellerinin ani artışıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu tür 
durumlar, depolama tesisi kullanıcıları açısından ticari bir risk olarak düşünülebilir. Bu örnekte, ticari 
kararın politika sebebiyle (devlet işletmesi olarak BOTAŞ) verilmesi dolayısıyla bu durum düzenlemeye 
ilişkin bir risk olarak dahi görülebilir.  

4347 sayılı Kurul Kararıyla, depo kullanımını teşvik etmek amacıyla, depolama tesisinden iletim 
sistemine depolama çıkışlarda uygulanan çıkış kapasitesi bedelleri için %90 oranında bir indirim 
tanımlanmıştır.  

 

 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  139 

 

 

“Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”nın 4928 sayılı Kurul Kararıyla 
yürürlüğe girmesinin ardından, depolama tarifelerinin belirlenmesine ilişkin açık ve net bir yöntem 
oluşturulmuştur. Silivri Yeraltı Depolama Tesisi için ise bu yönteme dayalı depolama tarifeleri bir sonraki 
depolama yılı itibariyle geçerli olacaktır.  

Bilgi Kutusu: 
İthalatçılar Açısından Depo Kullanım Maliyeti 
Doğal gaz ithalatçılar  ından nihai kullanıcıya doğrudan satışlar ve nihai kullanıcıya depo kullanarak 
yapılan satışlar incelendiğinde, aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır: 

Nihai Kullanıcıya Doğrudan Satış 

 
 
 
 
 
 

Nihai Kullanıcıya Depo Kullanarak Satış 
4347 sayılı Kurul Kararı Öncesi 

 
Depo Kapasitesi Bedeli: 0.118974 TL/Sm3  

Depo Enjeksiyon Bedeli: 0.008659 TL/Sm3  
Depo Geri Çekme Bedeli:0.002196 TL/Sm3 

Toplam Masraf: 186,14 TL/1000 Sm3 
 
 

Nihai Kullanıcıya Depo Kullanarak Satış 
4347 sayılı Kurul Kararı Sonrası 

 
 
 
 
Şubat 2017 rakamlarının tüm yılı temsil ettiği varsayımından hareketle, gaz depolama 
masraflarının taşıtanların masraflarını önemli ölçüde arttırdığı gözlemlenmektedir. Özellikle de 
4347 sayılı Kurul Kararı Öncesinde, mükerrer iletim hizmet bedeli ve çıkış bedelleri taşıtanların 
masraflarını arttırmıştır.  

Giriş 

Noktası 

Giriş  Çıkış Nihai 
Kullanıcı 

Çıkış Nihai 
Kullanıcı 

Giriş 

Noktası 
 

Giriş  

 

Çıkış Giriş  
NG Depo 

Tesisi 

İletim Bedeli: 
0.016944 TL/Sm3 

Çıkış Kapasitesi Bedeli: 
0.01102 TL/Sm3/Gün 

 

Giriş Kapasitesi Bedeli - 
Malkoclar: 0.000263 

TL/Sm3/Gün 
 

İletim 

Toplam Masraf: 28,23 TL/1000 Sm3 

 

Giriş Kapasitesi Bedeli - 
Malkoclar: 0.000263 

TL/Sm3/Gün 

 

İletim Bedeli: 
0.016944 TL/Sm3 

 

İletim Bedeli: 
0.016944 TL/Sm3 

 
Çıkış Kapasitesi 
Bedeli: 0.1102 
TL/Sm3/Gün 

 

Giriş Kapasitesi Bedeli: 
0.1102 TL/Sm3/Gün 

 

Giriş Kapasitesi Bedeli 
- Silivri: 0.00012 

TL/Sm3/Gün 

 

İletim 
 

İletim 
 

İletim 
 

İletim 
 

Çıkış Nihai 

Kullanıcı 
Giriş 

Noktası 
Giriş  Çıkış Giriş  

NG Depo 

Tesisi 

Giriş Kapasitesi Bedeli - 
Malkoclar: 0.000263 

TL/Sm3/Gün 

 

İletim Bedeli: 
0.0016944 TL/Sm3 

 

İletim Bedeli: 
0.016944 TL/Sm3 

 
Çıkış Kapasitesi 
Bedeli: 0.01102 

TL/Sm3/Gün 
 

Çıkış Kapasitesi Bedeli: 
0.1102 TL/Sm3/Gün 

 

Giriş Kapasitesi Bedeli 
- Silivri: 0.00012 

TL/Sm3/Gün 
 

4347 sayılı Kurul Kararı 
sonrası %90 indirim 

 

Depo Kapasitesi Bedeli: 0.118974 TL/Sm3  
Depo Enjeksiyon Bedeli: 0.008659 TL/Sm3  
Depo Geri Çekme Bedeli: 0.002196 TL/Sm3 

 

Toplam Masraf: 160.97 TL/1000 Sm3 
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Tarife yönteminin şeffaflık etkisinin yanı sıra tarifelerin yatırımı teşvik etmeleri de yeni projelerin 
geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu da düzenlenmiş tarifelerin bu tür büyük ölçekli ve riskli projelerin 
finansmanı için oldukça yararlı araçlar olmasından dolayıdır. Bu sebeple de depolama tarife 
metodolojisinin bileşenleri fizibiliteyi belirlemektedir. Mevcut tarife belirleme yöntemine (4928 sayılı Kurul 
Kararı) ilişkin ilk değerlendirmeler şu şekilde sıralanabilir: 

 Varlık tabanının tanımlanması için finansman masraflarının değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 Yatırım programı ve bütçelerin, ayrıca reel getiri oranı onay tarihinin proje zaman çizelgesi 
içerisinde daha erken bir tarihe alınması gerekmektedir.  

 Yastık gazının varlık tabanının bir parçası olarak değerlendirmesi bulunmamaktadır.  

 Amortisman (amortization) ve aşınma (depreciation) dönemleri arasında fark olup bu durum 
gelir gereksinimi hesaplamasını etkilemektedir.  

 Ağırlıklı ortalama Sermaye Maliyeti oranının hesaplanması bazı anlaşmazlıklar doğurabilir.  

 İşletim maliyetlerinin sabit ve değişken kısımlarının tanımlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Temmuz 2015’te gözden geçirilmiş başka bir taslak daha EPDK tarafından yayınlanmış olup 
paydaşların fikirlerinin alınması için görüşlere açılmıştır. Gözden geçirilmiş bu taslak yukarıdaki 
sorunların bazılarını çözmeyi amaçlamakta olup, aynı zamanda karşılıklı müzakereye dayalı erişim için 
açık dönem konseptini getirmekte ve yapım döneminde ortaya çıkan bazı finansman masraflarının varlık 
tabanına eklenmesi konusunu açıklamaktadır.  

6.1.3. LNG Terminallerine Erişim  

Türkiye’deki LNG terminalleri (BOTAŞ’ın sahip olduğu ve işlettiği Marmara ve EGEGAZ’ın sahip olup 
işlettiği Egegaz Aliağa) hem gazlaştırma hem de depolama amaçlarıyla kullanılmaktadır. Türkiye’deki 
gaz üretimi oldukça kısıtlı olduğu için hâlihazırda çalışmakta olan bir sıvılaştırma terminali 
bulunmamaktadır. Bu LNG terminalleri ayrıca LNG kamyonlarının yüklenmesinde ve doğal gaz 
şebekelerinin bulunmadığı uzak yerlere taşınmasında veya LNG’den farklı faydalar sağlanmak üzere 
kullanılmaktadır. Bu küçük ölçekli LNG (ssLNG) bazı sanayi tesisleri ve oteller gibi büyük ölçekli hizmet 
tesislerinde kullanılmaktadır.  

LNG terminali mülkiyeti veya işletmesine ilişkin herhangi bir lisans bulunmamakla birlikte depolama 
imkânlarına bakılırsa BOTAŞ ve EGEGAZ’ın depolama lisansları bulunmaktadır. Karayolu üzerinden 
LNG taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek için LNG taşıma lisansı gerekmekte olup BOTAŞ ve bazı özel 
sektör aktörlerinde bu lisans bulunmaktadır.  
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6.1.3.1. LNG Terminallerine ilişkin Üçüncü Taraf Erişim 
Uygulamaları 

Kural olarak, BOTAŞ LNG (BLNG) veya EGEGAZ’dan LNG Terminali hizmetleri almak için başvuru 
sahibinin ithalat, ihracat veya toptan lisanslarından birine sahip olması gerekmektedir. LNG 
terminallerinden hizmet alan tüm kuruluşların Terminal Hizmet Sözleşmesi (THS) imzalaması 
gerekmektedir. Terminal operatörü, sahip olduğu terminalini ayrım gözetmeksizin, ekonomik, verimli ve 
güvenli şekilde işletmelidir. İletim sistemi ve depolama başvurularında da olduğu gibi terminal operatörü, 
ilgili gaz yılı öncesinde kapasitesini ilan eder, kapasite rezervasyon başvurularını alır ve değerlendirir. 
Talep edilen toplam kapasitenin kullanılabilir kapasiteyi aşması halinde, kapasite orantılı bir biçimde 
tahsis edilir. Tankerlerin varışı ve yanaşma/uzaklaşma faaliyetleri dolayısıyla LNG terminallerinin 
karmaşık bir işleyiş prosesi olması sebebiyle, kapasite kullanımının yanı sıra tanker gelişlerinin de 
planlanması gerekmektedir. Bu sebeple de, işletim esnasında, yalnızca kapasite rezervasyon talepleri 
değil aynı zamanda tanker varış takvimlerinin de terminal operatörüne verilmesi gerekmektedir. Buna 
ek olarak LNG’nin kamyonlara yüklenmesi için yapılan programların da onaylanması gerekmektedir. 
İşletime ilişkin bu tür karmaşıklıkların yanında terminal operatörlerine tanker varışı ve erteleme gibi 
konularda düzenleme yapma hakkı verilmiştir.   

 

Kapasite talebi başvurularının gaz yılı başlangıcı öncesinde tamamlanmasının ardından terminalin 
işletmecisi tarafından atıl kullanılabilir kapasite ilan edilir. EGEGAZ Terminali’nde, atıl kullanılabilir 
kapasite başvurularında ilk gelene ilk hizmeti esası yaklaşımı uygulanmaktadır. Bununla birlikte 
BLNG’nin kullanılabilir kapasitesi, kapasite talebinin boyutuna göre ve mümkünse en büyük talebin 
öncelikle karşılanması yaklaşımına göre hareket edilir. Atıl kullanılabilir kapasite prosedürlerine ilişkin 
olarak EGEGAZ ve BLNG arasında uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Rezerve edilen kapasitelerin 
transferine Kullanım Usul ve Esasları çerçevesinde izin verilir.  

  

Bilgi Kutusu: 
LNG Terminallerinin Karşılaştıkları ve Arz Kesintilerine Sebep Olan İşletimsel Zorluklar 
 
“İran’dan gelen gaz akışında azalma yaşanırken, Cezayir’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 
tankeri zamanında gelemedi. Bu gelişmenin ardından doğalgaz santrallerine “ikincil yakıta geçin” 
talimatı verildi. Bu durum elektrik fiyatlarını olumsuz etkiledi…” 
Elektrik Fiyatlarındaki Iran Sıçraması – Hürriyet Gazetesi - 06.02.2014 
 
“Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava doğalgaz tüketimini artırırken enerjide yaşanan peş peşe 
aksilikler Enerji Bakanlığı’nın alarma geçmesine neden oldu. Ambarlı kompresör istasyonunda 
ortaya çıkan arıza, fırtına yüzünden LNG tankerinin Marmara Ereğlisi’ne yanaşamaması 
sonrasında doğalgaz arzında ortaya çıkan sorun nedeniyle elektrik santrallarında ‘ikincil yakıta’ 
geçilmesi talimatı verildi…” 
Fırtına Sonrası Alarm - Milliyet Gazetesi – 07.12.2013 
 
“Ukrayna’daki kriz ve İran’ın gaz kesintisi ardından, Cezayir’den gelen LNG tankeri de fırtına 
sebebiyle Çanakkale’yi geçemedi ve onlarca sanayi tesisinde enerji kesintisi gözlemlendi…” 
Onlarca Fabrikanın Doğal Gazı Kesildi - Milliyet Gazetesi – 27.01.2006 
 
“Olumsuz hava koşulları sebebiyle, Cezayir’den gelen LNG tankeri Marmara Ereğlisi LNG 
terminaline 3 gün süreyle yanaşamadı. LNG boşaltılamadığı için Ankara’daki gaz basıncı 
önemli ölçüde azaldı…” 
Başkentin Gazı Bitti - Milliyet Gazetesi – 12.11.1999 
 
 
*Haberlerin belli kısımları alınarak içeriğe adapte edilmiştir. 
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6.1.3.2. LNG Terminallerine ilişkin Tarifeler 

Tarifeler ve LNG terminalleri aşağıdaki bileşenleri içerir: 

 Kapasite Bedeli: Kapasite rezervasyonu için alınır.  

 Depolama Bedeli: Bu bedel, doğal gazın terminalde sıvı halde tutulması için alınan bedel olup 
deponun kullanılacağı gün sayısına bağlı olarak hesaplanır.  

 Boşaltım ve Sevkiyat Bedeli: Bu bedel, tahliye ve teslim edilen LNG miktarı üzerinden 
hesaplanır.  

 Kapasite Aşım Bedeli: Kapasite aşım miktarı, aşım sayısı ve belirlenen kapasite bedelleri 
üzerinden hesaplanır. 

 Boşaltım ve Sevkiyat Düzensizlik Bedeli: Programda belirtilen miktar ve süreler ile gerçekleşen 
miktar ve süreler arasındaki tutarsızlıklar sebebiyle ortaya çıkar. 

Hâlihazırda, terminal hizmetlerine ilişkin tarifeler EPDK’nin 2699 sayılı Kurul Kararına dayanmakta olup 
2010 yılı itibariyle bu tarifeler Üretici Fiyat Endeksi gelişmesine bağlı olarak, verilen formül üzerinden 
her ay güncellenmektedir. Temmuz 2015’te, EPDK ilgili tarafların görüşlerini almak üzere “Sıvılaştırılmış 
Doğal Gaz Depolama Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” taslağını açmıştır. Bu tür bir 
yöntemin uygulanmaya konması önem arz etmektedir çünkü hâlihazırda askıda olan LNG terminali 
projeleri göz önünde bulundurulduğunda, projelerin uygulanabilirlik ve bankaca kabul edilebilirliği büyük 
ölçüde tarife yöntemi baz alınarak belirlenen tarifelere dayanacaktır.  

6.2. Tarifelerin Revizyonlarına ilişkin Öneriler 

Bölüm Girişi: Bu bölüm AB Üye Ülkeleri’ndeki açık erişim, kapasite yönetimi, kapasite ürünleri; 
bunların fiyatlandırılması ve sistem dengelemesi konusundaki çeşitli konuları ve uygulama detaylarını 
açıklamaktadır. 

6.2.1. Açık Erişim Çerçevesi 

Gaz iletim ve depolama altyapısına ayrım gözetmeyen, engellenmeyen ve şeffaf bir şekilde erişimi 
sağlayan açık erişim çerçevesi üç ana unsurdan oluşmaktadır: 

 İletimin fiyatlandırılması  

 Kapasite yönetimi  

 Dengeleme düzenlemeleri 
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Kaynak: DNV GL  

Kapasite ürünleri ve tarife yapısı da dâhil olmak üzere genel şebeke erişim modelinin tanımlanması, gaz 
iletim altyapısına ilişkin açık erişim çerçevesinin ilk ayağı olarak düşünülür.  

İkinci ayak kapasite yönetimi veya kapasite tahsis mekanizması, diğer bir deyişle şebeke kullanıcılarına 
çeşitli kapasite ürünleri vermeye ilişkin usul ve esaslardır. İlk adım hangi ürün veya hizmetlerin gerçekten 
verileceğini belirlemek açısından önemli olup ikinci adım müşterilerin bu ürünleri/hizmetleri nasıl 
alacağını ve günlük işlemler sayesinde kullanımın nasıl kolaylaştırılacağını belirler. Bu sürece ek olarak 
kısıt yönetimi, diğer bir deyişle kısıt halinde kapasite yönetiminin sağlanmasına ilişkin bir tür alt kurallar 
dizisi bulunmaktadır. Bu kurallar kısa veya uzun süreli yapısal kısıt durumlarını ve sözleşmeden doğan 
veya fiziksel kısıtları kapsamaktadır.  

Üçüncü ayak, iletim operatörü ve şebeke kullanıcıları açısından önem taşıyan dengeleme 
düzenlemelerine ilişkindir.  

6.2.2. İletimin Fiyatlandırılması ve Kapasite Ürünleri 

6.2.2.1. Şebeke Erişiminin Fiyatlandırılmasına ilişkin Ana Modeller 

Gaz iletim sistemlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin üç ana model bulunmakta olup bu modeller posta pulu, 
noktadan noktaya ve giriş-çıkış sistemi olarak isimlendirilmektedir. Modeller aşağıda açıklanmıştır: 

Tablo 21 - Şebeke Erişim Modellerine Genel Bakış 
 

 

Fiyatlandırma Modeli Kapasite Tahsisi 
Fiyatlandırma rejiminin 

özellikleri 

Posta pulu Posta bölgesinde yer alan 

noktalarda 

Bölgeye bağlı / mesafeden 

bağımsız şekilde 

Noktadan noktaya Taşıma mesafesi/güzergâhı Mesafeye bağlı 

Giriş-çıkış* Giriş ve çıkış noktaları için 

ayrı ayrı 

Mesafeden bağımsız şekilde 

* Giriş-çıkışta posta pulu fiyatlandırması kullanılabilir  

 

Dengeleme 
Düzenlemeleri 

 

Genel Şebeke 
Erişim Modeli 

Kapasite ve Kısıt 
Yönetimi 

 

Açık erişim 
alanları 

• Giriş-Çıkış -  
• Noktadan Noktaya -  -  
• Posta Pulu 

• Tahsis usulleri 

• Kapasite Ürünlerii 

 • Destekleyici teşvikler 

• 
Dengeleme enerjisinin 

tedariki 

• Dengesizliklerin 
çözümü 

 • Dengesizliklerin çözümü 

 

Seçenekler / 
Belirleyici 

Ana Faktörler 

 

Açık Erişim 
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6.2.2.1.1. Posta Pulu Fiyatlandırması 

Şebeke fiyatlandırmasında kullanılan en basit yöntem posta pulu modelidir. Şebeke kullanıcısının gazı 
sistemden aldığı şebeke noktası ne olursa olsun şebeke kullanıcısının ödediği tarife aynıdır. Bu 
uygulama, şebeke kullanıcılarının gazı nereden sokacaklarını veya çıkaracaklarını seçme özgürlüğü 
verirken tek bir tarife uygulaması vardır. Aşağıdaki şekilde, posta pulu modeli bir şema üzerinden 
açıklanmaktadır.  

Şekil 85 – Posta Pulu Modelinin Şema Olarak Temsili 

 

 

Kaynak: DNV GL  

Posta pulu tarifeleri gazın taşındığı mesafelerden bağımsız olarak belirlenir ve şebeke kullanıcıları farklı 
şebeke noktalarında herhangi bir fiyat farkı ödemeksizin kapasite değiştirebilir. Bu özelliği, posta pulu 
modelini oldukça esnek bir hale getirmektedir. Modele göre toplam masraflar, ilgili noktadaki gerçek 
masraflara bakılmaksızın, tüm noktalarda eşit olarak dağıtılmıştır.  

6.2.2.1.2. Noktadan Noktaya Fiyatlandırma 

Noktadan noktaya modelinde, sözleşmeye konu tek bir yol üzerinden rezervasyon yapılması halinde 
giriş ve çıkış doğrudan birbirine bağlanır. Taşıyıcı tarafından geri çekme noktasına verilen teslimat 
hizmeti, normal şartlar altında, gazın girdi kısmında alınmasına bağlıdır. Bu sebeple de şebeke 
kullanıcılarının en azından enjeksiyon ve geri çekme noktalarını belirtmeleri gerekmektedir. Buna ek 
olarak, söz konusu iki nokta arasında farklı iletim hatlarının bulunması halinde şebeke kullanıcıları hangi 
iletim hattını kullanmak istediklerini de belirtmelidir.  

Bu yapı, tek yönlü gaz akışı olan lineer sistemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Gazın fiziksel akışı normal 
şartlar altında sözleşmede belirtilen güzergâh ile tutarlı olsa da tersine akış için sözleşme yapılmasına 
da izin verilebilir. Noktadan noktaya modeller genellikle mesafe ile ilgili bedellere tabi olup bu 
uygulamada tarife, giriş ve geri çekme noktaları arasındaki boru hattı sisteminin mesafesine bağlıdır. Bu 
tür tarifeler, çok uzun mesafelerin azami sınırın üstüne çıkmasını engelleyen mesafe tavan sınırıyla 
değiştirilebilir. Sözleşmede belirtilen güzergâhın fiziksel akışın aksi yönünde olması halinde taşıma 
indirimleri de yapılabilir.  
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Şekil 86 – Noktadan Noktaya Modelinin Şematik Gösterimi  
 

 
Kaynak: DNV GL  

Noktadan noktaya modeli ile ilgili iki önemli konu bulunmaktadır. İlk konu, gaz akışlarının sözleşmede 
bahsedilen güzergâhtan farklı olması ve dolayısıyla da gazın sözleşmede söz edilen yol üzerinden 
akmaması neticesinde fiyatlandırmanın karmaşıklaşmasıdır. Gazın enjeksiyon ve çekme noktaları 
arasında taşınmasında kullanılacak birden fazla yol bulunmakta olup gazın takip ettiği güzergâh 
sözleşme düzenlemelerine bağlı olarak değil fiziksel olgularla belirlenir. Bazı durumlarda fiziksel gaz 
akışı sözleşmeye konu yolun aksi yönünde olacak şekilde dahi gerçekleşebilir.  

İkinci konu ise noktadan noktaya modelinin işleme dayalı olmasıdır. Enjeksiyon ve geri üretim noktaları 
birbirinden ayrılamadığı gibi kapasiteler de gaza yönelik işlemlerden ayrılamaz. Şebeke kullanıcılarının 
iki şebeke noktasını birlikte kullanması şart koşulmuş olup bu durum sözleşmede belirtilen taşıma 
yolunun değiştirilememesine sebep olmaktadır. Bu sebeple noktadan noktaya modeli likit gaz ticaretinin 
gelişmesini teşvik etmemektedir.  

6.2.2.1.3. Giriş Çıkış Fiyatlandırması 

Giriş-çıkış modelinde, girdi ve çekişe ilişkin kapasite sözleşmeleri birbirinden ayrı ve bağımsızdır, diğer 
bir deyişle taşıma yolu sözleşme çerçevesinde birbiriyle ilişkilendirilmemiştir. Burada verilecek hizmet 
gazın sisteme getirilmesi (giriş kapasitesi) veya gazın sistemden çıkarılması (çıkış kapasitesi) olup bu 
hizmetler aynı veya farklı şebeke kullanıcılarından alınabilir. Genel gaz akışı yönü sözleşme ile ilgili 
değildir fakat tarifenin tasarlanmasında genel gaz akışı yönü belirtilebilir.  

Bunun bir sonucu olarak, şebeke kullanıcılarının belirli bir iletim yolunu veya mesafesini belirlemeleri 
gerekmemekte olup yalnızca sisteme giriş ve sisteme/sistemden çıkışta kullanılacak olan şebeke 
noktalarını belirtmeleri yeterlidir. Buna ek olarak, şebeke kullanıcılarının sanal noktada gaz transferi 
yapmalarına izin verildiği için sanal ticaret noktalarının varlığı, giriş ve çıkış noktalarının birbirinden 
tamamen bağımsız olmalarını sağlar. Yalnızca giriş kapasitesi sözleşmesi yapan bir şebeke kullanıcısı 
sanal ticaret noktasında gaz satışı yapabilirken yalnızca çıkış kapasitesine erişimi olan şebeke 
kullanıcıları bu gazı satın alabilir.  
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Şekil 87 – Giriş-Çıkış Modelinin Şematik Gösterimi 

 

Kaynak: DNV GL  

Bazı şartlar altında şebeke kullanıcıları giriş çıkış modeli üzerinden istedikleri giriş ve çıkış noktası 
kombinasyonlarını kullanabilirler. Bunun için öncelikle şebeke kullanıcısının ilgili şebeke noktalarında 
rezerve edilmiş kapasitesi bulunması gerekmekte olup fiili akışlar bu kapasiteyi aşamaz. Buna ek olarak 
şebeke noktalarının aynı giriş-çıkış alanında olması gerekmektedir. Bununla birlikte şebeke noktalarında 
kapasite rezervasyonu yaptıran şebeke kullanıcısı sahip olduğu kapasiteyi her türlü gaz işlemlerinden 
veya diğer kapasite işlemlerinden bağımsız olarak kullanabilir. Şebeke operatörü açısından bakılacak 
olursa bu esnekliğin şebeke işletim rutinlerine uyumlaştırılması, diğer bir deyişle tüm gerçekçi giriş ve 
çıkış noktası kombinasyonlarının bu amaç için kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu durum, giriş-çıkış 
alanlarının boyutuna ilişkin çeşitli kısıtlamalar getirebilir. 

Giriş-çıkış sistemlerindeki tarifelerin, teknik ve ekonomik şartlar çerçevesinde, ilgili noktaların 
kapasitelerinin artırılmasına ilişkin masrafları yansıtması gerekmektedir. Bu durum tarifelerin şebeke 
noktalarında farklılaşabileceği anlamına gelmekte olup bu durum giriş-çıkış modelinin posta pulu 
modeliyle arasındaki ana farktır. Posta pulu modeli, giriş-çıkış modeli kapsamında gerçekleşen, giriş 
tarifelerinin sıfır olarak belirlendiği, çıkış tarifelerinin ise birbirine denk olduğu özel bir durum olarak 
düşünülebilir. AB’nin Üçüncü Paketine göre giriş-çıkış modeli zorunlu olup AB Üye Devletleri tarafından 
uygulanmak zorundadır.  

İletim Sistem Operatörlerinin gelir şartlarına (genellikle gelir tavanı programına göre düzenlenmektedir) 
göre farklı giriş-çıkış tarifeleri belirlemenin çok çeşitli yöntemleri vardır. Daha alışıldık sistemlerden 
bazılarına ilişkin tanımlar Ek’te verilmektedir.  

 

6.2.2.2. İletim Ürünleri 

Kapasite ürünlerinin tasarımı, potansiyel şebeke kullanıcılarının şebekeye erişim sağlamakta 
kullanacağı yöntemleri belirler. 715/2009 sayılı Tüzüğün 19. Gerekçesinde de belirtildiği üzere giriş-çıkış 
sistemi çerçevesinde, kapasiteler, gazın bir noktadan diğerine taşınmasında kullanılacak olan 
güzergâha (sözleşmeyle belirlenmiş) uygun şekilde tasarlanmamakta, bunun yerine şebeke içerisinde 
belirli bir noktada gaz enjekte etme (giriş) veya çekme (çıkış) hakkını içermektedir. Bu bağlamda taşıtan 
da kendi portföyü içerisinde birden fazla giriş ve çıkış sözleşmesini bir araya getirerek çeşitli giriş ve 
çıkış noktaları arasında gazı esnek bir şekilde taşımayı ve sanal noktada gaz satışı yapmayı 
kolaylaştırmaktadır.  

ENTSO-G gaz piyasasının birleştirilmesi, sistem işletimi ve gelişimine ilişkin kuralları usulleri belirleyen 
şebeke işleyiş düzenlemeleri geliştirmekte olup bu regülasyonlar kapasite tahsisi, şebeke bağlantısı ve 
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işletim güvenliği gibi konuları içermektedir. Kapasite Tahsis Mekanizmalarına (CAM) ilişkin Şebeke 
Kodu, kapasite tahsis mekanizmalarına ait koşulları belirlemektedir. Usul ve esaslar; standart kapasite 
ürünlerini, standartlaştırılmış kapasite tahsis mekanizmasını ve sınır ötesi kapasitenin nasıl tahsis 
edileceğini tanımlamaktadır.  

6.2.2.3. Süre  

Kapasite ürünlerine ilişkin sözleşmeler farklı süreleri kapsayacak şekilde satılabilir. Uzun ve kısa vadeli 
ürünler arasında süre ayrımı bulunmaktadır. Uzun vadeli ürünler bir yıl ve daha uzun bir vadeyi 
kapsamakta olup kısa vadeli ürünler bir yıldan kısa süreli hatta tek günlük ürünler dahi olabilir.  

Yıllık ve çok yıllık ürünler açısından bakıldığında, çok yıllık ürünler (yıllık birimler veya sürekli bir ürün 
olarak satılmasına bakılmaksızın), genellikle, gelecekteki kapasite ihtiyaçlarını tahmin etme ve 
değişiklikleri geniş bir portföy içerisinde karşılama becerisi daha yüksek olan daha büyük veya yerleşik 
taşıtanlar için ilgi çekicidir. Bununla birlikte uzun vadeli belirlilik, piyasaya yeni giriş yapanların kapasite 
rezervasyonu açısından önemli bir husus da olabilir (örneğin yeni yatırımların sınırı). Genel bir kural 
olarak, tek yıllık (veya daha az süreli) kapasite ürünlerinin bulunması, uygun satın alım ve tedarik 
sözleşmeleri olmadığı için (ve gaz kısıtı olmaması dolayısıyla kullanılmayan kapasitenin kolaylıkla 
satılamayacağı durumlarda) uzun vadeli çok yıllık sözleşme yapmak istemeyen yeni piyasa girişimcileri 
(özellikle de tedarikçi ve tacirler) için gereklidir.  

Kısa vadeli (bir yıldan az) ürünler, taşıtanların kapasite portföyleriyle arz ve tedarik profillerini daha iyi 
bir şekilde eşleştirmelerine imkân tanır. Bu uygulama, özellikle de kısa vadeli kaynak bulma veya ticaret 
fırsatlarını yakalamak isteyen taşıtanlarla ilgili olabilir. Gün öncesi kapasite, her ikisi de piyasanın geneli 
için yararlı olan kısa vadeli ticaret ve arbitrajın kolaylaştırılmasıyla mevcut kapasite kullanımının optimize 
edilmesine yarayan bir araçtır. Yeterli fiziksel kapasitenin mevcut olması durumunda, komşu spot 
piyasalardaki fiyatlar, en azından fiyat farkının kısa vadeli kapasite tariflerine denk olduğu düzeye 
yaklaşacaktır. Bununla birlikte gerçek fiyat ne olursa olsun kısa vadeli kapasitenin bulunması, piyasanın 
işlerliği ve likit ticaretin desteklenmesi açısından genel olarak önemlidir.  

Kısa vadeli ürünler, uzun vadeli ürünlere kıyasla genellikle yüksek fiyatlıdır (dönem bazında). Kısa vadeli 
ürünün uzun vadeli ürüne kıyasla daha yüksek fiyatlandırılmasına ilişkin çeşitli tartışmalar 
bulunmaktadır. Bu tür bir fiyatlandırma farkının ilk sebebi, daha fazla sayıda işlem yapılacağı için şebeke 
operatörü tarafından yapılan idari masrafların ve işlem masraflarının yalnızca uzun vadeli ürünler 
satmaya kıyasla daha yüksek olmasıdır. Dahası, uzun vadeli ürün satışlarında şebeke operatörünün 
gelecek nakit akışları ve varlık kullanımına ilişkin riskleri daha düşüktür, bu durum da şebeke planlama 
faaliyetlerinin daha fazla öngörülebilir olmasına imkân tanır. Diğer yandan, şebeke kullanıcısının uzun 
vadeli bir ürün alması halinde, değişen piyasa koşullarına karşılık verme fırsatı kısıtlıdır. Bu sebeplerden 
dolayı, gelecekteki ihtiyaçlara yanıt vermede daha esnek olan kısa vadeli ürünlerin değeri şebeke 
kullanıcıları için de daha yüksek olabilir.  

Kısa vadeli ürünlerin farklı şekilde fiyatlandırmasının bir diğer sebebi de talepteki dalgalanmalardır. Kısa 
vadeli kapasite ürünleri için birbirinden farklı bedeller alınmasının sebebi, gün, hafta ve dönem içerisinde 
gerçekleşen masraf farklılıklarının yansıtılmasıdır. Şebeke kullanıcılarını talep modellerini değiştirmeye 
teşvik etmek için de değişiklik yapılabilir. Genel anlamda bakıldığında bunu yapmanın altında yatan 
sebep, kapasite kısıtlamaları ihtimalini değiştirmek olup kapasite kısıtlamalarının zamanlaması tarife 
unsurlarının değiştirilmesinde kullanılan zamanlamada yansıtılır.  

6.2.2.4. İstikrar 

İletim ürünleri kesintisiz veya kesintili iletim kapasitesi olarak satılabilir. İletim ürününün kesintisiz bir 
hizmet olarak satıldığı durumlarda, İletim Sistem Operatörü, normal işletim şartları altında (önceden 
belirlenen acil durumlar hariç olmak üzere), şebeke kullanıcısına satılan iletim kapasitesinin, şebeke 
kullanıcıları için her zaman kullanılabilir olmasını garanti etmelidir. Kesintili iletim kapasitesi söz konusu 
olduğunda ise İletim Sistem Operatörü, gazın teknik açıdan mümkün olduğu sürece taşınmasını 
sağlamakla yükümlü olmakla birlikte taşımanın uygun olmadığı durumlarda bir taşıma nominasyonunu 
reddedebilir (kesinti).  
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Kesinti ve diğer koşulların ortaya çıkma ihtimali genellikle İletim Sistem Operatörleri tarafından önceden 
belirlenir. Taşıma ürünün kalitesi daha az olduğundan ve bu sebeple de taleplerinin karşılanması için 
şebekenin iyileştirilmesi gerekmediği için kesilebilirlik uygulaması karşılığında şebeke kullanıcıları 
kesintisiz kapasiteye kıyasla daha düşük bedeller öderler. Üçüncü Paket, kesintili iletim kapasitesinin 
kesilme ihtimalini yansıtması gerektiğini belirtilmektedir (AT 715/2009, Madde 14(1b)).36 

Genellikle kesintisiz iletim kapasitesinin tükendiği durumlarda kesintili iletim kapasitesi piyasaya sunulur. 
Böyle bir durum söz konusu değil ise, kesintili iletim kapasitesinin en azından bir kısmının kesintisiz 
kapasite özelliğinde olması gerekmektedir. Kesintili kapasite sözleşmeye bağlı kısıtların37 hafifletilmesi 
açısından önemli bir araç olup bu tür bir aracın bulunmaması, kesintisiz kapasitenin tükendiği38 
durumlarda piyasaya giriş açısından ciddi bir engel teşkil eder. Üçüncü Paketin şartları kapsamında, 
yalnızca kesintisiz değil kesintili kapasitelerin de sunulması zorunlu kılınmıştır.  

6.2.2.5. Taşıma (Backhaul) 

Taşıma, şebeke kullanıcılarına verilebilen kesilebilir bir hizmettir. 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. Taşıma ürünlerinin fiyatlandırılmasında, şebeke 
operatörleri bu kesilebilirliği göz önünde bulundurmalıdır. Sonuç olarak ortaya çıkan ileri akış yönünde 
azalmaya sebep olduğundan, gerçek işletim masraflarının daha düşük olması durumu da göz önünde 
bulundurulabilir. Fiziksel geri akışın mümkün olmadığı durumlarda, en azından kesintili dahi olsa sanal 
taşıma kapasitelerinin sunulması gerekmektedir.  

6.2.3. Kapasite Yönetimi 

6.2.3.1. Kapasite Yönetiminin Doğası 

Gaz iletiminin (ve depolama kapasitesinin) operatörler tarafından ilgili üçüncü taraflara tedarik ve tahsis 
edilmesi işlevsel ve ayrım gözetmeyen bir açık erişim rejiminin önemli bileşenleridir. Kısıt yönetim 
prosedürleri (CAM/CMP) de dâhil olmak üzere kapasite tahsis mekanizmasının tasarımı, şebeke erişim 
modelinin seçimine bağlıdır. Aşağıdaki bölümlerde, kapasite yönetiminin ana bileşenleri, giriş-çıkış 
modeli ve kapasite tahsis mekanizmaları bağlamında, AB mevzuatlarının düzenlediği gerekliliklere 
uygun olarak verilmektedir.39 40  

“Kapasite yönetimi” terimi bu raporda, iletim kapasitesinin tahsisi için belirlenen bir dizi önemli ve 
bütünleyici kuralın başlığı olarak kullanılmaktadır. Bu durum öncelikle normal kapasite tahsisini (diğer 

                                                   
 
 
36 Kesilebilir bazda hizmet alan kullanıcılar şebekenin sıkışık olduğu durumlarda kesinti yapılmasını 
kabul ettiği sürece, kesinti ihtimaline dayalı tarife politikası bu kullanıcıların sistemde sebep oldukları 
masrafların bedelini almaz bunun yerine, daha az sıklıkla kesintiye uğrayan kullanıcıların sistem 
kullanımı için daha fazla ödeme yapmak isteyeceği varsayımına dayanarak ödeme isteklerine göre bir 
bedel belirlenir.  
37 Kesilebilir ürünler, ek kapasitenin satılabildiği ve şebeke kullanıcıları için arz güvenliğinin daha düşük 
olduğu sıkışık iletim sistemleri için uygundur. Bu durum iletim sisteminin genel kullanımını 
iyileştirmektedir. Uygulamada, kesilebilir iletim kapasitesinin satışı genellikle sınır ötesi bağlantı 
noktaları, depolar, üretim alanları veya büyük tüketicilerle kısıtlıdır. Konut kullanıcılarına sunulan çıkış 
kapasiteleri genellikle sabit ürün olarak satılır.  
38 Özellikle taşıtanların kesintiden kaynaklanan gerçek riskleri değerlendirmelerine imkân tanıyan 
nominasyon ve akış verilerinin şeffaf bir şekilde yayınlanmasıyla birlikte.  
39 Yukarıda da açıklandığı üzere, giriş/çıkış modelinin kilit özelliği, taşıtanın rezerve edilen kapasiteleri 
belirli bir piyasa alanı için giriş ve çıkış noktalarında istediği gibi birleştirebilmesidir. 
40 14 Ekim 2013 tarih ve 984/2013 sayılı Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsis Mekanizmasına ilişkin 
Şebeke Yasası oluşturan AB Komisyonu Yönetmeliği ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 715/2009 
sayılı ek Yönetmeliği 
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bir deyişle fiziksel veya sözleşmeden doğan kısıtın olmadığı durumlar) kapsamakla birlikte söz konusu 
kapasitenin kullanımı için rekabet ortamının doğduğu (kısıt) durumlarda kapasite tahsisinin nasıl 
yapılacağını belirleyen bir dizi kuralı da içermektedir. Kapasite yönetimi normalde iletim kapasitesinin 
şebeke kullanıcılarına birincil tahsisini kapsayan kapasite tahsis mekanizması ve kısıt durumlarında ilgili 
kısıtın nasıl ele alınacağına ve kapasite tahsislerinin nasıl yapılacağına ilişkin özel kurallar sunan kısıt 
yönetimi olmak üzere iki kısma ayrılmıştır41.  

Kapasite yönetimi, aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi altı adıma bölünebilir. Bu adımlar operatörler 
için gerekli olan süreçlere bire bir uymak zorunda değildir. Adımlar aşağıdaki bölümlerde ayrı ayrı 
açıklanmaktadır.  

Şekil 88 – Kapasite Yönetimi Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DNV GL  

  

                                                   
 
 
41 Gaz şebekeleri açısından sözleşmeden kaynaklanan ve fiziksel kısıtlama olmak üzere iki farklı kısıt 
bulunmaktadır. Giriş-çıkış modeli kapasite rezervasyonlarına bağlı olduğu için belirli bir süre zarfı için 
kullanılabilir kapasitenin tamamının satılması halinde böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bununla birlikte 
bu durum teknik taşıma kapasitesinin her zaman tam olarak kullanıldığı anlamına gelmemektedir, çünkü 
belirli bir günde gerçek boru hattı kullanımı taşıtanın o günkü talebine bağlı iken rezerve edilen kapasite 
(özellikle de yıllık kapasite hizmetlerinin sözleşmeye bağlı olduğu durumlarda) taşıtanın puant talep 
hesaplamalarına (artı güvenlik marjı) bağlıdır. Bununla birlikte, şebeke kullanıcılarının rezerve ettikleri 
kapasitenin tamamını kullanıp kullanmadıklarını bilemeyeceğinden dolayı şebeke operatörü diğer 
şebeke kullanıcılarına ek kapasite satmaktan kaçınabilir. Bu durum sözleşmeden doğan kısıt anlamına 
gelmektedir, çünkü boru hattı daha yüksek fiziksel taşıma hacimlerini kaldırabilir. Bu durumlarda 
sıkışıklık, kullanılmayan kapasitelerin isteyen şebeke kullanıcılarına yeniden tahsis edilmesine ilişkin 
uygun yöntemlerle rahatlatılabilir.  
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6.2.3.2. Kapasitenin Tanımı ve Değerlendirme 

Yönetilmesi gereken kapasiteler, birbirinden ayrılmış ve şebeke kullanıcıları tarafından ayrı ayrı rezerve 
edilmiş giriş – çıkış kapasiteleridir. Bireysel ürünlerin süresi, birim büyüklüğü ve kesintisizliğine ilişkin 
kararlar da bu kapsama girmektedir. Teknik şartlara bağlı olarak ürünler, giriş ve çıkışları kombine etme 
esnekliklerine bağlı olarak ayırt edilebilirler.  

Ürünlerin süresine ilişkin en önemli kararlardan biri, tüm taşıtanlar için önceden belirlenen bir başlangıç 
ve bitiş noktası olup olmadığı ya da ürünlerin ilerleyen bir mekanizma içeresinde sunulup 
sunulmadığının belirlenmesidir. Örneğin, her ayın birinde başlayıp on iki ay boyunca devam eden yıllık 
ürün sunulabileceği gibi yıllık ürünün bir sonraki yılın 1 Ekim ila 30 Eylül tarihleri arasında veya 1 Nisan 
ila 31 Mart tarihleri arasında (verilen ikinci örnek genellikle depolama için kullanılmaktadır) gibi yalnızca 
belirli bir zaman çerçevesinde sunulması da mümkündür.  

Bireysel ürünlerin tanımları haricinde rezervasyon mekanizmalarının da tanımlanması gerekmektedir. 
Belirli bir ürüne ilişkin rezervasyon çerçevesi ve şebeke operatörünün ilgili rezervasyonu kabul etme ve 
onaylama süreleri de bu kapsama girmektedir.  

Bireysel ürünlerin ve ticari düzenlemelerin tanımlanmasının ardından, mevcut miktarların 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hidrolojik şebeke simülasyonları kullanılır. Bireysel boru 
hattı segmentlerine ilişkin azami iş hacimlerine bağlı olarak, önceden belirlenen talep modelleri bulunan 
yük-akış senaryoları modellenir; bu işlem sonucunda da giriş veya çıkış noktalarında sabit olarak 
rezerve edilebilecek azami kapasite bulunur. Yük-akış simülasyonları, kapasite ürünlerinin istikrarlı 
oluşlarını modelde geçen tüm durumlarda garanti edilebilmesini sağlar42.  

Şebeke simülasyonları sırasında veya sonrasında şebeke operatörleri potansiyel kısıtlamaları önlemek 
amacıyla bazı noktalar arasında kapasite değişimine gidebilir. Kapasite, genellikle giriş veya çıkışta 
kalmayıp, genellikle şebekenin daha derinlerinde yer alabilir. Bu tür bir durumda, şebekedeki 
kısıtlamayla belirlenen azami kapasite, ilgili noktalar arasında dağıtılmalıdır. Bu tür bir kapasite dağıtımı 
genellikle geçmiş yük akışları baz alınarak gerçekleştirilir. Buna ek olarak, şebeke kullanıcıları mevcut 
kapasiteyi bireysel ürünlere dağıtmamalıdır, örneğin kısa süreli ürünler için kapasite rezervi. Bu dağıtıma 
ulaşmak için önceki rezervasyonları ve ilgili kapasite ürünleri için tahmin edilen talebi göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Şebeke operatörlerinin, kısa vadeli ürünlere ilişkin rezervasyon kapasiteleri 
açısından düzenleyiciler tarafından belirlenen asgari şartları da göz önünde bulundurmaları gerekebilir. 
Bu şartlar, kısa vadeli kapasite ticaretine imkân tanımak ve piyasa likiditesini teşvik etmek amacıyla 
belirlenmiştir. Kapasite dağıtım kararı, belirli ürünler sıklıkla tükenirken geriye kalan ürünlere çok az 
talep olması halinde, daha sonraki bir aşamada gözden geçirilebilir.  

Satış için uygun olan kapasite, baz kapasite ile hâlihazırda satılan kapasite arasındaki fark olarak 
tanımlanır. Hâlihazırda serbest kapasite bulunmaması halinde altyapının tamamen yüklü olduğu kabul 
edilir. Bu durumda kesintili olarak (normal şartlar altında sabit olarak sunulma garantisi verilmeyen 
ürünler) ek bir kapasite sunulması mümkündür. 

Giriş ve çıkış kapasitesi arasındaki ayrım haricinde, depolamaya ilişkin kapasite yönetimi de buna 
benzemektedir. Depolama kapasitesi için de depolama hacimlerinin, enjeksiyon ve geri üretim 
kapasitesinin birleştirilmesi ve ayrılması gibi benzer soruların cevaplanması gerekmektedir.  

6.2.3.3. Kapasite Tahsisi 

Kapasite tahsisi genel olarak rezervasyon mekanizmasını veya şebeke kullanıcılarının kapasite 
taleplerine nasıl karşılık verildiğini açıklar. Yeterli kapasite tahsis mekanizmasının seçilmesi, süreçten 
verimli sonuç alınması ya da en azından kapasitenin az olduğu durumlarda verimli bir sonuç alınması 
açısından belirleyici bir unsurdur. Kısıt durumu yoksa yöntem ne olursa olsun tüm taşıtanların talepleri 

                                                   
 
 
42 Acil durum olarak nitelendirilebilecek hallerde kesintisizlik garanti edilmeyebilir. Son on yılın en soğuk 
kış günü veya benzeri bir durum bunun için bir ölçüt olabilir.  
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karşılanabilir. Bu bölümde üç ana kapasite tahsis yöntemi açıklanacaktır: İlk gelene ilk hizmet esası 
(FCFS, oranlı dağıtım da bu başlık altında incelenmektedir), açık artırma ve açık dönemler (yeni 
yatırımların özel durumu). 

6.2.3.3.1. İlk Gelene İlk Hizmet Esası  

İlk gelene ilk hizmet esası yöntemine göre kapasiteler, alınan taleplerin kronolojik sırasına göre tahsis 
edilir. Bu ilkenin başlıca avantajı, uygulamasının basit olması ve bir yandan belirlenen bedeller alınırken 
bir yandan da kapasitenin şebeke kullanıcılarına zaman kaybetmeden tahsis edilebilmesidir. Ana sorun 
ise bu yöntemin piyasa tabanlı olmamasıdır. Sonuç olarak, piyasanın kapasite ihtiyaçlarını yansıtan 
ekonomik kıtlık sinyalleri verilmez. Bu tür sinyaller, özellikle de kapasite kıtlığı olan durumlarda 
kapasitenin verimli şekilde tahsis edilmesi ve kullanılması açısından önemlidir. Var olan bilgi 
asimetrisinden dolayı bu yöntem piyasaya yeni giriş yapanlar için ayrımcı iken yerleşik şirketlerin 
yararınadır.  

Bir diğer kapasite tahsis yöntemi de kapasitenin şebeke kullanıcılarına orantılı olarak tahsis edilmesidir. 
Bu yöntem, kapasite talebini önceden belirlenmiş bir süre (rezervasyon penceresi veya açık abonelik 
dönemi) ile kısıtlayarak ilk gelene ilk hizmet esası yönteminin yukarıda bahsedilen sorunlarını 
hafifletmektedir. Bu dönem içerisinde şebeke kullanıcılarından alınan tüm talepler toplanır ve hepsi aynı 
zamanda ibraz edilmiş gibi değerlendirmeye alınır. Rezervasyon penceresinin kapanmasının ardından 
tahsis süreci başlar. Toplam talebin kullanılabilir kapasiteyi alması halinde kullanılabilir kapasiteye 
erişilene kadar tüm talepler orantılı olarak ya da diğer bir deyişle aynı faktör üzerinden azaltılır. Toplam 
kapasite taleplerinin mevcut kapasitenin altında kalması halinde ise tüm talepler karşılanır. Orantı 
mekanizması çerçevesinde tüm şebeke kullanıcıları kendilerine tahsis edilen kapasite miktarı üzerinden 
belirli bir bedel öderler.  

İlk gelene ilk hizmet esası yöntemine benzer şekilde, orantı mekanizmasının en önemli sorunu piyasa 
mekanizmasının bulunmamasıdır. Bu sebeple de prosedür, ekonomik açıdan en uygun sonuçları 
vermemektedir. Bir diğer kritik husus da, orantılı tahsis esnasında orijinal taleplerden yapılacak kesintiler 
düşünülerek ihtiyaç duyulandan fazla kapasite talebinde bulunulmasının teşvik etmesidir. Bu durum, 
gerçek talebi büyük ölçüde aşan gereksiz taleplerde bulunulmasını tetiklemektedir. Buna ek olarak 
orantılı tahsis uygulaması, daha küçük olan piyasa tarafları açısından ayrımcı bir yaklaşımdır, çünkü 
niteliği gereği daha büyük olan piyasa katılımcılarını korur. Özellikle de talep edilen ve/veya rezerve 
edilen miktarlara ilişkin mali garanti verilmesi şartı bağlamında, büyük ölçekli (yerleşik) piyasa aktörleri, 
küçük ölçekli şirketlere kıyasla daha büyük miktarlar talep (ve rezerve) edebilmektedir. Buna ek olarak 
taleplerin azaltılması, özellikle de küçük aktörler açısından, istenen kapasitenin yalnızca belirli bir 
kısmının tahsis edilebilmesi bu sebeple de kapasite rezervasyonunun ana amacının 
karşılanamamasıyla (örneğin, perakende teslimi veya gazla çalışan elektrik santralinin tedariki) 
sonuçlanabilir. 

Bu dezavantajların azaltılması için her iki yöntem de (ilk gelene ilk hizmet esası ve orantılı tahsis) 
genellikle ek şart ve kısıtlamalarla birlikte kullanılmaktadır. Bireysel piyasa kullanıcıları için tahsis edilen 
azami kapasitenin sınırlandırılması, daha küçük piyasa aktörlerini koruyacak şekilde ayrımcılık 
yapılması veya mevcut kapasite rezervasyonlarının eski kullanımlarının göz önünde bulundurulması gibi 
yaklaşımlar kullanılabilir. Bununla birlikte, bu tür yaklaşımlar genellikle plansız gibi gözükmekte olup 
verimin daha fazla düşmesine sebep olabilir. Dahası, edinilen deneyler bu tür mekanizmaların kolaylıkla 
yayıldığını ve ayrımcılık potansiyelin artırarak şeffaflığı azaltabileceğini göstermektedir.  

AB Kapasite Tahsis Mekanizması kapsamında, ilk gelene ilk hizmeti esası yaklaşımına yalnızca bağlantı 
noktası olmayan noktalarda izin verilmektedir (örneğin, şehir içi girişler). 

6.2.3.3.2. Açık Artırma 

İkinci yöntem açık artırmanın kullanılmasıdır. Açık artırma uygulamasıyla, piyasa katılımcılarına 
sunulacak olan kullanılabilir kapasite, ödeme isteğine bağlı olarak tahsis edilmektedir. Tüm kapasite 
talepleri (belirli bir kapasite tipi için) önceden tanımlanan bir rezervasyon penceresinde toplanır. Talepler 
yalnızca talep edilen kapasite miktarını değil aynı zamanda piyasa katılımcısının bu kapasite için 
ödeyebileceği fiyat teklifini de içerir (kullanılan açık artırma mekanizmasından farklıdır). Tüm kapasite 
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taleplerinin kullanılabilir kapasite miktarının altında kalması halinde taleplerin tamamı karşılanırken, 
taleplerin kullanılabilir kapasiteyi aştığı durumlarda en yüksek teklif fiyatından başlanarak en düşük 
rakama doğru sıralama yapılmak suretiyle teklif üzerinden talebe karşılık verilir.  

Özellikle de fiyat belirleme mekanizmalarına bağlı olarak farklı açık artırma yöntemleri görülebilir. Tüm 
taleplerin önceden belirlenen asgari fiyat (düzenlenmiş tarife) üzerinden karşılanabilmesi halinde fiyat 
teklifi veya masrafsız tahsis uygulaması yapılabilir. Taleplerin yalnızca belirli bir kısmının 
karşılanabileceği durumlarda, tahsis fiyat teklifine bağlı olarak yapılsa da ödenecek meblağ fiyat 
teklifinde belirtilen meblağ olmayabilir. Alternatif olarak marjinal fiyat (talep ve arz eğrisinin kesiştiği yer) 
da kullanılabilir. Şebeke operatörleri için izin verilen gelirlerin altında kalınmaması amacıyla 
düzenlenmiş tarife genellikle asgari (minimum) fiyatı olarak kullanılır. Açık artırmadan alınan sonuçlar 
dolayısıyla izin verilen gelirlerin üstüne çıkılması halinde, izin verilen gelir üzerinde kalan meblağ 
genellikle altyapı genişletme yatırımları için ayrılır.  

Tüm açık artırma tiplerinde, genellikle yetersiz kaynakların (bu durumda kapasitenin) piyasaya bağlı 
olarak tahsisi gerçekleştirilir. Bu temel piyasa mekanizması da bu yöntemin ana avantajıdır. Talebin ve 
özellikle de ödeme isteğinin göz önünde bulundurulmasıyla açık artırma, ekonomik açıdan verimli 
yatırım sinyalleri göndererek yetersiz kaynakların verimli şekilde tahsis edilmesine imkân tanır. Aynı 
zamanda, açık artırmaların genellikle şeffaf oldukları ve ayrımcı olmadıkları düşünülür çünkü sonuçlar 
yalnızca fiyat teklifinde bulunanların ödeme isteğine dayanmaktadır. Açık artırmanın en önemli 
dezavantajı, özellikle de ilk gelene ilk hizmet esası yöntemine kıyasla, tipik olarak daha külfetli ve 
masraflı olması olabilir. Bununla birlikte, özellikle de sıkışık şebekelerde açık artırmalar tercih edilir. Bu 
tür durumlarda, yapılan açık artırmalar, kapasite genişletmelerinde kullanılarak kısıtların giderilmesi 
işine yarayacak başka gelirler de sağlayabilir.  

AB Kapasite Tahsis Mekanizması çerçevesinde, tüm bağlantı noktalarında açık artırma yapılması şart 
koşulmaktadır. Buna ek olarak sıkışıklık durumunda, Üye Devletler tarafından tüm diğer şebeke 
noktalarında büyük ölçüde açık artırma kullanılmaktadır. Yıllık, üç aylık ve aylık kapasiteler, artan saat 
mekanizması (ascending clock mechanism)43 kullanılarak açık artırmaya çıkarılır. Günlük ve gün içi 
kapasiteler, tek tip fiyat açık artırma yöntemi kullanılarak açık artırmaya açılır.  

6.2.3.3.3. Açık Sezon  

Burada açıklanacak olan üçüncü yöntem açık dönem yöntemidir. Açık dönemler genellikle yeni 
yatırımlar için kullanılır. Orantı (pro-rata) yaklaşımında olduğu gibi açık dönem yaklaşımı da önceden 
tanımlanan bir döneme (“açık dönem”) dayanmakta olup bu dönemde tüm piyasa katılımcılarından 
kapasite taleplerinde bulunmaları istenir. Yine orantı yöntemine benzer şekilde, açık dönem normal 
şartlar altında teklif fiyatı belirtilmeksizin başlar. Bu uygulama, en azından fiyatın genellikle düzenleme 
uyarınca belirlendiği AB’de standart bir uygulamadır. Bununla birlikte düzenlenen fiyat yatırımın 
kendisinden etkilenebileceği için, açık dönem katılımcılarının kesin fiyatı bilmeksizin kapasite taleplerini 
ibraz etmeleri gerekmektedir44. 

Açık dönemler genellikle birkaç aşamaya bölünmüştür. Bağlayıcı olmayan birinci aşamada piyasa 
aktörleri, kapasite taleplerini serbest bir şekilde ibraz etmek üzere davet edilir. Yeni kapasite için yapılan 
piyasa talebine ilişkin genel bir fikir sahibi olan şebeke, potansiyel yatırımlar açısından daha somut bir 
fikir geliştirir. Bir sonraki bağlayıcı aşamada, ilk aşamaya katılan piyasa katılımcıları, ilk aşamadan 
alınan sonuçlara dayanılarak şebeke operatörü tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde (örneğin yalnızca 
belirli noktalar için) yeni kapasite için bağlayıcı teklif ibraz etmek üzere davet edilir. Açık dönem 
katılımcıları bu aşamada şebeke operatörüyle, talep edilen kapasiteleri ve kapasite talebinin orantılı 
olarak azaltılmasına ilişkin şartları içeren bağlayıcı anlaşmalar yapmak zorundadır. Bu anlaşmalara 
dayanılarak şebeke operatörü yatırımın kapsamına ilişkin bir karar alır. Genel olarak anlaşmalar, belirli 
bir süre içerisinde yatırım kararı alınmaması gibi durumlarda şebeke operatörü tarafından tek taraflı 

                                                   
 
 
43 Artan saat mekanizması, fiyatların her seferde arttığı bir mekanizmadır.  
44 Yeni eyaletlerarası iletim yatırımlarında yaygın bir bicinde açık dönemlerin kullanıldığı ABD’de, açık 
dönemin ihale aşamasında fiyat teklifi de ibraz edilir. Düzenlenmiş fiyat yalnızca tavan fiyatı olarak 
kullanılır.  
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olarak iptal edilebilir. Bununla birlikte katılımcı açısından verilen teklif bağlayıcıdır ve kurulu ise kapasite 
hâlihazırda tahsis edilmiştir. Açık dönem sözleşmeleri genellikle on yıl veya daha uzun süreyi kapsayan 
sözleşmelerin yapılmasıyla sonuçlanır.  

Açık dönem yönteminin iki ana avantajı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ek kapasiteye ilişkin piyasa 
talebinin ayrımcı olmayan ve şeffaf bir yöntemle değerlendirilmesi, ikincisi ise kapasitenin, süreç 
içerisinde, piyasa mekanizmasına bağlı olarak piyasa katılımcılarına tahsis edilmesidir.  

AB Kapasite Tahsis Mekanizması kapsamında açık dönem uygulamasının bundan sonra kullanılması 
öngörülmemektedir.  

6.2.3.4. Kısıt Yönetimi ve Optimizasyon 

Kısıt yönetimi, sıkışıklık halinde (diğer bir deyişle yetersiz kapasitenin kullanılabilir olması, iletim veya 
depolama müşterileri için hizmet kesintisine gidilmesi veya diğer teknik önlemlerin alınması) uygulanan 
bir dizi kuralı içermektedir. Bu sebeple kısıt yönetimi, fiziksel sıkışıklık durumlarına odaklanmaktadır. 
Diğer yandan sıkışıklığın optimizasyonu, teknik açıdan kullanılabilir olan kapasitenin kullanımını 
iyileştirmek için alınan önlemleri açıklamaktadır. Kısıt optimizasyonu, sözleşmeden doğan kısıtların, 
diğer bir deyişle teknik açıdan daha fazla kullanım yapılabilecek iken ortaya çıkan kısıtların 
hafifletilmesinde kullanılır. Sonuç olarak kısıt yönetimi genellikle şebeke operatörünün günlük işlemleri 
ile ilgiliyken kapasite optimizasyon süreçleri kapasite ürünleri ve kapasite tahsis süreçleri ile yakından 
ilgilidir.  

6.2.3.4.1. Kesintili Kapasitenin Yönetimi  

Kısıt halinde alınabilecek önlemlerden ilki, kesilebilir nitelikte sözleşmeleri olan taşıtanlara verilen gazın 
kesilmesi olabilir. Bu tür kesintili sözleşmeler, kesintisiz olarak verilebilecek kapasitenin tükendiği 
durumlarda yapılır. Kesintisiz sözleşmeler ancak, kapasite sözleşmelerinde veya kanunlarında belirtilen 
mücbir sebepleri kapsayan acil durumların ortaya çıkması halinde kesilebilir. Bununla birlikte, bireysel 
piyasa kullanıcılarına daha büyük miktarda kesilebilir ürün satılması halinde, bu sözleşmelerin yalnızca 
bir kısmında kesintiye gidilmesi yeterli olabilir. Hangi sözleşmelerde kesintiye gidileceğine ilişkin karar, 
tıpkı kapasite tahsisinde olduğu gibi ayrımcı olmayan ve şeffaf bir şekilde alınmalıdır. Örnek olarak 
verilebilecek mekanizmalar: 

 İlk gelene ilk hizmet kuralına göre kesinti: Sözleşmeler, öncelikle en son yapılan sözleşmeden 
başlamak üzere, önceki sözleşme tarihlerine bakılarak giderek artacak şekilde kesilir; 

 Orantı: Kesintili sözleşmeleri bulunan tüm şebeke kullanıcılarından, sözleşmeye konu 
miktarlarına göre kesinti yapılır, 

 Kapasite sözleşmelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde: Öncelikle kesilen daha ucuz ürün 
ve kesinti riski daha az olan başka bir ürün şeklinde farklı kesintili kapasite ürünlerinin 
kullanılmasıyla. 

Buna çok benzeyen diğer mekanizmalar aşırı aboneleme ve geri alma mekanizmalarıdır. Bu durumda 
kapasite, kesintisiz kapasite olarak, teknik açıdan kullanılabilir düzeyin üzerinde satılır. Kısıt olması 
halinde, sistemin istikrarını korumak için gerekli kapasite paylarının kesilmesi yerine İletim Sistem 
Operatörü, taşıtanlardan kapasiteyi geri almak için fiyat teklifi alır. Buna alternatif olarak söz konusu geri 
alma teklifi, orijinal kapasite sözleşmesinin de bir parçası olabilir. Bu durumda İletim Sistem Operatörü, 
en düşük fiyat teklifinden başlayıp yükselerek, akış fizibilitesine ulaşana kadar taşıtanlardan kapasiteleri 
geri alır.  

6.2.3.4.2. Dengeleme Araçlarının Kullanımı 

Diğer kısıt yönetimi seçenekleri, şebeke operatörünün daha aktif bir şekilde rol almasını 
gerektirmektedir. Kısıt; yük-akış taahhütleri, gaz takası veya kısıtın her iki yanında da pozitif ve negatif 
dengeleme gazının bir arada düzenlenmesi gibi tipik dengeleme araçlarıyla hafifletilebilir. Kesintiler, 
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kapasitenin geri alınması mekanizması (bu uygulamada şebeke operatörü piyasadan yeterli kapasiteyi 
geçici bir süre için kendisine satmasını talep eder, örneğin ikincil piyasa kullanımı) çerçevesinde piyasa 
temelli olarak giderilebilir. Bu uygulamayla, şebeke operatörüne en düşük fiyat üzerinden kapasite 
sunan şebeke kullanıcıları “kesintiye uğrar” ve en verimli sonuçlar alınır.  

6.2.3.4.3. Fiziksel Olmayan Taşıma Ürünlerinin Kullanılması 

Daha önce de bahsedildiği üzere, kapasitenin optimizasyonu, varlıkların kullanımı yoluyla piyasaya 
sunulabilecek olan kapasite miktarını artırmaya odaklanmaktadır. Bu sebeple daha çok sözleşmeye 
dayalı kısıtlamaya odaklanan bu yöntemde amaç, rezerve edilen fakat kullanılmayan kapasitenin 
piyasaya geri sunulmasıdır. Teknik kapasitelerin kullanılmama düzeyi bir dereceye kadar tahmin 
edilebildiğinden bu yöntemde kullanılan ilk araç ek kapasite satılması olup satılan bu ek kapasite 
genellikle kesintili bir üründür. Fiziksel olmayan taşıma ürünlerinin satıldığı durumlarda piyasaya ek 
kesintili kapasite de sunulabilir, çünkü fiziksel akışın aksine yapılan taşıma işlemleri teknik kapasitelerin 
daha az kullanılmasıyla sonuçlanır. Bu kapasiteler kesintisiz kapasite ürünlerinin sözleşme ile belirlenen 
sürelerine uygun şekilde daha uzun sözleşme süreleri için de satılabilir. Yukarıda söz edilen dengeleme 
araçlarının da kısıtları çözmede kullanılması veya kapasitenin geri alınması mekanizmasının 
uygulanması halinde, ek kapasiteler (bir kısmı) dahi kesintisiz kapasite olarak satışa çıkarılabilir.  

6.2.3.4.4. Nominasyonu Yapılmamış Kapasitenin Satılması 

Piyasaya daha uzun bir süre için sunulabilecek ek kapasiteler haricinde, rezerve edilen kapasitelerin 
kullanılmaması beklentisine bağlı olarak ek kapasiteler piyasaya kısa bir süreliğine de sunulabilir. Kısa 
süreli ek kapasitelerde, şebeke kullanıcılarının nominasyonlarına göre oluşturulan varlık kullanımına 
ilişkin daha net bir resim göz önünde bulundurulur. Gün içerisinde hangi oranda yeniden nominasyon 
gösterileceği göz önünde bulundurularak nominasyonu yapılmayan kapasite bir gün sonrasının ürünü 
olarak piyasaya sunulabilir. Bununla birlikte birçok sistemde gün içi nominasyon mümkün olup bu 
uygulama, ilgili kapasitelerin sürekliliği şebeke operatörü tarafından garanti edilemeyeceğinden dolayı 
yalnızca kesintili olarak sunulmasına imkân tanımaktadır. Şebeke kullanıcılarına yeniden nominasyon 
hakkı verilmemesi veya hakkın sınırlı tutulması halinde, nominasyonu yapılmamış kapasiteler, bir 
sonraki günün piyasasında kesintisiz günlük ürünler olarak dahi yer alabilir (gün içi yeniden 
nominasyona ilişkin kısıtlamalar göz önünde bulundurularak en azından kısmen).  

6.2.3.4.5. Anti-Stok Önlemleri  

Kapasitenin optimizasyonu, kapasitenin stoklanmasına karşı kullanılan araçları da kapsamaktadır. 
Yerleşik piyasa aktörleri, piyasaya yeni giriş yapmak isteyenleri piyasadan geri çekmek amacıyla 
genellikle kapasite stoku kullanır. Kapasitenin stoklanması yalnızca sözleşmeden doğan kısıtlara sebep 
olacağı için kapasitenin stoklanmasına karşılık olarak, kullanılmayan kapasitenin yeniden piyasaya 
tahsis edilmesi yöntemi kullanılır. Kullanılmayan kapasitenin bir şekilde piyasaya salınması halinde, 
kapasitenin piyasadan uzak tutulmak üzere satın alınması uygulaması işe yaramaz ve piyasa 
katılımcıları bu tür davranışlardan vazgeçirilir. Daha sert bir yaklaşım da kullan veya kaybet (UIOLI) 
yaklaşımıdır. Kullan veya kaybet yaklaşımı teoride kullanılmayan kapasitenin şebeke kullanıcılarından 
alınarak yeniden piyasaya tahsis edilmesi anlamına gelmektedir. Fakat pratikte kullan veya kaybet 
yaklaşımın sert kurallarının uygulanması yasal sorunlarla bağlantılıdır. Örneğin müşteri portföyünün 10 
yıllık talep puantını (10 yılda bir olasılıksal olarak gerçekleşebilecek puantı) karşılamak için yıllık 
kapasite rezervasyonu yapan bir taşıtan, rezerve ettirdiği kapasitenin bir yıl için tamamen 
nominasyonunu yapmayacak olup bu uygulamasında piyasaya yeni giriş yapanları piyasadan uzak 
tutma gibi bir amaç gütmemektedir. Kullan veya kaybet kuralı özellikle de depolama kapasitesine 
uygulandığında oldukça karmaşık bir hal almaktadır çünkü kapasitenin gerçekten kullanılıp 
kullanılmadığı ve taşıtandan geri alınabilir olup olmadığının değerlendirilmesi oldukça güçtür.  

6.2.3.4.6. İkincil Piyasaların Kullanılması  

Kapasite optimizasyonunun bir diğer bileşeni de ikincil piyasaların, diğer bir deyişle şebeke 
kullanıcılarının kullanmadıkları kapasiteleri kendi aralarında alıp satabilecekleri kapasite piyasalarının 
kullanılmasıdır. Bu tür piyasalar genellikle internet tabanlı platformlar veya şebeke operatörünün internet 
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sitesinde verilen elektronik bülten tabloları üzerinden görülür. Yukarıda açıklanan yeniden tahsis 
mekanizmaları, stratejik davranış güdülerini (kapasite stoklaması) başarılı bir şekilde hafifletmesi 
halinde, şeffaf ikincil piyasalar, kullanılmamış kapasitesi olan şebeke kullanıcılarının diğer ilgili taraflara 
kapasite satmalarını kolaylaştıracaktır. Kullanılmayan kapasitenin şebeke operatörü tarafından yeniden 
tahsis edilmesi yerine ikincil piyasalarda satılmasının ana avantajlarından biri, söz konusu kapasitenin 
kesintisiz olmasıdır (en azından birincil ürünün de kesintisiz kapasite olduğu durumlarda). AB mevzuatı, 
şebeke kullanıcılarına kullanmadıkları kapasiteleri ikincil piyasada alıp satma hakkı verilmesini ve 
şebeke operatörlerinin bu tür bir ikincil ticareti kolaylaştırmalarını şart koşmaktadır.  

6.2.4. Dengeleme Düzenlemeleri  

6.2.4.1. Enerjinin Dengelenmesi / Dengesizlikler 

Şebekelere gaz tedarik edilmesi ve dolayısıyla da gaz enjeksiyonu bireysel planlı tahminlere ve bireysel 
piyasa katılımcılarının kararlarına (yük, üretim, ticaret) dayanmaktadır. Tahminlerde yapılan hatalar, 
hava sıcaklığında beklenmedik değişiklikler yaşanması, büyük sanayi tüketicilerinin azalması ve diğer 
planlanmayan olaylar, iletim şebekesine enjekte edilen ve şebekeden geri çekilen gaz hacimleri 
arasında hem bireysel şebeke kullanıcıları düzeyinde hem de tüm sistem açısından farklar doğmasına 
sebep olmaktadır.  

Bireysel sapmalar ancak olay sonrasında (dengesizliğin çözümü sürecinde) uzlaştırılabilirken İletim 
Sistem Operatörünün şebekeye verilen toplam arzın talebe eşit olmasını sağlaması gerekmekte olup 
bu işlem şebeke içerisindeki iç depolama imkânının sınırlarına (boru hattı stoku - linepack) tabidir. Bu 
amaçlar İletim Sistem Operatörünün dengeleme gazı (dengeleme enerjisi veya kontrol gazı olarak da 
bilinmektedir) alması gerekmekte olup yeterli düzeyde esneklik hizmetinin bulunması ve kullanılması 
gerekir. Bu bağlamda, sistem işleyişinin iki ayrılmaz parçası “dengeleme” adı altında ele alınmaktadır. 
İlk kısım, şebekenin istikrarlı şekilde işlemesini ve arz güvenliğini korumak amacıyla, şebekeye enjekte 
edilen ve şebekeden çekilen gazlar arasındaki toplam sapmanın fiziksel olarak tazmin edilmesidir.  

İletim Sistem Operatörlerine düşen görevin ikinci kısmı, şebeke kullanıcılarıyla ticari uzlaştırmalar 
yapmak olup bu anlaşmalar süreç sonrasında (ex-post) yapılmaktadır. Bu süreç esnasında arz ve 
tedarik arasındaki şebeke kullanıcılarının bireysel sapmalarının açıklanması gerekmektedir. Şebeke 
kullanıcıları olarak faaliyet gösteren bir dizi bireysel piyasa aktörünü içeren bir şebekede, arz ile talep 
arasındaki sapmalar, normal şartlar altında, belirli bir seviyeye kadar stokastik olarak belirlenir, böylece 
bireysel sapmaların bir dereceye kadar birbirlerini dengelemesi beklenebilir. Bu sebeple de İletim Sistem 
Operatörünün fiziksel görevi, artık dengeleme (kalanın dengelenmesi) olarak da adlandırılır. İletim 
Sistem Operatörünün görevlerinin bir kısmı olan dengeleme de, bölgesel kısıtlar gibi lokasyona ilişkin 
sorunların çözülmesi için alınması gereken önlemleri de içermekte fakat arz ve talep gibi dönemsel 
sapmaların tazminini içermemektedir.  

Şekil 89’da da  gösterildiği üzere, dengeleme enerjisinin satın alınması ve dengesizliğin giderilmesi, 
‘madalyonun iki yüzünü” oluşturduğundan dolayı birbiriyle yakından ilişkilidir. Dengesizliğin giderilmesi 
her şebeke kullanıcısının bireysel dengesizliklerine dayanır ve genel olarak sistem operatörüne / 
operatöründen yapılan tazminleri (nakdi ve/veya ayni) içerir. Diğer taraftan İletim Sistem Operatörü 
esneklik hizmetleri ve dengeleme gazı kullanımında yalnızca toplam (artık) sistem dengesizliğini göz 
önünde bulundurmalıdır. Bu esnada bireysel şebeke kullanıcılarının dengesizlikleri konu ile ilgili değildir. 
Bununla birlikte toplam dengeleme gazı ihtiyacı, tüm bireysel kullanıcıların toplam (net) dengesizlikleri 
ile bulunur, bu durum da piyasada yer alan bu iki farklı işlevin birbiriyle ne kadar ilgili olduğunu 
göstermektedir.  
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Şekil 89 – Dengeleme Enerjisi ve Dengesizlikler arasındaki İlişki 

 

Kaynak: DNV GL  

 

6.2.4.2. Fiziksel Dengeleme 

Fiziksel dengeleme için İletim Sistem Operatörü bir dizi farklı araç kullanabilir. Bu araçlar arasındaki 
temel ayrım, araçların iç veya dış kaynağın dengeleme enerjisi olmasına göre yapılır.  

 Özellikle de boru hattında stoklama kullanılarak şebekenin iç kaynaklarından veya doğrudan 
şebekeye bağlı olan kaynaklardan alınan (kullanılabilir depolama kapasitesinin belirli 
kısımlarının İletim Sistem Operatörünün işletim ihtiyaçları için ayrılması halinde) dengeleme 
enerjisi iç dengeleme enerjisi olarak tanımlanır.  

 Şebeke kullanıcıları veya diğer piyasa katılımcıları tarafından İletim Sistem Operatörünün emir 
üzerine temin edilen dengeleme enerjisi dış dengeleme enerjisi olarak adlandırılır. Dış 
dengeleme kaynakları genellikle şebeke dışı depolar (yeraltı depoları), yerli gaz üretimi veya 
ithalat sözleşmelerinin/akışlarının esnekliği, LNG depoları, yeniden gazlaştırma ve kesilebilir 
müşterilerdir.  

Birçok gaz iletim şebekesindeki iç dengeleme enerjisi kaynağı boru hattında depolamadır (linepack). 
Boru hattının içerisinde de belirli bir basınca sahip gaz depolandığı için arz ile talep arasındaki farklar, 
kısa bir süreliğine olsa dahi, boru hattı stoklaması kullanılarak büyük oranda karşılanabilir. Boru hattında 
stoklama uygulaması, özellikle de sapmaların her iki yönden de kısa süreliğine dalgalanması 
durumunda, gaz hacimlerinin geçici olarak depolanmasına ve diğer dengeleme gazı satın alımı 
önlemlerinin ertelenmesine imkân tanır. Dengeleme gazı kaynağı olarak boru hattında stoklamanın 
kullanılması, boru hattı basıncındaki değişikliklere dayanmakla birlikte yalnızca işletimsel açıdan kabul 
edilebilir basınç kısıtlamalarına veya sözleşmelerde garanti edilen basınç kısıtlamalarına tabidir.  

Fazla masraf yapılmaksızın boru hattında stoklama yapılabileceği için, alternatif esneklik kaynaklarına 
kıyasla boru hattında depolama uygulaması, iç ve dış dengeleme enerjisi kullanımına kıyasla öncelikli 
olarak tercih edilmelidir. Bununla birlikte, boru hattında depolanan gaz miktarı her halükarda kısıtlıdır. 
Şebekeye enjekte dilen miktar ile şebekeden geri çekilen miktar arasındaki farkın uzun bir süre devam 
etmesi halinde, ek iç ve dış dengeleme kaynakları kullanılmalıdır.  

İletim Sistem Operatörü iç dengeleme kaynaklarına doğrudan erişimi bulunup bu kaynakları kontrol 
edebilirken, dış kaynaklar diğer piyasa katılımcıları tarafından temin edilir. Teoride, bireysel şebeke 
kullanıcılarını ve dengelemekle yükümlü tarafları bireysel dengesizlikleri tazmin etmeye zorlamak 
mümkündür. Bununla birlikte uygulamada bu tür bir yaklaşım, uygulamayı pratikte imkânsız hale getiren 
sorunları beraberinde getirmektedir. Gerekli verilerin tüm taraflara verilmesi ve piyasanın bu tür 
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dengeleme hizmetlerini tüm taraflara sunması halinde dahi, piyasa katılımcılarından biri dengeleme 
yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği için artık dengelemeden yine İletim Sistem Operatörü sorumlu 
olacaktır. Bu sebeple de dış dengeleme enerjisinin İletim Sistem Operatörü tarafından temin edilmesi 
gerekmektedir. Bu durumda dengeleme enerjisinin alınmasına ilişkin mekanizma büyük önem 
kazanmaktadır. Dengeleme enerjisinin (veya dengeleme hizmetlerinin) satın alınması için piyasa ile 
ilgisi olmayan mekanizmalar, piyasa mekanizmalarından ayrılabilir.  

Dengeleme enerjisinin satın alınmasına ilişkin olarak piyasayla ilgili olmayan önlemler, doğrudan 
esneklik mülkiyetine sahip olunması veya dengeleme hizmetleri veren taraflarla özel bir sözleşme 
yapılmasıdır. Bazı ülkelerde İletim Sistem Operatörü, gerekli görülen dengeleme kaynaklarının (örneğin, 
dış depo) mülkiyetini üzerine almaktadır. Bu durumlarda, depolama kapasiteleri İletim Sistem Operatörü 
için rezerve edilmekte ve piyasaya sunulmamaktadır. Bu tür sabit çözümlerin esas avantajı, dengeleme 
enerjisi varlığının garanti edilmesi ve arz güvenliği riskinin düşük olmasıdır. Bununla birlikte 
uygulamanın kötü yanı ise satın alım işleminin nispeten daha yüksek bir fiyat üzerinden 
gerçekleştirilmesi, gerekli görülen kapasitelerin piyasaya sunulmaması ve kısa vadede farklı amaçla 
rahat bir şekilde kullanılamamasıdır. Uzun vadeli sabit sözleşmelerin kullanılması halinde, piyasaya yeni 
katılanların İletim Sistem Operatörüne dengeleme hizmeti vermesi de mümkün değildir. Buna ek olarak 
bu tür sözleşmeler, İletim Sistem Operatörünün tam mülkiyet ayrıştırmasına tabi olmadığı durumlarda, 
Operatör tarafından bağlı bir şirketin sübvanse edilmesinde de kullanılabilir. Bununla birlikte teoride, 
dengeleme hizmetlerine ilişkin hükümler, potansiyel dengeleme hizmet sağlayıcıları arasındaki rekabete 
de dayandırılabilir.  

Bu tür sabit düzenlemeler yerine, dengeleme enerjisinin piyasadan satın alınması yöntemi de 
uygulanmaktadır. Piyasa temelli mekanizmaların uygulandığı birçok durumda, istenen hizmetler 
genellikle yıllık olarak piyasaya ihale edilir. Fiili pozisyonlama İletim Sistem Operatörü tarafından günlük 
(gün öncesi) olarak yapılırken, bu tür ihaleler çerçevesinde, esneklik için genellikle önceden kapasite 
rezervasyonu yapılması gerekmektedir. Dengeleme yapanlara genellikle bir kapasite bedeli ve fiili 
dengeleme gaz bedeli ödenir. Bir diğer seçenek de genel toptan piyasasının yanında ayrı bir dengeleme 
piyasasının işletilmesidir. Bu dengeleme piyasası içerisinde İletim Sistem Operatörü, piyasa 
katılımcılarından gün içerisinde dengeleme enerjisi alır veya satar. İhalelerin aksine, İletim Sistem 
Operatörü, genellikle bir gün öncesinden ibraz edilen tekliflerin kabulüne ilişkin kararı önceden almak 
zorunda değildir. Bununla birlikte teklif verenlerin, genellikle, dengeleme piyasasına katılmak için ön 
yeterlilikleri karşılamaları gerekmektedir. Birçok durumda satın alım bir gün öncesi için yapılsa da, fiili 
aktivasyon gün içerisinde de gerçekleştirilebilir. Son olarak, dengeleme gazının bir gün öncesinden veya 
gün içerisinde toptan piyasada satılması veya satın alınması yöntemiyle, dengeleme enerjisi satın 
alımının toptan gaz piyasalarına tam olarak entegre edilmesi de mümkündür. Bununla birlikte tamamen 
piyasaya dayalı olan bu tür bir uygulama için, gün öncesi ve gün içi düzeyinde olgun ve likit toptan 
piyasalara gerek duyulmaktadır.  

Piyasaya dayalı enerji satın alım mekanizmalarının ana avantajı, piyasaya dayalı olmayan 
mekanizmalara kıyasla daha etkili sonuçlar verebilmeleridir. Yine de piyasaya dayalı mekanizmaların 
uygulanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmekte olup bu tür mekanizmalar, istenen 
dengeleme hizmetlerinin her zaman için piyasa tarafından verilmesini garanti edemeyebilir. Buna ek 
olarak İletim Sistem Operatörü, piyasa-fiyat dalgalanmasına maruz kalır. Piyasa temelli mekanizmalar 
aynı zamanda piyasaya yeni katılan tarafların İletim Sistem Operatörlerine dengeleme hizmeti 
sunmasına imkân tanımakta olup bu sayede ortaya çıkan rekabet genel olarak daha düşük fiyatların 
uygulanmasına yardımcı olabilir.  

Prensipte, açıklanan bu yaklaşımların bir arada kullanılmasının mümkün olduğunu belirtmek gerekir. 
Örneğin, İletim Sistem Operatörü, arz güvenliğini sağlamak ve dış dengeleme enerjisine gerek 
duyulmayan zaman çerçevesini veya dış dengeleme kaynaklarını kullanmak için gerekli olan zamanı 
uzatmak amacıyla kısıtlı depolama kapasitelerinin kontrolünü doğrudan elinde bulundurabilir. Buna ek 
olarak ihaleye dayalı satın alım yapılırken kısa vadeli toptan piyasalarında olabildiğince çok dengeleme 
enerjisi satın alma amacı benimsenebilir.  
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AB dengeleme kuralları45 kapsamında, İletim Sistem Operatörünün öncelikle piyasaya dayalı önlemlere 
yönelmesi ve yalnızca olağanüstü durumlarda piyasaya dayalı olmayan önlemlere itimat etmesi şart 
koşulmuştur. Dengeleme enerjisinin satın alınmasına ilişkin talimat şu şekildedir: 

1. Gün içi ve gün öncesi spot piyasalarında alınıp satılan ürünler gibi standartlaştırılmış, kısa vadeli 
ürünlerin kullanılması 

2. Diğer standartlaştırılmış ürünler 

a. Kısa vadeli bölgesel ürünler 

b. Geçici ürünler 

c. Bölgesel özellikleri olan geçici ürünler 

3. İki taraflı olarak temin edilen dengeleme hizmetleri 

Açıkça görüldüğü üzere, AB dengeleme kurallarının uygulanması açısından, bir piyasa kurulması önemli 
bir ön şarttır.  

6.2.4.3. Dengesizliklerin Uzlaştırılması 

Dengeleme enerjisi nasıl temin edilirse edilsin, dış dengeleme enerji kaynaklarının kullanılması İletim 
Sistem Operatörü açısından ciddi masraflara sebep olmaktadır. Fiziksel dengeleme masraflarının da 
şebeke bedellerine eklenmesinin elverişsiz olduğu düşünülmektedir. Dengeleme masrafları şebeke 
kullanıcılarının hesabına yazılırken maliyet yansıtılmalı ve masraf sebepleriyle orantılı olarak tahsis 
edilmelidir. Dengesizlik sonrasında uygulanan dengesizlik çözümlerinde şebeke kullanıcıları tarafından 
ödenecek pay bireysel olarak dengesizliklerine göre belirlenir.  

Yukarıda da açıklandığı üzere, dengesizliklerin uzlaştırılması, serbestleştirilmiş piyasalarda kullanılan 
dengeleme modelinin ‘ikinci yüzünü’ temsil etmektedir. İstenen bedeller, taşıtanların şebekeye erişmek 
için yaptıkları masrafların bir parçasıdır. Şebeke tarifelerinin aksine (şeffaf ve adil bir tarife sistemi 
örneğinde) tek başına dengeleme bedelleri tam olarak tahmin edilemez. Tüketim profiline ve tedarik 
sağlanan nihai kullanıcının özelliklerine (farklı sanayi kolları, konutlar vb.) bağlı olarak (varsa) toleransın 
tükenmesi riski önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu sebeple de dengesizlik masrafları, erişim 
kazanacak yeni katılımcılar için şebeke tarifelerinden çok daha büyük önem taşımaktadır.  

Dengesizliğin çözümüne ilişkin tüm sistemler dengeleme aralığı, tolerans uygulaması (şebeke 
kullanıcıları veya döneme göre ya da gerçek sistem dengesizliğine göre değişiklik göstermektedir) ve 
dengesizliklerin fiyatlandırılması (fiyatlandırma sistemi ve fiyat temeli) gibi çeşitli ana seçeneklere 
dayalıdır. Sayısız farklı seçenek bulunmakta olup bu seçeneklerin hiçbiri diğerlerini dışlamamaktadır, 
bu durum da çok sayıda kombinasyon yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Bu çeşitlilik, birçok ülkenin 
farklı dengesizlik tipleri için farklı yaklaşım kombinasyonları uygulamasıyla daha da artmaktadır. Dahası, 
sınır ötesi taşımalarda uygulanan cezalar veya potansiyel istisnalar da farklı modellerin tasarlanmasını 
daha karmaşık hale getirmektedir.  

Finansal uzlaştırmanın yanı sıra bazı ülkeler şebeke kullanıcılarının ayni cinsten tazmin etmesine imkân 
tanımaktadır (gaz günü sonrasında). Bu tür bir durumda eksik veya fazla gaz, önceki günün nihai 
dengesi (veya daha önceki günün) göz önünde bulundurularak bir sonraki gün (ya da daha sonraki gün) 
tazmin edilmektedir. Şebeke kullanıcılarının dengesizliklerini tazmin etmelerini teşvik etmek amacıyla 
bu tür sistemler genellikle toleranslarla birleştirilmekte olup bu toleranslar üzerinden ciddi cezalar 
ödenmektedir. Genel olarak finansal uzlaştırma, tamamen veya kısmen nakde çevirmeyi 
kapsamaktadır. Bu da hesap bakiyesinin sıfır yapılması; ya artık gazın İletim Sistem Operatörüne 

                                                   
 
 
45 İletim Şebekelerinin Gaz Dengelemesine ilişkin Şebeke İşleyiş Düzenlemelerini belirleyen 26 Mart 
2014 tarih ve 312/2014 sayılı (AB) Komisyon Tüzüğü  
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satılması ya da eksik gazın İletim Sistem Operatöründen alınması yoluyla dengesizliğin taşıyıcı 
tarafından ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Nakde çevirme işlemi tamamen nakde çevirme 
(bakiye hesabın sıfıra eşitlenmesi) veya kısmi nakde çevirme (belirli bir tolerans üzerinde kalan 
dengesizliğin nakde çevrilmesi) olarak uygulanabilir. Ayrıca, belirlenen toleransın aşılması şartıyla 
tamamen nakde çevirme de yapılabilir.  

Dengesizlikleri nakde çevirme yöntemiyle çözen dengeleme rejimleri aşağıda verilen özelliklerle 
ayrılabilir: 

 Şebeke kullanıcısı tarafından İletim Sistem Operatörüne yapılan (ya da tam tersi) ödemeler olan 
ve bakiye hesabının sıfırlanmasıyla neticelenen nakde çevirme bedelleri; 

 Dengesizliklerin izin verilen tolerans seviyesini aşması halinde şebeke kullanıcısı tarafından 
İletim Sistem Operatörüne yapılacak olan ödemeleri ifade eden cezalar ve 

 Diğer bedeller (gerçek dengesizlik düzeyinden bağımsız olarak şebeke kullanıcısı tarafından 
İletim Sistem Operatörüne (ya da tam tersi) yapılan farklı ödeme türleri). 

Farklı dengeleme aralıkları açısından bakıldığında, kuramsal ve gerçek dengeleme aralıkları arasında 
bazı farklar olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, dengesizlikler saatlik düzeyde belirlenip ceza 
uygulansa dahi, birçok ülke, kuramsal olarak günlük dengeleme aralıklarını kullanmaktadır. 
Dengesizliğin nakde çevrilmesi genellikle günlük dengeleme aralığına tabi olsa da saatlik cezaların 
başarılı bir şekilde uygulanması, ilgili sistemlerin saatlik dengeleme aralıklarına sahip olan bir sisteme 
daha fazla benzediği anlamına gelmektedir. Bu sebeple de birçok örnekte, dengesizliğin çözümlenmesi 
için kullanılan asgari aralıklara odaklanılması daha yararlıdır, çünkü bu aralık şebeke kullanıcıları 
açısından sonuç üzerinde rol oynamaktadır.  

Daha yerleşik rejimlerde, piyasa tabanlı mekanizmaların kullanılması yöntemiyle dengeleme enerjisi 
masrafları ile dengesizlik bedelleri arasında belirgin bir bağlantı kurulması genellikle istenilen bir şeydir. 
Örneğin dengeleme enerjisi için kullanıcılardan rekabetçi teklifler vermelerini isteyen İletim Sistemi 
Operatörü, ilgili dönemin nakde çevirme bedellerini hesaplarken bu tekliflerde yer alan fiyatları (marjinal 
veya ortalama olarak) kullanabilir. Bu uygulama “sebep ve sonucun” eşleştirilmesi ilkesi olup, sistem 
dengesizliğine katkısı bulunan kullanıcıların ilgili dengesizliğin giderilmesinde yapılan masraflarla 
yüzleştirilmesi gerekmektedir.  

Bununla birlikte, başta olgun olmayan piyasaları olan ve/veya esneklik kaynakları sınırlı olan veya ortak 
mülkiyete tabi olan ülkeler olmak üzere, piyasaya dayalı mekanizmanın kullanılması her zaman uygun 
değildir. Bu tür bir durumda, piyasaya dayalı dengesizlik bedellerinden ziyade, ilgili komşu/bölgesel gaz 
fiyatı endekslerini de yansıtarak, idari dengesizlik bedellerinden başlanması daha uygun olabilir.  

Niteliği gereği yalnızca nakde çevrilen bedellerin, belirli bir zamanda bir şebeke kullanıcısının sistemde 
sebep olduğu gerçek masrafları tam anlamıyla yansıtabileceği de unutulmamalıdır. Bunun aksine her 
iki cezanın ve diğer bedellerin, belirli masrafların şebeke kullanıcıları arasında tahsis edilmesinde 
kullanılabilecek bir tür tarife sistemine benzediği unutulmamalıdır. Pratikte uygulanan cezaların büyük 
bir kısmı herhangi bir ilgili masrafa doğrudan bağlı değişmiş gibi gözükse de cezalar genellikle 
dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik teşvik sunma amacını taşımakta olup bu sebeple de 
idarece belirlenmektedir. Temel fiyata faktör eklenmesi yöntemiyle cezalar da nakde çevirme 
mekanizmasına entegre edilebilir. Örneğin, İletim Sistem Operatörü her zaman temel fiyatın %90’ı 
üzerinden alım yaparken %110 üzerinden satış yapmaktadır.  

AB dengeleme kuralları çerçevesinde dengeleme dönemi, gün sonunda tam nakde çevirmenin yapıldığı 
gaz günüdür. Dengesizlik fiyatının marjinal satış (alış) fiyatı üzerinden belirlenmesi gerekmektedir: 

 Marjinal satış (sistem alıyor) fiyatı (1) gaz günü içerisinde İletim Sistem Operatörü tarafından 
yapılan ürün ticaretinin en düşük fiyatından veya (2) gün içerisinde ticareti yapılan gazın ağırlıklı 
ortalama fiyatı eksi küçük bir düzenlemeden (en fazla %10) daha düşüktür. 
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 Marjinal alış (sistem satıyor) fiyatı (1) gaz günü içerisinde İletim Sistem Operatörü tarafından 
yapılan ürün ticaretinin en yüksek fiyatından veya (2) gün içerisinde ticareti yapılan gazın 
ağırlıklı ortalama fiyatı artık küçük bir düzenlemeden (en fazla %10) daha yüksektir. 

Buna ek olarak AB tarafından belirlenen kurallar, sadece günlük dengelemenin iletim sisteminin işletim 
kısıtlamalarını tehlikeye atması halinde gün içi yükümlülüklerinin (saatlik) belirlenmesine imkân 
tanımaktadır. Gün içi yükümlülükler, piyasa erişimi için uygun olmayan engeller oluşturmadan sistemin 
istikrarını sağlamak amacıyla taşıtanlara verilen teşvikler olarak tasarlanacaktır.  

AB kuralları çerçevesinde dengeleme ve dengesizliğin çözümüne ilişkin ana ilkelerden biri gelirin 
nötrlenmesi olup bu süreçte İletim Sistem Operatörü para kazanmaz veya kaybetmez. Bu sebeple de 
dengeleme nötrlük bedeli uygulaması öngörülmekte olup bu bedel nakit fazlası varsa şebeke 
kullanıcılarına ödenirken nakit açığı olması halinde şebeke kullanıcılarının hesabına yazılır.  

6.2.5. Öneriler 

6.2.5.1. Piyasa Kurulumu 

Aşağıdaki bölümlerde, açık üçüncü taraf erişimi çerçevesine ilişkin öneriler sunulurken iletim şebekesi 
üzerine odaklanılacaktır. Bununla birlikte, Türk doğal gaz sektörünün daha fazla gelişmesi önündeki ana 
engelin bu şekilde işleyen bir gaz piyasası bulunmaması olduğu unutulmamalıdır. Açık erişim 
çerçevesinin oluşturulması, hâlihazırdaki durumu iyileştirecektir, çünkü bu çerçeve piyasa 
katılımcılarının iletim sistemine ve dolayısıyla da piyasaya daha rahat girmelerini sağlayacaktır. Bu 
sebeple de söz konusu çerçevenin oluşturulması, girişin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin ana 
unsurdur. Bununla birlikte, ilk etapta piyasa katılımcılarının piyasaya girme isteği olması gerekmektedir. 
Bu sebeple de işlevsel rekabetçi bir piyasa önünde bir engel teşkil ettiği düşünülen unsurlar kaldırılarak, 
piyasanın çekiciliği ve güvenilirliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır.  

Fiyat bozukluklarına sebep olan her türlü mekanizmanın (Bölüm 5’te tartışılmıştır) kaldırılmasının 
yanında, devletin Türkiye doğal gaz sektöründeki hâkim pozisyonu göz önünde bulundurulduğunda, 
iletim işinin her türlü ithalat, toptan satış ve tedarik faaliyetlerinden etkin bir şekilde ayrıştırılması ilk ve 
en önemli uygulamalardan biridir. Ayrıştırmanın, tam mülkiyet ayrıştırması halinde yapılması 
gerekmemektedir. Alternatif olarak 2009/73/EC sayılı Direktifte belirtilen, İletim Sistem Operatörünü 
kısıtlayan sıkı kurallar uygulayan ITO modeli kullanılabilir. Açık erişim çerçevesinin işlevsel olması için 
yerine getirilmesi gereken ön şartlardan biri tarafsız ve bağımsız bir İletim Sistem Operatörü 
bulunmasıdır. Tarafsız şekilde doğrulanabilecek ayrımcı bir davranış bulunmasa dahi gerçek 
bağımsızlığın olmaması, üçüncü tarafların, açık erişim çerçevesinin işlevselliğine olan güvenini 
çürütecektir.  

6.2.5.2. İletim Erişim Rejimi 

Aşağıdaki bölümlerde, Türk giriş-çıkış modelinin daha fazla geliştirilmesine ilişkin ana tasarım özellikleri, 
Türkiye gaz iletim sisteminde hâlihazırda uygulanan sistemden başlanarak tartışılmaktadır.  

BOTAŞ’ın mevcut giriş-çıkış sistemi, açık üçüncü taraf erişimi çerçevesinin ana şartlarının birçoğunu 
içermektedir. İletim sistemi mekanizmalarının daha fazla geliştirilmesi için, AB’nin kapasite tahsis 
mekanizması şartlarına daha fazla uyum sağlanması önerilmektedir.  

İşlevsel bir giriş-çıkış sisteminin en önemli üç özelliği: 

 Bağımsız rezervasyon ve giriş-çıkış kapasitelerinin kullanımı 

 Sınırsız erişimli sanal noktanın bulunması 

 Farklı giriş-çıkış sistemleri arasında ticaret yapılabilmesi için kısa vadeli kapasite ürünlerinin 
sunulması 
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İlk iki madde hâlihazırda uygulanıyor olsa da kısa vadeli ürünlerde eksiklik olduğu aşikârdır. Genel 
anlamıyla bakıldığında, iletim kapasitesi ürün portföyünün tercihen AB’nin Kapasite Tahsis Hükümlerine 
ilişkin Şebeke Kanununa göre yeniden yapılandırılması önerilmektedir. Bu durum, yıllık kapasitenin yanı 
sıra daha kısa süreli kapasitelerin de sunulması gerektiğini göstermektedir. Kapasiteler; mevcut yıllık 
sözleşmelere bakılmaksızın tüm taşıtanlara sunulan üç aylık, aylık, günlük veya gün içi olabilir. Her 
noktadaki kullanılabilir kapasitenin en az %10’u, yıllık ve üç aylık kapasite ürünlerine ayrılmalıdır. Bu 
uygulama, kısa vadeli ticaretin kolaylaştırılması açısından önemli bir ön şarttır. Aynı zamanda, uzun 
vadeli tedarik sözleşmeleri bulunan taşıtanlar için uzun vadeli kapasite sözleşmelerinin yapılması 
oldukça mantıklıdır. Mevcut ve müzakere edilemez sözleşmeler gibi özel durumlar hariç olmak üzere, 
çok yıllık kapasite sözleşmeleri azami 15 yıl ile kısıtlandırılmalıdır.  

BOTAŞ’ın kısa vadeli sözleşmeler için yapacağı idari ve işlem masrafları, yalnızca uzun vadeli ürünlerin 
satılmasına kıyasla daha yüksek olabilir, çünkü kısa vadeli sözleşmelerde işlemlerin daha sık yapılması 
gerekmektedir. Dahası kısa vadeli ürünler taşıtanlara daha fazla esneklik ve değer sunacak olup bu 
durumun da ürünün fiyatlandırılmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda, kısa 
vadeli ürünler için küçük bir prim (örneğin %10; günlük kapasitelerin yıllık kapasitenin 1/365’i olarak 
hesaplanabilir) de dâhil olmak üzere farklı fiyatlar içeren yeni tarife rejimine geçiş yapılması 
önerilmektedir. Ticaret ortamının destekleyici olması halinde, önerilen bu primin, kullanıcıları 
rezervasyondan veya kapasite kullanımından vazgeçilmeyeceği düşünülmektedir. Kısa vadeli ürünler 
ticari açıdan çekici ve karşılanabilir olacaktır. Bu tür bir primin uygulanması, kullanıcıları, sadece daha 
ucuz olduğu için gerçek ihtiyaçları yansıtmayan uzun vadeli kapasite satın alımlarına çekmeyecektir.  

Buna ek olarak kapasitelerin tüm giriş-çıkış noktalarında her iki yönde de sunulması gerekmektedir. 
Fiziksel açıdan geri akışın mümkün olmadığı yerlerde sanal taşıma (kesilebilir) kapasiteleri verilmesi 
gerekir. Kesintisiz kapasitenin tükendiği durumlarda kesintili kapasiteler de kullanılmalıdır. Kesintili 
kapasiteler yardımıyla İletim Sistem Operatörü, olabilecek en iyi şekilde taşıma yapmaya çalışmalı ve 
yalnızca nominasyon verilmesinin fiziksel olarak imkânsız olduğu durumlarda veya sistemi işletim 
sınırlarını aşacak şekilde kısıtlaması halinde kesintiye gitmelidir.  

Kısıt olan noktalardaki kapasiteler açık artırma üzerinden satılmalıdır. Açık artırma sayesinde 
kapasiteler, bu kapasiteler için en fazla değeri veren taşıtanlara satılır. Buna ek olarak açık artırmadan 
alınan sonuçlar sıkışıklık sinyalleri ve sıkışıklık rantına ilişkin daha net bilgiler verir. Bu bağlamda açık 
artırmadan elde edilen sonuçlar yalnızca şebeke genişletme ihtiyaçlarını göstermekle kalmaz, aynı 
zamanda yatırım için de finansman sağlamış olur. Açık artırmalar esnasında, düzenlenmiş tarifeler 
rezerv fiyatı olarak kullanılabilir veya açık artırmadan elde edilen sonuç, düzenlenen tarife üzerinden 
ödenecek meblağ olarak kabul edilebilir. Birçok farklı açık artırma uygulaması ve yaklaşımı bulunmakta 
olup en uygun alternatif, piyasa aktörleri arasındaki rekabet de dâhil olmak üzere piyasa ortamının 
özellikleri değerlendirilerek bulunmalıdır.  

Giriş-çıkış modeli tüm giriş ve çıkış noktalarındaki fiyatları belirleme amacı taşıdığı için altyapısal 
fiyatlandırmaya ilişkin bölgesel bir modeldir. Tercihen bu fiyatlar yeni şebeke kullanıcılarını, şebeke 
içerisinde belirli bir yerde ortaya çıkan iletim şebekesi masrafları hakkında bilgilendirmelidir. Diğer bir 
deyişle belirlenen fiyatlar, iletim şebekesinde yapılan ek (marjinal) altyapı masraflarını yansıtmalıdır. 
Hâlihazırda kullanılan yöntem ise gelir şartının hesaplanan kullanıma göre kapasite noktalarına 
dağıtılmasına dayanmaktadır.  

İletim fiyatlandırma çerçevesi ve modellerinin açıklığı ve uygulanabilirliği, özellikle de Türkiye gaz 
piyasasında reform yapılacağı bu dönemde düzenleme sürecinin güvenilirliğinin sürdürülmesi açısından 
önem taşımaktadır.  

İletim Sistem Operatörünün kendi tarifelerini düzenlenmiş bir yönteme göre ve EPDK’nın yakın gözetimi 
altında belirlediği açık ve şeffaf bir tarife hesaplama yönteminin hâlihazırda kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Buna alternatif olarak, büyük şebeke alanı ve hâkim akış yönleri göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye gaz sistemi için matris yaklaşımı (bakınız Ek) da uygun görülmektedir. Bu uygulama sayesinde, 
bölgesel olarak farklılaştırılmış giriş-çıkış tarifeleri oluşturulabilir. Söz konusu yöntemle, şebekenin tüm 
masrafları sistem kullanımına ilişkin önceden belirlenen önlemler çerçevesinde giriş ve çıkış noktalarına 
tahsis edilir. Bu yaklaşımın diğer bir faydası da şebekenin toplam masraflarının karşılanmasını ve 
şeffaflığı garanti etmesidir. Fakat bu avantajın yanında makul bir idari yük de oluşacaktır.  
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Masraflarını daha iyi bir şekilde karşılamak için BOTAŞ iletilen gaz miktarları (mal bedeli) ve sözleşmede 
belirtilen kapasiteler (kapasite bedeli) için tarifeler belirleyebilir. Kapasite bedellerinin uygulaması puant-
yük fiyatlandırması teorisiyle desteklenmekte olup bu teori, bedellerin taşınan hacim yerinene puant 
kapasite kullanımı üzerinden hesaplanmasını önermektedir. Puant talep üzerinden masraf tahsisi, 
birçoğu sabit olan iletim şebekesi masraflarının niteliğini yansıtmaktadır, çünkü iletim şebekesi sistemin 
puant talebini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer taraftan, yalnızca puant-yük bedelinin 
kullanılması, farklı yük profillerine sahip olan iletim hizmeti kullanıcılarının yapacakları ödemeler 
açısından önemli farklılıklar doğurabilir. Daha fazla yük faktörü olan müşterilerden alınan ödemeler, 
daha az yük faktörü olan müşterilerden alınan ödemelerden daha düşük olabilir. Bu sebeple de gaz 
iletim tarifeleri genellikle kapasite ve mal bedelleri olarak ayrılmaktadır. Bu durum aynı zamanda gaz 
iletim sisteminin toplam masrafının en azından küçük bir kısmının değişken olmasıyla (örneği 
kompresyon masrafları) desteklenmektedir.  

Türkiye’de, tarife yönetmeliğine bağlı olarak, kapasite ve mal bedelleri birlikte kullanılmaktadır. Aynı 
şekilde BOTAŞ, gelir şartının %60’ını kapasite bedellerinden (giriş çıkış bedelleri), %40’ını ise mal 
bedellerinden (iletim hizmet bedelleri) karşılama iznine sahiptir. Bu yönetmelik 2014 yılı sonunda 
yayımlanmıştır.  

Son olarak bir diğer önemli konu da tüm piyasa katılımcılarına şebekenin durumu hakkında (giriş-çıkış 
noktalarındaki fiili akışlar, boru hattında stoklama, kullanılabilir kapasiteler ve fireler) tam ve zamanında 
bilgi verilmesi hususudur. Taşıtanların da kendi nominasyon/tahsis pozisyonlarına ilişkin bilgileri 
zamanında alması gerekmektedir. Bu tür bilgilerin verilmesi için hem donanım hem de yazılım 
yatırımlarının yapılması gerekebilir.  

6.2.5.3. Dengeleme 

Türkiye’deki mevcut dengeleme rejimi; dengeleme gaz bir ticaret aracından ziyade bir sistem maliyet 
fonksiyonudur. Ancak yine de taşıtanlar kendi aralarında, dengeleme gazı fiyatını da göz önünde 
bulundurarak, ticari faaliyetler sürdürmektedirler.  Geçerli olan mevzuatta tek bir dengeleme gazı fiyatı 
olup dengesizlik uzlaştırma bedelleri bu fiyat ile hesaplanmakta ve bu fiyat taşıtanların kendilerini sistem 
karşısında kısmen de olsa optimize etmelerine imkân tanımaktadır.  

Burada sunulan öneri iletim dengeleme ve dengesizlik çözüm sisteminin kökten tasarlanmasıdır. Türkiye 
doğal gaz sektörünün mevcut durumu, dengelemeye ilişkin AB Şebeke Kanununun derhal 
uygulanmasına müsaade etmemektedir. Bununla birlikte bu yöne doğru gerekli ilk adımların atılması 
önerilmektedir. Hâlihazırda, yeni bir dengeleme sisteminin geliştirilmesine ilişkin çalışmaların devam 
ettiği bilinmekte olup söz konusu dengeleme sistemi, piyasa perspektifinin geliştirildiği ikili fiyatlandırma 
mekanizmasıdır. Bununla birlikte simülasyon sürecinin detayları halka açık değildir. 

Mevcut durumda da olduğu gibi BOTAŞ, iletim şebekesi operatörü rolü kapsamında, gaz iletim 
şebekesinin artık fiziksel dengelemesinden sorumlu olmalıdır. İletim sisteminin fiziksel dengesini 
sağlamak ve sistem bütünlüğünü sürdürmek üzere BOTAŞ, boru hattında stoklamanın yeterli olmadığı 
durumlarda sisteme daha fazla gaz getirmek veya sistemden daha fazla gaz çekmek suretiyle gerekli 
görülen dengeleme eylemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Dengeleme enerjisi bunun yerine piyasa 
temelli önlemlerle satın alınmalıdır. İşlevsel bir gaz piyasasının bulunmadığı dönemde, tezgahüstü 
ticaret işlemlerinin yürütüldüğü ve BOTAŞ’ın alım-satım tekliflerinin veya dengeleme enerjisi sağlayacak 
olan potansiyel şirketlerin alım-satım tekliflerinin yayınlandığı bir dengeleme platformu kurulmalıdır.  

Şebeke kullanıcıları kendi portföylerinin dengelenmesiyle yükümlüdür. Her şebeke kullanıcısının kendi 
dengesizliklerini biriktireceği (pozitif veya negatif) kendisine ait bir dengeleme hesabı olması gerekir. 
Dengesizlikler bu dengeleme hesabı üzerinden yönetilmelidir. Taşıtanlar sanal nokta üzerinden 
dengesizliklerini geriye dönük olarak (ex-post) alıp satabilirler. Bu uygulamanın daha da 
kolaylaştırılması için tedarikçilerin dengesizlik pozisyonlarını bilmeleri ve dengesizlik bedelini 
zamanında öğrenmeleri gerekir.  

Mevcut dengeleme piyasası uygulamalarına göre tek tip bir dengeleme gazı bedeli olup, ödemeler 
günlük dengesizliklere (pozitif veya negatif) bakılarak hesaplanır ve tolerans sınırlarına ilişkin diğer 
dengesizlik bedelleri de belirlenir.  
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Dengesizlik bedelinin, piyasaya uyum sağlamak amacıyla, daha sık belirlenmesi önerilmektedir. Şu ana 
kadar aylık olarak belirlenen fiyat yeterli olsa da dengeleme platformunun kurulmasıyla birlikte daha kısa 
aralıkların (günlük gibi) kullanılması gerekecektir. Dengesizlik uzlaşma bedeli ya gerçek piyasa işlemleri 
ya da dengeleme enerjisi fiyatlarını etkin bir şekilde içeren başka bir yöntem üzerinden belirlenmelidir. 
Bu şekilde elde edilen tek düze dengesizlik çözüm bedeli üzerinden, sistemin satın alması (indirim) veya 
satış yapmasına (zam) bağlı olarak, orantılı bir zam veya indirim yapılması önerilmektedir. Söz konusu 
zam veya indirim %20’yi aşmamalı bu şekilde de piyasa fiyatındaki dalgalanmaların ötesinde dış 
sınırlardan oluşan bir koridor oluşturulmalıdır. Taşıtanların, kendi portföylerini dengeleme sorumlulukları 
göz önünde bulundurulduğunda, dengesizliğin çözümü sürecinde sistemden satın alım yapmak veya 
sisteme satış yapmak, her zaman için cazibesi en az olan seçenek olmalıdır. Dengesizliğin çözümü 
bedeli aynı zamanda gerçek piyasa fiyatlarını da yansıtmalı, taşıtanlar açısından usulsüz bir ceza 
uygulaması olmamalıdır.  

İletim şebekesi operatörlüğü rolüyle BOTAŞ, dengeleme işlevi açısından mali olarak tarafsız olmalıdır. 
Bu sebeple BOTAŞ masraf hesabı oluşturabilir. Söz konusu harcama hesabında BOTAŞ’ın masraf ve 
gelirleri şu şekilde kayıt altına alınabilir: 

 Dengeleme hizmetlerine ilişkin masraflar (ör. Fiziksel dengeleme amacıyla gaz satın alınması) 
ve dengesizlik fazlalıklarının satın alınmasına ilişkin masraflar  

 Dengeleme hizmetlerine ilişkin gelirler (ör. Fiziksel dengeleme amacıyla gaz satılması), 
dengesizlik eksikliklerinin satılmasına ilişkin masraflar  

Masraf hesabı her ay temizlenebilir. Aylık açıklar (masrafın gelirden fazla olması) şebeke kullanıcıları 
tarafından BOTAŞ’a ödenecektir. Aylık fazlalıklar (gelirin masraftan fazla olması) BOTAŞ tarafından 
şebeke kullanıcılarına ödenir. Ödemeler yapılırken kullanıcılarının giriş çıkış tahsis payları, ilgili ay için 
tüm kullanıcılara tahsis edilen toplam giriş çıkış miktarına göre orantılanır. 
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7. Perakende Düzeyinde Piyasa Açılışı Bileşenleri 
Konusunda Mali ve Teknik Analizi 
 

Bölüm Girişi: Bu raporun son görevi olarak, perakende seviyesindeki piyasa açılışı detaylı bir 
biçimde incelenmiştir. Öncelikle, perakende piyasa açılışı için atılması gereken adımlar belirlenmiş olup 
daha sonrasında bunların olası finansal ve teknik etkileri bu bölümde ele alınmıştır. Son olarak, bu 
adımlar arasındaki ilişkiler bir yol haritası halinde özetlenmiştir. 

 
Aşağıdaki bölümlerde, perakende piyasasının açılışına ilişkin unsurlar değerlendirilmektedir. Bu 
unsurların ve kriterlerin, perakende piyasasında rekabet uygulaması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir: 

 Serbest Tüketicilik Tanımı / Perakende Rekabet Türü ve Ölçüm Altyapısı 

 Perakendeye ilişkin Etkin Kuralların Oluşturulması / Varlığı 

 Müşteri Şikâyetleri Programının Oluşturulması / Varlığı  

 Tedarik Kalitesi Düzenlemesinin Oluşturulması / Varlığı  

 Müşteri Koruma Çerçevesinin Oluşturulması / Varlığı  

 (Bağlı müşteri) Perakende Arzı ve Şebeke Faaliyetlerine ilişkin Açık ve Net Bir Fiyat 
Düzenlemesinin Oluşturulması / Varlığı 

 Dağıtım ve Perakendenin Verimli Şekilde Ayrıştırılması 

 Etkili Piyasa İzleme Programlarının Oluşturulması / Varlığı 

Bu unsurların her biri öncelikle kavramsal düzeyde tanımlanıp daha sonrasında Türkiye’deki 
uygulamaya ilişkin mali ve teknik etkileri açısından nitel olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu unsurların 
bireysel düzeyde değerlendirildiği ve birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısı oldukları 
unutulmamalıdır.  

Son olarak önemli bir konu da perakende piyasasının açılışına ilişkin ilk ve en önemli şart işlevsel bir 
gaz piyasasının oluşturulması olup bu konu raporun diğer bölümlerinde detaylı şekilde ele alınmaktadır.  

7.1. Serbest Tüketici Tanımı / Perakende Rekabet Türü ve 
Ölçme Altyapısı 

Bunlar serbest tüketici limiti veya serbest tüketiciliğin diğer özelliklerinin göstergesi olup rekabetçi 
perakende piyasasının payını da göstermektedir. Serbest tüketiciliğin tanımlanmasında en yaygın 
olarak kullanılan kriter, Türkiye’de de kullanılmakta olan tüketim hacmi (veya buna ilişkin) ya da müşteri 
kategorisidir (örneğin konut müşterisi). Piyasa açılışının payı, serbest tüketicilik hakkına sahip olan 
hacmi veya müşteri sayısını, ilgili toplam değerin payı olarak tanımlamaktadır. Genel olarak bakıldığında 
bu tür sınırlar, tam piyasa açılışına (ya da hedeflenen paya) erişilene kadar adım adım azaltılabilir.  

Gösterge olarak kabul edilen “perakende rekabeti türü”, mevcut perakende rekabetinin yalnızca aralık 
(günlük / saatlik) ölçüm sayaçlarına (interval meters) sahip olan müşteriler için mi uygulandığını yoksa 
standart yük profillerinin mi kullanıldığı konusuna eğilmektedir46. Standart yük profillerine geçişin, 
genellikle, daha küçük olan ticari ve konut piyasalarında etkili bir rekabetin oluşturulması için bir ön şart 

                                                   
 
 
46 Yük profillerinin kullanıldığı durumlarda, bu gösterge ana yük profilini oluşturma gruplarını, bu grupların 

geliştirilmesinde kullanılan yöntemleri ve uzlaşma mekanizmalarını tanımlamalıdır.  
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olduğu düşünülmektedir. Bunun yerine,  tedarikçilerini değiştirmek isteyen tüm müşterilerden aralık 
sayacı taktırmaları da istenebilir fakat standart yük profillerinin kullanılması genellikle daha basit ve ucuz 
bir yaklaşımdır.  

Türkiye’deki serbest tüketicilik durumu Bölüm 3.4 içerisinde detaylı şekilde incelenmektedir. Bölüm 
3.4’te de belirtildiği üzere, ihaleye yeni açılan dağıtım bölgelerine ilişkin farklı istisnai durumlar olmakla 
birlikte konutlar hariç tüm tüketiciler tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Yalnızca büyük tüketicilerin 
aralık sayaçları bulunmaktadır. 4169 sayılı EPDK Kararına göre, Dağıtım Sistem Operatörü yerine 
perakendecilerden gaz satın almak isteyen seçme hakkına sahip tüketicilerin Dağıtım Sistem 
Operatörüne yazılı başvuruda bulunması ve (Dağıtım Sistem Operatörünün talep etmesi halinde) 
uzaktan iletişim özelliğine sahip aralık okumalı sayaçlar almaları gerekmektedir. Buna ek olarak, belirli 
bir basınç eşiğinin üzerinde olan tüketicilerin hacim düzeltme cihazı yatırımı da yapmaları 
gerekmektedir. Standart sayaçlar kullanıldığında, tüketime ilişkin veriler yalnızca fatura dönemlerinde 
görülebilmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda ön ödemeli sayaç da kullanılmakta olup ön ödemeli 
sayaçlarda müşteriler kullanım öncesinde gaz satın alıp ödemesini yapmaktadır. Her iki durumda da 
hesaplama, harcanan gerçek kalori değerleri üzerinden değil düzeltilmiş hacimler üzerinden 
yapılmaktadır. Düzeltme hacimleri sabit değildir. Her ay değişen bu hacimler dağıtım şirketlerinin 
internet sitelerinde ilan edilir. Bu durum da müşterilerin kendi tüketimlerini doğru bir şekilde takip 
etmelerini oldukça zorlaştırmaktadır. Müşterinin daha iyi bir sayaç cihazı alması da mümkündür, fakat 
bu sayacın masrafları tüketici tarafından karşılanacak olup sayacın Dağıtım Sistem Operatörüne 
onaylatılması gerekmektedir.  

Piyasa, profil oluşturulmasına yabancı değildir, çünkü bu yöntem hâlihazırda elektrik sektöründe 
kullanılmaktadır. Müşteri segmentleri tarafından yapılan elektrik tüketimine ilişkin yük profilleri, tarihsel 
rakamlara dayanılarak EPDK tarafından hesaplanmakta ve fiyat uzlaşmalarında kullanılmaktadır. Doğal 
gaza yönelik profil oluşturulması konusunda yöntemlerin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmış 
olmakla birlikte öne sürülen yöntem verilere duyarlı olduğundan yapılan çalışmaların daha da 
detaylandırılması gerekmektedir. Profil çıkarma, hem serbest tüketici sınırının daha da düşürülmesinde 
oldukça masraflı olan ölçüm altyapısına yönelik yatırımların karşısında sağlam bir alternatif olabilir. 
Genellikle benimsenen yaklaşım, konut tüketicilerinde ve ticari tüketicilerde standart yük profillerinin 
kullanılmasıdır. Gaz akışlarının bu standart yük profilleri üzerinden nominasyonu yapılabilir ve tahsis 
edilebilir. İyi şekilde hazırlanan standart yük profilleri dahi gerçek tüketimden sapmakta olup aradaki bu 
tutarsızlık, dengeleme piyasasında İletim Sistem Operatörü tarafından giderilmektedir. Geriye dönük (ex 
post), yıllık ve gerçek sayaç okumaları üzerinden, taşıtanlar (veya dengeleme grubu modeli 
uygulanması halinde dengeleme grupları) arasında uzlaşma sağlanabilir; bu sayede söz konusu 
tutarsızlıklar ayrım gözetmeyen, adil ve şeffaf bir fiyat üzerinden düzeltilir.  

Perakende piyasasının tam açılışı öncesinde alınması gereken teknik önlemler: 
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7.2. Perakendeye İlişkin Etkin Kuralların Oluşturulması / Varlığı  

Ayrıştırılmış bir sektörde ekonomik düzenlemenin kilit işlevlerinden biri ayrım gözetmeyen ve adil ticari 
ve teknik kuralların oluşturulması ve tüm sektör katılımcıları için eşit şartlar sağlanmalıdır. Bu sebeple 
de şeffaf ticari ve teknik kuralların oluşturulması, işlevsel ve verimli bir piyasa için temel ön şartlardan 
olacaktır.  

Piyasa kuralları / teknik kurallar47 genellikle toptan piyasanın işleyişine özgüdür. Perakende 
piyasasındaki rekabetin karmaşıklığından daha az bahsedildiği için gerekli görülen kurallar da daha 
açıktır.  

Belirgin perakende kuralları yerine dağıtım yönetmeliği, ölçüm yönetmeliği, iletişim kuralları veya 
tedarikçi değiştirme kuralları gibi dokümanlar, gerekli hususları ele almada kullanılabilir. Bu kuralların 
amacı, müşterilerin tedarikçilerini basit ve hızlı şekilde değiştirmelerine imkân tanırken tedarikçi ve 
şebeke operatörlerinin risklerini azaltmaktır. Serbest tüketicilik sınırının, konut müşterinin de tedarikçi 
değiştirme arayışına gireceği düzeye düşürülmesi durumunda bu tür kurallar büyük önem arz edecektir.  

Türkiye’de 4169 sayılı EPDK Kurul Kararı, tedarikçi değişimine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. 
Perakendeci ile müşteri arasındaki ilişkiyi düzenleyen Müşteri Hizmetleri Düzenlemesinde de konuya 
ilişkin bazı hükümler (sisteme bağlanma, abonelik anlaşmaları, depozitolar, dâhili boru hattı 
döşemesinin onaylanması, ölçüm, müşteri şikâyetleri, faturalandırma ve tahakkuk, yasadışı kullanım, 
acil durum eylemleri vb.) yer almaktadır.  

Buna ek olarak, 24 Ocak 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen yeni 
yönetmelik, abonelik çerçevesinde hizmet verilmesine ilişkin bazı kurallar getirmektedir. Bu kurallar 
doğal gaz tedarik anlaşmaları için de geçerlidir. Özetlemek gerekirse kurallar şu şekilde sıralanabilir: 

 Aksi üzerinde mutabakata varılmamış ise faturalandırma dönemleri 1 ay olarak sabitlenmiştir. 

 Otomatik uzatmaya izin verilmemektedir. 

 Geç ödeme cezaları, belirli resmi faiz oranları üzerinden karşılanır.  

 Abonelik anlaşmalarına bazı bölümler eklenmesi zorunludur.  

 Ücretlere itiraz süreleri en az bir yıldır.  

 Abonelerin fesih hakları düzenlenir.  

 

                                                   
 
 
47 Piyasa kuralları ticari iş alanlarını tanımlamakta olup ticaret ve anlaşma düzenlemelerine ilişkin genel 

ilkeleri içermektedir. Teknik kurallar, iletim ve dağıtım şebekelerinin kullanımına ilişkin teknik hususları 

belirlemekte olup şebekeler ve bağı taraflar arasındaki ara yüzlerin teknik ilişkilerini düzenlemektedir. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  167 

 

 

7.3. Müşteri Şikâyetleri Programının Oluşturulması / Varlığı  

Müşteri şikâyetlerinin ele alınmasına (şikâyetlerin alınması, işlenmesi ve cevaplanması) ilişkin program, 
tedarik kalitesinin ticari yönü açısından temel bir unsur olarak görülmektedir.  

Müşteri şikâyetleri programının oluşturulması, tedarikin teknik kalitesine değil ticari kalitesine ilişkin olan 
tedarik düzenlemesinin kalitesine ait bir unsurdur. Uygun bir müşteri şikâyetleri programının yürütülmesi 
masraflı gözükebilir. Fakat uygun şekilde ele alınan müşteri şikâyetleri, müşterilerin memnuniyet 
düzeyini kesinlikle artıracaktır. Bu sebeple güçlü rekabet içerisinde olan bir tedarikçi, her halükarda ticari 
kalitesini yüksek tutmaya teşvik edilmiş olacaktır. Bununla birlikte, özellikle de piyasanın bağımlı 
bölümleri ve yalnızca fiyat üzerinden rekabete girmeyi deneyecek olan indirim sağlayacaklar açısından 
bakıldığında, müşteri şikâyetlerinin ele alınmasına ilişkin asgari standartların belirlenmesi önerilebilir. 
Bu tür standartlar, başta bağımlı tedarikin piyasa dilimlerine yararlı olacak ve yalnızca fiyat üzerinden 
rekabete girecek olan tedarikçilere performans teşviki sunacaktır. Ayrıca, bu standartlar düzenlenmiş 
dağıtım şebekeleri (Dağıtım Sistem Operatörleri) açısından da yararlı olacaktır.  

 Müşteriler, şikâyetlerini tedarikçilere / Dağıtım Sistem Operatörlerine nasıl iletebilir (telefonla, 
yazılı olarak veya şahsen); 

 Şikâyetlerin ele alınması, tedarikçileri / Dağıtım Sistem Operatörlerini şikâyetleri gerçekten takip 
etmeye mecbur kılacaktır; 

 Şikâyetlerin kayıt altına alınması ve ele alınması, tedarikçileri / Dağıtım Sistem Operatörlerini 
şikâyetleri uygun formatlarda arşivlemeye ve şikâyetin takibini belgelendirmeye (düzenleme 
kurumunun şikâyet kayıtlarına erişim ve kayıtları gözden geçirme hakkı bulunacaktır) zorunlu 
kılacaktır; 

 Şikâyetlerinin memnun edici bir şekilde ele alınmadığını düşünen müşteriler tarafından 
başvurulabilecek tarafsız bir piyasa gözetimi organının  (ombudsman veya kamu savunma 
kurumu (public advocate)) kurulması. Bu tür bir gözetim, gaz tedarikçilerinin / Dağıtım Sistem 
Operatörlerinin, müşterileri, şikâyetlerin kabulü durumunda bilgilendirmesini (şikâyetin 
ombudsman veya benzeri bir makama iletilmesine ilişkin talimat da dahil olmak üzere) zorunlu 
kılacaktır.  

Müşteri şikâyetlerinin yönetimine ilişkin mevcut uygulamaların yasal temeli, “Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğidir”. Bu yönetmelikte “Müşteri, doğal gaz kullanımı ile ilgili her 
türlü şikâyetini dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Müşteri şikâyetini şahsen, yazılı 
olarak, telefonla, faksla veya internet aracılığıyla yapılabilir. Dağıtım şirketine yazılı olarak yapılacak 
şikâyetlerin konusu müşteri sözleşmesinde belirtilir. Dağıtım şirketi, şikâyetleri, başvuru tarihinden 
itibaren şikâyetin niteliğine göre en geç on beş gün içinde yazılı olarak cevaplar ve/veya gerekli işlemleri 
yapar. Müşteri şikâyetleri ve yapılan işlemler dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınır ve talep halinde 
Kuruma iletilir.” denilmektedir.  
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Bu düzenleme, müşteri şikâyetleri konusunda müşteriler ile dağıtım şirketleri arasındaki iletişim 
kanallarının kullanılmasının yolunu açmaktadır. Aradaki iletişimin daha da sağlamlaştırılması amacıyla 
çeşitli iletişim araçlarından kanunda ismen bahsedilmektedir. Ayrıca, bu düzenleme, dağıtım şirketinin 
müşteri hizmetleri merkezi kurmasını da şart koşmaktadır.  

EPDK, doğal gaz dağıtımına ilişkin müşteri şikâyetlerini göz önünde bulundurarak izleme faaliyeti 
gerçekleştirmekte ve her yıl alınan şikâyet türlerini yıllık olarak hazırlanan Doğal Gaz Piyasası Sektör 
Raporunda yayınlamaktadır. Örneğin, EPDK başvuru ve şikâyet türlerini, ölçümle ilgili, doğal gaz basınç 
düzeyiyle ilgili, lisans sahipleriyle ilgili ve diğer şikâyetler olarak gruplandırmaktadır.  

 

 

 

7.4. Tedarik Kalitesi Düzenlemesinin Oluşturulması / Varlığı  

Tedarik kalitesi müşteriler açısından fiyatlar kadar önemlidir. Hizmet standartları düştüğü halde fiyatın 
aynı kalması durumunda tüketiciler fiyatta bir artış olmuş gibi etkilenirler. Rekabetçi sektörlerde, bu tür 
bir durumun ortaya çıkması halinde memnun olmayan müşteriler ya daha düşük fiyat talebinde 
bulunurlar ya da tedarikçilerini değiştirirler. Aynı şekilde yatırımcılar da, şirketlerin hizmet standartlarına 
çok fazla veya çok az yatırım yaptıklarını düşünürler ise yatırım istekleri azalır. Diğer taraftan tekelci bir 
şirket, ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürürken kendisi için izin verilen geliri elde etmeye çalışabilir. Bu 
sebeple de düzenleme kurumlarının tüketicilerin çıkarlarını korumaları gerekmektedir. Kısacası, fiyat 
düzenlemesinin yanı sıra bir çeşit tedarik kalitesi düzenlemesinin de uygulanması gerekmekte olup 
bunun amacı hem orantısız ve aşırı yatırımları engellemek hem de kalite ve performans standartlarının 
düşmesine engel olmaktır. Aksi takdirde fiyat düzenlemesi, kalite düzeyleri açısından istenmeyen veya 
yanıltıcı teşvikler sağlayabilir.  

Tedarik kalitesi yönetmeliğinin üç boyutu vardır: 

 Ticari kalite kriteri (müşteri hizmetleri ile ilgili) 

 Tedarik kriterlerinin sürekliliği (genellikle kesinti sayısı ve süresi olarak ifade edilir) 

 Ürün kalite standartları (teslim edilen gaz ürününün kalitesini tanımlar) 

Düzenleyici, bu üç boyutun her biri için şartlar (standartlar / teşvik hedefleri) belirleyebilir ve gerçek 
performansı bu şartlarla karşılaştırabilir.  
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Türkiye’deki ticari kalite kriteri yönetmelikle detaylandırılmamıştır, fakat Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliğinde yer alan bazı kriterler Dağıtım Sistem Operatörlerinin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 
18001 sertifikalarını (sağlık ve güvenlik) almalarını zorunlu kılmaktadır.  

Arz kesintileri de Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Buna 
göre: 

 Dağıtım Sistem Operatörü acil durumlarda haber vermeden kesinti yapabilir.  

 Dağıtım Sistem Operatörü, en az 3 gün önceden ihtarda bulunmak şartıyla, bakım ve şebeke 
genişletmesi amacıyla kesinti yapabilir.  

 Acil durumlar haricinde, haber verilmeden kesinti yapılmasından kaynaklanan kayıplardan 
Dağıtım Sistem Operatörü sorumludur.  

 Dağıtım Sistem Operatörü, iletim sistem operatörünün talebi üzerine kesinti yapabilir.  

Son olarak, teslim edilen gazın kalitesi, Dağıtım Sistem Operatörü düzeyinde değil iletim düzeyinde 
değerlendirilir. Kalorifik değere bağlı hacimsel düzenlemeler, serbest olmayan tüketiciler için azaltım ve 
ölçüm istasyonlarındaki ölçümlere dayanılarak yapılırken serbest tüketiciler (varsa) için özel ölçüm 
ekipmanı kullanılır. 

 

 

7.5. Müşteri Koruma Çerçevesinin Oluşturulması / Varlığı  

Genel olarak bakıldığında müşteri koruma çerçevesi, tedarik kalitesi, şikâyet rejimi, genel hizmet 
uygulaması (varsayılan tedarikçi bulunması, nihai kullanıcı fiyat kontrollerinin varlığı, tek tip veya özel 
tarifelerin varlığı da dâhil) ve korunmaya muhtaç müşterilerin korunmasına ilişkin hususlar (ön ödemeli 
sayaçların varlığı, bağlantı kesmeye ilişkin kısıtlamalar da dâhil) birçok faktörü bünyesinde barındırabilir.  

Kalite düzenlemesi ve müşteri şikâyetleri Bölüm 7.4’te ele alınmıştır. Geriye kalan alanlar üç gruba 
ayrılabilir: 

 Genel hizmet yükümlülükleri 

 Muhtaç müşterilerin korunması  

 Piyasaya erişimin herkes için eşit olması  
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İlk grupta, aktif olarak tedarikçi seçmeseler veya tedarikçileri iflas etse dahi tüm müşterilerin gaz 
tedarikine ulaşımı her daim sağlanır. Buna ek olarak bu çerçevede genel hizmetler karşılığında alınan 
ücretlerin makul olmasını sağlayan yönetmelikler de ele alınmaktadır. Ücretlerin makul olması durumu 
nihai kullanıcı fiyat kontrolü (bölüm 7.6) üzerinden veya tedarikçilere tüm ülke için aynı fiyat üzerinden 
hizmet verme yükümlülüğü getirilmesiyle sağlanır.  

İkinci grup özel müşteri kategorilerini, diğer bir deyişle muhtaç tüketiciler ele almaktadır. Muhtaç 
tüketiciler mali açıdan sıkıntı içerisinde olan veya bir şekilde fiziksel yardıma ihtiyacı olan müşteriler 
olabilir. Bu alandaki göstergeler, tedarikçiler tarafından özel tarifelerin uygulanması gerekip 
gerekmediğini ve tedarikçiler tarafından uygulanan bağlantı kesme prosedürlerinin müşterilerin 
teşviklere (kısıtlamaların varlığı / bağlantı kesmeye ilişkin özel kurallar; ön ödemeli sayaçlar) 
yönelmelerine yetecek kadar imkân tanıyıp tanımadığını değerlendirmektedir.  

Üçüncü grup, müşterilerin rekabetçi piyasaya eşit bir şekilde erişmesi ile ilgilidir. Bu grup konut ve küçük 
ölçekli müşterilerin perakende piyasasına girmesi ve tüm müşterilere, ödeme seçenekleri veya tedarikçi 
arama yöntemleri (internet erişimi veya diğer) ne olursa olsun bir dizi rekabetçi seçenek sunulması 
gerektiği zaman önem kazanacaktır.  

Doğal gaz ile ilgili yönetmeliklerde muhtaç tüketicilerden açık ve net bir şekilde bahsedilmesi 
gerekmektedir. Hizmet kesintilerinin ortaya çıkması halinde müşterilerin haklarını korumak amacıyla 
“müşteri koruma konsepti” düşünülmektedir. Bununla birlikte muhtaçlık konusunun ülke çapında siyasi 
düzeyde ele alınması, fiyat kontrol mekanizmasının uygulanmasına sebep olmaktadır. Önceki 
bölümlerde de söz konusu edildiği üzere, sanayi ve konut tüketicilerini desteklemek için uygulanan fiyat 
kontrol mekanizmalarının piyasa mekanizmalarına zarar verdiği düşünülmektedir. Enerji yoksulluğunun 
azaltılması veya muhtaçlık konusunun giderilmesi için, serbest tüketici olan konutlara doğrudan 
finansman verilmesi (örneğin sosyal yardımlar üzerinden) daha iyi olacaktır, çünkü bu uygulama piyasa 
fiyatlarına zarar vermeyecektir. Enerji eksikliğinden değil, kendilerine arz sağlayacak olan teşvik 
bulamayan tedarikçilerden dolayı tehdit altında olan muhtaç tüketiciler için “son kaynak tedarikçisi” 
programı gerekebilir. Bununla birlikte son kaynak tedarikçisinin usulsüz bir şekilde tekel rantı 
kazanmasının önüne geçmek amacıyla son kaynak satış fiyatının yakından izlenmesi hatta 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, kalıcı değil geçici bir önlem olduğu için bu tür bir fiyat, 
piyasa fiyatının biraz üstünde olabilir.  
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7.6. Bağlı Müşterilerin Perakende Tedarikine ve Şebeke 
Faaliyetlerine ilişkin Açık ve Net Bir Fiyat Düzenlemesinin 
Oluşturulması / Varlığı 

Entegre şebekeleri ve arz düzenlenmeleri olan bir sanayi, nihai kullanıcı fiyatlarına fiyat düzenlemesiyle 
kısıtlanabilir, böylece sanayi, faaliyetlerin en verimli şekilde koordine edilmesini ve teşkilatlandırılmasını 
seçme hakkına sahip olur. Perakendeye rekabetinin getirilmesi, tedarik ve şebeke faaliyetlerinin 
birbirinden ayrılmasını gerektirmekte olup bu durumda rekabetçi olmayan şebeke bölümü düzenlemeye 
tabi olmalıdır. Perakende tedarik faaliyetleri potansiyel olarak rekabetçi olsa da gaz piyasaları 
perakende rekabetine yavaş yavaş açılabilir. Diğer bir deyişle gaz tüketicilerine tedarikçilerini seçme 
hakkı yavaş yavaş verilecektir. Bir süreliğine yerleşik tedarikçilerden tedarik edilmesi gereken tüketiciler, 
kendi tedarikçilerini seçme özgürlüğüne sahip olmayacaktır (bağlı tüketiciler) 48. Bu sebeple de bağlı 
müşterilere yönelik nihai kullanıcı fiyatları ve perakende tedarik faaliyetleri düzenleme kapsamında 
kalabilir. Söz konusu düzenleme, bağlı tüketicilerin tedarikçilerden aşırı yüksek fiyatlar üzerinden tedarik 
edilememesi amacı ve fiyatların masrafları yansıtacak şekilde belirlenmesi ihtiyacı arasındaki dengeyi 
kurmalıdır. Buradaki amaç fiyatlardaki bozulmaların ve yeni tedarikçiler için piyasaya giriş önünde engel 
çıkmasının önüne geçilmesidir. 

Çok sayıda tedarikçi bulunmaması ve fiyat kontrolleri sebebiyle fiyatların özel ithalatçılar açısından 
maliyet düzeyine inmesi sebebiyle Türkiye perakende piyasasındaki fiyat rekabeti oldukça kısıtlıdır. 
Uygulanan fiyatlandırma yöntemi genellikle BOTAŞ satış fiyatlarına dayanmaktadır. Bu konu Bölüm 
3.1’de detaylı şekilde tartışılmaktadır. Serbest olmayan tüketiciler için BOTAŞ satş fiyatları üzerine birim 
hizmet amortisman bedeli halinde bir marj eklenirken; Dağıtım Sistem Operatörünün kendisine özel 
tarifesine bağlı olarak serbest tüketiciler için taşıma bedeli eklenir.  

 

 

7.7. Dağıtım ve Arzın Verimli Şekilde Ayrıştırılması 

73/2009 sayılı AB Gaz Direktifi, Dağıtım Sistem Operatörlerinin yasal ve işlevsel olarak ayrıştırılmasına 
ilişkin bir şart koşmakla birlikte ulusal yönetmeliklerle bu şarttan muaf tutulabilecek olan küçük ölçekli 

                                                   
 
 
48 Aksine, kısıtlamalı olmayan tüketiciler için belirlenen fiyat düzenleyici kontrole tabi olmayıp piyasa 
performansı ile ilgilidir.  
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Dağıtım Sistem Operatörleri (100.000 müşteriden az kişiye hizmet verenler) bunun dışında bırakılmıştır. 
Küçük ölçekli Dağıtım Sistem Operatörlerinin ulusal yönetmeliklerle bu şarttan muaf tutulması halinde, 
ilgili şirketler yalnızca işlevsel ayrıştırma yapmak zorunda olup yasal ayrıştırma yapmaları 
gerekmemektedir.  

Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 01 Ocak 2002 tarihinden başlamak üzere, Dağıtım Sistem Operatörlerinin 
dağıtım ve perakende faaliyetleri için hesapların ayrılmasını zorunlu tutmaktadır. Bununla birlikte, bir 
sonraki aşama olan yasal ayrışma (dağıtım şebekesi işletmesinin yasal olarak ayrı bir şirket haline 
getirilmesi – yeni Dağıtım Sistem Operatörünün, şirketin perakende ve tedarik faaliyetlerinden 
bağımsızlığına ilişkin bazı asgari şartlar kapsamında) için açık ve net bir yol haritası belirlenmemiştir.  

 

 

7.8. Etkili Piyasa İzleme Programlarının Oluşturulması / Varlığı 

Piyasa izleme programlarının üç ana bileşeni bulunmaktadır:  

 İzleme çerçevesi 

 Piyasa yapısının izlenmesi  

 Piyasa davranışının izlenmesi  

İzleme Çerçevesi: Piyasa izleme çerçevesi, perakende piyasasına ilişkin bir dizi kural, usul/esas ve 
düzenlemeden (çeşitli dokümanlar) oluşmaktadır. Çerçevenin tanımlanması ve değerlendirilmesinde 
aşağıda verilen nitel göstergeler kullanılabilir (aşağıdaki tabloya bakınız).  
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Tablo 22 - Perakende Piyasası İzleme Çerçevesi 
 

Perakende Piyasası İzleme Çerçevesi 

Gösterge İçerik 

Serbest tüketicilik Serbest tüketicilik limiti 

Serbest tüketicileri payı (sayı ve 
hacim) 

Toplam müşteri tabanındaki serbest tüketicilerin 
payı (sayı ve hacim cinsinden), % olarak 

Perakende rekabeti türü Tipik yük profilleri ve özelliklerinin varlığı 

Uygulama usul ve esasları, 
Dağıtım usul ve esasları veya 
Tedarikçi Değiştirme usul ve 
esasları 

Müşterilerin tedarikçi değiştirmelerine ilişkin 
kuralların özellikleri 

Ayrışma rejiminin detaylı özellikleri 

Ayrı lok asyön, ayrı imaj, paydaşların yapısı, 
uyum programının ve ilgili görevlisinin olup 
olmaması açısından 

 

Şebeke operatörlerine verilen tekel 
haklarının kapsamı 

Ölçüm ve bağlantı gibi rekabetçi olma 
potansiyeline sahip işlevler şebeke tekeline dahil 
mi? (evet veya hayır) 

Kalite düzenleme çerçevesi Ticari kalite, arzın sürekliliği, ürün kalitesi 

Anlaşmazlıkların çözümü / 
şikâyetler 

Sorumlu kimdir? Düzenleyici mi, Bakanlık mı, 
Rekabet kurumu mu, yoksa bunların karışımı 
mı? Nasıl? 

Şebeke fiyat kontrolü Yöntem / fiyat düzeyi 

Düzenleme 
Düzenleyicinin işlevlerinin, yetkilerinin ve 
kaynaklarının detaylı şekilde değerlendirilmesi 
(erişim konuları, tarife konuları ve kalite konuları) 

Genel hizmet 
  
  
  

Temel tedarikçinin var olması 

Nihai kullanıcı fiyat kontrollerinin varlığı 

Tek tip tarifelerin varlığı 

Özel tarifelerin varlığı 

Muhtaç tüketicilerin korunması 
  
  

Özel şart sunma yükümlülüğü? 

Ön ödemeli sayaçların varlığı 

Bağlantı kesimlerine ilişkin kısıtlamalar / özel 
kurallar 

Tüm müşteriler için piyasaya 
erişimde eşitlik sağlanması 
  

Ödeme yöntemine göre fiyat farkları 

Tedarikçi değiştirmede depozito istenmesi? 
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Piyasa Yapısının İzlenmesi: Perakende piyasasının yapısı, rekabetçi piyasa potansiyelinin önemli bir 
göstergesidir. Perakende piyasası değerlendirme amacıyla parçalara ayrılabilir. Yapılan inceleme, 
piyasanın coğrafi sınırlarını (ulusal, bölgesel vb.) da belirlemelidir. İnceleme, piyasaların zaman 
içerisinde geçirdikleri değişiklikleri de karşılaştırabilir.  

Tablo 23 - Perakende Piyasası Yapısının Değerlendirilmesi 
 

Perakende Piyasası Yapısının Değerlendirilmesi  

Gösterge İçerik 

En büyük tedarikçinin, en büyük iki ve üç 
tedarikçinin piyasa payları (mümkünse serbest 
olan ve olmayan piyasalar için ayrı ayrı olarak) 

Toplam arz / tüketim payı, % 
cinsinden 

HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi) 
Piyasada yer alan şirketlerin 
piyasa paylarının karelerinin 
toplamı 

Yabancılara ait tedarikçilerin piyasa payı 
Toplam arz / tüketim payı, % 
cinsinden 

Toplam lisanslı tedarikçi sayısı ve şebeke 
operatöründen bağımsız lisanslı tedarikçi sayısı 

Sayı 

Üreticiler ve tedarikçiler arasındaki dikey 
bütünleşme derecesi 

Nitel değerlendirme: Çok 
yüksek, yüksek, kısmen yüksek 

 

Piyasa Davranışının İzlenmesi: Piyasa davranışı iki alanda izlenir: 

- Uyumluluğun izlenmesi 

- Performansın izlenmesi 

Kurallara uyumluluğun izlenmesi aslında lisansların (tedarikçiler ve dağıtıcılar) izlenmesinin bir 
parçasıdır. Bu uygulamada lisans sahiplerinden tedarikçi değiştirmeye ve şikâyetlere ilişkin raporlar ve 
veriler istenerek analiz edilir. Performansın izlenmesi bir dizi özel göstergeleri de kapsamaktadır: 
Tedarikçi değiştirme göstergeleri, nihai tüketici fiyatları, kalite seviyeleri gibi. 

Türkiye’de hâlihazırda uygulanan izleme faaliyetleri piyasanın izlenmesi ve denetlenmesidir. Enerji 
piyasasının düzenleyicisi olan EPDK, ithalatçıların, toptancıların ve üreticilerinin piyasa payı 
kısıtlamalarına ilişkin yönetmeliklerde söz konusu edilen kuralları izlemekle yükümlüdür. Buna ek olarak, 
değer zincirinin farklı kısımlarına açık ve net bir genel bakış sunulması amacıyla, EPDK tarafından aylık 
olarak hazırlanan doğal gaz piyasası raporları da piyasa payına ilişkin bilgiler içermektedir. “Doğal Gaz 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”, muhasebe uygulamalarının mali açıdan kuvvetli, şeffaf ve istikrarlı bir doğal gaz 
piyasası için kabul edilen usullere uyumlaştırılmasını şart koşmaktadır.  
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7.9. Yol Haritası / Sonuçlar 

Perakende piyasasının açılmasına ilişkin unsurlar değerlendirilirken, farklı hususların birbirinden 
ayrılması gerekmektedir. Soyut düzeyde üç ana grup görebiliriz: 

1. Perakende gaz piyasalarını açma ve rekabeti uygulamaya ilişkin önlemler 

2. Piyasada yer alan tarafların açık ve rekabetçi gaz piyasalarında birbirleriyle nasıl etkileşime 
gireceklerine ilişkin mekanizmalar düzenleyen veya tanımlayan önlemler 

3. Piyasada tüm taraflar için eşit şartlar sağlanması ve bu eşit şartların sürdürülmesiyle uzun 
vadede rekabeti koruyan önlemler 

Serbestleştirilmiş ve rekabetçi bir gaz piyasası için tüm bu araçların birbirlerine bağlı olarak görülmesi 
ve aynı zamanda ya da gereklilik sırasına göre uygulanması büyük önem taşımaktadır.  
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Şekil 90 – Perakende Piyasası Açılışının Unsurları 

 

Piyasanın açılışı ve rekabetin oluşturulması konusuna ait iki ana unsur bulunmaktadır: (1) Tüm 
tüketiciler için tedarikçilerini seçme hakkı verilmesi, bu sayede de tüketicilerin aktif olarak tedarikçi, 
tedarikçilerin ise aktif olarak müşteri aradıkları bir piyasa oluşturulması ve (2) rekabeti engellemeyen bir 
fiyat düzenlemesi çerçevesi oluşturulması.  

İlk hedefe ulaşmak için konut müşterilerinin serbest tüketici limitinin sıfıra düşürülmesi gerekmektedir. 
Gerekli olması halinde piyasada yer alan tarafların piyasa işleyişini öğrenmesi ve işleyişe alışması için 
serbest tüketici limiti aşama aşama azaltılabilir. Bununla birlikte Türkiye’de hâlihazırda konut tüketicisi 
olmayan müşterilerin seçme hakkı bulunduğundan ve yalnızca konut tüketicilerinin seçme hakkı 
bulunmadığı için konut tüketicileri için serbest tüketici limitinin tek bir adımda kaldırılması önerilmektedir. 
Atılacak bu adımla doğal gaz piyasası, teoride, rekabete açılmış olacaktır. Bunun yapılabilmesi için profil 
oluşturma yönteminin tüm paydaşlar tarafından kabul edilecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.  

İkinci hedefe ulaşılması için piyasanın bir yandan yeni tedarikçiler için çekici olması diğer yandan ise 
yeni rekabetçi piyasalardan yarar sağlayamayan tüketicilerin (muhtaç tüketicilerin) korunması 
gerekmektedir. Bu sebeple piyasanın açılışı esnasında, (bağlı olan) konutlar için fiyatların düzenlendiği 
veya EPDK tarafından yakinen izlendiği düzenlenmiş bir bölüm uygulanması önerilmektedir. Burada 
amaç, söz konusu konutların, piyasa pozisyonlarını kullanan tedarikçiler tarafından suiistimal 
edilmesinin önüne geçmektir (örneğin, yeni tedarikçiler olmayan yerlerde ve yeni tedarikçiler ortaya 
çıkmadığı sürece). İkinci olarak, açık piyasanın yeni katılımcılar için çekici olması gerekmektedir. Bu da 
doğal gaz fiyatlarının, piyasaya yeni giriş yapanların, yapılan bu ticaretin çekici olmasını sağlayacak 
kadar marj elde etmesine yetecek düzeyde olması gerekmektedir. Teorik ekonomi yaklaşımına 
bakıldığında rekabet, fiyatı etkilemektedir. Fakat piyasaya yeni giriş yapanlar satış fiyatlarının kendi 
maliyetlerinin altında kaldığı bir düzenleme ile rekabete girmek zorunda kalırlarsa rekabet ve piyasa 
açılışı daha başlamadan bitmiş olur. Bu da, serbest tüketici limitinin sıfıra getirilmesi esnasında, 
düzenlenmiş olan fiyatların da masrafları yansıtacak şekilde ayarlanmasına, bu sayede de rakiplerin 
piyasada hayatta kalmalarına imkân tanınması gerektiği anlamına gelir. Dahası, tüketicileri düzenlenmiş 
(korumalı) bölümden serbest piyasaya geçişe teşvik etmek için bağlı müşteriler için belirlenen 
düzenlenmiş fiyatların, rekabetçi fiyatlardan daha yüksek olması gerekir. Mali açıdan kırılgan olan 
konutların gaz faturalarının yükselmesi sebebiyle ortaya çıkacak olan sosyal etkilerden korkulması 
halinde, söz konusu konutlar ya doğrudan destek ya da vergi indirimleri vb. uygulamalarla korunmalıdır. 
Ayrımcılık olmaması açısından, bu konutların kendi sübvansiyonlarını piyasaya yeni giriş yapanlardan 
birine nakledebilmesi en uygun seçenektir.  
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Bu şekilde açılan bir piyasa ve yeni katılımcıların aktif olmasıyla, açık ve net kural ve mekanizmaların 
(görev ve sorumluluklar, ölçün prosedürleri, faturalandırma, tedarik değişikliği vb.) belirlenmesi 
gerekmektedir. En azından ticari ve sanayi tüketicilerinin tedarikçilerini değiştirmelerine izin verildiği için 
bu kurallar Türkiye’de büyük ölçüde geçerlidir. Artık bu kural ve araçların, çok sayıdaki konut müşterisini 
de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Bu esnada kuralların, konut müşterilerinin 
boyutunu karşılayabilmek amacıyla adapte edilmesi ve çok sayıda işlem yapılmasına imkân tanımak 
adına konut müşterilerinin büyük ölçüde otomasyona geçmesi gerekmektedir. Örneğin, tedarikçilerini 
değiştirmek isteyen müşterilerin aralık sayaçlarına geçiş yapmasının talep edilmesi, sanayi tüketicileri 
için yeterli olabilir fakat bu şart konutlar için kesinlikle geçerli değildir. Bu bağlamda bakıldığında, 
piyasayı ve piyasa taraflarını yöneten kuralların engel çıkarmak yerine tedarik değiştirmeyi teşvik 
etmesini sağlamak amacıyla değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir.  Yukarıdaki listeye 
bakılırsa, piyasa kurallarının bu grubunda aşağıda verilen unsurlar yer almaktadır: 

 Etkin Perakende Kurallarının Oluşturulması / Varlığı 

 Müşteri Koruma Çerçevesinin Oluşturulması / Varlığı  

 Müşteri Şikâyetleri Programının Oluşturulması / Varlığı  

 Tedarik Kalitesi Düzenlemesinin Oluşturulması / Varlığı  

Bu kurallar veya revizyonların piyasa açılışı esnasında yürürlükte olası gerekmektedir. Bununla birlikte 
bazı durumlarda, her şeyin tüm detaylarıyla uygulanıyor olması bu kadar büyük önem taşımamaktadır. 
Piyasa açılışı ardından ortaya çıkacak olan piyasa dinamikleri, hangi mekanizmaların gerektiğine ve bu 
mekanizmaların Türkiye şartlarını karşılamak için nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin daha net bir 
görüş sunacaktır.  

Uzun vadede rekabetçi piyasaların varlığının korunması olan üçüncü grup açısından bakılacak olursa, 
yukarıdaki listede yer alan iki unsur bu gruba girmektedir: (1) Dağıtım Sistem Operatörünün 
ayrıştırılması ve (2) Piyasanın izlenmesi. 

Dağıtım şebekesi doğal tekel olarak kalacaktır. Aynı şirket içerisinde dağıtım ve tedarik hizmetlerinin 
bulunması halinde Dağıtım Sistem Operatörünün bir ayrımcılık potansiyeli her zaman vardır ve olacaktır. 
Bu sebeple de Dağıtım Sistem Operatörünün yasal açıdan ayrıştırılması ve kısıtlanması, yalnızca 
görevli olan Dağıtım Sistem Operatörlerinin birbirlerinin eski tedarik alanlarında rekabete girmesini değil 
piyasaya yeni giriş yapan gerçek katılımcılar ile adil bir rekabete girilmesi için elzemdir.  

Önemli olan bir diğer husus da piyasa izleme çerçevesi sayesinde, rekabeti ve piyasa açılışını tehlikeye 
atan her türlü istenmeyen davranış veya piyasa gelişiminin EPDK tarafından belirlenecek olmasıdır. 
Diğer ülkelerin deneyimlerinden anlaşıldığı üzere, açık ve rekabetçi doğal gaz piyasalarının kurulması 
ve sürdürülmesi için genellikle düzenleme çerçevesi üzerinde küçük değişiklikler yapılmasını hatta bazı 
durumlarda önceki yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirmektedir.  

Rekabetin uzun vadede sürdürülmesi ve daha fazla geliştirilmesi açısından iki adım büyük önem 
taşımaktadır. Bu sebeple Dağıtım Sistem Operatörünün ayrıştırılmasının şu an için ertelenmesi 
düşünülebilir fakat bu tür bir ertelemenin piyasaya yeni katılan gerçek katılımcılar için işleri zorlaştıracağı 
unutulmamalıdır. Bununla birlikte, kesin bir program yapılmalıdır (örneğin Dağıtım Sistem Operatörünün 
ayrıştırılması işleminin, tam piyasa açılışı ardından iki yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanabilir, bu 
esnada serbest tüketici limitinin sıfıra indirilmesi önerilebilir). Program yapılırken, Türkiye’de yapılan 
Dağıtım Sistem Operatörü ihalelerinin mevcut çerçevesi ve bu ihalelerde belirtilen dönemler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, tam piyasa açılışı zamanında piyasa izleme çerçevesi 
oluşturulması gerekmemekle birlikte bir zaman çizelgesi yapılması (EPDK’nın ilk piyasa izleme raporunu 
belirli bir tarihte vermesi ve bu tarih itibariyle raporun her yıl verilmesi) önerilmektedir.  

Bu piyasa açılışı adımlarından alınması beklenen ekonomik sonuçlar aşağıda özetlenmektedir: 

 Öncelikle, fiyat kontrolleri sebebiyle mevcut gaz fiyatları maliyet düzeyinin altında 
kalabildiğinden, rekabeti tehlikeye sokmamak veya engellememek amacıyla rekabet 
çerçevesinde maliyete dayalı fiyatların ve yine aynı düzeyde düzenlenmiş fiyatların 
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uygulanması, konut bazında gaz faturalarının yükselmesine sebep olacaktır. Bununla birlikte, 
bu sorunun fiyat kontrolü sorunu olduğu, bunun yalnızca dağılım üzerindeki etkisi olduğu 
unutulmamalıdır. Türkiye’nin gaz faturası artış göstermeyecektir. Bu etkiler, doğrudan destek 
mekanizmalarıyla dengelenebilir.  

 Rekabet, verimli fiyat seviyelerinin oluşmasına neden olacaktır. Hâlihazırda arz fazlası değil 
eksikliği bulunmaktadır. Bu sebeple de arz eksikliğini gösteren yüksek fiyatlar ortaya çıkacaktır. 
Bu da nihayetinde yeni tedarikçilerin ilgisini seçecek ve sonuç olarak a) rekabeti (piyasa 
katılımcı sayısının yüksek olması ve rekabet baskısının artması sebebiyle), b) arz güvenliğini 
(arz eksikliği halinde serbest rekabetçi fiyat uygulanması, arz yetersizliğini gidermek için ihtiyaç 
duyulan yeni tedarikçileri çekecektir) arttıracaktır. Buna ek olarak, arz eksikliği veya kısıt rantı 
da ortaya çıkabilir ve bunlar, şebekedeki darboğazların rahatlatılmasında fon altyapısı yatırımı 
olarak kullanılabilir.  

 Rekabetin artması ve toptan piyasalarının açılması ek ticaret hacimlerine, vadeli işlemlere, 
senet üzerinden ticaret yapılmasına yer açacak ve bu şekilde de piyasadaki rekabeti ve 
esnekliği daha da kuvvetlendirecektir. Piyasa daha likit oldukça, piyasada yer alan taraflar da 
işlem gerçekleştirmek için piyasa fiyatlarına daha fazla güvenecek ve likidite ve rekabet daha 
da artacaktır. Buna ek olarak güvenilir bir piyasa, elektrik üretim piyasası gibi işlevsel gaz 
piyasalarına güvenen piyasa veya sektör yatırımcılarının da ilgisini çekecektir.  

 Daha fazla sayıda kısa vadeli işlem yapılmasıyla birlikte piyasa kısa vadede de etkin fiyat 
sinyalleri verebilecek olup depolama ve diğer esneklik araçları için daha adil bir değer 
biçilecektir. Bu sinyaller, uzun vadede yeraltı depolama tesisleri ve LNG terminalleri gibi önemli 
altyapı yatırımlarının yapılmasına sebep olacaktır.  

 Bununla birlikte, kısa vadeli talep ve arz durumunu yansıtan (toptan) fiyatlarda görülen 
dalgalanma artacak ve muhtemelen siyasi açıdan istenmeyen sosyal etkiler ortaya çıkaracaktır 
(puant dönemlerde yüksek fiyatlar). Bu istenmeyen durumu azaltmak için sosyal tarife, muhtaç 
tüketici konsepti ve doğrudan destek yöntemleri önceden uygulanmaya başlamalıdır.  

 Bu durum aynı zamanda piyasanın gaz yetersizliği durumlarıyla başa çıkma esnekliğini ve 
dolayısıyla da arz güvenliğini de artıracaktır. Piyasa durumunun iyileştirilmesiyle birlikte 
yukarıda söz edilen tedbirler kademeli olarak temel düzeye indirilebilir.  

 İleri vadeli fiyat eğrisi (forward curve) üzerinden ticaret yapmak, geleceğe yönelik fiyat sinyalleri 
alınmasını sağlayacaktır, fakat Kuzey Batı Avrupa piyasasının performansı referans alınırsa, bu 
durum muhtemelen en fazla üç yıl sürebilir.  

Aşağıdaki şekilde, perakende piyasasının etkin bir şekilde açılmasına ilişkin ana dayanaklar ve ön 
şartlar verilmektedir. Her bir dişlinin sorunsuz şekilde çalışması piyasanın etkin bir şekilde işlemesine 
ve işlevsel düzenleyici/teknik ortamın oluşmasına yardımcı olmaktadır. Piyasa izleme yöntemlerinin 
belirlendiği bu tür bir ortamda, perakende piyasasının açılışı yüksek düzeylere ulaşacak ve değer 
zincirinin perakende kısmında piyasanın serbestleştirilmesini arttıracaktır.  

 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının   
Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına  

İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Doğal Gaz Piyasası İnceleme Raporu – Onaylanmış Final 
       

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi  –  Şubat 2017  179 

 

 

Şekil 91 – Perakende Piyasası Açılışının Yol Haritası 
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8. Ekler 

8.1. EK - I 

Maliyet Dağılımı Modelleri 

Maliyet dağılımı, maliyetlerin kapasite ürünlerine ve şebeke kullanıcılarına taksim edilmesine ilişkin 
birçok hususu içermektedir. Bu hususlar marjinal maliyete karşılık ortalama maliyetin seçilmesi, maliyeti 
tetikleyen faktörlerinin seçimi ve coğrafi açıdan farklılaştırılmış tarifelerin uygulanmasını vb. içerir.  

Önemli olan hususlardan biri, ortalama maliyetin mi yoksa marjinal maliyetin mi kullanılacağına karar 
verilmesidir. Ortalama maliyet, hizmet sağlayıcı tarafından yapılan toplam harcamalar anlamına gelir ve 
söz konusu mal veya hizmetin birim sayısına bölünerek hesaplanır. Bu yaklaşım geriye dönüktür ve 
gerçek maliyetlerin, teslim edilen miktarlar üzerinden dağıtılmasını amaçlar.  

Marjinal maliyetlere dayalı fiyatların kullanılması yaklaşımında ise amaç, iletim kapasitesinin verimli 
şekilde kullanılması için sinyal üretmektedir. Marjinal maliyetler, iletim hizmeti kapasitesi talebinde 
ortaya çıkan ufak artışın tedarikinde ortaya çıkan masraflar olarak tanımlanabilir. Sermayenin sabit 
tutulup tutulmamasına veya yatırımların eklenip eklenmemesine bağlı olarak marjinal maliyet kısa ve 
uzun vadeli marjinal maliyetlere bölünebilir49. Uzun vade marjinal maliyet (LRMC) fiyatlandırması, 
kaynakların verimli şekilde tahsis edilmesine ilişkin sinyaller sunar fakat yalnızca LRMC’ye dayanan 
tarifeler, İletim Sistem Operatörünün maliyetleri karşılamasına izin verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu 
sebeple uygulamada, fiyatlar bazen ortalama maliyetlere veya ortalama ve marjinal maliyetlerin ortak 
kullanımına dayanır ve bu uygulama bir yandan marjinal maliyetlerin fiyatlandırma sinyaline ilişkin bazı 
avantajlarını sunarken bir yandan da maliyetlerin karşılanmasını sağlar. Bazı örneklerde, seçilen maliyet 
dağılım modeli marjinal veya ortalama maliyetlerin kullanılabilir veya kullanılamaz olduğunu belirlerken 
diğerlerinde seçim yapılabilir.  

Genel olarak maliyet dağılım modeli seçimiyle ilgili olan bir diğer konu da maliyetlerin dağılımında hangi 
faktörlerin kullanılacağına karar verilmesi ve tarifelerin belirlenmesidir. Bu uygulama bireysel olarak 
ödenecek tutarların düzeyini kısmen belirler. Maliyet dağılımına ilişkin tipik faktörler puant akışları, 
taşıma mesafesi ve taşınan gaz hacimleridir. Faktörlerin kullanımı, maliyet dağılım yöntemine bağlıdır. 
Maliyet dağılım sürecinde kullanılan faktörlerin, tarife sisteminde yer alan masrafa tabi miktarlarla 
örtüşmesi şart değildir. Avrupa’daki tarife sistemi, kapasite ürünlerinin türlerine göre değişiklik gösteren 
kapasite bedellerinin hâkimiyeti altında olup kullanılabilir veya rezerve edilmesi beklenen günlük veya 
saatlik kapasite önlemleri uygulanmaktadır.  

Coğrafi farklılaşma açısından bakılacak olursa söz konusu model, bölgesel fiyatlandırma sinyalleri veren 
(örneğin, LRMC yaklaşımı veya matris modelleri) ve vermeyenler olarak ayrılabilir. Sinyal vermeyenler 
“posta” veya “posta pulu” modelleri olarak anılmaktadır50.  

                                                   
 
 
49 Örneğin, kısa vadeli marjinal maliyetler (SRMC) ek bir birim talep edildiği ve kurulu kapasitenin sabit 
kaldığı kurumlarda ortaya çıkan ek maliyetler anlamına gelir. Uzun vadeli marjinal maliyet ise (LRMC) 
kapasitenin değiştirilebildiği durumlarda, çıktının artırılması için yapılan masraflardır. Aslına bakılırsa 
marjinal maliyetler, talepteki çok küçük çaplı değişiklikler için yapılan ek masraf olup artan maliyet, belirli 
bir boyuttaki değişiklikler ile ilgili olabilir. Bir gaz şebekesinin gerçek “marjinal maliyetinin” belirlenmesi 
uygulamada imkansız olduğu için kullanılan tüm yöntemler, temelde, marjinal maliyet yerine bir tür artan 
maliyete dayanmaktadır. Bu sebeple de uzun vadeli kullanımın artmasına ilişkin maliyetler bakımından, 
marjinal maliyet yerine genellikle artan maliyet (ve dolayısıyla uzun vadeli ortalama artan maliyet, 
LRAIC) kullanılmaktadır. 
50 “Posta” terimi kullanılırken, pulların bölgesel olmayan özelliğine atıfta bulunulmaktadır. Diğer bir 
deyişle posta sistemlerinin büyük bir kısmında, nereden alınmış olursa olsun kullanılan aynı pul belirli 
bir hizmet için kullanılır. Örneğin, normal şartlar altında aynı pul, ülke içerisinde nereye gönderilirse 
gönderilsin, belirli bir ağırlıktaki bir kargonun postalanmasında kullanılır.  
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Posta Pulu  

Ele alınan modeller arasından en basiti posta puludur. Posta pulu modelinde, giriş veya çıkış 
noktalarından birinde tek bir tarife uygulanır ve bu tarifenin izin verilen geliri kapsaması gerekir. Örneğin 
masraflar, rezerve edilen kapasite oranına göre giriş/çıkış noktalarına tahsis edilir.  

Bu model bölgesel bir sinyal vermemekte olup, daha uzak mesafelere ulaşan iletim şebekeleriyle ilgili 
olan masrafın yansıtılmasına ilişkin avantajları da ortadan kaldırmaktadır. Tek tip tarife düzeyi sebebiyle 
posta pulu sistemleri şebeke kullanıcıları arasındaki çapraz sübvansiyonları içerebilir. 

Bu tür tarife modelleri, giriş/çıkış rejiminin uygulanmaya başlaması öncesinde iletimin 
fiyatlandırılmasında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Buna ek olarak birçok AB ülkesi halen tüm giriş ve 
çıkış noktalarında tek tip tarife uygulamaktadır fakat giriş noktalarında uygulanan tarife çıkış 
noktalarında uygulanan tarifeden farklı olabilir. Bu tür çözümler, posta pulu modeline benzemektedir.  

Kapasite Mesafesi Yaklaşımı 

Bu yaklaşım, her noktadan toplanacak olan izin verilen gelir payının, ilgili noktanın sistem kapasite 
masrafına göre orantılanması gerektiğini varsaymaktadır. Söz konusu izin verilen gelir payı (referans 
fiyata tekabül etmektedir), mesafe başına düşen kapasiteye göre (tek) birim fiyata dayanmaktadır.  

Maliyet Dağılımına ilişkin Çerçeve Kuralları’nda ACER, bu yöntemde birden fazla adım atılmasını 
önermektedir. Bu adımlar her giriş ve çıkış noktasındaki teknik kapasitenin, her giriş ve çıkış noktasında 
rezerve edileceği tahmin edilen kapasitenin tanımlanması, giriş-çıkışın izin verilen toplam gelirlere 
ayrılmasıyla başlar. Daha sonra sistemde yer alan tüm giriş ve çıkış noktaları arasındaki kapasite 
mesafesi hesaplanır. Bir sonraki adımda her giriş noktasındaki teknik veya rezerve giriş (ve sırasıyla 
çıkış) kapasiteleri, toplam teknik veya toplam rezerve giriş (ve sırasıyla çıkış) kapasitesine göre 
orantılanır. Daha sonra her bir giriş noktası için (ve sırasıyla çıkış), tüm çıkış (ve sırasıyla giriş) 
noktalarına olan kapasite ağırlıklı mesafe hesaplanır; ortalama mesafe teknik kapasite ağırlıklıdır. 
Sonrasında, her bir giriş noktasının (ve sırasıyla çıkış) ağırlığı, ortalama mesafeli tahmini rezerve 
kapasitenin ürünü ile bu tür ürünlerin tüm giriş (ve sırasıyla çıkış) noktalarının toplamı arasındaki oran 
cinsinden hesaplanır. Son adımda, giriş (ve sırasıyla çıkış) noktalarından alınacak olan gelirlerin her bir 
giriş (ve sırasıyla çıkış) noktasının ağırlığıyla çarpılmasıyla her bir giriş (ve sırasıyla çıkış) noktasından 
elde edilecek gelirler belirlenir.  

Matris Yaklaşımı  

Bu seçenek kapsamında, kullanıcılar tarafından ödenen şebeke bedelleri ile farklı giriş-çıkış yollarına 
tahsis edilen masraflar arasındaki farkın en aza indirilmesi amacıyla, giriş ve çıkış kapasite bedelleri 
optimizasyon sürecinin bir sonucu olarak hesaplanır.  

Hesaplama sürecinin ilk adımı, iletim şebekesinin bölümlere ayrılmasıdır. Bölümler, genellikle, aşağı 
yukarı aynı teknik özelliklere sahip olan (ör. hat sayısının, çap ve basıncın aynı olması) iki şebeke 
düğümü arasındaki bağlantılar olarak tanımlanır51. Bunun sonrasında, şebeke yolunun birim maliyetleri 
belirlenir. Bu maliyetler genellikle izin verilen gelirin orantılanması yoluyla hesaplanır52.   

                                                   
 
 
51 Düğüm; bir giriş noktası, boru hattı bağlantısı, aktarma istasyonu veya nihai kullanıcılara teslimat 
yapan önemli bir noktadır. Bölümlere ayırma işlemi, gaz iletim şebekesinin basitleştirilmiş topolojisi 
üzerinden yapılabilir. Bölümler, gaz akışının şebeke içerisinde gerçekten ilerlediği yolu temsil edecek 
şekilde seçilmelidir.   

52 Bu durumda, izin verilen gelir (sermaye maliyeti ve işletme maliyetleri de dâhil) ya doğrudan ya da 
yenileme maliyetleri gibi harici kalemler kullanılarak bölümlere paylaştırılır. Harici kalemlerin 
kullanılması, şebeke bölümlerinde yer alan malların farklı yaşlarda bulunması sebebiyle şebeke 
maliyetlerinde oluşan farklılıkların ve şebekede bulunan ekipmana ilişkin farklı bilgilerin kullanılmasının 
önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Buna ek olarak yenileme masrafları bölümün hem uzunluğunu hem 
de çapını içerdiği için daha uygun bir maliyet faktörü kullanılmasına yardımcı olur. 
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Her bir boru hattı bölümüne ayrılan izin verilen gelir, ilgili bölümdeki toplam puanta bölünür (puant 
günündeki tahmini akış veya geçmiş yıl akışı ya da ortalama puant gün sayısı) 53. Bu sayede, söz konusu 
boru hattı bölümünün kullanımına ilişkin yol birim maliyeti (bir metreküp gazın bu bölümden taşınması 
için yapılan masraf), ilgili bölümün birim maliyetine eşit olur.  

Güzergâh birimi maliyetleri de uzun vadeli ortalama artan maliyet referans alınarak hesaplanabilir54. Bu 
yaklaşım, her bölümün kapasite artışı ile ilgili olan ek masrafın hesaplanmasını gerektirir. İzin verilen 
gelirden ayrılır ve gelirin karşılanması için ek düzenlemeler yapılmasını gerektirir.  

Güzergâh birim maliyetleri, birim maliyet matrisi halinde düzenlenir. Bu birim maliyet matrislerinin çıkış 
noktaları için satırları, giriş noktaları için ise aynı sayıda sütunları bulunmaktadır. Bu matriste yer alan 
değerler, bir metreküp gazın ilgili giriş noktasından çıkış noktasına doğru taşınmasında kullanılan farklı 
boru hattı bölümlerine ilişkin ayrı ayrı birim maliyetlerin toplamıdır. Bu sebeple de söz konusu 
kombinasyonların her biri için ilgili giriş noktasından çıkış noktasına giden iletim yolunun 
kullanılmasından doğan birim maliyetler toplamı hesaplanır.  

Boru hattı bölümlerine ait yol birimi maliyetinin doğrudan tarife olarak kullanılması mümkün değildir. 
Bunun altında yatan sebepler iki yönlüdür. Öncelikle giriş-çıkış sisteminde yer alıp herhangi bir giriş 
veya çıkış noktasına hizmet etmeyen fakat iletim sisteminin omurgası olarak hizmet eden bazı boru 
hatları (veya belirlenen bölümler) için özellikle belirlenmiş bir tarife bulunmamaktadır. Bu tür bir boru 
hattı bölümünün birim fiyatı giriş veya çıkış tarifelerinden karşılanamaz çünkü söz konusu bölüme bağlı 
giriş veya çıkış bağlantıları bulunmaz. Buna ek olarak omurga görevi gören aynı boru hattı bölümü, 
birbirine komşu iki boru hattı bölümü arasında gaz taşınması için kullanılabilir. Bu sebeple de omurga 
görevi gören bu boru hattı sisteminin birim fiyatı, komşu boru hattı bölümlerinin giriş ve çıkış tarifelerinde 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu noktada halen hesaplanması gereken giriş ve çıkış tarifeleri, güzergâh birimi masrafı matrisinin 
değerlerini de olabildiğince yakın şekilde ifade etmelidir (belirli bir giriş ve çıkış noktasındaki tarife 
toplamı, birim maliyet matrisinde bulunan ilgili değere olabildiğince yakın olmalıdır). Bu da birim maliyet 
matrisinin değerleri ile ilgili giriş ve çıkış tarifelerinin toplamı arasındaki farkın en küçük karesi toplamını 
asgari düzeye indiren optimizasyon algoritması ile yapılır.  

Bu ilk sonuçların kullanılmasıyla (sonuçların masrafa tabi miktarlarla çarpılması, ör. tüm giriş ve çıkış 
noktalarındaki rezerve edilen kapasiteler) oluşturulabilecek olan gelir, düzenleyici tarafından belirlenen 
izin verilen gelirden farklı olabilir. Bu sorun, tüm tarifelerin izin verilen gelire ulaşacak şekilde 
ölçeklendirilmesiyle çözülebilir.  

Son adımda; iletimin etkisini azaltmak, kabul edilirliği güçlendirmek ve fiyatlandırma reformunun 
karşılanabilirliğini desteklemek amacıyla ek tarife düzenlemeleri yapılabilir. Bu düzenlemeler, matematik 
modeline kısıtlamalar eklenmesiyle uygulanabilir. Uygulanan tarife modelinde genellikle göz önünde 
bulundurulan tipik kısıtlamalar (1) sıfır olan tarife değerlerinin göz ardı edilmesi; (2) mevcut tarifelerden 
sapmaların kısıtlanması; fiyatlandırma alanlarındaki belirli giriş ve/veya çıkış noktalarında uygulanan 
bedellerin gruplandırılması ve eşitlenmesi; (3) giriş / çıkış gelir paylarının yönlendirilmesi.  

Çok fazla kısıtlama getirilmesinin, şebeke tarifelerinin maliyeti yansıtma özelliğini büyük ölçüde 
etkileyeceği unutulmamalıdır.  

 

 

                                                   
 
 
53 Bazı durumlarda, tüm şebeke bölümlerinin maksimum kapasite üzerinden çalıştırıldığı gün için uygun 
veri setlerinin bulunması zor olabilir. Bu sebeple de rezerve edilen kapasiteler (ve bunun neticesinde 
ortaya çıkması öngörülen akışlar) yedek çözüm olarak kullanılabilir.  
54 En önemli sebepler maliyet tahsisinin ve ilgili tarife yapısının, kapasitenin azlığını ve lokasyonu 
gösteren sinyaller açısından iyileştirilmesi olacaktır.  
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Referans Noktasına Uzaklık 

“Referans noktası” (referans düğümü / teorik lokasyon) giriş/çıkış noktalarına olan uzaklığın, ilgili iletim 
kapasitelerinin ağırlığı üzerinden asgari düzeye indirilmesidir. Bu işlem sonrasında maliyetler, sanal 
noktaya uzaklıklar baz alınarak farklı giriş/çıkış noktalarına tahsis edilir. Bu yöntem, farklı bağlantı 
noktaları için farklı rezerv fiyatları uygulanmasını sağlamakta olup bu sayede bölgesel sinyaller verebilir.  
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8.2. EK – II – Piyasa Liberalleşmesi Yol Haritası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölüm 5’in önceki alt bölümlerinde Türkiye’de serbest bir doğal gaz piyasası oluşturmanın ana adımları ortaya 
konmuş ve ele alınmıştır. Bunlar: 

 Maliyet yansıtan fiyatlandırma 

 Etkili hacim devirleriyle BOTAŞ’ın pazar payının azaltılması 

 Üçüncü taraf erişimiyle ilgili eylemler 

 Şeffaflık platformları 

 Fiziksel yatırım gereksinimleri 

Türkiye’de serbestleşmiş bir doğal gaz piyasası oluşumuna ilişkin fikir vermek için yukarıdaki maddelerin nasıl 
hayata geçirilebileceğine dair için bir yol haritası hazırlanmıştır. Yol haritasındaki eylemler, yukarıda belirtilen 
ana başlıkları da içerecek şekilde yapılandırılmıştır ancak söz konusu maddeleri tamamlayıcı olarak daha 
başka maddeleri de kapsamaktadır. 

 

Şunun belirtilmesi gerekir ki bu yol haritasının merkezinde ‘’Türkiye’de doğal gaz piyasasının 
serbestleştirilmesinin sağlanması’’ yer almaktadır. ‘’Türkiye’de bir likit gaz merkezinin oluşturulması veya 
Türkiye’de doğal gazın arz güvenliğinin sağlanması’’ gibi farklı bir eksen bu alıştırmanın merkezine alınarak 
bu yol haritasının farklı sürümleri de oluşturulabilir.   

 

Yol haritasının uygulanmasını kolaylaştırmak için enerji politika yapıcılarının, sektör katılımcılarının ve ulusal 
düzenleyici kurum dahil olmak üzere tüm paydaşların desteğinin sağlanması şarttır.   
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TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ 
PİYASASININ 

SERBESTLEŞTİRİLMESİ 

C- Üçüncü Taraf Erişimiyle İlgili Eylemler 
1. Ticaret kurallarının iyileştirilmesi 

(ŞİD, dengeleme, şeffaflık, 
raporlama) 

2. LNG ve yeraltı depolama için 
ÜTE’nin geliştirilmesi 
 

B- Altyapının İyileştirilmesiyle 
İlgili Eylemler 

1. İletim altyapısının 
özellikle bilgi teknolojileri 
kısımlarının 
iyileştirilmesi (SCADA, 
ölçüm, dengeleme, 
uzlaştırma) 

2. EPİAŞ’ta gün öncesi 
ticaretinin uygulanması 

3. Tedarik çeşitlendirmesi 
(yeni boru gazı, LNG, 
yeraltı depolama veya 
mevcut olanların 
genişletilmesi) 
 

A- Politika Düzeyindeki Eylemler 
1. BOTAŞ’ın ayrıştırılması 
2. BOTAŞ için piyasa 

fiyatlarını bozmayacak 
fiyatlandırma 
mekanizmasına 
geçilmesi 

3. Gaz Devri 
4. İthalat Engellerinin 

Kaldırılması 
5. Artan Sayıda Tedarikçiyle 

Etkin Rekabet 
6. DSO’lerinin ayrıştırılması 
7. Tam piyasa açıklığı 

 

Yol Haritasındaki Eylemler 
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BOTAŞ’ın geçiş adımlarıyla başlanarak AB direktiflerinde tanımlanan yöntemlerden (mülkiyet ayrışması, BSO, BİO) birisiyle 
ayrıştırılması 

Tanım ve Kapsam 

 

• DGPK’de tam hukuki ayrışmayı tanımlanmaktadır 
ancak spesifik ayrıştırma düzenlemeleri hakkında ek 
detaylar verilmemektedir. Bu sebeple, mülkiyet 
ayrışması, BSO, BİO gibi çeşitli ayrıştırma 
seçeneklerinin uygulanabilirliği ve bunların Türkiye için 
uygunluğu açık bir şekilde değerlendirilmelidir. 

• İletim Sistemi Operatörünün bağımsızlığı 
sağlanacaktır. 

• Ancak piyasadaki güveni arttırmak ve AB 
gerekliliklerine uygun bir ayrışma modeli için yapısal bir 
ortam hazırlamak için alınabilecek birkaç geçiş 
adımları olabilir.  

• Bu projede kapsamındaki sıradaki rapor (DGPMR) bu 
alternatiflerin daha geniş bir kapsamda ele alınması ve 
karar vericilerin BOTAŞ için uygulanacak bir hedef 
ayrıştırma modeline yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Beklenen Faydalar ve Etki 

• Hem hukuki anlamda (AB müktesebatı dahil) hem de 
uygulamada iletim düzeyindeki sistem 
operasyonlarının piyasa koşullarına uygun mesafesi 
sağlanmaktadır.  

• Serbestleştirilmiş piyasada ticari ve düzenlenmiş 
faaliyetlerin net bir şekilde ayrılması yoluyla güvenin 
artması 

• Her bir ayrıştırılmış şirketin kendi operasyonlarına 
odaklanması her bir şirketin yönetilmesine ilişkin olarak 
etkinlik sağlar.  

• Ayrım gözetmeyen erişim hakkının tesis edilmesi 
• İletim fiyatlaması ile ilgili şeffaflığın iyileştirilmesi 

 
Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Ayrıştırma modelinin uygulanmasına dair bir karar üzerine 
BOTAŞ’ın ayrıştırılmasına ilişkin olarak spesifik bir ön şart 
sunulmamaktadır. Geçiş adımlarına, seçilmiş ayrıştırma modeli 

hedeflenerek derhal başlayabilir. 

A1 – BOTAŞ’ın Ayrıştırılması 
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A2 – BOTAŞ için piyasa fiyatlarını bozmayacak fiyatlandırma  

BOTAŞ için maliyeti yansıtan bir fiyatlandırma mekanizmasına geçilmesi. 

Tanım ve Kapsam 

 
 

• BOTAŞ için tüm müşteri segmentlerinde piyasa 
fiyatlarını bozmayacak fiyatlandırma 
uygulamalıdır.  

• Gaz fiyatları arz/talep dengesine göre 
belirlenmelidir. 

• Perakende piyasalar da, tüketicilerin en 
rekabetçi tedarikçiler arasından seçim yapması 
ile verim ve tüketici odağını korumasına ilişkin 
teşvik uygulamasını sağlayan ve rekabetin 
şekillendireceği maliyetleri yansıtan fiyatlara 
dayanmaktadır. 

• AB mevzuatına bağlı olarak devlet tarafından 
konut dışı müşteriler için belirlenen fiyatlar ilga 
edilmiştir ve konutlar için düzenlenen fiyatların, 
alınan önlemin ve mevcut alternatiflerin 
orantılılığının gözden geçirilmesine ilişkin açık 
ve net şartların belirtildiği istisnai durumlarda 
uygulanmasına izin verilecektir. 
 

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• Maliyeti yansıtan fiyatlarla doğal gaz satışı, genel ekonomik 

etkinliğe ilişkin fiyat sinyallerini geliştirecektir.  
• Arzın eksik kaldığı zamanlarda piyasaya gaz girişini 

potansiyel olarak daha yüksek fiyatlarla olsa da teşvik 
edecektir.  

• Maliyet esaslı fiyatlandırma, hacim devri programlarını 
destekleyecektir.  

• Maliyet yansıtmalı fiyatlandırma enerji verimliliğini 
artıracaktır.  

 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Spesifik ön şartlar tanımlanmamıştır. 
Şu anda tarihi olarak düşük düzeylerde petrol fiyatlarının 
olduğu bir dönem yaşadığımızdan sonuç olarak doğal gaz 
fiyatları da önceki dönemlerden daha düşüktür (döviz 
cinsinden). Bu, maliyet bazlı fiyatlandırmanın başlatılması 

için önemli bir fırsattır. 
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A3 – Gaz Devri 

Rekabeti kolaylaştırmak üzere yerleşik şirketin piyasa payının azaltılması için gaz devri programı gerekmektedir. 

Tanım ve Kapsam 

• Senaryo çalışmaları, piyasanın dengeli piyasa payları için 
yalnızca talep gelişimi dinamiklerinin bırakılmasının 
istenilen rekabet seviyesiyle sonuçlanacağının 
beklenmediğini göstermektedir. 

• Bu sebeple, yerleşik şirketin piyasa payını düşürmek ve 
toptan satış seviyesinde rekabeti destekleyebilmek için 
bir devir programı gerekmektedir.  

• Seçenekler karşılaştırıldığında, avantajları ve kısa 
vadede kolay uygulanabilirliği düşünüldüğünde hacim 
devri kontrat devrine oranla daha elverişlidir.  

• Hacim devri, hacimleri belirli bir sözleşmeyle 
ilişkilendirmek yerine büyük pay sahibinin genel 
portföyüne göre belirlenecektir çünkü böyle bir durumda, 
kontratın kullanımı için yerleşik şirketin motivasyonu 
maksimum işletim performansıyla aynı doğrultuda 
değildir. Sabit (salınımsız) gaz deseni yerine, yerleşik 
kuruluşun genel portföyünü yansıtan bir salınım ve al ya 
da öde önerilmektedir. Tüm bunların yanında, beklenen 
rekabeti kolaylaştırmak için devredilen miktar toptan satış 
piyasasında ticareti yapılabilir olmalıdır. Kısa vadeli 
hacim devirleri, devir programları standardize edildikçe 
ve hızlı ve sorunsuzca gerçekleştirildikçe ticaretin 
arttırılmasına öncülük edebilir. 

 

Beklenen Faydalar ve Etki 

• Gaz devri programının yerleşik kuruluşun piyasa payını 
sınırlaması beklenmektedir ve böylece, piyasa, fiyatların 
arz/talep dinamiklerini yansıtacağı farklı bir aşamaya 
geçecektir. 

• Bu şekilde rekabet, yerleşik şirketin politikasındaki 
değişiklikler yerine piyasadaki değişikliklere bağlı olarak 
gelişecektir. 

• Toptan satış seviyesinde rekabet perakende seviyesinde 
artan rekabet için bir ön şarttır. 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Spesifik ön şartlar tanımlanmamıştır. 
Gaz devrinden yararlanabilmek için, portföylerini dengelemeye 
ilişkin riskleri yönetebilmede talebe ve mekanizmalara erişim, 
sağlanması gereken koşullardır. Herhangi bir devir programının 
detayları, müşteri kayıt yöntemleri, ticaret yapabilme becerileri, 
depoya erişimleri ve dengeleme rejimleri oldukça önemlidir ve 

bunlar dikkatlice göz önünde bulundurulmalıdır.   
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A4 – İthalat Kısıtlamalarının Kaldırılması 

Mevcut Doğal Gaz Piyasası Kanununun getirdiği mevcut kısıtlamalar kaldırılacaktır. 

Tanım ve Kapsam 

 
 

• Sınır ötesi giriş noktalarından birinde kapasite edinmek 
isteyen taşıtanların ilk olarak bir ithalat lisansı ve bir 
ithalat sözleşmesi olması gerekecektir. Bunlar, karmaşık 
hukuki prosedürlere ve limitlere tabidir;   

‒ Üçüncü tarafların BOTAŞ’ın ithalat sözleşmesi 
olduğu bir ülkeden gaz ithal etmesine izin 
verilmemektedir 

‒ Diğer ülkelerden yapılacak diğer ithalat 
işlemlerine ilişkin olarak EPDK, mevcut 
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklere, 
rekabet düzeyine ve ihracat bağlantılarına göre 
izin verebilir.  

• Bu, piyasaya giriş önündeki en büyük engellerden 
birisidir. Bu limitler kanun taslağında kaldırılmıştır ancak 
başvurular hala Bakanlığın onayına tabidir.  

• Özel sektör oyuncuları tarafından yapılan gaz ithalatını 
kolaylaştırmak için tüm ithalat kısıtlamaları 
kaldırılacaktır.  
 

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• Arz güvenliğine katkı 
• Daha düşük maliyetli doğal gazın piyasaya getirilmesi 

 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Spesifik ön şartlar tanımlanmamıştır. 
Kısa vadede, büyük oranlarda bir kapasite miktarı bulunmamaktadır, 
özellikle de yüksek talebin olduğu kış döneminde. Orta vadede, giriş 
noktalarındaki kapasite, özel sektörün bu girişlerden ilave gaz ithal 
etmeye ilişkin olası ilgisi doğrultusunda iyileştirilebilir. Bu noktada, 
piyasa katılımcısı olarak BOTAŞ Ticaret, kendi gazını devretmeye 
ve/veya ticaretini yapmaya, başka bir deyişle riskli al ya da öde 
yükümlülükleri yerine kendi portföyünden değer kazanmaya daha 
yatkın hale gelebilir. 
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A5 – Artan Tedarikçi Sayısıyla ve Payıyla Etkin Rekabet 

Yerleşik kuruluşun piyasa payı, çeşitli aşamalar yoluyla azaltılacaktır. 

Tanım ve Kapsam 

• Piyasada yer almaları içim tarafları ikna etmeden, 
rekabetçi ve serbest bir piyasanın yararlarına 
erişilemez. Özel sektör kar beklentileri için risk 
almaktadır ancak piyasadaki öngörülemeyen 
düzenleyici riskleri ya da müdahale edilen 
değişiklikleri üstlenmeyi istemeyebilir. Böylece, yeni 
giriş yoluyla özel sektör katılımı olmadan mevcut 
oligopolistik yapı, rekabetçi bir ortam haline 
gelemez.  

• Büyük piyasa payı olan herhangi bir oyuncunun 
piyasa dinamiklerini belirlemesi istenmiyorsa özel 
sektör katılımını kolaylaştıracak başka yollar vardır. 
Mevcut durumda Gaz Devri Programları toptan satış 
seviyesinde rekabeti kolaylaştıracak en uygun yol 
olarak görünmektedir.  

• Devir programları tedarike ve kapasiteye, özellikle 
de piyasa açılışının ilk aşamalarında yetersiz erişim 
sorununu çözme yoludur.  

• Ancak, gaz devrinden faydalanabilmek için talebe ve 
aynı zamanda portföylerini dengelemeye ilişkin 
riskleri yönetmek için mekanizmalara erişim 
sağlanması gereken koşullardır. 

 

Beklenen Faydalar ve Etki 

• Enerji sektörü politikalarının hedeflediği doğrultuda 
doğal gaz piyasasında artan özel sektör katılımı. 

• Artan ticari faaliyetler ve rekabetçi ve işlevsel bir 
toptan satış piyasasının kurulması. 

• Daha müşteri odaklı doğal gaz tedariki. 
• Rekabet eden şirketler içinde rekabetçilikle 

sonuçlanan verimlilik. 
 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

A1 – BOTAŞ’ın Ayrıştırılması 
A2 – BOTAŞ için Piyasa Fiyatlarını Bozmayacak Fiyatlandırma 
A3 – Gaz Devri 
A4 – İthalat Kısıtlamalarının Kaldırılması 
B2 – EPİAŞ’ta Gün Öncesi Gaz Ticaretinin Uygulanması 
C1 - Ticaret Kurallarının Geliştirilmesi 
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A6 – DSO’ların Ayrıştırılması 

Serbest tüketicilik limiti sıfıra düşürülecek ve piyasa tam perakende rekabetine açılacaktır.  

Tanım ve Kapsam 

 
• Türkiye’de dağıtım şirketleri genellikle, tek bir çatı altında 

faaliyet gösteren dağıtım şebekesi ve gaz 
tedarik/perakende işletmesiyle dikey entegredir. Şu anda 
DSO’lar için hesap ayrışması dışında hiçbir ayrıştırma 
kuralı geçerli değildir.  

• Yürürlükteki DGPK’de, 1 Ocak 2002’den itibaren dağıtım 
ve perakende satış faaliyetlerinin muhasebesinin 
ayrıştırılması öngörülmektedir (Geçici Madde 3 Paragraf 
1d) 

• Kanun taslağında bu hükmün geçici madde statüsü 
sonlandırılıp kalıcı madde olması önerilmiştir.  

• DSO’nun tedarik işlevlerinin dağıtım işlevlerinden 
ayrıştırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca dağıtım şirketinin 
bağımsızlığı sağlanacaktır.  

• Elektrik dağıtım şirketlerinde uygulandığı şekilde hukuki 
ayrıştırma, bu alanda ilerlemeye yönelik bir model olarak 
alınabilir. EPDK, hukuki ayrıştırmanın uygulanması 
konusunda önemli düzeyde deneyim ve uzmanlığa 
sahiptir. 

• Nihai kullanıcı seviyesinde istenilen rekabetin 
sağlanabilmesi için ayrıştırmanın rekabette bir oyun alanı 
yaratması beklenmektedir. 
 

Beklenen Faydalar ve Etki 

• DSO’nun tüm tedarikçilere eşit davranması 
• Perakende düzeyinde daha fazla rekabet ve tedarik 

segmentinde düzenleme çalışmalarının düzeyinin 
azalması 

• Daha iyi müşteri ilişkileri ve müşterilere yönelik katma 
değerli hizmetler 
 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

A5 – Artan Tedarikçi Sayısıyla ve Payıyla Etkin Rekabet 
Perakende düzeyinde rekabetin artırılması, Türkiye’deki doğal gaz 
toptan satış piyasasının özel sektörün daha fazla katılımı ve bunun 
sonucunda rekabetin artmasıyla olgunluk aşamasına 
ulaşmasından sonra gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu eylem, 
piyasa reformunda daha sonraki bir aşamada başlatılabilir. Daha 
büyük bir tüketici havuzu rekabeti için, gereklilikler, altyapı, 
yönetmelikler ve usuller, ticari beceriler, risk azaltma araçları vb. 
karşılanacaktır.  
Bu, sonraki adım olan tam piyasa açıklığının sağlanması için bir 

ön şarttır. 

DSOlar 
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A7 – Tam Piyasa Açıklığı 

Serbest tüketici limiti sıfıra düşürülecek ve piyasa tam perakende rekabetine açılacaktır. 

Tanım ve Kapsam 

 
• Endüstriyel ve ticari müşteriler şu anda tamamen serbest 

tüketici konumundadır.  
• Hanehalkı müşterileri için serbest tüketici limiti, 5362 sayılı 

Kurul Kararı uyarınca yıllık 75.000 m3 gaz tüketimi şeklinde 
belirlenmiştir (ortalama yıllık hanehalkı tüketiminin çok 
üzerinde). 

• Yeni yatırımlar ile finanse edilen bölgelerde ilk beş yıl için 
serbestlik limiti 15 mcm olarak belirlenmiştir. 

• Türkiye’de toptan satış düzeyinde rekabet sağlandıktan ve 
yeterli düzeyde risk yönetim araçlarının olduğu olgun bir 
ticaret ortamı tesis edildikten sonra tam piyasa açıklığı 
uygulanacaktır. 

• Türkiye’de serbest tüketicilik limiti hem elektrik hem de 
doğal gaz alanında kademeli olarak düşürülmektedir. Aynı 
yaklaşım bu alandaki gelişim için de kullanılabilir. 

• Tam perakende rekabetine ulaşmaya yönelik olarak bir 
hedef tarihin belirlenmesi, bu hedefin bağlayıcı bir 
mevzuatla kesinleştirilmesi ve doğal gaz piyasasında 
serbestleşmenin sağlanmasına yönelik bu nihai noktaya 
ulaşma çalışmalarının koordine edilmesi tavsiye 
edilmektedir.   

• Tam perakende rekabeti, son kaynak tedarikçisi ve 
korunmasız tüketicilerin korunmasına yönelik araçların 
uygulamaya konmasıyla tamamlanacaktır. 
 

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• Perakende düzeyinde rekabetin sağlanması, arz ve 

talep dengesini yansıtan doğru fiyatlandırmayı, 
kaynakların verimli bir şekilde tahsisini ve 
verimsizliklerin önlenmesini sağlayacaktır. 

 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

A6 – DSO’ların Ayrıştırılması 
DSO’ların ayrıştırılmasına benzer olarak, perakende düzeyinde 
rekabetin artırılması, Türkiye’deki doğal gaz toptan satış 
piyasasının özel sektörün daha fazla katılımı ve bunun 
sonucunda rekabetin artmasıyla olgunluk aşamasına 
ulaşmasından sonra gerçekleştirilecektir.  
Dolayısıyla bu eylem, piyasa reformlarında daha sonraki bir 

aşamada başlatılabilir. 

DSOlar 
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B1 – İletim Sistemi Operatörünün Altyapısının İyileştirilmesi 
Taşıtanlar, gün öncesi piyasayla portföylerini dengeleme fırsatı verilerek desteklenecektir.  

Tanım ve Kapsam 

 
• İletim sisteminin geliştirilmesi, işlevsel gaz piyasalarının 

oluşturulması için elzemdir. Çünkü iletim sistemi, gazın 
güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlamak, yapısal 
kısıtları önlemek, bölgesel bağlantılılığı geliştirmek ve 
merkez noktaların gelişimini desteklemek için yeterli 
iletim kapasitesi olmasını sağlayacaktır.     

• Ayrıca şunun belirtilmesi gerekir ki SCADA ve bilişim 
sistemlerine yapılan yatırımlar da dengeleme ve gaz 
ticaret platformları içeren işlevsel bir gaz piyasasının 
oluşturulması için önemli ön şartlardandır. Buna ek 
olarak güvenilir ve doğru veri aktarımı, piyasa şeffaflığını 
ve piyasa izleme uygulamalarını geliştirecektir. 

 

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• Dengeleme hizmetleri ve diğer yan gaz hizmetlerinin 

rekabetçi tedariki 
• İletim sistemi operatörü, taşıtanlara daha sofistike 

kapasite ürünleri sunacaktır.  
• İlave gaz talebine cevap verilebilecektir 
• Güvenilir taşımacılık hizmeti sunulabilecektir. 
• Yeni iletim hatları ve piyasanın genişlemesi ile rekabetin 

güçlendirilmesi. 
• Piyasa gelişimi desteklenecektir.  

 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Belirli bir ön şart tanımlanmamıştır. 
IPA2012 CS01 ve CS03 projelerinin sonuçları, özellikle İSO’nun 
bilişimle ilgili yatırımlarına ilişkin olarak değerli girdiler 

sağlayacaktır. 
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B2-EPİAŞ’ta gün öncesi gaz ticaretinin uygulanması 
Taşıtanlar, gün öncesi piyasayla portföylerini dengeleme fırsatı verilerek desteklenecektir. 

Tanım ve Kapsam 

 
• Gün öncesi piyasa EPİAŞ tarafından başlatılacak ve 

yürütülecektir.  
• BOTAŞ’ın gün öncesi piyasasının geliştirilmesi üzerine 

çalışmakta olduğu bilinmektedir.  
• Gün öncesi piyasasının işleyişinin bir sonucu olarak 

oluşacak fiyat arz/talep dinamiklerinin belirlediği 
referans fiyat görevi görecektir.  

• Buna ek olarak, sadece gün öncesi piyasa fiyatları değil, 
aynı zamanda dengeleme mekanizması ve dengeleyici 
gaz fiyatlarının belirlenmesi bu aşama kapsamında 
değerlendirilebilir. Şuan EBT’ye Dengeleme Gaz 
Modülünü uygulamak için sürmekte olan çalışmaların 
olduğu bilinmektedir. 

 

Beklenen Faydalar ve Etki 

• Taşıtanlar, portföylerini dengelemek için önemli bir araca 
sahip olacaktır.  

• Taşıtanlar, gerçek “tüccarlara” dönüşecek ve taşıtan 
statüsüne sahip olmayabilen yeni tüccarlar ortaya çıkacaktır. 
Bu, piyasa pozisyonlarının yönetilebilmesi, fiyat sinyallerinin 
gözlemlenebilmesi ve ticari anlaşmalar yapılabilmesiyle 
mümkün olacaktır.  

• Uzun dönemde ticari hub gelişimi desteklenecektir. 
• Şeffaf piyasa fiyatı 
• Organize ticaret ortamı 
•  

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

C1 – Ticaret Kurallarının İyileştirilmesi 
 
EPİAŞ’ta bir gün öncesi piyasasının başlatılması için piyasa 

kuralları getirilecek ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe konacaktır. 
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B3 – Arz Çeşitliliğinin Arttırılması 

Düzgün bir şekilde işleyen bir doğal gaz piyasasıyla oluşturulmasıyla birlikte Türkiye’ye düşük maliyetli doğal gaz getirmeye 

yönelik yeni giriş kapasitesinin (LNG, boru gazı ve yeraltı depolama) uygulamaya konulması beklenmektedir. 

Tanım ve Kapsam 

 
 
 

• Şunun belirtilmesi gerekir ki bu, belirli bir tarafça 
gerçekleştirilecek bir faaliyet değil, normal işleyen piyasa 
koşulları altında serbestleştirme çalışmalarının bir 
sonucudur. 

• Arz ve talep dengesini yansıtan fiyatların olduğu serbest 
bir piyasa ortamı, yatırımcılara uzun dönemli 
projeksiyonlar yapma ve Türkiye’ye rekabetçi fiyatlarla 
doğal gaz getirmeye yönelik projeler üretme fırsatı 
verecektir. Bu, yeni boru gazı, LNG ve yeraltı depolama 
projelerinin üretilip gerçekleştirilmesini sağlayabilir. 

• Serbestleşmiş piyasa ortamı sonucunda oluşacak 
rekabetçi bir şekilde işleyen piyasaların önemli bir 
özelliğidir. 

 

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• Arz güvenliğine katkı 
• Daha düşük maliyetli doğal gazın piyasaya getirilmesi 
• Fazla arz olan bir dönemde daha düşük maliyetli gazla 

yeni giriş kapasitesi, yerleşik şirketin “al ya da öde” 
yükümlülüklerini tehdit edebilir.  

 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

B1 –İletim Sistemi Operatörünün Altyapısının İyileştirilmesi 
C2 –LNG ve yeraltı depolamaya ilişkin ÜTE’nin Geliştirilmesi 
 
Yukarıda derhal gerçekleştirilmesi gereken ön şartlar 
verilmektedir ancak giriş kapasitenin artırılması, normal piyasa 
koşulları altında işlevsel bir serbest piyasa ortamının 
sağlanmasının bir sonucudur. 
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C1 – Ticaret Kurallarının Geliştirilmesi 
Ticaret kurallarının (ŞİD, dengeleme, şeffaflık, raporlama) geliştirilmesi 

Tanım ve Kapsam 

• Özel sektörün daha fazla katılımıyla (hem katılımcı sayısı hem de alınıp 
satılan gaz miktarı) rekabetin artması, piyasa kuralları ve ticaret 
ortamı açısından sofistikasyon gerektirir. Özel sektör oyuncularına 
portföylerini ve ticari risklerini yönetmeleri için imkan sağlanması 
gerekmektedir. 

• İlk olarak piyasa yerleri ve temel ticari kurallar belirlenecek ve mevzuat 
yoluyla uygulanacaktır. Bunun ardından bu kuralların yürürlüğe 
konması gelecektir. Türkiye’deki doğal gaz piyasası, aşağıdaki 
alanlarda iyileştirmeler yapılmasını gerektirmektedir: 

‒ İletim Sistemi Operatörünün sistemi dengeleme imkanlarının 
artırılması  ve dengeleme mekanizmasının güçlendirilmesi 
(yan hizmetlerin uygulamaya konması dahil) 

‒ Taşıtanların portföyünün dengelenmesi için gün öncesi 
piyasası kurallarının getirilmesi 

‒ Şeffaflık ve piyasa güvenilirliği için temelin oluşturulması 
‒ Piyasanın temel verilerinin raporlanmasının sağlanması 

• IPA2012 kapsamında CS01 ve CS03 projeleri, bu piyasa kurallarının 
tanımlanmasına yardımcı olacak bileşenleri içerir. 

• Yeterli bir gaz fiyatlandırma rejiminin iyileştirilmesi gaz tedariki ve ticareti 
faaliyetlerini teşvik edecektir. Sonuç olarak, iletim sistemi yeni 
kapasite ürünleri için ek taleple karşılaşacaktır.  

• Bu ürünler, esnek şartlarla, süresi, kesilebilirliği ve kullan-ya da-kaybet 
prensiplerine istinaden ayrıştırılmış iletim kuruluşu tarafından 
sunulmalıdır.  

• İthalat çeşitliliğini iyileştirmek için çerçevenin ithalatçılara belirli bir süre 
önceden iletim sistemi operatörüne kapasite gereksinimlerini işaret 
etme becerisi vermesi gerekecektir.  

• Bu da uzun vadeli kapasite ayırma sistemi ve/veya başka bir yaklaşımla 
gerçekleştirilebilir. Ancak bu işi özenle ele almak, kapasitenin 
istiflenmesi engellemek için gereklidir. Uzun vadeli kapasitenin yanı 
sıra, daha kısa vadeli kapasite ürünlerini tanımlamak ve ikincil 
kapasite ticaretini başlatmak atılacak önemli bir adımdır.    

•  

Beklenen Faydalar ve Etki 

• Artan ticaretin etkili rekabete ve güçlü fiyat sinyaline sebep 
olması 

• Artan piyasa güvenilirliği 
• Taşıtanların ve tacirlerin risklerinin daha iyi yönetilmesi 
• Etkili ve öngörülebilir bir piyasanın oluşturulması, uzun 

dönemde ticari hub gelişimini de destekleyecektir. 
• Taşıtanların artan iletim sistemi kullanımı 
• Kapasite gerekliliği için işaret  
• Arz güvenliğine ilişkin olumlu etkiler.   
•  

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

Ticaret kurallarının iyileştirilmesine hemen başlanalabilir. Bu konu 
altında bahsedilen iyileştirmeler, Türkiye’de düzgün bir şekilde 
işleyen bir doğal gaz piyasası oluşturmaya yönelik minimum 
şartlardır. Gelişen bir piyasa için ek iyileştirmeler, düzeltici eylemler 

ve değişiklikler zorunludur.   
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C2 – LNG ve Yeraltı Depolama için ÜTE’nin Geliştirilmesi 
 LNG ve USG için Üçüncü Taraf Erişimi geliştirilecektir. 

Tanım ve Kapsam 

 
 

• Düzenlenen üçüncü taraf erişimine (DÜTE) ilişkin olarak 
depolama erişimi sunulmaktadır. EPDK, yeterli 
depolama kapasitesi olana kadar DÜTE’yi devam 
ettirme imkanına sahiptir. 

• Depolama tarifelerinin belirlenmesine dair yönetmelik 
taslağına göre bir açık erişim programı 
tanımlanmaktadır; yeni depolama projeleri, müzakereli 
ÜTE için başvuruda bulunabilir.  

• Daha kısa dönemlerde kapasite ayırtmanın mümkğn 
olması için LNG ve yeraltı depolamaya ilişkin ÜTE 
güçlendirilecektir.  

• Yeni kapasiteye erişime ilişkin muafiyetler, altyapı 
(LNG, yer altı depolama, iletim) yatırımlarını kısıtlayan 
Türk mevzuatında tanımlanmamaktadır. ÜTE’ye ilişkin 
muafiyetler, bu alandaki yatırımları teşvik etmek için 
tanımlanacaktır. 

• Dahası, kuralları ve ÜTE önemlerini iyileştirmenin yanı 
sıra özel işletmecilerin yatırım yapmak isteyecekleri bir 
piyasa ortamını sağlamak çok önemlidir. Bunların hepsi 

serbestleştirilmiş bir piyasa ortamına bağlıdır.  

Beklenen Faydalar ve Etki 

 
• LNG ve yeraltı depolama tesislerinden daha iyi bir şekilde 

faydalanılması 
• LNG ve yeraltı depolamaya yapılan yatırımların artması 

• Daha iyi portföy yönetimi ve risk azaltmanın desteklenmesi 

Sorumlu Taraf 

Ön Şartlar ve Uygulama Hususları 

C1 – Ticaret Kurallarının İyileştirilmesi 
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Doğal Gaz Piyasasının Serbestleştirilmesine İlişkin Yol Haritası 

Önemli bir eylem / başarı 

Sürekli geliştirme eylemleri 

BOTAŞ için piyasa 
fiyatlarını bozmayacak 

fiyatlandırma A2 

Gaz Devri A3 
Artan Tedarikçi Sayısıyla ve 

Payıyla Etkin Rekabet A5 
DSO’ların 

Ayrıştırılması A6 

Arz Çeşitliliğinin 
Arttırılması B3 

EPİAŞ’ta gün öncesi gaz 

ticaretinin uygulanması B2 

BOTAŞ’ın 
Ayrıştırılması A1 

LNG ve Yeraltı Depolama 
için ÜTE’nin Geliştirilmesi C2 

İletim Sistem 
Operatörünün Altyapısının 

İyileştirilmesi B1 ….. 

Ticari Kuralların 
İyileştirilmesi C1 ….. 

İthalat Kısıtlamalarının 

Kaldırılması A4 

Tam Piyasa Açıklığı A7 
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Yol haritasında derhal başlatılabilecek 5 eylem bulunamaktadır: BOTAŞ'ın ayrıştırılması, BOTAŞ için maliyet 
yansıtan fiyatlandırmaya geçilmesi ve Türkiye'deki doğal gaz piyasası için ticaret kurallarının iyileştirilmesi, gaz 
devri programları ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması.  
Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesinde BOTAŞ'ın ayrıştırılması gecikmiş bir eylemdir çünkü 
piyasada BOTAŞ'ın dışında taşıtanlar mevcuttur ve sistem işletim faaliyetlerinin tedarik işlerinden ayrıştırılması, 
hem uluslararası uygulamalarla uyum hem de pratik şartlar açısından BOTAŞ'ın herkese eşit mesafesini 
göstermek için ilk ve en önemli adımdır. Benzer şekilde, herhangi bir emtia piyasasının değer zinciri geneline 
uygulanan ve gerektiğinde doğrudan destekleme programlarıyla desteklenen maliyet bazlı fiyatlandırma, pazarın 
olgunluk düzeyi ne olursa olsun serbest bir pazarın temelidir. Serbestleştirme çalışmalarının temel eylemleri olan 
BOTAŞ'ın ayrıştırılması (A1) ve BOTAŞ için piyasa fiyatlarını bozmayacak fiyatlandırma (A2), yol haritasında 
yer alan aşağıdaki hususların çoğu için ön şart niteliğinde olan 2 unsurdur.  
Eylem C1, yani ticaret kurallarının iyileştirilmesi, piyasanın daha fazla gelişiminden önce meydana gelecek ve 
bu gelişimi destekleyecek toplu bir faaliyet olarak görülebilir. Bu eylem çoğunlukla, yeni ve geliştirilmiş piyasa 
kurallarının tanımlanması ve bununla birlikte ilgili mevzuatın oluşturulmasını içerir. Ticari ortamı güçlendirecek 
piyasa kuralları ve düzenlemeler çoğunlukla dengeleme hizmetlerinin iyileştirilmesi, yeni enerji ve kapasite 
ürünlerinin (ve bunlara eşlik eden pazar yerlerinin) uygulamaya konması ve şeffaflık uygulamalarının geliştirilmesi 
hakkındadır. Ticaret ortamı açısından yapılan bu iyileştirmeyi, ilk olarak bu kuralların iletim sistemi operatörü 
tarafında uygulamaya konması açısından iletim sistemi operatörünün altyapısında bunlara eşlik eden 
iyileştirmeler izleyecektir (bilişim, SCADA, gaz ölçüm altyapısı vb.). Ticaret ortamından yapılan bu iyileştirmeler 
ayrıca EPİAŞ'ta gün öncesi gaz ticaretinin başlatılmasına (B2) ve LNG ve yeraltı depolama kapasitelerinin 
kullanılmasına yönelik olarak ÜTE'nin geliştirilmesine (C2) yol açacaktır.  
 

Yol Haritasının Özeti (1/2) 
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Yol Haritasının Özeti (2/2) 

Bu aksiyonlar tamamlandığı zaman, piyasadaki ihracatçıların ve tacirlerin eşit şartlar altında faaliyet 
gösterme ve portföy ve risklerini daha iyi yönetme konusunda yeterli araçları olacaktır. Bu ortam, güvenilir 
gaz taşınmasını temin edecek yeterli iletimi kapasitesini sağlamak, yapısal kısıtlardan kaçınmak, bölgesel 
bağlantıyı iyileştirme ve merkez gelişmelerini desteklemek için iletim sistemi operatör altyapısını 
iyileştirme (B1) ile desteklenmelidir. Buna ek olarak, güvenilir ve doğru veri transferi piyasa şeffaflığı ve 
piyasa denetleme rutinlerini arttıracaktır. 
 

Ticaret için kolaylaştırılmış bir ortam, geliştirilmiş altyapı ve YDD ve LNG tesislerinin iyileştirilmiş kullanımı 
ve ithalat kısıtlamalarının kaldırılması, rekabeti ve arz güvenliğini arttıracak Tedarik Çeşitlendirmesi (B3) 
için yol açması beklenmektedir. İşlevsel bir rekabet ve etkin erişim kuralları olan bir ortamda, yatırımcılar 
uzun vadeli projeksiyonlar yapma ve Türkiye’ye doğal gaz getirmek için projeler geliştirmek üzere teşvik 
edileceklerdir. Bu projeler serbestleştirilmiş rekabetçi piyasayı ve az güvenliğini destekleyeceklerdir.  
 

Nihai kullanıcı perspektifinden, perakende seviyesinde rekabetin kolaylaştırılması DSO’ların 
ayrıştırılmasıyla beraber gelmektedir. Ancak, daha büyük bir tüketici havuzu rekabeti için, gereklilikler, 
altyapı, yönetmelikler ve usuller, ticari beceriler, risk azaltma araçları vb. karşılanmalıdır. Bu sebeple 
DSO’ların ayrıştırılmasının (A6), pürüzsüz bir geçiş olması ve beklenen rekabet seviyesine ulaşmak için 
ön şartlar tamamlandıktan sonra gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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8.3. EK III – Piyasanın Serbestleşmesi Üzerine Senaryo Analizi 

 
Senaryo Analizi: 

Aşağıda yer alan talep projeksiyonları, gösterge niteliğindeki yıllık bileşik büyüme oranı değerleri baz alınarak oluşturulmuştur ve farklı talep gelişim aralıklarını 
ifade etmektedir. Kamu ve özel şirketlerin uzun vadeli tedarik sözleşmelerine ilişkin olarak özel sektör için bir oyun alanı analizi gerçekleştirildi. Aşağıda yer alan 
tüm yorumlarda yıllık kontrat miktarları baz alınmıştır ve hiçbir Al ya da Öde yükümlülüğü göz önünde bulundurulmamıştır. Bu analiz yoluyla, karar vericiler 
“aksiyon almama” seçeneğini ve olası politika eylemlerini, talep gelişim senaryolarına bağlı olarak değerlendirebileceklerdir.  

Şekil 92 – Piyasa Serbestleşmesi Senaryo Analizi için Arz ve Talep Projeksiyonları 
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Yüksel Talep Gelişim Aralığı (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: %4-%6 Alanı): Bu talep senaryosu, 2000-2015 ve 2010-2015 dönemlerinde talebin yaklaşık 
ortalama yıllık bileşik büyüme oranları baz alınarak hazırlanmıştır. Doğalgaz tüketiminin böyle bir hız kazanması durumunda, BOTAŞ’ın mevcut uzun vadeli 
sözleşmeleri ve özel sektör talebi karşılamada yeterli olamayacaklardır. Piyasanın serbestleşmesini ve özel sektörün katılımını kolaylaştırmak üzere, özel 
sektörün piyasadaki payının artması için özel sektörün gereken gazı ilave olarak getirmesine izin vermenin yollarını açmak makul olabilir. BOTAŞ’ın, yeni gaz 
ithalatı sözleşmeleri yapması ya da var olan sözleşmeleri uzatmaları yapma konusunda kısıtlanırsa, 2025 yılına kadar pazar payı %40 seviyelerinin altına kadar 
inebilir. BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin uzatıldığı / yenilendiği takdirde, BOTAŞ’ın pazar payının %40 seviyelerinin altına inmesi beklenmemektedir. Bu 
nedenle, aktif özel sektör katılımı 2025 yılına kadar beklenmediği müddetçe, bu güçlü talep gelişimi hem sözleşme hem de hacim devrinde, herhangi bir aksiyon 
almayı gerektirmeyebilir.  

Özetlemek gerekirse, özel sektör katılımını arttırmak için yüksek talep gelişimi, BOTAŞ’ın yeni ve uzatılmış sözleşmelerinin sınırlandığı ve gerekli gazın özel 
sektör tarafından getirilmesine izin verildiği müddetçe iyi bir fırsat olabilir. Sözleşme/hacim devri seçeneklerinin kullanıldığı durumlarda, elbette özel sektörün 
pazar payının hızla artması beklenmektedir. Hâlihazırda şebeke nüfuzu artmış mesken gaz tüketimine ve enerji sektöründe gitgide artan yenilenebilir enerji ve 
kömür yatırımlarına ilişkin olarak bu şekilde bir sürekliliği olan talep gelişiminin bir paradigma değişimi olmadan beklenmesinin kolay olmadığı da göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Orta Talep Gelişim Aralığı (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: %2-%4 Alanı): Bu talep senaryosu 2010-2015 ve 2013-2015 dönemlerinde talebin yaklaşık ortalama 
yıllık bileşik büyüme oranları baz alınarak hazırlanmıştır. Özel sektörün ve BOTAŞ’ın toplam yıllık kontrat miktarlarının 2020 yılının başlarına kadar yeterli 
olacakları beklenmektedir ve bunun da ötesinde, sözleşmelerin bitimiyle beraber talebi karşılamak için ilave gaz gerekli olacaktır. BOTAŞ’ın sözleşmelerinin 
yenilenmemesi /uzatılmaması ve ilave gazı özel sektörün ithal etmesi durumunda, BOTAŞ’ın pazar payının %40 seviyelerinin altına ancak 2026 sonrasında 
düşmesi beklenmektedir. Buradaki kilit nokta BOTAŞ’ın sözleşmelerinin uzatılmasıdır çünkü sözleşme devri/hacim devri seçenekleri kullanılmadıkça ve 
BOTAŞ’ın sözleşmeleri yenilendikçe/uzatıldıkça özel sektörün pazar payının ancak %30 seviyelerine ulaşacağı beklenmektedir.  

Özetle, talebin hızla büyümemesi durumunda, talebe dayalı pazarın serbestleşmesi kısıtlı kalacaktır ve böylece, sözleşme devri/hacim devri seçenekleri, özellikle 
de özel sektörün payının kısa vadede artması bekleniyorsa bu senaryolarda çok daha fazla öne çıkar hale gelecektir. Bu talep senaryosunun son zamanlardaki 
talep gelişimi dinamiklerini yansıttığı göz önünde bulundurulursa, piyasadaki rekabeti attırmak için karar vericilerin proaktif bir şekilde aksiyon olması ve özel 
sektör katılımının kolaylaştırılması gerekmektedir.  

Düşük Talep Gelişim Aralığı (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: %0-%2 Alanı): Bu talep senaryosu, 2013-2015 döneminde talebin yaklaşık yıllık bileşik büyüme 
oranı ve olası bir talep artışı gerçekleşmeme durumu baz alınarak hazırlanmıştır. Özel sektöre bağlı artan rekabet üzerindeki talep etkisini nötrleştirmek için bu 
senaryo ortaya çıkarılmıştır. Düşük talep senaryosu açık bir şekilde mevcut uzun vadeli sözleşmeler için piyasada bir rekabet olacağı gerçeğinin altını 
çizmektedir. Zira 2020 yılının başlarına kadar, kamu ve özel sektörün toplam yıllık sözleşme miktarları öngörülen talep gelişimini aşmaktadır. Ancak, düşük talep 
durumu, talep temelli özel sektör pazar payı artış fırsatlarını sınırlandırmaktadır. Özellikle, mevcut BOTAŞ sözleşmelerinin uzatılması/yenilenmesi halinde, özel 
sektörün pazar payının ortalama olarak %20 seviyelerinde dalgalanması beklenmektedir. Bu sebeple, sözleşme devri/hacim devri seçenekleri, daha yoğun bir 
özel sektör katılımını kolaylaştırma yolunda önemli bir araç haline gelmektedir.   
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Sonuçlar 

Aşağıda yer alan analiz, kamu sektörünün olası pazar payı gelişimini, BOTAŞ sözleşmelerini yenileyip/uzatıp yenilemeyecek/uzatmayacak politika eylemlerine 
ve talep gelişimi bağlı olarak özetlemektedir. BOTAŞ sona erecek olan sözleşmelerini uzatmaz/yenilemezse bile “Aksiyon almama” seçeneğinin (herhangi bir 
devir programını gerçekleştirmeme seçeneği), 2021 yılında kadar, farklı talep senaryoları kapsamında farklı bir sonuç yaratmayacağı gözlemlenmektedir. Başka 
bir deyişle, herhangi bir devir programı için bir politika eylemi gerçekleştirilmediği sürece, özel sektörün pazar payının 2021 yılına kadar %68 seviyesinin altına 
düşmesi beklenmemektedir.  

 

Şekil 93 – Senaryo Analizi Altında Kamu Payının Gelişimi  

 

Analizin Metodolojisi: BOTAŞ sözleşmelerinin uzatılmaması senaryosu için, varsayılan yıllık bileşik büyüme oranları için talep tahmin edilmiş ve tüm BOTAŞ sözleşmelerinin 
toplam yıllık sözleşme miktarları tahmin edilen talepten, özel sektör için oyun alanı belirlemek üzere düşülmüştür. BOTAŞ sözleşmelerinin uzatılması senaryosunda, kamu 
sektörünün toplam yıllık sözleşme oranları ancak mevcut bilinen uzun vadeli sözleşmeleri kapsamaktadır ve ilave talep özel sektör tarafından karşılanmaktadır.
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8.4. EK – III – Taslak Versiyon 1’e Gelen Yorumlar için Entegrasyon Tablosu 

Raporun ilk teslimine gelen tüm görüşler ve alınan aksiyonlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.  
Maddeler üzerinden görüş sahipleri ile tek tek geçilmiştir. 
 

Yorum Veren Kurum Yorum Referansı İlgili Rapor Bölümü Yorum Aksiyon 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.001  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

N/A 

“Türkiye özelinde mevcut doğal gaz 
piyasasının değerlendirilmesinden ziyade 
kazanan firma tarafından evvelce 
hazırlanmış raporlardan önemli ölçüde alıntı 
yapılarak hazırlanmıştır.”  

Spesifik örnekler sunulmadığı 
için aksiyon alınmamıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.002 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Bölüm  2,3,5,7 

“piyasa bazlı fiyatlandırma 
olmadığı ve çapraz sübvansiyon 
uygulaması konusundan bahsettiği, bu 
durumun 
özellikle uluslararası ticarette ülkemizi zor 
durumda bırakma potansiyelinin olduğu”  

İfadeler alternative şekilde 
sunulmaktadır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.003  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Tüm 

“BOTAŞ'ın ayrıştırılması ifadesinin yerine 
de BOTAŞ'ın 
yeniden yapılandırılması ifadesinin 
kullanılmasının” 

Ayrışma literatürde genel 
geçer bir kavram olduğu için 
değişiklik yapılmamıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.004  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 5 

“maliyet bazlı fiyatlandırma 
vb. önerilerin firma tarafından yapılacak 
senaryo bazlı çalışmalar doğrultusunda 
nümerik olarak incelenmesinin”  

Bu çalışmanın kapsamında 
olmaması ve önemli veri 
kısıtları sebebiyle başka bir 
çalışma dahilinde ele 
alınması kararlaştırılmıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.005 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Bölüm 1 

“Raporun hazırlanma amacının ne olduğu, 
şartnameye göre raporun hangi kısımları 
içermesi gerektiği, yüklenici firmanın bu 
raporda daha öncesinden ifade edilmemiş 
hangi yeni sonuçları ortaya koyduğu”  

Raporun giriş bölümünde bu 
anlatım zaten mevcuttur. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.006 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Tüm 

“Raporun çok uzun ve konu olarak dağınık 
olduğu dikkate alındığında her 
bölümün sonuna özet ve verilmek istenen 
mesajların ifade edildiği bir kısmın 

Her bölümün başına “Bölüm 
Girişi” eklenerek o bölümde 
ne anlatıldığı özetlenmiştir. 
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eklenmesine”  

ETKB - EİGM 

29/09/2015.007  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Tüm 

“Raporda Türkiye doğal gaz sektörü 
açısından üst yöneticiler tarafından 
faydalanılacak bilgi yoğunluğunun düşük 
olması”  

İçerik zenginleştirilmiş ve 
kapsamda olmayan bir yol 
haritası ekstra olarak 
hazırlanmıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.008  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

N/A “alıntılar ile sayfa sayısının arttırılması”  
Spesifik örnekler sunulmadığı 
için aksiyon alınmamıştır 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.009 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

N/A “hazırlanan dilin İngilizce olması”  
Raporun Türkçe çevirisi de 
teslim edilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.010 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Bölüm 1  

“BOTAŞ’ın şikayet edilmesi ile 
başlanılmasının uygun olmadığı” ve  
“BOTAŞ tarafından Danışmana 
aktarılmasının sağlanması”   

İlk bölümde şikayet amacı 
olmayan ilgili bilgilendirme 
cümlesi kaldırılmıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.011  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Bölüm 1  

““Transparent and Non-Discriminatory TPA 
Framework and Tariff Methodology”nin 2. 
sırada, “Necessary Conditions for 
Progress”in 
3. sırada olmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.”  

Raporun mantık akışı 
çerçevesinde bu şekilde bir 
değişiklik uygun olmayacağı 
ve amaca hizmet etmeyeceği 
için aksiyon alınmamıştır. 
TPA konusu kısıtlar arasında 
yer almakla birlikte şartname 
gerekiği daha geniş yer rapor 
devamında verilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.012 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.  

Bölüm 2.1  
“ifadesinde katsayılarla birlikte üretimde kaç 
milyar metreküp artışın 
olduğunun da verilmesinin”  

Eklenmiş ve 
detaylandırılmıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.013 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 2.1 

“ifadesine 2014 yılında yaşanan kuraklığın 
doğal gaz 
tüketimini arttırdığı bilgisini eklemenin 
faydalı olacağı”  

Eklenmiş ve 
detaylandırılmıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.014  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 2.1 
“İngiltere’den 
spot LNG ithalatının yapıldığına dair bir veri 
bulunmamaktadır”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 
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ETKB - EİGM 

29/09/2015.015  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 2.2 
“HHI endeksi tablosunda yer alan 12.000 
değerinin, 
endeksin üst sınırının 10.000 olması”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.016  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 2.3 

“Availability of definite information and 
guarantee obtained by the 
natural gas seller regarding the source, 
reserves, generation facilities and 
transmission 
system of the natural gas to be imported,” 
ifadesi 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununa 
ilişkin bir hüküm olup Tasarı ile 
getirilmemiştir.”  

Doğru anlam verecek şekilde 
düzenlenmiştir. 
 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.017  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 2.3 

“Tasarıya göre, Türk Petrol Kanununa göre 
arama ve işletme ruhsat sahaları ve 
bunların dışında kalan açık sahalarda 
depolama lisansı verilmeden önce 
Bakanlığın onayının alınması 
gerekmektedir.”  

Aksi bilgilendirme 
edinilemediği için aksiyon 
alınmamıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.018  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 2.3 

“unused capacity”nin karşılığı kullanılmamış 
kapasitedir. Teknik 
olarak kullanılmamış kapasite Tasarıda yer 
alan kullanılabilir kapasite ile aynı anlama 
gelmemektedir.”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.019 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 2.3 

““Subscribers consuming less than a 
determined amount of gas will be 
enabled to be supplied with cheaper gas 
considering their social and economic 
conditions.” 
ifadesi Tasarının herhangi bir yerinde 
geçmemektedir”  

Doğru anlam verecek şekilde 
ek açıkmalalarla 
düzenlenmiştir. 
 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.020 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 2.4 

“Figure 16’da liberalizasyon öncesinde de 
depolamanın ve araştırmanın 
bulunması gerekmektedir. Figure 16’nın 
hazırlanmasında mantık hatası 
bulunmaktadır.” 

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 
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ETKB - EİGM 

29/09/2015.021  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 3.1 
“Table 5 ve Figure 17’nin verilerinin 2014 
yılı verileri ile güncellenmesi 
gerekmektedir.” 

Başka bilgilendirme 
edinilemediği için alternatif bir 
yöntemle güncellenmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.022  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 3.2 

““the list of requirements block the way of 
procuring spot gas for import.” 
ifadesi yer almasına rağmen 4646 sayılı 
Doğal Gaz Kanununda spot LNG ithalatında 
ithal 
edilecek doğal gazın kaynağı, rezervleri, 
üretim tesisleri …..Kuruma bildirme 
zorunluluğundan muaftır”  

Doğru anlam verecek şekilde 
düzenlenmiştir. 
 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.023  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 3.3 

“Talep edilen Depolama Kapasitesi toplamı 
Depolama Şirketi’nin ilan ettiği toplam 
kapasiteden fazla ise; taleplerine göre Pro-
rata ile 
rezervasyon yapılır.” hükümleri yer 
almaktadır. Bu nedenle kapasite başvuruları 
önce 
başvurana öncelik verilir prensibine göre 
değerlendirilmemektedir.”  

Doğru anlam verecek şekilde 
düzenlenmiştir. 
 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.024 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 3.3 

“Tasarıya göre, Türk Petrol Kanununa göre 
arama ve işletme ruhsat sahaları ve 
bunların dışında kalan açık sahalarda 
depolama lisansı 
verilmeden önce Bakanlığın onayının 
alınması gerekmektedir.”   

Başka bilgilendirme 
edinilemediği için aksiyon 
alınmamıştır. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.025 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 4 

“Selected EU Practices” başlığı altında 
Avusturya, Almanya, Fransa ve İspanya 
özelinde açıklamalara yer verilmektedir. Ana 
başlığın altında, böyle bir bölümün neden 
oluşturulduğu, okuyucunun bu bölümden ne 
kazanması gerektiği”  

Her bölümün başına “Bölüm 
Girişi” eklenerek o bölümde 
ne anlatıldığı özetlenmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.026 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 5.1 

“fiyat kontrolünün piyasa mekanizmasına 
zarar verdiği, doğal gaz fiyatlarının 
düşük tutulmasının fazla tüketime yol açtığı 
yüklenici firma tarafından ifade edilmekte 
olup 

Bu çalışmanın kapsamında 
olmaması ve önemli veri 
kısıtları sebebiyle başka bir 
çalışma dahilinde ele 
alınması kararlaştırılmıştır. 
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bu ifadelerin sayısal verilerle desteklenmesi”  İlgili konuyla alakalı 
çalışmalar bilgi kutularında 
yer almaktadır.  

ETKB - EİGM 

29/09/2015.027 
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E.   

Bölüm 5.2 

““Removing barriers to entry for suppliers by 
removing the legal 
requirement that new entrants may only 
supply gas from countries where BOTAŞ 
does not 
have a supply contract.” ifadesine bu 
durumun Doğal Gaz Piyasası Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
kaldırılacağının ilave edilmesinin yararlı 
olacağı” 

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.028  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 6.1.1.2 

“EPDK’nın 46381-1 nolu kararına atıf 
yapılmakta ancak ilgili Kurul Kararı’nın 
4638-1 şeklinde olması gerektiği 
düşünülmektedir”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

ETKB - EİGM 

29/09/2015.029  
 
Yazı No: 81461157-
730.99-E. 

Bölüm 7.8 

“EPDK için kullanılan “watchdog” ifadesinin 
eğer aynı anlamı karşılayacak ise 
“observer” ya da daha uygun bir ifade ile 
değiştirilmesi”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.001  
“Mevcut durum tespitinden çok Danışman 
Firma yorumlarından oluştuğu,”  

Detaylı veri kaynakları 
eklenmiş ve 
detaylandırılmıştır. 

BOTAŞ 28/08/2015.002  

“Türkiye doğal gaz sektörü özel çalışması 

yerine, Avrupa Birliği ülkelerinde 

gerçekleştirilen uygulamaların tekrarı 

niteliğini haiz olduğu, içerisinde ülkemizin 

öncelikleri açısından başarısız olmuş bazı 

tecrübelerin hâlihazırda mevcut AB 

mevzuatı referans alınarak bir çeşit 

doğruluğu ispatlanmamış dayatmalar olarak 

rapora yansıdığı” 

AB örneklerindeki iyi 
uygulamalar ve eksiklikler 
tabloları eklenmiştir. 
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BOTAŞ 28/08/2015.003  
“raporda yer alan bilgilerin nitelikleri gereği 
verilen referansların yetersiz kaldığı ve 
güvenilir bulunmadığı düşünülmektedir.”  

Detaylı veri kaynakları 
eklenmiş ve 
detaylandırılmıştır. 
 

BOTAŞ 28/08/2015.004  “raporun Türkçe hazırlanması gerektiği” 
Raporun Türkçe çevirisi de 
teslim edilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.005  

“enerji arz güvenliği önceliği ile piyasa 
serbestleşmesi ve BOTAŞ’ın piyasa payı 
arasında doğrudan bir ilişki kurulmasının 
yerinde bir tespit olmadığı 
düşünülmektedir.”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.006  
“Raporun çeşitli yerlerinde  geçen “West 
Line” olarak yazılmış ifadeler “Western 
Route” olarak düzeltilmelidir”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.007  
“yer alan “Figure 4 – Long Term Natural 
Gas Contracts and Demand Developments” 
tablosunda”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.008  
“Bölüm 2.1 sayfa 4 ‘ün son paragrafında yer 
alan 

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.009  

“The Contract dated 14 February 1986 
between Gazprom export LLC and BOTAŞ 
for the import of 6 bcm/a of natural gas via 
Western Route was amicably terminated on 
December 31, 2011 by the Parties.”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.010  

“Ayrıca, tabloda 2009 ve 2011 yılları için 
BOTAŞ’ın spot LNG ithalatı olarak belirtilen 
rakamlar, fiili ithalat rakamlarımızla 
uyuşmamaktadır. “  

BOTAŞ’tan konuyla alakalı 
başka bilgilendirme 
edinilemediği için EPDK verisi 
kullanılmıştır.  

BOTAŞ 28/08/2015.011  
“Kuruluşumuz faaliyetleri ile ilgili olmak 
üzere çapraz sübvansiyon iddialarında 
bulunulduğu görülmüştür”  

 

BOTAŞ 28/08/2015.012  

““BOTAŞ has long-term LNG purchase 
contracts with Algeria (SONATRACH) and 
Nigeria (SHELL), and receives LNG at 
Marmara Ereğlisi Terminal.”  
 

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 
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BOTAŞ 28/08/2015.013  
““The first, and so far the only, privately 
owned LNG terminal was commissioned 
with a BOTAŞ cargo in 2009.”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.014  

““The Contract dated 14 February 1986 
between Gazprom export LLC and BOTAŞ 
for the import of 6 bcm/a of natural gas via 
Western Route expired on December 31, 
2011. Four private sector companies started 
to import that 6 bcm/a of natural gas in total 
from Russian Federation via the Western 
Route as of 2013.”“  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.015  
“Kuruluşumuz faaliyetleri ile ilgili olmak 
üzere çapraz sübvansiyon iddialarında 
bulunulduğu görülmüştür”  

İfadeler alternatif şekilde 
sunulmaktadır. 

BOTAŞ 28/08/2015.016  

“Raporun çeşitli yerlerinde Kuruluşumuza ait 
yayınlanmayan ikili anlaşmalarda yer alan 
bilgilere ve dengeleme gazı fiyatının 
tespitine yönelik bazı tespit ve 
değerlendirmelere yer verildiği tespit 
edilmiştir: Bu bölümlerin 
değerlendirmelerden komple çıkartılması 
gerekmektedir.“  

 
İfadeler alternatif şekilde 
sunulmaktadır. 

BOTAŞ 28/08/2015.017  

“ As known, BOTAŞ has been assigned by 
the Decision of Council of Ministers on a 
yearly basis to purchase spot LNG and 
natural gas under contracts within one year 
duration, when required, for the sole 
purpose of maintaining supply security of 
Turkey, without aiming increasing its market 
share. In this context, BOTAŞ has engaged 
in spot LNG trade and procured gas from 
private importers in Turkey.” 

Toplantıda kararlaştırldığı 
şekilde düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.018  

“Despite NGML allows the volume releases 
and this approach was also articulated in 
Turkey sometimes in past in order to reduce 
the dominance of BOTAŞ, no action was 
taken so far.”    

Toplantıda kararlaştırldığı 
şekilde düzeltilmiştir. 
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BOTAŞ 28/08/2015.019  

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmelidir. 
“ However, for the time being, it is not 
certain who will be importing the concerned 
additional volume.” 
 

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.020  

Raporun çeşitli yerlerinde Kuruluşumuza ait 
yayınlanmayan ikili anlaşmalarda yer alan 
bilgilere ve dengeleme gazı fiyatının 
tespitine yönelik bazı tespit ve 
değerlendirmelere yer verildiği tespit 
edilmiştir  

İfadeler alternatif şekilde 
sunulmaktadır. 

BOTAŞ 28/08/2015.021  
““Shell” amblemi yerine “NLNG” ,  
“SOCAR” ambleminin yerine ise “AGSC” 
yazılmalıdır. “  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.022  
“Keeping in mind the 10% obligation created 
by NGML, exisiting storage capacity 
allocated to BOTAŞ is already not enough.”  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.023  
“Kuruluşumuz faaliyetleri ile ilgili olmak 
üzere çapraz sübvansiyon iddialarında 
bulunulduğu görülmüştür”  

İfadeler alternatif şekilde 
sunulmaktadır. 

BOTAŞ 28/08/2015.024  
“From a country that BOTAS has” ibaresinin 
sonuna “contract with” eklenmelidir  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 

BOTAŞ 28/08/2015.025  

From a country that BOTAS has” ibaresine 
cevaben “Yes” kısmına “Except for LNG 
import in accordance with NGML.” ibaresi 
eklenmelidir.  

Belirtildiği şekilde 
düzeltilmiştir. 
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8.5. EK – III – Taslak Versiyon 2’e Gelen Yorumlar için Entegrasyon Tablosu 

Yorum Veren Kurum Yorum Referansı İlgili Rapor Bölümü Yorum Aksiyon 

BOTAŞ 05/01/2016.001  Uzun Vadeli Doğal Gaz Sözleşmeleri ve 
Talep Gelişimi başlıklı Şekil 4’te “Kontrat 
Devri” veri etiketinin “Özel Sektör” olarak 
değiştirilmesi, “TANAP” veri etiketinin 
“Azerbaycan Faz-2” olarak değiştirilmesi. 
(Change of TANAP to Azerbaijan Phase 2 
and contract release to private sector at 
Figure 4) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.002  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Mutabakat 
Zaptıyla ilgili düzeltmeler (corrections in 
relation to MoU between Republic of 
Turkey and Republic of Azerbaijan) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.003  Şekil 9’da gözlemlenen rakamsal 
uyumsuzluğun giderilmesi (correcton of 
value mismatch between at Figure 9) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.004  Kontrat devri ihaleleriyle alakalı ifadenin 
düzenlenmesi (rearrangement of the 
wording related to contract release) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.005  Şekil 15 - Doğal Gaz Piyasasındaki Önemli 
Olayların Zaman Çizelgesi’nin 2012 yılı 
kısmında yer alan “6bcm’lik Batı Hattı 
kontratı için ihale yapıldı” ifadesinin 
çıkartılması. (removal of tender Western 
Route contract wording in Figure 15) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.006  “Kuruluşumuz tarafından doğal gaz satışı 
yapılan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret 
Santrallerine uygulanan doğal gaz satış 
fiyatlarının yayınlanmayan fiyatlar olması 
sebebi ile ilgili müşteri grubuna ilişkin farazi 
bilgilerin herhangi bir tespite veya öngörüye 
taban oluşturamayacağından ilgili ifadenin 
rapordan çıkartılması gerekmektedir.” 
(since the sales prices to BO-BOT plants 

Eklendi 
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are not known, they cannot be base for 
the detection made in the report)  

BOTAŞ 05/01/2016.007  “Kuruluşumuz tarafından doğal gaz satışı 
yapılan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret 
Santrallerine uygulanan doğal gaz satış 
fiyatlarının yayınlanmayan fiyatlar olması 
sebebi ile ilgili müşteri grubuna ilişkin farazi 
bilgilerin herhangi bir tespite veya öngörüye 
taban oluşturamayacağından ilgili ifadenin 
rapordan çıkartılması gerekmektedir.” 
(since the sales prices to BO-BOT plants 
are not known, they cannot be base for 
the detection made in the report)  

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.008  “Kuruluşumuzun ithalat maliyetlerinin 
artması veya Türk Lirasının büyük değer 
kaybetmesinden doğacak kayıplarının 
Hazine tarafından, fiyat kontrolü kanallarının 
(Yap İşlet – Yap İşlet Devret ve EÜAŞ 
elektrik santralleri) da yardımıyla 
karşılandığını belirtmekte olup, ilgili ifadenin 
gerçeği yansıtmaması nedeni ile rapordan 
çıkartılması gerekmektedir.” (The argument 
that related losses are to be 
compensated from Treasury and price 
control mechanisms does not reflect the 
reality) 

Kaldırıldı 

BOTAŞ 05/01/2016.009  “Piyasa oyuncusu bir doğal gaz ithalatçısına 
yönelik bir analizi kapsadığı iddiası ile 
hazırlanan grafik ve ilgili yorumlar, 
gerçekleşen durumu yansıtmayan, sözü 
edilen analiz için yetersiz veriler ve yanıltıcı 
bir dönem seçimi ile tamamen hatalı bir 
değerlendirme niteliğinde olup, söz konusu 
grafiğin ve ilgili anlatım/açıklama 
bölümlerinin rapordan tamamen çıkartılması 
gerekmektedir” (the analysis is not 
reflecting the reality due to the chosen 
period, insufficient data) 

Kaldırıldı 
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BOTAŞ 05/01/2016.010  “Aşağıdaki bölümlerde açıklanan 
sözleşmelerin devri yöntemiyle BOTAŞ’ın 
piyasa payını azaltmış olsa da arz güvenliği 
açısından BOTAŞ’ın özellikle 2013 ve 2014 
yıllarında özel ithalatçılardan gaz temin ettiği 
gözlemlenmiştir. 2013 yılı öncesinde bunun 
aksine bir hareket olup bu dönemde 
BOTAŞ’ın toptancılara gaz satışı yaptığı 
düşünülmektedir.  
 
Yukarıdaki paragrafın çıkartılması ve yerine 
aşağıdaki ifadelerin yazılması uygundur.” 
(change of sentence according to a new 
suggestion) 

ETKB DIAB görüşü ile 
ilerlendi. 

BOTAŞ 05/01/2016.011  “BOTAŞ Görüşü: EPDK’nın 3577 sayılı 
Kurul Kararı ile; Doğal gaz piyasasında 
toptan satış fiyatlarının taraflar arasında 
serbestçe belirlenmesi hüküm altına 
alındığından yukarıdaki ifadelerin söz 
konusu mevzuata aykırı yorumlar içermesi 
nedeni ile rapordan çıkartılması 
gerekmektedir.” (removal of 2 key-
takeaway bullets due to regulation 
against comments) 

ETKB DIAB görüşü ile 
ilerlendi. 

BOTAŞ 05/01/2016.012  “BOTAŞ’ın arz güvenliği sorumluluğu ile ilgili 
bazı referansların rapordan çıkarılması” 
(removal of some references related to 
supply security responsibility of BOTAŞ) 

Kaldırıldı 

BOTAŞ 05/01/2016.013  Kontrat devri konusuyla alakalı bazı 
düzeltmelerin yapılması (some 
arrangements in relation to contract 
release) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.014  Hükümetlerarası anlaşmalarla ilgili terimsel 
düzeltme (correction in relation to 
intergovernmental agreement term) 

Eklendi 

BOTAŞ 05/01/2016.015  EGEGAZ Terminali’ine teslim edilen kargo 
tipiyle ilgili düzeltme (correction related to 
cargo deliveries to EGEGAZ Temrinal) 

Eklendi 
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BOTAŞ 05/01/2016.016  Dengeleme gazı fiyatının geç 
yayımlandığına dair ibarelerin kaldırılması 
(removal of the arguments on late 
announcement of balancing gas price) 

Kaldırıldı 

BOTAŞ 05/01/2016.017  “Dengeleme Gazı”nı ticari bir araç olarak 
belirten ifadelerin yeniden düzenlenmesi ve 
yukarıda işaretli ifadelere benzer ifadelerin 
rapordan çıkartılması gerekmektedir.” 
(removal of the arguments which 
considers balancing gas as a commercial 
tool) 
 

Düzenlendi 

BOTAŞ 05/01/2016.018  “Kuruluşumuz tarafından doğal gaz satışı 
yapılan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret 
Santrallerine uygulanan doğal gaz satış 
fiyatlarının yayınlanmayan fiyatlar olması 
sebebi ile ilgili müşteri grubuna ilişkin farazi 
bilgilerin herhangi bir tespite veya öngörüye 
taban oluşturamayacağından ilgili ifadenin 
rapordan çıkartılması gerekmektedir.” 
(since the sales prices to BO-BOT plants 
are not known, they cannot be base for 
the detection made in the report)  

Kaldırıldı 

 
 
 
 

8.6. EK – IV – Taslak Versiyon 3’e Gelen Yorumlar için Entegrasyon Tablosu 

Yorum Veren Kurum Yorum Referansı İlgili Rapor Bölümü Yorum Aksiyon 

BOTAŞ 31/03/2016.001  Yorum 1 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.002  Yorum 2 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.003  Yorum 3 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 
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BOTAŞ 31/03/2016.004  Yorum 4 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.005  Yorum 5 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.006  Yorum 6 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.007  Yorum 7 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.008  Yorum 8 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.009  Yorum 9 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.010  Yorum 10 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.011  Yorum 11 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.012  Yorum 12 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.013  Yorum 13 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.014  Yorum 14 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.015  Yorum 15 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.016  Yorum 16 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.017  Yorum 17 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.018  Yorum 18 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.016  Yorum 19 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.017  Yorum 20 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

BOTAŞ 31/03/2016.018  Yorum 21 BOTAŞ’ın yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 
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8.7. EK – V – Taslak Versiyon 4’e Gelen Yorumlar için Entegrasyon Tablosu 

Yorum Veren Kurum Yorum Referansı İlgili Rapor Bölümü Yorum Aksiyon 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 1 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 2 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 3 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 4 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 5 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 6 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 7 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 8 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 9 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 10 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 11 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 12 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 13 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 14 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 

ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 15 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 
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ETKB - EİGM 24/06/2016  Yorum 16 EİGM’nin yorumları 
doğrultusunda düzenlendi. 
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Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş 
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(“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki 
şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir 
veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL 
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birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” 
olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet 
sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının 
yasal yapısının detaylı açıklaması 
www.deloitte.com/about adresinde yer 
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Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal 
danışmanlık, risk yönetimi, vergi ve ilgili 
alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet 
gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine 
hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı 
bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan 
global üye firma ağı ile Deloitte, 
müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları 
zorlukları aşmalarına destek olmak ve 
başarılarına katkıda bulunmak amacıyla 
dünya standartlarında yüksek kaliteli 
hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 225.000’i 
aşan uzman kadrosu ile kendini iz bırakan 
bir etki yaratmaya adamıştır. Deloitte, her 5 
Fortune Global 500® şirketinden 4’üne 
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DNV GL, enerji sektöründe; DNV, KEMA, 
Garrad Hassan ve GL Renewables 
Certification’ın güçleri birleştirilmiştir. DNV 
GL’de hizmet veren 2500 enerji uzmanı 
güvenli, güvenilir, verimli ve sürdürülebilir 
bir enerji arzını sağlamada, dünyanın her 
yerindeki müşterilere destek vermektedir. 
Şirketimiz, yenilenebilir enerjiler ve enerji 
verimliliği de dâhil olmak üzere enerji değer 
zincirine dünya çapında bilinen test, 
sertifikasyon ve danışmanlık hizmetleri 
vermektedir. Uzmanlık alanlarımız kıyı ve 
açık deniz rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, 
konvansiyonel enerji üretimi, iletim ve 
dağıtım, akıllı şebekeler ve sürdürülebilir 
enerji kullanımının yanı sıra enerji piyasaları 
ve düzenlemelerini de kapsamaktadır. Test, 
sertifikasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz 
birbirinden bağımsız olarak verilmektedir. 
DNV-GL hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için lütfen www.dnvgl.com adresini ziyaret 
ediniz.  
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