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Yasal ve Gizlilik Uyarısı 

Bu belge, ekinde yer alan tüm diğer belgelerle birlikte bir bütündür; bu belgenin içerisinde yer alan tüm bilgiler Accenture Danışmanlık Limited Şirketi (“Accenture”) mülkiyetinde 

olup, Accenture gizli bilgisi niteliğindedir. Burada bulunan bilgi, fikir ve görüşler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü (“Müşteri”) tarafından bu belgede belirtilen hizmetlerle ilgili yardım sağlama kabiliyetini geliştirmek üzere kullanılacaktır. 

Belgede yer alan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü Accenture tarafında beyan ve garanti edilmemektedir. Belge üzerinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik 

gerçekleştirilebilir. Bu belge kopyalanamaz ve belgenin teslim edildiği, Accenture tarafından gönderildiği veya Accenture tarafından bir kopyasının paylaşıldığı kişi dışında ifşa 

edilemez ve dağıtılamaz. Müşteri açıkça geleceğe yönelik tahmin ve beyanlar da dahil olmak üzere, imada bulunulan, ifade edilen ve Belgede veya başka herhangi bir yazılı veya 

sözlü iletişimdeki eksiklikten ötürü oluşabilecek her türlü durum için tüm sorumluluğu reddeder. 

Yukarıdaki nedenlerle bu belgenin içeriği ve eğer mevcutsa Accenture tarafından sağlanan tüm ilgili belge ve bilgiler (i) belgenin değerlendirilmesinden doğrudan sorumlu olan 

Müşteri çalışanları dışında herhangi bir kişiye iletilmemeli veya ifşa edilmemeli; (ii) yalnızca Accenture tarafından talep edildiğinde ve bu doğrultuda yazılı rıza bildirimi yapıldığı 

takdirde belgenin değerlendirilmesinde görevli üçüncü şahıslarla paylaşılmalı; (iii) belgenin değerlendirilmesi  dışında herhangi başka bir amaçla herhangi bir kişi tarafından 

kullanılmamalıdır; (iv) belgenin içeriğiyle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya başlatılabilecek herhangi bir yasal işlem nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. 

“Accenture”a olan atıflar; sözleşme icrasında temin edilecek ve itimat edilecek işgücü, yönetim, kilit çalışanlar, tesis ve performans stratejileri de dahil olmak üzere Accenture 

iştiraklerine referanslar içerebilir. Müşteri, mevcut olan ilgili tüm garanti ve teminatlar çerçevesinde, çıktıların kabulü sonrası; kullanımı, Accenture tarafından sağlanan, yeniden 

düzenlenmiş iş süreçleri ve uygulamaları dahil olmak üzere, hizmet ve çıktıların sözleşme uyarınca Müşteri iş gereksinimlerini ve iç yönergelerine uyumluluğu konularında sorumlu 

olacaktır. 

Bu belge Müşteri tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup bu nedenle herhangi bir yanlışlık veya hata ya da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen 

herhangi bir eylem için sorumluluk kabul edilmez. 

Yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olunması ve hizmetlerin, Müşteri ve işi için geçerli olan tüm kanunlarla uyumlu olmasını sağlamak Müşteri’nin 

sorumluluğundadır. Accenture, hizmetlerinin Müşteri için geçerli olan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olacağı hususunda hukuki, mali veya düzenleyici tavsiye ve güvence 

vermemektedir. 

Accenture adı, logosu, Accenture’ın ve/veya diğer ülkelerdeki iştiraklerinin ticari markalarıdır. Bu belge başkaların mülkiyetinde bulunan ticari markalara atıfta bulunabilir. Ticari 

markaların bu biçimde kullanılması Accenture’un bu markaların sahibi olduğu anlamına gelmemekte ve bu markaların yasal sahipleriyle Accenture arasında bir ortaklık olduğunu 

ima veya iddia edilmemektedir. 

Müşteri; hizmet, çıktı ve diğer ürünlerin herhangi birinin nasıl kullanılacağı veya Accenture tarafından hizmetleri sonucu ortaya konulan öneriler ile ilerlenmesi konularında 

sorumludur. Accenture hizmetlerinin herhangi bir fayda sağlayacağını beyan ve garanti etmez ve bu faydaların doğması konusunda güvence verilemez.  
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1. TARİHÇE VE İŞİN KAPSAMI 

Accenture, aşağıda yer verilen kapsamda “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının 

Oluşturulması Danışmanlık Hizmetleri”ni sunmak adına Dünya Bankası Sözleşmesi kapsamında “Gaz 

Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması Danışmanlık Hizmetleri”ni sunmak 

adına seçilmiştir. Proje 5 Haziran 2015 tarihinde başlamış ve işbu Nihai Raporun, 24 Haziran 2016 tarihinde 

sunulmasıyla tamamlanmıştır. Nihai Rapor ile diğer tüm raporlar halen gözden geçirilmekte olup, 

paydaşların isteklerine uygun olarak güncellenecektir. 

Bu çalışma ile aşağıdaki sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir: 

 EBT’nin gaz piyasası platformundaki ihtiyaçları karşılayabildiğinin teyidi ya da gerekli ise, 

fonksiyonel ve teknik (yazılım dahil) kriterleri için idari destek ve değişiklik önerilerinin getirilmesi,   

 Ticari dengeleme ve/veya toptan spot gaz satış ticaretini mümkün kılmak üzere Gaz Ticareti 

Platformu ve ilgili bileşenlerinin fonksiyonel tasarımının hazırlanması, 

 2016 yılına kadar saha ziyaretleri, eğitimler ve çalıştaylar ile ilgili personele eğitim verilmesi. 

Danışman projeyi Teknik Şartnameye uygun olarak 2 ana görev altında ve 3 aşamada tamamlamıştır:  

 Mevcut EBT’nin ve yeni EBT için hazırlanan fizibilitelerin incelenmesi ve  

 Gaz Ticaret Platformu’nun ve ilgili bileşenlerinin, BOTAŞ SCADA ve simülasyon sistemleri ile olan 

entegrasyonlarını da dikkate alarak, fonksiyonel ve yapısal tasarımı.   

Aşamalar: 

 Aşama 1: Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri   

 Aşama 2: Fonksiyonel ve Teknik Tasarım   

 Aşama 3: Eğitim ve Kapasite Gelişimi   

Bahsi geçen tüm aşamalar ve ana görevlerde Bakanlığın amaçları ve politikaları göz önünde bulundurarak 

belirlenen tüm alt görevler tamamlamıştır. Görevler ve tamamlanan çıktılar Teknik Şartname’ye uygun 

olarak aşağıda sunulmuştur: 

Şekil 1 Teknik Şartnameye Uygun Olarak Tamamlanmış Çıktılar  
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Yukarıda bahsi geçen çıktılara ilişkin olarak tamamlanma oranları ile teslim tarihlerine aşağıda yer 

verilmiştir. Teslim tarihlerindeki gecikmeler ile diğer tüm gelişmeler, Aylık İlerleme Raporları ile Ara 

Değerlendirme Raporları’nda sunulmuştur. 

Şekil 2 Haziran 2016 itibarıyla Proje Planı ve Çıktıların Teslim Tarihleri  

 

 

Danışman dört yönlendirme komitesi toplantısına katılarak gelişmeleri tartışmış ve raporlamış olup, iki 

seminer ve birçok çalıştay düzenleyerek raporlarında yer alan mesajları katılımcılar ile paylaşmıştır. Son 

olarak projenin kapsamı Mayıs 2016’da düzenlenen bir dizi eğitimde özetlenmiştir. 

Raporların isimleri yeteri kadar açıklayıcı olmakla birlikte Danışman, bazı raporları daha geniş kapsamda 

ele alması sebebiyle raporlar arasındaki ilişkileri düzenlemiş ve paydaşlara sunmuştur. Bu ilişkiler aşağıdaki 

şekilde görselleştirilmiştir. Bu şekil aynı zamanda Danışman’ın projeyi nasıl yönettiğine dair yaklaşımını 

ortaya koymaktadır. 
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Şekil 3 Raporlar Arasındaki İlişkiler  

 

 

Analiz dokümanları kapsamlı bir şekilde mevcut durumu özetlemeye çalışırken, tasarım raporları 

Danışman’ın önerilerini ortaya koymuştur. Proje çıktılarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki kısımlarda 

sunulmuştur.  
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2. ÇIKTILAR 

2.1. Mevcut EBT’nin İncelenmesi ve Yeni EBT’nin 

Tasarlanması 

Mevcut EBT’nin incelenmesi ve ve bulguların sunulması ile (“D3 - Taslak İnceleme ve Değerlendirme 

Raporu”nda olduğu üzere) EBT’nin tasarlanacak olan Gaz Ticareti Platformu ile uyumlu ve bu platform için 

yeterli seviyede olmasının teminini amaçlanmaktadır. Bu bulgular “D4 - Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel 

Tasarım ve Özellikler Raporu”na doğrudan girdi sağlamıştır. Danışman analizlerde tespit edilen eksikliklere 

göre EBT için yeni fonksiyonel tasarımları ve özellikleri tanımlamış ve EBT’ye dair tüm analizleri ve 

tasarımları özetleyen ve bir araya getiren “D5 – Nihai Görev 1 Raporu”nu sunmuştur. 

Şekil 4 Üst Seviyede Mevcut ve Yeni EBT Modülleri 

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 
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Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki fonksiyonlar, EBT’ye dair ana geliştirme noktaları olarak 
belirlenmiştir: 

 Şeffaflık 

 Kapasite Ticareti (Birincil ve İkincil) 

İyi işleyen bir doğalgaz piyasası oluşturabilmenin ilk ve en önemli adımı şeffaflık konusudur. Şeffaflık; 

taşıtanlar, tacirler ve yatırımcılar için yatırım, ticaret ve portföy dengeleme karar süreçleri için gerekli bilgileri 

sağlayacaktır.1 Güneydoğu Avrupa bölgesinde lider olmayı ve bir gaz ticaret merkezi kurmayı hedefleyen 

Türkiye, şeffaflık konusunda AB standartlarını yakalamak ve hatta aşmak zorundadır. Bu hedefler ve gerekli 

çalışmalar, Türkiye’nin AB doğal gaz piyasasında geçerli şeffaflık gereksinimlerini karşılamasını ve tüm 

enterkonneksiyon noktalarındaki ve üçüncü ülkeler ile olan giriş / çıkış noktalarındaki kapasite tahsis 

mekanizmalarına ilişkin kurallara uymasını gerekli kılmaktadır. Tahsis mekanizmalarına ilişkin olarak CAM 

Şebeke Yönetmeliği yükümlülüklerini birincil ve ikincil kapasite rezervasyonu için uygulayan platformlar, 

kapasite tahsisinin çoklu fonksiyonlarını ve süreçlerini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. 

Doğal gaz iletim şebekelerine erişimi düzenleyen 715/2009 sayılı Tüzük, şeffaflık konusunda çeşitli 

gereksinimler getirmiş  ve Avrupa’da kapasite tahsis mekanizmasının ve kısıt yönetim prosedürlerinin 

uygulanması için yol açmıştır. Aynı şekilde, Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Kodu hazırlanmış, 

onaylanmış ve Ekim 2013 ayında 984/2013  sayılı Tüzük olarak yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile, doğal 

gaz iletim şebekelerine erişimin eşit taraflar arasından ayrım gözetmeksizin sağlanması için 1 Kasım 2015 

tarihine kadar süre tanımlanmıştır. Bunun sonucunda, ürünlerin standardizasyonu ve kapasite 

platformlarının kurulması ile, kapasite ürünleri genişlemiş ve sınır-ötesi ticaret kapasitelerinin kullanımına 

imkan tanınmıştır.   

Türkiye’nin stratejik hedefleri ile Avrupa Doğal Gaz Piyasasındaki gelişmeler dikkate alındığında; şeffaflığa, 

kapasite tahsis mekanizmasına ve rezervasyon platformlarına (örneğin, PRISMA) ilişkin mevcut düzenleme 

ve uygulamalar, BOTAŞ İletim Şirketi’nin mevcut EBT yapısı için önerilecek yeni ilave fonksiyonel 

gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde temel oluşturacaktır. Bu çerçevede, ilgili AB kurum ve kuruluşlarınca 

yayımlanan aşağıdaki düzenleme ve dokümanlar, işbu raporun AB doğal gaz piyasası gereksinimleri ile 

tam bir uyum içerisinde olmasının ve herhangi bir çelişkiye verilmemesinin sağlanması için ana bilgi 

kaynağı olarak kullanılmışlardır:   

 Doğal gaz iletim şebekelerine erişim koşulları ve 1775/2005 sayılı EC Tüzüğün yürürlükten 

kaldırılması hakkındaki 715/2009  sayılı ve 13 Temmuz 2009 tarihli  Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Tüzüğü,  

 Doğal Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsis Mekanizmasının Kurulmasına Dair bir Şebeke 

Yönetmeliğinin Oluşturulması ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 715/2009 sayılı Tüzüğünün 

(EC) Desteklenmesi hakkındaki 984/2013 sayılı ve 14 Ekim 2013 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB), 

 Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği ve Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri Kılavuzu 

için ENTSOG İş Gereksinimleri Şartnamesi, 

 Edig@s Şeffaflık ve Piyasa İzleme Yayını Belgesi, versiyon 5.1, 

 PRISMA, Birincil ve İkincil Kapasite Ticaret Dokümanları. 

İlk aşamada, düzenleyici ve altyapı iyileştirmeleri ile şeffaflığa ilişkin fonksiyonel tasarım ve özellikler hemen 

hayata geçirilebilir. Şeffaflık fonksiyonaliteleri, Gaz Ticaret Platformu’nun gelişimine ve spot ve futures 

piyasalarının oluşmasına paralel olarak genişletilecektir. Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli kapasite 

ürünlerinin sunulması gerekli olup, ilk aşamada, EBT’nin yönetimi ve işletiminden sorumlu olan birimin İhale 

Ofisi olması önerilmektedir.  

                                                      
 
 
1 Şeffaflık konusunun mevcut mevzuat ve devam eden çalışmalar, tasarı halindeki mevzuat kapsamında ticari sır olarak addedilen 
hususlar haricinde değerlendirilmesi ve Şebeke İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin Tadili’nde de bu çerçevenin dikkate alınması 
gerekmektedir. 
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Nihai aşamada ise, Avrupa ülkeleri ile olan enterkonneksiyon noktalarına ilişkin kapasite ihalelerinin, İhale 

Ofisi olarak PRISMA tarafından yürütülmesi ve diğer kapasite ihalelerinin ise mevcut EBT birimi tarafından 

yürütülmesi önerilmektedir.    

 

Şekil 5 Yeni EBT Gelişimi Yol Haritası 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Genel olarak yeni EBT’de, şeffaflığa ilişkin 17 ve birincil ile ikincil kapasite ticaretine ilişkin 94 fonksiyonel 

gereksinim belirlenmiştir. Bu fonksiyonel gereksinimler detaylıca incelenmiş olup, 21 tasarım özelliği 

oluşturmuştur. Yeni fonksiyonel gereksinimlerin ve özelliklerin detayı “D4 - Yeni EBT için Taslak 

Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu” ve D5 – “Nihai Görev 1 Raporu” kapsamında sunulmuştur. 

 

2.2. Avrupa ve Türkiye Gaz Piyasalarının İncelenmesi 

Danışman tarafından sunulan “D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nun (DSER-2)” amacı;  

 Serbestleşme, teknolojik ilerlemeler (kaya gazı aramaları gibi), küresel olarak azalan talep ve artan 

doğal gaz sayesinde likit Avrupa gaz ticaret merkezlerinde giderek artan “doğal gazın doğal gazla 

rekabeti” (“gas-on-gas”) ile birlikte gerçekleşen doğal gaz fiyat oluşumuna genel bir bakış 

sağlanması,  

 Büyümeyi ve tüketici refahını sağlamak adına rekabetçi fiyatlar üzerinden güvenli enerji arzını 

sağlayan tek bir piyasanın ve bunun sonucunda da Hedeflenen Gaz Piyasası Modeli’nin 

oluşturulabilmesi amacıyla AB’nin aldığı önlemlerin bir özetinin sunulması, 

 Özellikle başarılı bir piyasa değişim modeli için kritik önem taşıyan hususlar üzerinde odaklanarak, 

Türkiye Doğal Gaz Piyasasının örnek Avrupa piyasaları (İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve 

İngiltere) ile genel bir karşılaştırmasının sunulmasıdır.   

Rapor, Danışman’ın Türkiye’nin piyasa geliştirme kapasitesi ile fiziksel ve kurumsal kapasitelerini ve 

dengeleme piyasalarının etkili bir şekilde işletilebilmesi adına gerekli ölçüm altyapısını dikkate alarak, 

Türkiye’ye yönelik en uygun Piyasa Modeli ve ilgili piyasa değişim yol haritasına ilişkin tavsiyelerinin yer 

aldığı “D10 - Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme Raporu’na (FSER)” ve “D7 - Analiz Raporları’na 

(ANR-1 ve ANR-2)” doğrudan girdi sağlamıştır. 
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Doğal gaz fiyatları ve bu fiyatların nasıl oluştuğu, yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini ve piyasa 

gelişimini etkilemektedir. Doğal gaz toptan satış fiyatlarının giderek ticarete açık doğal gaz piyasalarındaki 

(ticaret merkezlerindeki) fiyatlara dayalı olarak belirlenmesi eğiliminde, tüketicilerin  en düşük fiyatları teklif 

eden tedarikçileri arayabildikleri rekabetçi gaz piyasalarındaki genişleme etkili olmuştur. Son zamanlarda, 

Avrupa’da doğal gaz fiyatlandırmasının neredeyse yüzde 50’si gaz rekabetine dayanmaktadır ve bu durum 

petrole bağlı tedariklerin pozisyonunu daha zorlu hale getirerek Rusya’ya alternatif doğal gaz işlemlerine 

ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. 

Şekil 6 Dünyada Doğal Gaz Fiyatlarının Oluşumu ve Kilit Noktalar 

 

 

Halihazırda ulusal mevzuata aktarılmış olan üçüncü Avrupa enerji paketi, doğal gaz için Avrupa tek 

pazarının tamamlanmasına yönelik yeni bir düzenleyici çerçeve belirlemektedir. Avrupa doğal gaz 

piyasalarının tasarımında ayrım gözetmeyen ve piyasaya dayalı düzenlemelere ve mevcut ulusal 

düzenlemelerin daha fazla uyumlaştırılmasına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu düzenleme ile, aynı 

zamanda, yeni bir Avrupa Birliği Enerji Sektörü Düzenleyici Kurumları için İşbirliği Ajansı (“ACER”) 

kurulmakta, İletim Sistemi Işletmecileri için yeni yasal roller ve sorumluluklar tanımlanmakta ve sınır ötesi 

ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli Avrupa “şebeke kurallarının” geliştirilmesi 

öngörülmektedir. Avrupa Konseyi, iç enerji piyasasının tamamlanabilmesi için ACER’e, ulusal düzenleyici 

kurumlara ve iletim sistemi işletmecilerine çalışmalarını hızlandırmaları çağrısında bulunmuştur. 

Hedeflenen Gaz Piyasası Modeli’nin temel ilkelerinden birisi her bir giriş/çıkış sisteminin piyasa 

katılımcılarına (diğerlerinin yanında) piyasaya dayalı dengelemenin gerçekleştiği tek bir VTP’ye doğrudan 

erişim imkanı tanıyan gerçek sabit kapasite hakları sağlamasıdır. Tek giriş-çıkış sisteminin ve tek 

dengeleme bölgesinin oluşturulması, piyasa büyüklüğü ve konsantrasyonu açılarından GTM amaçlarına 

ulaşılmasını sağlamakta ve gelişmiş doğal gaz piyasası likiditesinin diğer faydalarına erişilmesini mümkün 

kılmaktadır.  

Avrupa piyasaları perspektifinden bakıldığında, iyi işleyen bir toptan satış gaz piyasası yerleşik şirketler ve 

yeni giren şirketler için eşit (yani ayrım gözetmeyen) koşullarda erişilebilir olan ve ticaretin likit olduğu, 

böylelikle önemli miktarlarda doğal gaz alış satışı yapılsa bile forward ve spot piyasalarında güvenilir fiyat 

sinyalleri oluşturabilen bir tek fiyat bölgesidir. 

Likit gaz ticaret merkezleri oluşumu için (İngiltere’de NBP ve Hollanda’da TTF), bir yanda daha az ithalat 

bağımlılığı, daha fazla yerli doğal gaz üretimi, daha büyük depolama ve LNG tesisleri ve iletim şebekesi 
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stoğu gibi diğer doğal gaz iletim sistemi esneklikleri temel altyapı faktörlerini oluştururken; diğer yandan ise 

yüksek ithalat bağımlılığı, yerli doğal gaz üretiminin hiç olmaması veya sınırlı düzeyde olması, büyük  

depolama tesislerinin bulunması ancak LNG tesislerinin hiç olmaması veya sınırlı düzeyde olması gibi 

etkenler piyasa büyüklükleri sayesinde İtalya’daki PSV ve Almanya’daki NCG/Gaspool gibi gaz ticaret 

merkezlerinin (sırasıyla 57 bcm/yıl ve 71 bcm/yıl) gelişimini engellememektedir.   

 

 

Şekil 7 Türkiye ve AB Piyasalarındaki Doğal Gaz Altyapılarının ve Ticari Yapıların Karşılaştırılması 

 

Doğal Gaz Piyasası Türkiye’nin en önemli stratejik enerji sektörlerinden birisidir ve ekonomik kalkınma ve 

büyüme üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle onlarca yıl devlet kontrolü altında tutulmuştur. 

Türkiye serbest piyasa koşulları, kaynak çeşitliliği ve serbest rekabete dayalı piyasa yapısı gibi hususları 

göz önünde bulundurarak enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla bir gaz ticaret merkezi haline gelerek 

Güneydoğu Avrupa bölgesinde bir lider olmayı hedeflemektedir.  

Doğal gaz piyasalarının ulusal ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri 

sebebiyle, arz güvenliği en fazla önem taşıyan konudur. Arz güvenliği yıllık talep, kış puant talepleri, arz 

çeşitlendirmesi ve piyasa modeli ile ölçülebilir. 

Arz güvenliği için spot alımlarla desteklenebilecek ve depolama tesisleri ve dengeleme mekanizması ile 

esneklik kazandırılabilecek belirli miktarda uzun vadeli sözleşmeler gerekmektedir. Avrupa’daki piyasa 

serbestleştirme deneyimlerine dayalı olarak, doğal gaz ticaret piyasalarının geliştirilmesindeki ilk aşama, 

bireysel pozisyonların dengelenmesi ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, İtalya deneyiminde uzun bir gecikmeden 

sonra yeni bir dengeleme platformu oluşturuluncaya kadar doğal gaz ticaretinin geliştirilmesi çabaları kötü 

bir performans ile sonuçlanmıştır. Bu olumsuz örnek, Türkiye’nin doğal gaz ticareti için bir başlangıç noktası 

olarak dengeleme platformu oluşturması gerektiğini gösteren deneyimlerden sadece birisidir.  
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2.3. Gaz Ticareti Platformu ve Piyasa Tasarımı 

Doğal gaz piyasasına ilişkin tasarımlar, “genelden-detaya” bir karakteristiktedir (yani; politik ve ekonomik 

çerçeveyi analiz ederek başlar); “D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-2)” ve “D7 Analiz 

Raporları: ANR-1 & ANR-2” gibi proje kapsamında hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, Türkiye 

doğal gaz sektörüne ilişkin analiz ve incelemelerini ortaya koymaktadır. Gaz Ticareti Platformu tasarımı, 

aynı zamanda, “detaydan-genele” bir karakteristiktedir – yani; mevcut teknolojiler ve en iyi uygulamalar 

incelenerek Gaz Ticareti Platformu tasarlanmaktadır. Doğal gaz piyasası analizlerinden elde edilen 

sonuçlar çerçevesinde belirlenen gereksinimler, “D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu” gibi 

raporlar kapsamında Gaz Ticareti Platformu’nun fonksiyonel tasarımında girdi ya da kısıt olarak yer 

almaktadır.   

Raporda yer alan Gaz Ticareti Platformuna ilişkin fonksiyonel ve teknik gereksinimler belirlenirken, doğal 

gaz sektörü liberalizasyon sürecinin temel amaçları; 

 doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde  çevreye zarar vermeyecek 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması, ve  

 Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa bölgesinde bir gaz ticaret merkezi konumuna gelmesi   

olarak kabul edilmiştir.  

 “D7 - Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2” kapsamda, yeni piyasa kurallarının aşağıdaki ilkeler ile uyumlu 

olacağı kabul edilmiştir:  

 Arz Güvenliği İlkesi 

 Şeffaf, Öngörülebilir ve Rekabetçi Piyasa Yapısı İlkesi 

 Doğru Fiyat Sinyalleri İlkesi 

Önerilen Piyasa Modeli, 3 ana bileşenden oluşmaktadır:   

 Gaz Ticareti Platformu (GTP): Türkiye’de doğal gaz teslimi için sürekli spot ve uzun vadeli fiziksel 

teslimat sözleşmeleri yoluyla doğal gaz ticareti hizmetleri sunan, tamamen elektronik ve takas 

işlemlerinin yapıldığı organize piyasalardır. Gaz Ticareti Platformu, farklı amaçlara yönelik 3 alt 

platformdan oluşmaktadır:   

o Dengeleme Gazı Plaformu   

o Spot İşlemler Platformu   

o Vadeli ve Türev İşlemler Platformu   

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Mekanizması: Amaç, piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine 

getirememeleri durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akışlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, 

kreditör konumunda olan katılımcıların alacaklarını garanti altına almak ve böylelikle piyasanın 

güvenilirliğini sağlamaktır.  

 Kapasite Tahsis ve Şeffaflık Platformu: Amaç, mevcut kapasitenin piyasa katılımcıları arasında 

şeffaf, adil taraflar arasında ayrım gözetmeyen, optimum ve verimli şekilde tahsis edilmesi ve 

piyasa katılımcılarına şeffaflık sağlamak ve piyasa bilinmezliğini azaltmaktır. Bu fonksiyonu EBT 

karşılayacak olup, “D4 – Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu”  

kapsamında detaylıca açıklanmıştır.     

GTP bileşenlerinin amaçları aşağıdaki gibidir: 

 Dengeleme Gazı Platformu’nun amacı, şebekedeki giriş ve çıkış miktarlarının sürekli denk 

olmasını ve  bu dengesizliklerin giderilmesi için oluşan maliyetlerin karşılanmasını sağlamaktır.   
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 Spot İşlemler Platformu’nun amacı, üyelerin kendi dengesizliklerini asgariye indirmek üzere 

etkin, güvenilir ve şeffaf bir şekilde ticaret yapmalarına imkan tanımak ve güvenilir bir referans fiyat 

oluşumunu desteklemektir.   

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu’nun amacı, üyelerin kendi risklerini asgariye indirmek 

(“hedging – riskten korunma”) üzere etkin, güvenilir ve şeffaf şekilde ticaret yapmalarına imkan 

tanınmasıdır.   

Platformların; 

 Dengeleme Gazı Platformu’nun BOTAŞ İletim Şirketi adına EPİAŞ tarafından   

 Spot İşlemler Platformu’nun EPİAŞ tarafından  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu’nun BİST (Borsa İstanbul) tarafından işletilmesi öngörülmüştür. 

Şekil 8 Piyasa Modeli Önerisi 

 

Kaynak: Takım Analizi   

Bu şekilde yer alan bileşenlerin aşağıdaki gibi yorumlanması gereklidir:   

 Gaz Ticareti Platformu, tezgahüstü piyasalardaki ticaret faaliyetlerine ilişkin güvenilir fiyat sinyalleri 

gönderecektir. Gelişmiş piyasalarda, doğal gaz ticaretinin büyük ölçüde tezgahüstü piyasalarda 

yapıldığını dikkate aldığımızda, piyasa katılımcılarının bu fiyat sinyallerini organize, şeffaf doğalgaz 

piyasalarından almasının önemli olduğu görülmektedir.   

 BOTAŞ İletim Şirketi, dengeleme gazı ihtiyaçlarını, kurulup yeterli likiditeye ulaşmasını takiben 

Spot İşlemler Plaformu’ndaki standart ürünlerin alım-satımı ile karşılayacaktır.    

 Spot İşlemler Plaformu’nun kurulması ve yeterli likiditeye ulaşmasından önce, BOTAŞ İletim Şirketi, 

doğal gaz alım-satım ihtiyaçlarını, kurulacak olan Dengeleme Gazı Platformu üzerinde standart 

ürünlerin alım-satımı ile karşılayacaktır.   

 Gaz Ticareti Platformu, piyasa katılımcılarının kredi limitlerine göre ticari işlem yapmalarına izin 

verecek ya da engelleyecek olan ve merkezi karşı-taraf olarak faaliyet göstermek suretiyle 

piyasadaki karşı-taraf riskini ortadan kaldıran Merkezi Takas ve Uzlaştırma Mekanizması ile de 

desteklenecektir.    
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2.4. Eğitim ve Kapasite Geliştirme 

“D13 – Eğitim ve Kapasite Geliştirme” aktivitelerinin bir parçası olarak Danışman, sırasıyla İtalya, Almanya, 

Avusturya-Belçika ve İngiltere’ye olmak üzere toplam dört saha ziyaretini başarıyla organize etmiş ve 

tamamlamıştır. Bu saha ziyaretlerinin tamamlanmasıyla D9-Değerlendirme Raporu hazırlanmış Proje 

Yönetim Komitesi’ne sunulmuştur. 

Saha ziyaretleri Danışman’ın “D7 – Analiz Raporları (ANR-1 & ANR-2)”, “D10 – Nihai İnceleme, Analiz ve 

Değerlendirme Raporu (FSER)” ve “D11 – Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu (DTFD)” 

raporlarına önemli seviyede girdi sağlamıştır. Her bir saha ziyaretinden sonra Danışman, o saha ziyaretine 

ilişkin değerlendirme raporlarını ve en sonunda diğer raporların konsolide edildiği versiyonunu sunmuştur; 

Bununla birlikte saha ziyaretinde raporda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilen sunumlar, delegasyon ve 

Proje Yönetim Komitesi ile paylaşılmıştır. 

Saha ziyaretlerinden elde edilen kilit çıkarımlar şöyle özetlenmektedir:  

 İtalya: İtalya saha ziyareti özellikle Accenture’un Snam Rete Gas’daki deneyimlerinden yola 

çıkarak İletim Sistemi İşletmecisi’ne dair sorulara cevap bulmak amacıyla düzenlenmiştir. SCADA 

ve iletişim sistemlerine ilişkin konular görüşülmüş ve bir Sevkiyat Kontrol Merkezi ziyareti 

düzenlenmiştir.  

 Almanya: Almanya saha ziyareti, iyi işleyen bir doğal gaz piyasasının tüm yönlerini; borsalar, 

kapasite platformları ve piyasa bölgesi yöneticileri de dahil olmak üzere kapsamıştır. Bu ziyaretteki 

ana çıkarım Gaspool’dan dengeleme konusunda elde edilmiş ve Danışman, dengelemenin işleyişi 

ve ücretlerin hesaplanmasına ilişkin konuları D7 ve D11 raporlarına yansıtmıştır.  

 Avusturya-Belçika: Bu ziyaretteki ve belki de tüm ziyaretlerdeki en önemli nokta, Zeebrugge LNG 

terminaline gerçekleştirilmiş olan gezidir. Fluxys’in ayrışma süreci ve mevcut hissedarlık yapısı 

görüşülmüş ve bu bilgiler Danışman’ın yol haritasını nihai hale getirmesine yardımcı olmuştur.  

 İngiltere: LNG ve SCADA sistemleri gibi gündemde olan konuların yanı sıra bu saha ziyareti, 

delegasyonun ve Danışman’ın canlı ticaret ekranlarını gözlemlemesi ve çevrimdışı ticaret işlemleri 

gerçekleştirmesini mümkün kılmıştır. Nationalgrid tarafından gerçekleştirilen sunum, İletim Sistemi 

İşletmecisi tarafından asgari seviyede müdahale edilmesine rağmen likit bir doğal gaz piyasasına, 

piyasa oyuncularına doğru sinyallerin gönderilmesiyle ulaşılabileceğini göstermiştir.  

 

Şekil 9 Saha Ziyaretlerinden Fotoğraflar 
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“Eğitim ve Kapasite Gelişimi” aşamasının diğer bir ana kısmı ise BOTAŞ Yapracık Tesisleri’nde 

gerçekleştirilen ve 11 gün süren eğitimlerdir. Çeşitli kurumlardan (BOTAŞ, Bakanlık, EPİAŞ, Dünya 

Bankası, Avrupa Delegasyonu, vb.) ortalama 45 katılımcı bu eğitimlere iştirak etmiştir. Danışman 

yükümlülüklerine ek olarak kendi insiyatifi ile alanında tanınmış uzmanların da bu eğitimlere katılımını 

sağlamıştır. Aşağıdaki konular ilgili uzmanlar tarafından belirtilen tarihlerde sunulmuştur: 

 

Şekil 10 Eğitim Planı  
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3. ÖNERİLER 

Detaylı değerlendirmeler sonucunda Danışman, doğal gaz piyasasındaki amaçlara ulaşılması adına 

aşağıdaki ana gereksinimlerin, yapı taşlarının ve araçların karşılanması gerektiği sonucuna varmıştır: 

 

Şekil 11 Hedeflere Ulaşılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Ön Gereksinimler 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 
 
Yukarıdaki  şekilde de görüldüğü üzere Danışman’ın Gaz Ticareti Platformu yapısı önerisi, kurulmasını 

sürdürülebilir / rekabetçi fiyatların sağlanması ve Güneydoğu Avrupa bölgesinde bir gaz ticaret merkezi 

haline dönüşülmesine ön ayak olacak olan iyi işleyen likit bir gaz ticaret merkezinin kurulmasında bir araç 

olarak değerlendirmektedir. Ancak ön gereksinimlerin ve yapı taşlarının oluşturulamaması durumunda Gaz 

Ticareti Platformu tek başına likit bir gaz ticaret merkezine yol açmayacaktır. Belirtilen üç ön gereksinim bir 

bütünün ayrılmaz parçaları olup, BOTAŞ’ın Ticaret Fonksiyonu’nun Güçlendirilmesi ile BOTAŞ’ın Yeniden 

Yapılandırılması’nın yanında Güçlü Altyapı ve İletim Sistemi İşletmecisi, sadece iletim sistemi için değil, 

hedef piyasa yapısı için de kritik önem taşımaktadır. 

Bu raporda tanımlanan amaçlara ulaşılabilmesi adına, bir çok alt çalışmadan oluşan entegre bir sektörel 

dönüşüm projesinin tüm unsurları ile uygulanmasını gerekmektedir. Kapasite Tahsis Platformu’nun, 

Dengeleme Mekanizması’nın, Spot İşlemler Piyasası’nın, Vadeli ve Türev İşlemler Piyasası’nın ve Teminat 

ve Takas Sistemi’nin aşamalı bir süreç içerisinde kurulması, belirtilen sektörel amaçlara ulaşılabilmesi 

adına önemli adımlar olmakla birlikte yeterli değildir. Bu sebeple Danışman, tüm boyutları ile bir piyasa 

dönüşümünü sağlamak adına, sadece yukarıda bahsi geçen bileşenleri değil, aynı zamanda destekleyici 

çalışmaları da içeren bir hazılık programını oluşturmuş ve sunmuştur. 
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Şekil 12 Hazırlık Programı 

 

 

Kaynak: Takım Analizi



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 

sorumlusu Danışman olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin veya ETKB’nin görüşlerini 

yansıttığı iddia edilemez. 


