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

İşbu D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-2), Avrupa Birliği / Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi: EU-IPA12/CS03 “Gaz Ticareti Platformu 
için Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması Projesi” (Proje) kapsamında Proje Yönetim 
Komitesi’ne sunulmak üzere Accenture tarafından hazırlanmıştır. 

D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporunun (DSER-2) amacı;  

Serbestleştirme, teknolojik ilerlemeler (kaya gazı aramaları gibi), küresel olarak azalan talep ve artan 
doğal gaz sayesinde likit Avrupa gaz üslerinde  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 için rekabetçi fiyatlar üzerinden güvenli enerji arzını 

sağlayan tek bir piyasanın ve bunun sonucunda da Hedeflenen Gaz Piyasası Modeli’nin 
(GTM) oluşturulabilmesi amacıyla Avrupa Birliği’nin (AB) 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.   

İşbu rapor, Danışman’ın Türkiye’nin piyasa geliştirme kapasitesi ile fiziksel ve kurumsal kapasitelerini 
ve dengeleme piyasalarının etkili bir şekilde işletilebilmesi için  gerekli ölçüm altyapısını dikkate alarak, 
Türkiye’ye yönelik en uygun Piyasa Modeli ve ilgili piyasa değişim yol haritasına ilişkin tavsiyelerinin 
yer alacağı D10 - Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme Raporu’na (FSER) ve daha sonraki D7 - 
Analiz Raporları (ANR-1 ve ANR-2) için doğrudan girdi sağlayacaktır. 

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 (üslerindeki) 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. 

Avrupa piyasaları perspektifinden bakıldığında, iyi işleyen bir toptan satış doğal gaz piyasası 
yerleşik şirketler ve yeni giren şirketler için eşit (yani ayrım gözetmeyen) koşullarda erişilebilir olan ve 
ticaretin likit olduğu, böylelikle de önemli miktarlarda doğal gaz alış-satışı yapılsa bile forward ve spot 
piyasalarında güvenilir fiyat sinyalleri oluşturabilen bir tek fiyat bölgesidir.  

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.  
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Likit ticaret üsleri 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 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 doğal gaz üslerinin (sırasıyla 57 bcm/yıl ve 71 bcm/yıl) gelişimini 

engellememektedir.   

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 enerji 
üssü ve terminali haline gelerek bölgesel bir lider olmayı hedeflemektedir.  

Piyasa modeli, farklı koşullara sahip bazı başka ülkelerde başarılı sonuçlar üreten kanıtlanmış 

modellere ve en iyi uygulamalara ve sistemlere dayandırılabilir. Ancak “Kopyala – Yapıştır” 

yaklaşımı işe YARAMAZ – önerilen çözümün Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi,  Türkiye 

Doğal gaz Piyasasının spesifik temel sorunları ve kısıtları dikkate alınarak özgünleştirilmesi 

gerekmektedir.   

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.  

Bu Rapor aşağıdaki beş ana bölümden oluşmaktadır: 

 Bölüm 1, Giriş  bölümüdür.  

 Bölüm 2, Yönetici Özetini içermektedir.  

 Bölüm 3 doğal gaz fiyat oluşumunu özetlemekte, gaz rekabeti yönündeki artan eğilim ile 

bunun sonuçlarını ve sosyal fiyatlandırmaya ilişkin bazı hususları vurgulamaktadır.   

 Bölüm 4, Hedeflenen Avrupa Gaz Modelini ve iletim kapasitesinin tahsisi, doğal gaz üslerinin 
gelişimi ve giriş/çıkış sistemi gibi temel ilkelerini ve Avrupa’daki dengeleme rejimlerini İtalya, 

Fransa, Hollanda, Almanya ve İngiltere’den örneklerle açıklamaktadır. Ayrıca, bu Avrupa 

ülkelerindeki LNG, Depolama ve hassas müşterilerin korunması gibi arz güvenliği önlemleri 

sunulmaktadır. 

 Bölüm 5, seçilen bazı AB gaz piyasalarındaki piyasa uygulamalarına, bilgi sistemlerine ve 

platformlarına genel bir bakış sunmakta, Avrupa’daki doğal gaz ticaret platformlarını, doğal gaz 
sözleşmelerini (türlerini ve yapılarını), fiziksel doğal gaz ticaretine yönelik ticaret platformlarını, 

elektrik ve doğal gaz ile ilgili Avrupa borsalarını, doğal gaz piyasası ile iletim sistemi işletmecileri 
arasındaki arayüzleri, OTC (tezgah üstü) ticaret sonrası süreçlerini ve düzenleyici raporlama 

prosedürlerini incelemektedir.  

 Bölüm 6, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının seçilen bazı Avrupa  piyasaları (İtalya, Almanya, 

Fansa, Hollanda ve İtalya) ile karşılaştırmalı olarak genel durumunu özetlemektedir; ve mevcut 
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piyasa açıklığı ve doğal gaz ticareti düzenlemeleri, mevcut ve yeni giriş noktalarının etkileri, 

depolama kapasiteleri, LNG terminal girişleri ve yeni  transit güzergahları gibi başarılı bir piyasa 

gelişim süreci için kritik önem taşıyan hususlar üzerinde odaklanarak Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu, ikincil mevzuat ve Şebeke Yönetmeliğindeki beklenen gelişmeleri ve geleceğe yönelik 

beklentileri ele almaktadır.  
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ  

 Doğal gaz fiyatları ve bu fiyatların nasıl oluştuğu, yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini 

ve piyasa gelişimini etkilemektedir. Doğal gaz toptan satış fiyatlarının giderek ticarete açık gaz 

piyasalarındaki (üslerindeki) fiyatlara dayalı olarak belirlenmesi eğiliminde, tüketicilerin  en düşük 

fiyatları teklif eden tedarikçileri arayabildikleri gaz rekabetçi piyasalarındaki genişleme etkili 
olmuştur. 

 Küresel kıtalararası doğal gaz ticaret piyasası uzun vadeli sözleşme fiyatlandırma 

mekanizmalarında, bölgeler arasındaki büyük yapısal farklılıklar olduğunu kanıtlamaktadır ve bu 

aynı zamanda, teslim fiyatlarındaki büyük farklılıkları da açıklamaktadır. Asya, halen büyük 

ölçüde petrole bağlı bir LNG piyasasına sahiptir, Kıta Avrupası petrol fiyatlarına 

endeksleme ile üs (piyasa)  fiyatlandırmasının birlikte mevcut olduğu hibrid bir modele 

sahip iken, İngiltere ve Kuzey Amerika ise sırasıyla NBP ve Henry Hub (HH) piyasaları 

yoluyla tamamen gaz rekabetçi ticaret üssü fiyatlandırmasına bağlıdır.   

 Kıta Avrupasının gaz fiyatlandırmasında hibrid aşamasına ulaşması neredeyse 15 yıl 
almıştır, ancak petrole bağlı uzun vadeli sözleşme fiyatlandırması, halen arzın çoğunluğunu temsil 

etmektedir. Avrupa’da petrole bağlı fiyatlandırmadan piyasa fiyatlandırmasına geçiş aşamalı bir 

süreçtir;  tedarikçiler ile alıcılar arasında “al ya da öde” sözleşmeleri için birbiri ardına yapılan 

yeniden müzakereler sonucunda piyasa fiyatlarının (spot ve future fiyatları) 2014 itibariyle 
yüzde 50’ye yaklaşan belirli bir oranı fiyatlandırma formüllerine dahil edilmiştir. 

 ABD’de kaya gazı üretiminde yaşanan teknolojik atılım, geleneksel olmayan saha geliştirme 

teknolojilerinin yaygınlaşması, yeni LNG tesislerinin işletmeye girmesi, umut vaat eden kıta 

sahanlığı rezervlerinin bulunması (Akdeniz, Doğu Afrika) ve 2010’lu yıllarda spot doğal gaz 
ticaretindeki artış sayesinde, tüketicilerin en düşük fiyatları teklif eden tedarikçileri 

arayabildikleri  “Alıcı Piyasası” kavramı ortaya çıkmıştır.  

 Petrol ürünlerine bağlı  fiyat referanslarının yaklaşık 2009 yılına kadar önemli bir rol oynadığı 

uzun vadeli arz anlaşmaları ya tekrar müzakere edilmiştir ya da şu anda tahkimdedir. Petrole 

bağlı fiyat referansının çok katı olduğu ve doğal gaz sektöründeki altta yatan fiyat gelişmelerini 

yansıtmadığı görülmüştür. 

 Ekonomik yavaşlama ve yapısal değişiklikler sebebiyle doğal gaz talebi düşerken sıvılaştırılmış 

doğal gaz (LNG) ve kaya gazı şeklindeki ilave arz dünya piyasalarında aşırı arza yol açmakta ve 

Avrupa doğal gaz üslerindeki likidite önemli ölçüde artmaktadır. Bu likidite artışı, gaz 
rekabetinin artmasına ve petrole bağlı fiyatlandırmanın azalmasına yol açmıştır. 2005 yılı itibariyle 
ABD’deki doğal gazın sadece yüzde 17’si gaz rekabeti fiyatlandırmasına tabi iken, yüzde 77’si 

petrole bağlı olarak fiyatlandırılmaktayken; 2015 yılı itibariyle ise, ABD’de doğal gazın yüzde 

52’sinin gaz rekabeti fiyatlandırmasına tabi olması, petrole bağlı fiyatlandırmanın payının ise 

yüzde 48’e düşmesi beklenmektedir.   

 Yaklaşık 3.520 bcm’lik toplam dünya tüketiminin yaklaşık 1.495 bcm’e karşılık gelen yüzde 

43’ü gaz rekabetine tabidir. Kuzey Amerika 936 bcm ile bunda en büyük  paya sahip iken, 

onu yaklaşık 292 bcm ile Avrupa ve yaklaşık 144 bcm ile Eski Sovyetler Birliği takip 

etmektedir. Dünya genelinde gaz rekabetinin bir şekli bugün yaklaşık 46 ülkede ve Afrika 

dışındaki tüm bölgelerde görülebilmektedir. 

 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 
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yapılsa bile forward ve spot piyasalarında güvenilir fiyat sinyalleri oluşturabilen bir tek fiyat 

bölgesidir. 

 Hedeflenen Doğal Gaz Modelinin (GTM) kritik unsurlarından birisi, iletim altyapısı işletmecilerinin 

sistemlerindeki kapasitenin etkin kullanımını ve kapasiteye erişim ile serbest ticarete tabi toptan 

satış piyasaları arasındaki etkileşimi nasıl sağlayacakları konusudur. Üretime yönelik sektörler ile 

üretim sonrası sektörler arasındaki etkileşim, ancak bunun sınır ötesi ticaret üzerinde bir etkisi 
olduğu durumlarda gerekli olmalıdır.   

 Hedeflenen Doğal Gaz Modelinin 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.  

 Türkiye, doğal gaz üssü oluşturma bakımından benzeri bir yaklaşım izleyebilir. Böyle bir 

doğal gaz üssünde fiyat oluşumunun güvenilebilir olması, yeterince sağlam olması ve iyi 

işleyen, derin ve likit bir piyasaya dayalı olması giderek artan bir önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla, doğal gaz üs piyasaları enerji alımı için daha şeffaf ve daha etkin bir yol 

sunmaktadırlar. 

 715/2009 ve mülga 175/2005 sayılı Tüzükler Kapasite Tahsis Mekanizmasının (CAM) ve 
Tıkanıklık Prosedürlerinin (CP) uygulanmasının yolunu açmıştır. CAM yol haritası süreci, seçilen 

beş ülkede (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere) birincil ve ikincil piyasaların erken 

uygulanmasına yol açmıştır. Ürünlerin standartlaştırılması ve rezervasyon platformlarının 

oluşturulması, mevcut kapasite ürünleri yelpazesini genişletmiş ve sınır ötesi kapasitenin 

birleştirilmesini sağlamıştır. Özellikle PRISMA, 16 Avrupa ülkesinde yaklaşık 1.510 
enterkonneksiyon noktasını birbirine bağlayarak Avrupa’daki doğal gaz taşımacılığının 

enterkonneksiyon kapasitesini ve şeffaflığını önemli ölçüde arttırmıştır.   

 CAM Şebeke Kurallarının (NC), kapasite rezervasyon platformları yoluyla erken aşamada 

uygulanması çok kısa bir süre içerisinde önemli sonuçlar vermiştir. Öte yandan, bir yandan 

mevcut ürün yelpazesini genişletirken, aynı zamanda platformların kullanım durumunun 

derinleştirilmesi ve tüm ülkelerin entegre edilebilmesi için birçok adımın daha atılması 

gerekmektedir. İşlerlik ve Veri Değişimi Şebeke Kuralları ile Avrupa İletim Sistemi Işletmecileri’nin 
Veri Değişimi ve İş Gereklilikleri Şartnameleri gibi diğer şebeke kurallarının ve araçlarının 

uygulanması bu süreci daha da geliştirecektir. 

 AB üye devletlerinin çoğunda giriş/çıkış sistemlerinin uygulamaya konulması sonucunda, 
ticaret üslerinin doğal gaz için bir referans fiyat mekanizması olarak hizmet verebilmeleri 

için yeterli likiditeye sahip olması sağlanmıştır. 2014 yılında Hollanda’daki TTF, tarihsel olarak 

miktar bazında en olgunlaşmış AB ticaret noktası olan NBP’yi ilk kez geçmiştir. Doğal gaz üssü 
likiditesinin sağlanması ile birlikte, şirketler arz düzenlemelerini müzakere ederken, doğal 

gaz üs fiyatlarını referans olarak alabilmektedirler. TTF fiyat referansı (en azından kısmen), 
NBP’nin veya bölgesel endekslerin yerini almıştır; bu TTF’de likiditenin derinleşmesi ile birlikte 

daha da ilerleyecek bir gelişmedir. 

 “Yeni nesil” doğal gaz arz düzenlemeleri, doğal gaz üssü fiyatlandırması ile petrol 

ürünlerine endeksli fiyatlandırmanın bir bileşimini içermektedir. Fiyat riskinin büyük ölçekli 

alıcılar tarafından artık kabul edilmemesi ile birlikte, doğal gaz üssüne endeksli fiyatların, petrole 
bağlı fiyatların tamamen yerini alacağına inanıyoruz. Fiyat riski, tipik olarak doğal gaz satıcısı veya 

tedarikçisi tarafından üstlenilmektedir. 

 Alıcıların büyük miktarlı risklerden kaçınması ile birlikte, uzun vadeli sözleşmelerin 

aleyhine ve kısa vadeli sözleşmeler lehine devam eden bir eğilim mevcuttur. Kısa süreli 

sözleşmeler yönündeki bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de giderek artması beklenmektedir. 
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2009 ile 2012 yılları arasındaki dönemde, doğal gaza ilişkin piyasa fiyatları, müşterilere sunulan 
piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında tedarikçilerine çok daha yüksek fiyatlar sunmak zorunda 

kalan Avrupa’daki doğal gaz tüketicilerini baskı altına almıştır. Bu “olumsuz marj”, eğer devam 

etseydi, AB’deki büyük doğal gaz alıcıları arasında büyük iflaslara yol açabilirdi. Bu sebeple, 

petrole bağlı fiyatlar ile doğal gaz üssü fiyatlarının birbirlerine paralel olarak mevcut olmaları 

mümkün değildir. 

 NBP ve TTF fiyatlarının petrol fiyatlarından giderek daha bağımsız hale gelmeleri 

beklenmektedir. AB’de petrol depolama ve petrole bağlı üretim proseslerinden kademeli olarak 

vazgeçilmekte ve bunların yerine verimli doğal gaza bağlı endüstriyel üniteler uygulamaya 
konulmaktadır. Petrol depolama giderek artan çevresel endişelere yol açmaktadır.  Doğal gaz 
fiyatlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı gibi bağımsız faktörler giderek daha 

belirleyici hale gelmektedir. 

 Doğal gaz üssü geliştirme girişimi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 13 Temmuz 

2009 tarih ve 715/2009 sayılı Tüzüğü ile iletim sistemi işletmecilerinin bir “giriş/çıkış sistemi” 
oluşturmalarını öngörmesi ile tetiklenmiştir. Halen çeşitli AB ülkelerinde doğal gaz üsleri gelişme 

aşamasındadır. Bunların daha fazla gelişimi, ticaret şirketlerinin ilave fiyatlandırma noktalarına 

sahip olmalarının gerekip gerekmemesine ve mevcut ulusal şirketlerin geleneksel rollerini yeniden 

tanımlamaya ne derecede hazır olduklarına bağlı olacaktır.  Mevcut ulusal şirketlerin değişimi 
kucaklamadığı ülkelerde, ticaret şirketleri fiyatlandırma için diğer likit ticaret üslerini (TTF 
gibi) referans alacaktır. TTF referans fiyatına ek olarak, bir başka fiyat unsuru da, referans 
noktasında ilgili coğrafi piyasaya doğal gaz taşıma tarifeleri olacaktır. Likidite gelişmelerinin 
ulusal üs oluşturma girişimlerinin ilk dalgasını yakalaması ile birlikte, AB doğal gaz 
üslerinde bir konsolidasyon yaşanması beklenmektedir. Halen birleşme sürecinde olan doğal 

gaz borsalarından giderek artan fiyat sinyalleri alınmaktadır. 

 Bugün bir doğal gaz üssü geleneksel olarak giriş/çıkış modeli olan herhangi bir boru hattı 

şebekesinin herhangi bir ulusal noktasında konumlanabilir. Tarihsel olarak, doğal gaz üsleri 
farklı boru hatlarının birleşme noktalarında, boru hattı flanşlarında, veya ülkeler arasındaki sınır 

noktalarında gelişmiştir. Bir doğal gaz üssünün kilit özellikleri şunlardır: 

 Kapasitelerin Serbest Olarak Tahsis Edilebilirliği:  Herhangi bir giriş noktasında boru hattı 

sistemine verilen doğal gaz, boru hattı sistemindeki herhangi bir çıkış noktasında tamamen 

bağımsız bir şekilde çekilebilir. Çıkış noktası, herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi 

bir giriş noktasından beslenebilir. Tüm şebeke kullanıcıları, dengesizliklerin uzlaştırılması 

konusunda aynı kurallara tabi olmalıdır. 

 Bir Sanal Ticaret Noktasının (VTP) Varlığı: Sanal Ticaret Noktası, doğal gazın lokasyondan 

bağımsız olarak ticaretinin yapılabileceği şebeke noktası olarak tanımlanmaktadır. VTP, 
şebeke kullanıcılarına doğal gaz mülkiyetinin karşılıklı olarak devretme ve/veya dengesizlikleri 
takas etme olanağı tanımaktadır.  

 Dağıtım Seviyesi Şehir Girişlerinde Çıkış (“Exit at distribution level at City Gate”): 
Gerçek bir giriş-çıkış sisteminde, iletim ve dağıtım şebekesi işletmecilerinin, kapasite ve 
bağlantı ile ilgili sorunlarla, kendi enterkonneksiyon noktalarında (“şehir girişi”) ilgilendikleri 
kabul edilir. Taşıtanların  sadece nihai çıkışın gerçekleştiği  şebeke düzeyinde çıkış kapasitesi 

rezerve etmeleri gerekir.   

 Kısa Vadeli Kapasite Ürünleri: Kısa vadeli ticaret için temel bir gerekliliktir. Şebeke 

kullanıcıları, gün öncesi ve gün içi kapasite ürünleri yoluyla portföylerini optimize edip 

dengeleyebilirler veya kısa vadeli kaynak bulma ve ticaret yapma fırsatlarını kullanabilirler. 
Ayrıca, kısa vadeli kapasite ürünleri, aynı zamanda piyasa gelişimi için faydalı olan arbitraj 

olanağı da sağlamaktadır. 

 Takas mekanizması, karşı taraf (alacak) riskini ortadan kaldıran bir uzlaştırma 

mekanizmasıdır. Takas mekanizması, tipik olarak düzenlemeye tabi borsalarda mevcuttur, ancak 
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ikili tezgah üstü (OTC) ticaret işlemleri için de gerekebilir. Takas mekanizması, merkezi bir karşı 

tarafın oluşturulmasını sağlar ve ancak piyasanın standart ticaret ürünlerini işletmesi halinde işe 

yarar.  

 Etkin dengeleme piyasalarının oluşturulması, bir doğal gaz üssünde; istikrar, fiyat sinyalleri 
ve işlem sayılarındaki iyileşmeler yoluyla likiditenin sağlanması ile yakından ilişkilidir. AB 
Doğal Gaz Dengeleme Şebeke Yönetmeliği (EU BAL NC) Avrupa genelinde tutarlı bir piyasaya 

dayalı dengelemenin uygulanması doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır.  

 İncelememiz kapsamındaki iletim sistemi işletmecileri [(Snam Rete Gas (SRG) İtalya; GRTgaz 

(GRT), Fransa; GTS Transport Services (GTS), Hollanda; Net Connect Germany (NCG), Almanya 
ve National Grid (NG), İngiltere)], 2015 yılı ortası itibariyle, AB Doğal Gaz Dengeleme Şebeke 

Yönetmeliğinin hükümlerini büyük ölçüde uygulamaya koymuş durumdadır. Yönetmelik 

hükümleri, taşıtanların kendi pozisyonlarını dengeleme sorumluluğunu üstlenmelerini 
gerektirmekte ve iletim sistemi işletmecisine “artık(residual) dengeleyici” veya “son kaynak 

dengeleyici” rolünü bırakmaktadır. Taşıtanların kendi pozisyonlarını dengelemelerine olanak 
tanımak, dengesizlikleri öngörebilmelerini  ve buna göre hareket etmelerini sağlamak için, diğer 

verilerin yanında taşıtanların kendi pozisyonları, genel sistem dengesi, nominasyonlar ve 
beklenen akışlar ile ilgili istikrarlı ve muhtemelen gerçek zamanlı bilgi akışının sağlanması 

gerekir. Ayrıca, taşıtanların genellikle beklenen dengesizlikleri düzeltme esnekliğine 

(depolamaya, iletim hattı gaz stoğuna erişim) ve pozisyonlarını düzeltmek için nominasyon 
ve tekrar nominasyon olanağına sahip olmaları gerekir. İlgili dengeleme bölgesinde likit bir 

üssün olması da etkili bir dengelemenin gerçekleşmesi için gerekli koşuldur, çünkü doğal 

gaz üsleri, yukarıda listelenenlerin yanında taşıtanlar için ilave bir esneklik kaynağı 

oluşturmaktadır.  

 AB Doğal Gaz Dengeleme Şebeke Yönetmeliği’nin uygulanmasında bazı zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Bunlar arasında, sistemde likiditeye ve esnekliğe erişimin olmaması (iletim hattı 

stoğuna ve depolamaya sınırlı erişim ve ın dengeleme amacıyla alışverişinin yapıldığı 

dengeleme platformları ile ana ticaret üsleri arasında açık bir bağlantının olmaması) veya 
sadece sistemlerin kendilerinin likiditesinin sınırlı olması, dengeleme için kritik önem 

taşıyan bilgilere (akışlar, tüketim, son kullanıcı dengesizlikleri, vs. hakkında) erişimin 

olmaması ve sistemin dengelenmesinde iletim sistemi işletmecilerinin oynadığı güçlü rol  

(özellikle fiziksel esnekliği sınırlı olan sistemlerde) yer almaktadır. Diğer zorluklar arasında, 

sürekli yenilenen nominasyonlarda (taşıtanların pozisyonlarını dengelemelerindeki ve akış 

değişikliklerine cevap vermelerindeki bir başka önemli araç) koordinasyonun sağlanmasında 

büyük önem taşıyan iletim sistemi işletmecileri arasında sınır ötesi işbirliğini ve esnekliği sınırlayan 

tek bir ana arz kaynağının olması ve iletim sistemi işletmecisinin BT sistemlerindeki 
değişiklikler yer almaktadır.  

 Sonuç olarak, iyi işleyen bir doğal gaz piyasası için büyük önem taşıyan etkili bir piyasa 

bazlı dengeleme sistemi elde etmedeki başarı; kapasiteye, depolamaya ve iletim hattı 

stoğuna esnek erişim ve BT sistemleri ile ilgili diğer reformların uygulamasına ve 

taşıtanların bilgilendirilmesine bağlıdır. Taşıtanların kendi pozisyonlarını dengelemelerini 

gerektiren fonksiyonel bir dengeleme piyasası, ancak taşıtanlara esneklik ve sistem ile ilgili gerekli 
bilgilere erişim imkanı tanındığında gerçekleşebilir ve böylelikle, iletim sistemi işletmecileri 
dengeleme sistemindeki rollerini azaltabilirler.  

 Gaz transiti ile ilgili olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilim ve bununla ilişkili ithalat 

kesintileri riski göz önüne alındığında, arz güvenliği ile ilgili hususlar Avrupa Birliği’nde ve Üye 

Devletlerinde yeniden önem kazanmıştır. Etkili bir Arz Güvenliği Stratejisinin kabul edilmesi de 
AB’nin 2025 Enerji Birliği yol haritasında ağırlıklı bir yere sahiptir. 

 AB, halen, doğal gaz arz güvenliği ile ilgili 994/2010 sayılı Tüzüğünü revize etmektedir ve Üye 

Devletlerin arz açıkları ile baş edebilmeleri için yeterli bir çerçeveye sahip olmalarını sağlamaya 

çalışmaktadır. Revize edilen Tüzük hükümleri arasında doğal gaz arzının kesintiye uğraması 
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durumunda tüketicilere doğal gaz teslimatlarının garanti altına alınması amacıyla 30-60 
günlük bir arz standardının korunması ve aynı zamanda acil durum eylem planlarını da 

sürdürme ihtiyacı yer almaktadır. Ayrıca, AB, 2014 yılında özellikle bölgesel bazda olmak 

üzere sınır ötesi enterkonneksiyonları geliştirmeyi ve  Avrupa işbirliğini güçlendirmeyi 
amaçlayan yeni bir Enerji Güvenliği Stratejisi hazırlamıştır. 

 Bununla birlikte, Üye Devletler arz güvenliğini sağlama ve ithalat portföylerini geliştirme 

yaklaşımları bakımından halen farklılıklar sergilemektedir. Seçilen beş ülkenin tümü –İngiltere, 

Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya– özellikle yeni boru hattı güzergahları ve Orta Doğu ve 

Hazar Havzası’ndaki doğal gaz rezervlerine erişim üzerinde odaklanarak ithalat kaynaklarını 

ve transit güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedirler.  

 Genel düzeyde, LNG ve depolama kapasitesi, doğal gaz piyasasında ilave esneklik ve bir arz 

krizi durumunda yeterli doğal gaz miktarlarının mevcudiyetini sağlayabilecek bir 

konumdadır. Ancak, buradaki zorluk esnek bir küresel piyasada rekabetçi fiyatlarda ve yeterli 

miktarda LNG’ye erişim sağlamak ve depolama kapasitesinin serbest bir piyasada yeterli 
düzeyde dolu kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, LNG ve depolamanın arz güvenliğine nasıl dahil 

edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Halen hem AB düzeyinde hem de Üye Devletler düzeyinde hassas müşterilerin standart bir 

tanımı bulunmamaktadır. Bu durum, bir arz krizi durumunda hassas müşterilerin nasıl 

korunacağı ve acil durum doğal gaz arzlarını hangi ülkelerin/tedarikçilerin öncelikli olarak alacağı 

sorularını ortaya çıkarmaktadır. 

 Şeffaflık mevzuatının uygulanması ve böylelikle piyasaya yeni girenlerin ve ulusal piyasadaki 
ayrıştırılmış kuruluşların ayrım gözetmeyen bir şekilde bilgilendirilmesi etkili bir rekabetçi piyasanın 

oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Avrupa çapında giderek artan kapasite  ürünlerine ilişkin 

koşul ve hükümlerin ve ENTSOG’un şeffaflık platformu ve PRISMA gibi rezervasyon 
platformları üzerinde gerçekleşen kullanım oranlarının kapsamlı bir şekilde yayınlanması; iletim 

ve dağıtım sistemi şebekeleri, depolama tesisleri ve LNG terminalleri gibi doğal gaz altyapısı 

bileşenlerine ayrım gözetmeyen bir şekilde erişimi sağlamıştır. Perakende piyasasının 

açılması ve müşteri haklarının güçlendirilmesi, piyasayı giderek değiştirmiş ve hanehalkları için 

daha rekabetçi enerji fiyatlarının oluşturulması yönünde baskı yaratmıştır. Ulusal düzenleyici 
kurumlar, ACER ve Komisyon, Dahili Enerji Piyasasını daha kapsamlı bir şekilde izlemeye 

başlamıştır ve piyasa hakim gücünün kötüye kullanılması gibi piyasa başarısızlıklarına müdahale 

etme ve bunları cezalandırma hakkını elde etmiştir. Bununla birlikte, yüksek derecede şeffaflık 

aynı zamanda veri üretiminin ve gerçek zamanlı sunumunun uygulanabilirliği ile ilgili 

zorlukları da gündeme getirmiştir. Bir yanda piyasa katılımcılarının çok sayıdaki farklı 

menfaatlerini ve teknik süreçlerini ele almak, diğer yandan da alınan verilerin düzenleyici kurumlar 

tarafından ticari açıdan sorumlu ve hedef odaklı bir şekilde işlenip analiz edilmesini sağlamak 

zorlu bir görevdir.  

 Avrupa’da doğal gaz ticareti daima genel anlamda enerji (elektrik ve doğal gaz) ticaretinin bir 
parçası olarak görülmektedir; çünkü ticaret şirketlerinin sadece bazıları “sadece doğal gaz” 

üzerinde odaklanırken, birçok kamuya ait veya büyük ölçekli şirket için doğal gaz ticareti genel 
tedarik faaliyetlerinin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Ticaret işlemi ya bir borsada ya da 

OTC’de (tezgah üstü piyasada) gerçekleştirilmektedir. 

 Ticarete konu olan ürünler, fiziksel ve finansal olarak uzlaştırması yapılan şeklinde iki temel 

kategoriye ayrılmaktadır. “Fiziksel uzlaştırma” burada doğal gaz teslimatı anlamına gelmektedir. 
Teslimat, daima belirli bir süre ve teslimat noktası için tanımlanmaktadır. Teslimat süreleri 

genellikle yıl, mevsim, üç ay, ay, hafta, gün ve saat bazında belirlenmektedir. Puant ve puant dışı 

saatler doğal gaz için oldukça olağan dışıdır. 

 Bir doğal gaz miktarı ticarete konu olduğunda,  ilgili dönem için teslimatın ve teslimat noktasının 

iletim sistemi işletmecisine bildirilmesi gerekmektedir. Bu nominasyon süreci, ticaret kuruluşları 
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ile iletim sistemi işletmecisi arasındaki ana bağlantıdır: her bir doğal gaz günü için, piyasa 
katılımcıları (“dengeden sorumlu taraflar” olarak adlandırılmaktadırlar) ticarete konu olan 

teslimatların mahsuplaşmasını yapmakta ve her bir piyasa bölgesi (sanal ticaret noktası) veya 

fiziksel şebeke noktası için saatlik teslimatları hesaplamaktadır.  

 Finansal ürünler genellikle fiziksel olarak uzlaştırılmaz. Fiziksel işlemleri, fiyat hareketlerine veya 
diğer para birimlerinin değişen kurlarına karşı korumak için kullanılırlar. Opsiyonlar ve Swaplar bu 

amaçla kullanılan başlıca araçlardır.  

 Tezgah üstü piyasası ortamında, konfirmasyon eşleştirmesi, ticaret kuruluşları arasında ticaret 

verilerinin tutarlılığını sağlamaya yönelik temel bir işlemdir.  

 Fiziksel doğal gaz teslimatı ile sonuçlanan her türlü ticaret faaliyetinin, gerekli kapasiteye denk 
gelen bir ticari işleme bağlanması gereklidir. Geleneksel olarak, doğal gaz kapasitesi geçmişte 
uzun vadeli gaz teslimatlarına önceden tahsis edilmiştir. Artık uzun vadeli sözleşmelerin yerini 

daha kısa vadeli piyasa mekanizmasının alması ile birlikte, kapasite tahsisinin de daha esnek ve 
piyasa odaklı hale getirilmesi gerekmektedir.  

 Düzenleyici raporlama oldukça yeni bir yükümlülüktür ve temel olarak aşağıdaki gelişmeler 

bunda etkili olmuştur: 

 Türev işlemlerinin sistemik riskinin daha şeffaf hale getirilmesi  

 İçeriden bilgilendirmeye dayalı ticaretin önlenmesi veya tespit edilmesi  

 Piyasa manipülasyonunun önlenmesi veya tespit edilmesi  

 ACER tarafından REMIT Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi, AB’de 60’tan fazla enerji aracı 

platformu ve borsası mevcuttur (https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces). 
Bunların yarıdan fazlası doğal gaz ürünlerinin ticaretine olanak tanımaktadır. Doğal gaz ticaretine 
ilişkin en önemli piyasa alanları şunlardır: 

 Borsalar: GME, GEGH, CME, Gasponit Nordic, Iberian Gashub, ICE Endex Gas, Nasdaq 
OMX, PEGAS 

 Aracı Platformlar: GFI, Griffin Markets, ICAP, Marex Spectron, TFS/Tradition, Tullett Prebon 

 Kapasite Ticareti: PRISMA  

 Aracı platformlarının tümü ve borsaların çoğu (kendilerinin geliştirdiği bir sistemin kullanıldığı 

Nasdaq, CME ve ICE dışında), Trayport tarafından sunulan ve işletilen Globalvision 
platformunu kullanmaktadır. Bu platform iki şekilde kullanılmaktadır:  

 BTS – Aracı Ticaret Sistemi  

 ETS – Borsa Ticaret Sistemi  

 OTC sözleşmeleri (yani aracı sistemleri üzerinden veya ikili olarak ticarete konu sözleşmeler) 

ticarete konu ürünü karakterize eden tüm hususların kapsanabilmesi için daha ayrıntılı bir ver i 
yapısı gerektirmektedir. 

 CEGH Gas Exchange of Wiener Börse (Viyana Borsası), Wiener Börse AG ve European 

Commodity Clearing AG (ECC – Avrupa Emtia Takas Merkezi) ile ortaklaşa işletilmektedir. 

Avusturya gaz borsası işletmecisi olarak CEGH, fiziksel uzlaştırma işlemlerini yürütmektedir ve 

müşteriye karşı görünen yüzdür. Emtia borsası takas merkezi olarak, Avrupa Emtia Takas Merkezi 

(ECC),  borsa işlemleri ve OTC ticaret tescilleri için takas ve uzlaştırma hizmetleri sunmaktadır. 

Tüm CEGH Gaz Borsası işlemleri Trayport GlobalVision ETS kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  

 PEGAS, ticaret platformları üzerinden müşterilere  tüm ürünlere erişim sağlamakta ve müşterilerin 

GASPOOL, NCG, PEG NORD, TRS, TTF ve ZTP piyasa alanlarında doğal gaz sözleşmelerini 

alıp satmalarına olanak tanımaktadır. Ürün yelpazesi, Avrupa’daki tüm önemli  doğal gaz üsleri 
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için spot ve türev sözleşmeleri içermektedir. PEGAS, sadece bir piyasa alanında ticaret yapma 

olanağı değil, aynı zamanda bu piyasa alanları arasında spread ürünlerinin ticaretini yapma 

olanağı tanımaktadır. Ek olarak, bu spread ürünleri yoluyla oluşturulan örtülü fiyatlar, doğrudan 

ürünler için likiditeyi arttırmaktadır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, tüm PEGAS ürünleri, ürün 

özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, Powernext tarafından işletilmektedir. PEGAS 

GlobalVision ticaret platformu üzerinde ticaret olanağı sunmaktadır. 

 GME, doğal gaz piyasalarını düzenlemekte ve yönetmektedir. Burada, sanal ticaret noktasında 

(“Punto di Scambio Virtuale (PSV)”) ticaret yapmak için yetkilendirilen taraflar, forward ve spot 
doğal gaz ticareti faaliyetlerinde bulunabilmektedir. 

 Aracılar, iki şekilde olabilmektedir: (i) sesli aracı (karşı taraflar arasındaki ticaret işlemleri aracı 

personeli  tarafından, genellikle telefon/faks/e-posta yoluyla gerçekleştirilir), ve (ii) “ekran aracıları” 

(tarafların platform üzerinden online işlem yapmalarına imkan tanırlar). Bu gibi ekran aracılarının, 
örnekleri arasında Marex Spectron, GFI, ICAP, TullettPrebon, TFS Tradition bulunmaktadır.  

 Genel olarak, doğal gaz ticaret dünyası ile iletim sistemi işletmecileri dünyası arasındaki 

arayüzlerin çoğu aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır: 

 Doğal gaz ticaretinin fiziksel uzlaştırması olarak nominasyon işlemi, 

 Ticarete konu doğal gazın taşınmasını sağlamaya yönelik birincil ve ikincil kapasite 
rezervasyonu, 

 Planlanan ve gerçekleşen miktarlar arasındaki dengesizlikler durumunda kısa vadeli doğal gaz 
sağlanmasına yönelik dengeleme piyasası. 

 Takas süreci future piyasalarında temel bir özelliktir. Takas merkezleri (aynı zamanda Merkezi 

Karşı Taraf – CCP- olarak da bilinir), bir borsada işlem gören future ürünleri için takas ve 
uzlaştırma hizmetleri sağlar. Her alıcı ve satıcı arasında bağımsız karşı taraf olarak hareket 
ederler ve her ticaret işleminin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlarlar. 

 NC CAM’a göre birincil kapasitenin ortak rezervasyon platformları yoluyla sunulması ve tahsis 

edilmesi gerekmektedir. Birincil kapasiteye yönelik bir rezervasyon platformunun en fazla öne 

çıkan örneklerinden birisi PRISMA Primary’dir. Tamamen ticari tıkanıklık durumlarının önlenmesi 
ve taşıma şebekesindeki fiziksel darboğazların kaldırılmasına yönelik finansal teşvikler sunmak 

için, PRISMA şebeke noktalarını işleten işletmeciler adına enterkonneksiyon noktalarındaki 

mevcut birincil kapasitelerin ihalesini yapmaktadır. PRISMA, ayrıca tek bir arayüz -rezervasyon 
platformu- kullanarak ve daha sonra taşıma sistemleri arasında taşımayı sağlayarak birleştirilmiş 

kapasite ürünlerinin satın alınmasına yönelik bir yol sunmaktadır. 

 İkincil piyasa, 2011 yılında ayrı bir platform olarak ve başlangıçta TRAC-X (PRISMA’nin eski 

marka adı) tarafından işletilen oldukça ayrışık bir platform olarak kurulmuştur. Daha sonra, 2014 

yılında, PRISMA tarafından işletilen birincil ve ikincil  piyasalara yönelik ortak yazılım platformu 

altında birleştirilmiştir. İkincil piyasa, CAM tarafından düzenlenmemektedir, dolayısıyla iletim 
sistemi işletmecisi ve taşıtanların gereksinimleri çerçevesinde şekillenmektedir.   

 Tezgah üstü piyasalar, yani borsaların kullanılmadığı ticaret yöntemi, Avrupa’daki enerji 

ticaretinde aslan payına sahiptir. Borsa yerine aracılar, piyasa katılımcıları tarafından talep ve 

arzın eşleştirilmesi için kullanılan platformları işletmektedir. Elektronik konfirmasyon 
eşleştirmesi işlemi, 2005 yılından bu yana 100’dan fazla Avrupalı enerji işlemcisi ve aracısı 

tarafından kullanılmaktadır. Bu işlem, tezgah üstü piyasalar dünyasında, faks veya telefon yoluyla  
uygulanan klasik bir arka ofis işlemidir. EFET’in getirdiği yenilik, katılımcılar arasında 

kullanılan iş süreçlerinin, ticaret konfirmasyonu veri formatının ve iletişim protokolünün 

sıkı bir şekilde standartlaştırılması olmuştur. 
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 Bazı durumlarda, tezgah üstü piyasa oyuncuları, takas işlemlerinin bir takas merkezi yoluyla 
yapılmasını tercih ederler. Bunun sebebi, genellikle karşı taraf riskinin veya operasyonel riskin 
azaltılması isteğidir. 

 Son yıllarda Avrupa genelinde bazı düzenleyici gereklilikler uygulamaya konulmuştur. 

Mevzuatlar ikiye ayrılabilir: 

 Finansal piyasa üzerinde odaklananlar (örneğin EMIR, MIFID, MIFIR) ve  

 Spesifik olarak enerji veya doğal gaz üzerinde odaklananlar (örneğin, REMIT, üçüncü enerji 
paketi, şebeke yönetmeliği).  

 Türkiye 2014 yılı itibariyle 48,7 bcm/yıl düzeyine ulaşan tüketim miktarı ile Avrupa’daki dördüncü 

en büyük doğal gaz piyasasına sahiptir. Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa’nın kavşak 
noktasında yer alan benzersiz coğrafi konumu ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin doğal gaz arzını 

Rusya’nın dışında çeşitlendirme arayışı göz önüne alındığında, Türkiye, kendini “Doğu-Batı” ve 
“Kuzey-Güney” enerji koridorlarının merkezinde konumlandırma potansiyeline sahiptir. Altyapı, 

bir ülkenin ticari esneklik için büyük önem taşıyan sistem fiziksel esnekliği için bir sınırlandırıcı bir 

faktör veya avantaj oluşturur. Piyasa büyüklüğü ve talep bileşimi bakımından incelendiğinde,  

Almanya, İngiltere ve İtalya Türkiye’den daha fazla tüketime sahiptir. Ancak bu ülkelerin 

tüketimlerinin büyük kısmı konut ve ticarethane tüketimi iken, Türkiye elektrik santrallerinin 

tüketim payının en yüksek olduğu ülkedir. 

 İngiltere ve Hollanda piyasalarının aksine,  Almanya yeterli yerli üretime sahip değildir (toplam 
arzın sadece yüzde 11’i). Almanya, arz güvenliğini çevresindeki ülkeler ile enterkonneksiyon 
yoluyla sağlamaktadır. Almanya’nın 22 giriş ve 16 çıkış noktası ülkenin sistemde yerel bir 
kısıt meydana gelmesi halinde birden fazla kaynaktan gaza erişebilmesini sağlamaktadır. 

İletim sisteminin Giriş ve Çıkış noktaları, transit güzergahlarını ve doğal gaz arzı için farklı 

kaynakları kullanabilme esnekliğini gösterir. Türkiye’nin iletim sistemi sadece tek bir 
enterkonneksiyon çıkış noktasına sahiptir. 

 İtalya’nın, arz güvenliğini sağlamak için geniş ithalat kapasitesi oluşturma yaklaşımını 

tercih ettiği ve mevcut 120 bcm ithalat kapasitesinin %65’ini kullandığı görülmektedir   

 İletim sistemi boyunca var olan nispeten yüksek sayıdaki kompresörler (her 279 km’de 1 tane; bu 
rakam Almanya’da 1000 km’de 1,  Türkiye’de ise 1400 km’de 1 şeklindedir), İngiltere’nin bu 

hedefe nasıl ulaştığının bir göstergesi olabilir. Sistemin fiziksel esnekliğini atırabilmek için, 

kompresörlerin sayısının ve büyüklüğünün teknik ve ticari optimizasyonu konusunda daha 

detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir.    

 PEGAS, pek çok Avrupa doğal gaz üssü için platform sağlamakta olup, kapasite ticaretinde 

PRISMA’nın olduğu gibi, Pan-Avrupa Doğal gaz Ticaret Platformu haline gelmeyi hedeflemektedir. 

 Türkiye ulusal piyasasının büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve üretim bölgeleri ile tüketim ülkeleri 

arasındaki konumu sebebiyle  bir doğal gaz üssü haline gelmek için büyük bir potansiyele 
sahiptir. Türkiye büyük bir doğal gaz transit ülkesi olarak bir doğal gaz üssü haline gelmek için 

ideal bir konumdadır.  

 Bununla birlikte,  

 Sınırlı sayıdaki ihracatçı ülkeye yüksek oranda bağımlı olması,  

 Uzun vadeli petrole endeksli sözleşmelerin payının yüksek olması ve sistemin ticari esnekliğinin 

sınırlı olması,  
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 BOTAŞ Ticaret’in marjinal arz maliyetini yansıtmak yerine merkezi makroekonomik ilkeleri takip 

eden fiyatlandırma metodolojisi1,  

 BOTAŞ’ın ayrıştırılmamış yapısı,  

 Mevcut lisanslandırma rejimi,  

 Dengeleme piyasasındaki sınırlı şeffaflık ve  

 Özellikle depolama ve Avrupa’ya çıkış kapasitesi bakımlarından sistemin fiziksel esnekliğinin 

sınırlı olması,  

doğal gaz üssü tasarımına paralel olarak çözülmesi gereken kilit sorunlardan bazılarıdır.  

 Üretime yönelik projeler ile boru hattı projelerinin sermaye yoğun yapısı ve finansman gereklilikleri 

ile Türkiye Doğal Gaz Piyasasında fiyatların  öngörülebilirliğinin düşük seviyede olması göz önüne 

alındığında, halihazırda işleyen sahalardan yaptıkları üretim/alım nedeniyle artı pozisyonda sahip 
LNG tedarikçileri dışında, yeni potansiyel tedarikçilerin (TANAP ve Irak-Türkiye projelerindeki 

duruma benzer şekilde) fiyat ve miktar risklerinden kaçınmaları ve BOTAŞ Ticaret ile uzun vadeli 
sözleşme yapmak istemeleri muhtemeldir. Bununla birlikte, özellikle artan verimlilik ve azalan 

enerji yoğunluğu, küresel ekonomilerdeki potansiyel yavaşlama ve elektrik sektörünün doğal gaz 
talebinin potansiyel olarak azalması (özellikle Yİ-YİD sözleşmelerinin sona ermesinden sonra 
elektrik üretim karmaasında, yenilenebilir ve yerli kaynakların payının artması sonucunda) 

sebebiyle önümüzdeki yıllarda doğal gaz talep artışının daha düşük seviyelerde kalabileceği 

düşünüldüğünde,  uzun vadeli petrole endeksli sözleşmelerin miktarının ve payının 

arttırılması ve BOTAŞ Ticaret’in portföyünün miktarının ve payının arttırılması piyasa 

dönüşümü bakımından zarar verici adımlar olabilir. Serbest bir piyasanın iyi bir şekilde 

işlemesi, BOTAŞ Ticaret’in al ya da öde yükümlülüklerinin baskısı altında olduğu veya depolama 

sınırlamaları sebebiyle arz güvenliği endişelerinin olduğu bir senaryoda oldukça güç olabilir; 

dolayısıyla ticari ve fiziksel esnekliğin arttırılması çok önemli bir faktördür.  

 Serbest piyasa yapısına geçişteki temel hedeflerden birisi doğru fiyat sinyallerine sahip olmaktır. 

Referans fiyat, dengeleme piyasası fiyatından türetilmektedir ve ikili sözleşmeler ile tüketici 

sözleşmelerindeki tüm fiyatların, öngörülen dengeleme ve sistem dengesizlik fiyatlarının bir 

fonksiyonu olması beklenmektedir. BOTAŞ Ticaret’in dengeleme gazı sağlaması ve çoğu zaman 

dengeleme gazı için fiyat belirleyicisi olması beklendiğinden dolayı, gerçek anlamda serbest bir 

piyasa oluşturabilmek için fiyatlandırma metodolojisi büyük önem taşımaktadır. Tüketici fiyatlarının 

da toptan satış fiyatları ile uyumlu olması ve ilgili tüketicinin  tüketim profilini yansıtması gerekir. 

Aksi takdirde, sistem makul olmayan (aşırı veya negatif) toptan satış marjları üretebilir ve 

sürdürülebilir olamaz. BOTAŞ Ticaret’in stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için, gerçek marjinal 

arz maliyetlerini yansıtan şeffaf bir fiyatlandırma metodolojisi takip etmesi ve seçilen tüketici 

gruplarına gerekli sübvansiyonları ayrı ayrı sağlaması gerekmektedir.  

 Bu konunun tasarım aşamasında ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerekmekle birlikte, BOTAŞ 

Ticaret’in özellikle meskenler olmak üzere serbest olmayan tüketiciler için  yeterli miktarda gaz 

tutacağı ve portföyünün geri kalanını özel sektöre devredeceği sözleşme devirleri piyasa değişim 

sürecinin önemli bir unsurunu oluşturacaktır. Bu şekilde, (i) BOTAŞ Ticaret serbest olmayan 
tüketiciler arasından seçilen tüketici gruplarına sübvansiyon sağlayabilir, bu sübvansiyonlu fiyat 

dağıtım şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere yansıtılabilir ve toptan satış piyasa 

fiyatlarından izole edilebilir; ve (ii) özel toptan satış şirketleri (i) (a) bu devir miktarlarını 

BOTAŞ Ticaret’ten satın alarak, (b) özel ithalat şirketlerinden ilave miktarlar satın alarak, ve (c) 

uluslararası tedarikçilerden doğrudan ithalat yaparak kendi portföylerini oluşturabilirler, (ii) serbest 

                                                      
 
 
1 14 Ocak 2015 tarihli Dünya Bankası Grubu, “Turkey’s Energy Transition – Milestones and Challenges” Raporu 
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tüketicilere satış yapabilirler ve spot piyasa ve dengeleme piyasası işlemleri yoluyla 

pozisyonlarını optimize edebilirler/dengeleyebilirler.   

 Spot piyasaları işletmesi beklenen EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi ve Gaz Ticaret Platformunun 
oluşturulması mevcut piyasa değişim uygulama planının kritik bileşenlerini oluşturmaktadır. Piyasa 
değişim sürecinin, birinci aşamaında iletim sistemi işletmecisinin dengeleme 
mekanizmasının, ikinci aşamasında ise gün öncesi ve gün içi piyasalarının tasarlanması ve 

uygulamaya konulması gerekecektir. Gaz Ticaret Platformu’nun (BOTAŞ İletim Sistem İşletmecisi 

tarafından işletilecek Dengeleme Piyasası, EPİAŞ tarafından işletilecek Spot Piyasa ve BİST 

tarafından işletilecek Türev Piyasalar olmak üzere 3 bilgi sisteminin kombinasyonu) da benzeri 
şekilde aşamalı bir yaklaşım ile uygulanması gerekecektir. Bu çerçevede, dengeleme 
mekanizmasının başarılı şekilde tasarımı, uygulanması ve işletilmesi (ve sonuçta da spot piyasa 

uygulamasına geçilmesi) sadece BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi’nin desteği ile mümkün 

olacaktır.     
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3. DOĞAL GAZ FİYATLARININ OLUŞUMU  

Doğal gaz fiyatları ve bu fiyatların nasıl oluştuğu, yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini ve 

piyasa gelişimini etkilemektedir. Doğal gaz toptan satış fiyatlarının giderek ticarete açık gaz 

piyasalarındaki (üslerindeki) fiyatlara dayalı olarak belirlenmesi eğiliminde, tüketicilerin  en düşük 

fiyatları teklif eden tedarikçileri arayabildikleri gaz rekabetçi piyasalarındaki genişleme etkili 
olmuştur.  

Tarihsel olarak doğal gaz sözleşmeleri uzun vadeli, noktadan noktaya (devredilemez) olmuş ve 

monolitik ulusal tedarikçiler ile müzakere edilmiştir. Ancak 1990’lı yılların ortalarında, LNG için bir alıcı 

piyasası oluşmuş ve sözleşmeler daha esnek hale gelmiştir. 

Şirketlerin ve ülkelerin doğal gaz fiyatlarını nasıl belirlediği konusu ticari ve siyasi açıdan hassas bir 

konudur. Bunun sonuçları, tüketicilerin ödedikleri ücretler ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için yapılması gereken yeni altyapı yatırımlarının ekonomisi üzerinde doğrudan bir 

etkiye sahiptir.  

Doğal gaz piyasaları, tarihsel olarak, Kuzey Amerika ve Avrupa’da inşa edilen uzun mesafeli boru hattı 

şebekelerindeki büyüme daha geniş bir “piyasa erişimi” sağlayıncaya kadar, üretim yapılan doğal gaz 
havzaları etrafında gelişmiştir. LNG’nin gelişimi, doğal gaz kaynağı açısından zengin ülkeleri, 
uzaktaki büyüyen ekonomilere daha fazla bağlamış ve böylelikle dünyanın büyük doğal gaz bölgeleri 

arasında daha fazla “bağlantı olanağı” yaratmıştır. 

Şekil 1 LNG Ticaret Akışları (1990-2015 ve 2015 Sonrası) 

 

 

Kaynak: Enerdata, Wood Mackenzie, Ekip Analizi 
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Sonuç olarak, sözleşmelerdeki “Varış Noktası Hükümlerinin” sona ermesi ile birlikte, üretici ülkelerden 

doğal gaz taşıyan büyük boru hatlarındaki ve LNG terminallerindeki doğal gaz akışlarının hem kaynağı 

hem de miktarı ile ilgili belirsizlikler sebebiyle değişen LNG akışları, LNG fiyatlarındaki yakınsamayı 

daha da arttıracaktır.  

Kaya gazı üretimindeki artış, 2020 yılına kadar mevcut sıvılaştırma kapasitesinde bir artışa (örn. 

Sabine Pass) ve Kuzey Amerika’da mevcut ithalat tesislerinin dönüştürülmesine (40+ Mt/yıl kapasite) 

yol açmıştır. Gazlaştırmanın talebi karşılayacağı ve enerji güvenliğini arttıracağı beklentisi, Avrupa’daki 

temel motivasyon kaynakları olurken,  Asya genelinde artan LNG talebi gazlaştırma projelerine yön 

vermekte ve Çin bu alanda kilit bir rol oynamaktadır (2020 yılına kadar 70 Mt/yıl kapasite artışı 

öngörülmektedir). 

Küresel kıtalararası doğal gaz ticaret piyasası, uzun vadeli sözleşme fiyatlandırma mekanizmalarında 

bölgeler arasında büyük yapısal farklılıklar olduğunu kanıtlamaktadır ve bu aynı zamanda teslim 
fiyatlarındaki büyük farklılıkları da açıklamaktadır. Asya, halen büyük ölçüde petrole bağlı bir LNG 

piyasasına sahiptir, Kıta Avrupası petrol fiyatlarına endeksleme ile doğal gaz üs (piyasa)  
fiyatlandırmasının birlikte mevcut olduğu hibrid bir modele sahiptir, İngiltere ve Kuzey Amerika 

ise sırasıyla NBP ve Henry Hub (HH) piyasaları yoluyla tamamen gaz rekabetçi üs 
fiyatlandırmasına bağlıdır. Bu arada, LNG ticareti, doğası gereği, halen büyük ölçüde uzun vadelidir 

ve spot kargo 2013 itibariyle küresel LNG ticaretinin  sadece yüzde 28’ini oluşturmaktadır – bu miktar, 
genel anlamda LNG’nin bölgesel fiyat yakınsamasını sağlayacak kadar büyük bir miktar değildir. 

Sonuç olarak, LNG ithal eden ülkelerdeki ortalama teslim fiyatları büyük farklılıklar gözlenmektedir;  
Asya fiyatları neredeyse petrol fiyatlarına eşdeğer düzeyde iken, yine boru hattı gazına ve LNG 
ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Kıta Avrupası fiyatları tamamen kendi kendine yeten Kuzey 

Amerika gaz piyasalarındaki fiyatlar ile Asya piyasalarındaki fiyatların ortalarında yer almaktadır.  

Kıta Avrupasının gaz fiyatlandırmasında hibrid aşamasına ulaşması neredeyse 15 yıl almıştır 

ancak petrole bağlı uzun vadeli sözleşme fiyatlandırması halen arzın çoğunluğunu temsil etmektedir. 

Avrupa’da petrole bağlı fiyatlandırmadan piyasa fiyatlandırmasına geçiş aşamalı bir süreçtir;  
tedarikçiler ile alıcılar arasında “al ya da öde” sözleşmeleri için yapılan birbiri ardına yapılan yeniden 

müzakereler sonucunda piyasa fiyatlarının –spot ve future fiyatları- 2014 itibariyle yüzde 50’ye 

yaklaşan belirli bir oranı fiyatlandırma formüllerine dahil edilmiştir 

FERC tarafından kısa süre önce yapılan LNG teslim fiyatı tahminleri, Asya-Pasifik LNG fiyatlarında 

önemli bir düşüş olduğunu, Avrupa’daki LNG fiyatları ile farkın kapandığını göstermektedir. ABD, kaya 
gazı üretimindeki çok büyük artış sayesinde, halen arz fazlasına sahiptir. 

Şekil 2 Haziran 2015 İtibariyle Dünya LNG Teslim Fiyatı Tahminleri  

 

Kaynak: FERC 
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3.1. Petrole Endeksli Fiyatlandırmadan Gaz Rekabeti 
Fiyatlandırmasına Geçiş 

Kıta Avrupasındaki hakim doğal gaz fiyatlandırma mekanizmasının, tarihsel olarak doğal gazın 

sözleşme fiyatının son kullanıcı sektörlerindeki ikame değerine göre tespit edilmesine dayandırıldığı 

bilinmektedir; yani, uzun vadeli doğal gaz ihracat sözleşmelerindeki (UVDGİS) spesifik formüller 

yoluyla, sözleşmelerdeki doğal gaz fiyatları nihai enerji tüketiminde doğal gaz ile rekabet eden enerji 
türlerinin fiyatları ile ilişkilendirilmiştir. Bu, 1962 yılında Hollanda’da UVDGİS ile ilgili olarak geliştirilen 

Groningen kavramının kilit bir unsurudur. Groningen tipi  UVDGİS’te doğal gaz fiyatlarının sabitlendiği 

başlıca enerji türleri arasında artık fuel oil (ağır fuel oil – HFO) ve gaz-dizel yapı (hafif fuel oil – LFO) 
yer almaktadır.2 

Hollanda’nın yanı sıra, Groningen petrole endeksleme kavramı eski SSCB ve sonrasında Rusya 

Federasyonu, Cezayir ve Norveç gibi başka doğal gaz tedarikçileri tarafından da benimsenmiştir. 

Anılan dönemlerde, emtia ticareti için spot piyasanın mevcut olmaması sebebiyle, LNG sözleşmeleri 

de uzun vadeli ve petrole endeksli yapılmıştır.  

Üreticiler ile doğal gaz dağıtım şirketleri ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile son tüketiciler arasındaki 

yukarıda değinilen uzun vadeli sözleşmeler, tipik olarak bir “al ya da öde” hükmü içermektedir. Bu 
hükme göre, tüketici gerçekte tükettiği miktar dikkate alınmaksızın belirli bir miktar için ödeme yapmayı 

taahhüt etmektedir; dolayısıyla, al ya da öde sınırının altında gerçekleşen bir tüketim miktarı 

durumunda, sözleşme ortağı herhalükarda al ya da öde miktarı için ödeme yapmak zorunda 

olduğundan dolayı, ciddi finansal zararlara maruz kalmaktadır. Bu, al ya da öde hükümlerinin ardında 

yatan temel gerekçe, risk yönetimidir; çünkü, böyle bir hüküm doğal gaz satışını güvence altına 

almakta ve arama ve altyapı faaliyetlerinin yüksek yatırım maliyetlerinin finansal riski 
azaltılabilmektedir. Al ya da öde kuralının yanı sıra, sözleşmelerde Yıllık Sözleşme Miktarı (YSM) yer 
almaktadır. Bu YSM hükmüne göre, tedarikçi, yeniden müzakerelerin yapılması öngörülen bir sınır 

değere kadar, müşterisine doğal gaz tedarik etmekle yükümlüdür. Ayrıca, sözleşmeler fiyatların 

düzenli olarak revize edilmesine yönelik hükümler de içermektedir.  

 

Şekil 3 Dünya Doğal Gaz Piyasası Satıcı Piyasasından (2000’ler) Alıcı Piyasasına (2010’lar) 

Geçiyor 

 

 

Kaynak: Lukoil, Ekip Analizi 

                                                      
 
 
2 Dr. Andrey A. Konoplyanik: Evolution of Gas Pricing in Continental Europe: Modernization of Indexation Formulas Versus Gas 
to Gas Competition, 2010 
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Yukarıda açıklandığı gibi koşul ve hükümlerin Uzun Vadeli Petrole Endeksli Sözleşmelerde satıcı 

tarafından dikte edildiği bu tipik Satıcı Piyasası,  Avrupa ve ABD’de artan doğal gaz talebi, bölümlere 

ayrılmış piyasalar, ABD’nin büyük bir doğal gaz ithalatçısı konumu ve 2009 yılına kadar sınırlı LNG 

arzı ile karakterize edilebilir. ABD’de kaya gazı üretiminde yaşanan teknolojik atılım, geleneksel 

olmayan saha geliştirme teknolojilerinin yaygınlaşması, yeni LNG tesislerinin işletmeye girmesi, umut 

vaat eden kıta sahanlığı rezervlerinin bulunması (Akdeniz, Doğu Afrika) ve 2010’lu yıllarda spot doğal 

gaz ticaretindeki artış sayesinde, tüketicilerin en düşük fiyatları teklif eden tedarikçileri arayabildikleri  

“Alıcı Piyasası” kavramı ortaya çıkmıştır. 

İşleyen doğal gaz piyasalarının istikrarlı bir çerçeve ve arz koşulları gerektirdiği ve sözleşme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda piyasa katılımcılarının güveninin spot ve future 
piyasalarında işlem yapmada kilit öneme sahip olduğu gözlenmiştir.  

Avrupa’nın doğal gaz arz kaynaklarının Rusya dışında çeşitlenmesi beklenmektedir ve bu durum, şu 

anda sürekli bir revizyon baskısı altında olan uzun vadeli sözleşmelerin uzatılmasına yönelik teşvikler 

sunması gibi ciddi bir risk doğurmaktadır: 

 Sabine Pass ve Hackberry sıvılaştırma terminalleri 2016-2018 döneminde toplam 37 bcm/yıl 

kapasite ile devreye girmesi ile birlikte ABD FOB ve doğal gaz endeksli arzların artması 

beklenmektedir.  

 EIA, ABD’nin LNG ihracatının 2020 yılında yaklaşık 56 bcm/yıl ve 2025 yılında yaklaşık 78 

bcm/yıl’a çıkmasını beklemektedir.  

 2014 yılı itibariyle 198 bcm/yıl olan LNG ithalat kapasitesinin sadece yüzde 24’ünün 

kullanıldığı dikkate alındığında, düşük kapasite kullanımı nedeniyle, ithalat için oldukça büyük 

bir kullanılmamış potansiyel olduğunu göstermektedir.  

 Avrupa’nın toplam gazlaştırma kapasitesinin 2020 yılında yaklaşık 250 bcm/yıl ve 2025 yılında 

yaklaşık 280 bcm/yıl seviyesine ulaşması ve böylelikle yüzde 30’luk bir kullanım oranına 

ulaşılması beklenmektedir.  

 Avrupa’nın 3. Enerji Paketi ve daha sonra çıkarılan düzenlemeler, boru hattı ve üretim 

varlıkları mülkiyetinin ayrıştırılmasını gerektirmektedir (örneğin Gazprom’un Kuzey Akımı 

(yaklaşık 53 bcm/yıl)) 

Şekil 4 Avrupa’nın PNG ve LNG Ticaret Akışı Kilit Ticaret Dinamikleri (2014, 2020-T ve 2025-T)  

 

Kaynak: Ekip Analizi, Enerdata, IEA, EIA, Credit Suisse 
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AB’nin serbestleştirilmiş doğal gaz modeli, sanal ticaret noktalarının oluşturulmasına olanak tanıyan 

giriş-çıkış tarife bölgeleri ile bir dizi dengeleme bölgesine dayanmaktadır. Dengeleme bölgelerinin her 

birinde, doğal gaz akışlarındaki belirsizlikler karşısında  nihai tüketicilere güvenilir doğal gaz arzını 

sağlamak için doğal gaz şebekesinde bir dizi yatırım yapılmıştır.  

AB Komisyonu tarafından 2015 yılı için belirlenen Hedeflenen Doğal Gaz Modeli (GTM), her biri 20 
bcm/yıl’ın üzerinde fiziksel tüketim miktarına sahip dengeleme bölgeleri arasında birleşik iletim 

kapasitelerinin akışını sağlamak amacıyla sınır ötesi boru hattı altyapılarının geliştirilmesini 

gerektirmiştir. GTM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Bölüm 4’te sunulmaktadır. 

Sonuç olarak, Avrupa’da satışlarında gaz rekabeti fiyatlandırmasının artması petrole bağlı arzları daha 
da zorlayacak ve Rusya’ya alternatif doğal gaz işlemlerini gerektirecektir. Doğal gaz  fiyatlarının 

gelişimine baktığımızda, ABD’de ekonomik faaliyetteki düşüş ve fazla LNG arzı, 2009 yılında doğal 

gaz üssü ve petrole endeksli fiyatlandırma arasındaki farkı 4,5 ABD$/mmBtu düzeyine çıkarırken, 

2012 yılından sonra uzun vadeli sözleşmelerde müzakere yoluyla elde edilen indirimler ve sonrasında 

petrol fiyatlarındaki düşüşler, Rusya’nın ihracat fiyatlarını AB doğal gaz üslerine karşı daha rekabetçi  

hale getirmiştir.  

 

Şekil 5 Doğal Gaz Fiyatlarının Gelişimi (2009-2015) ve AB Doğal Gaz Fiyatlandırma Bileşimi 

(2005-2020T)  

 

Kaynak: NBP, Gazprom, Henry Hub, Ekip Analizi 

Resesyon ve yapısal değişim sebebiyle doğal gaz talebi düşerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve 
kaya gazı şeklindeki ilave arzlar dünya piyasalarında aşırı arza yol açmakta ve Avrupa doğal gaz 
üslerindeki likidite önemli ölçüde artmaktadır. Bu likidite artışı, gaz rekabetinin artmasına ve petrole 

bağlı fiyatlandırmanın azalmasına yol açmıştır. 2005 itibariyle ABD’deki gazın sadece yüzde 17’si gaz 
rekabeti fiyatlandırmasına tabi iken, yüzde 77’si petrole bağlı olarak fiyatlandırılıyordu. 2015 itibariyle, 

ABD’de gazın yüzde 52’sinin gaz rekabeti fiyatlandırmasına tabi olması, petrole bağlı fiyatlandırmanın 

payının ise yüzde 48’e düşmesi beklenmektedir.  
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Petrol ürünlerine bağlı fiyat referanslarının yaklaşık 2009 yılına kadar önemli bir rol oynadığı uzun 

süreli arz anlaşmaları ya tekrar müzakere edilmiştir ya da şu anda tahkimdedir. Petrole bağlı fiyat 

referansının çok katı olduğu ve doğal gaz sektöründeki altta yatan fiyat gelişmelerini yansıtmadığı 

görülmüştür. “Yeni nesil” doğal gaz arz düzenlemeleri, doğal gaz üssü fiyatlandırması ile petrol 

ürünlerine endeksli fiyatlandırmanın bir bileşimini içermektedir. Fiyat riskinin büyük ölçekli alıcılar 

tarafından artık kabul edilmemesi ile birlikte, doğal gaz üssüne endeksli fiyatların petrole bağlı 

fiyatların tamamen yerini alacağına inanıyoruz. Fiyat riski, tipik olarak doğal gaz satıcısı veya 

tedarikçisi tarafından üstlenilmektedir.  

Avrupa piyasasında sözleşme yapılarının gelişimi, standartlaştırılmış sözleşmeler yoluyla kısa-orta 
vadeli işlem yapma yönünde ortaya çıkan talebi de ön plana çıkarmıştır. Ürünleri yapılarına göre üç 

ana kategoriye ayırabiliriz: Değiştirilemeyen Sözleşmeler (bir başka deyişle uzun vadeli yükümlenilen 

arz sözleşmeleri), İşlem Yapılabilir Sözleşmeler ve Piyasa İhaleleri. Değiştirilemeyen uzun vadeli 
sözleşmeler doğaları gereği fizikseldir ve 2000 yılında İngiltere ve Hollanda’da yüzde 90-95’lik piyasa 

payına sahipken, son zamanlarda piyasa payları yüzde 25-45’e kadar düşmüştür.  

 

Şekil 6 Ticaret İçin Mevcut Ana Sözleşme Seçeneklerine Genel Bakış  

 

Kaynak: Ekip Analizi  

İşlem Yapılabilir Sözleşmeler, genellikle yıl öncesinde yapılır (sonraki yıl +4) ve borsada veya tezgah 
üstü piyasada alınıp satılabilen spot ve future sözleşmelerinden oluşurlar. Bu sözleşmeler, hem 
finansal olarak hem de fiziksel olarak uzlaştırılabilir ve 2000’li yıllarda İngiltere ve Hollanda’da bu gibi 

sözleşmeler yok veya yok denecek kadar az (çok sınırlı) iken, bugün piyasada yüzde 40-55’lik paya 

sahiptirler.  

Piyasa İhaleleri, genellikle iletim sistemi işletmecisi tarafından gün öncesi, gün içi ve spot LNG, aylık 

LNG için sistem dengeleme amacıyla işletilen dengeleme platformlarıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, 

dengeleme işlemleri, piyasa gelişimi için başlangıç noktasıdır ve 2000li yıllarda yüzde 5-10’luk bir 

piyasa payına sahip iken, bugün yüzde 10-15’lik bir paya sahiptir. 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  30 

Uzun Vadeli Sözleşme Yeniden Müzakereleri ve Yeni Sözleşme Eğilimleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: GasTerra ve Statoil, Avrupa’da kısa süreli  (5-15 yıl)  doğal gaz üssü endeksli (gaz 
rekabeti) sözleşmelere ilk geçen oyuncular olmuşlar ve azalan “al ya da öde” yükümlülükleri ve 

uyarlanmış YSM miktarları ile esnekliklerini arttırmışlardır. Diğer yandan, Gazprom sınırlı şekilde doğal 

gaz üssü endekslemesine başlamış durumdadır ve açılan dava sonucunda miktar esneklikleri 

karşısında al ya da öde yükümlülüklerinde en azından geçici azaltımlar ve yüzde 10-20’lik indirimler ile 
esnekliklerini arttırmıştır.  

 

Şekil 7  Uzun Vadeli Sözleşme Yeniden Müzakereleri ve Yeni Sözleşme Eğilimleri – Tedarikçiler 

Üzerindeki Etkiler  

 

Kaynak: Ekip Analizi  

Doğal gaz piyasalarında serbestleşmenin yaklaşık 20 yıl önce başladığı Kuzey Amerika’da ve 

İngiltere’de, serbestleşme adımları oldukça ileri seviyelere ulaşmıştır. Ticaretteki bu sofistike 

gelişmenin sebeplerinden birisi, doğal gazın hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de İngiltere’de 

yerli bir kaynak olmasıdır. Bu oldukça gelişmiş doğal gaz piyasaların temel nitelikleri, çok yüksek 

düzeylerdeki likiditeleri ve oturmuş borsalardaki doğal gaz spot ve future piyasalarının ve geniş bir 

yelpazeye yayılan bireyselleştirilmiş tezgah üstü sözleşmelerinin doğal gaz fiyatının ardındaki güçleri 

oluşturduğu fiyatlandırma mekanizmalarıdır. 

Kuzey Amerika’da, doğal gaz fiyatları temel olarak piyasadaki arz ve talebin bir fonksiyonudur, yani 

gaz rekabetine dayalıdır. Arz ve talebin dengelenmesi için genellikle fiyatların kendileri hareket 

etmektedir. Uluslararası Gaz Birliği’ne (IGU)3 göre, gaz rekabeti giderek arttan popülerliği ile dünya 

doğal gaz piyasasında en büyük paya sahiptir. 

 

 

                                                      
 
 
3 Wholesale Gas Price Survey - 2015 Edition, IGU 
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Şekil 8 Dünyada Doğal Gaz Fiyatlarının Oluşumu ve Kilit Noktalar  

 

Kaynak: Toptan Satış Doğal Gaz Fiyatı Anketi  - 2015, IGU 

Yaklaşık 3.520 bcm’lik toplam dünya tüketiminin yaklaşık 1.495 bcm’e karşılık gelen yüzde 43’ü gaz 
rekabetine tabidir. Kuzey Amerika 936 bcm ile bunda en büyük  paya sahip iken, onu yaklaşık 292 

bcm ile Avrupa ve yaklaşık 144 bcm ile Eski Sovyetler Birliği takip etmektedir. Dünya genelinde gaz 
rekabetinin bir şekli bugün yaklaşık 46 ülkede ve Afrika dışındaki tüm bölgelerde görülebilmektedir.  

Petrol fiyatı eskalasyonuna veya petrole endeksli fiyatlandırmanın (OPE) payı yaklaşık yüzde 17’dir 

(610 bcm) ve büyük bölümü Asya-Pasifik (230 bcm), Avrupa (153 bcm) ve Asya’da (130 bcm) 

gerçekleşmektedir. Yaygın bir şekilde uygulanan petrol fiyatı eskalasyonu 57 ülkede mevcuttur – 
bunlar arasında, Avrupa’nın neredeyse tüm ülkeleri ile Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgeler yer 

almaktadır.  

Düzenlemeye tabi üç  kategori (hizmet maliyetine dayalı düzenleme, sosyal ve siyasi düzenleme ve 

maliyetin altında düzenleme) yaklaşık 1.215 bcm ile toplam içinde yaklaşık yüzde 35’lik paya sahiptir.  

Hizmet maliyetine dayalı düzenleme, özellikle eski Sovyetler Birliği (Rusya) ve Asya (Çin) olmak üzere 

16 ülkede uygulanmaktadır; sosyal ve siyasi düzenleme özellikle Orta Doğu –İran, Suudi Arabistan ve 

BASE- olmak üzere 26 ülkede uygulanmaktadır; ve maliyetin altında düzenleme özellikle Eski 

Sovyetler Birliği  (Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan), Afrika (Mısır ve Cezayir) ve Latin Amerika 

(Venezuela) olmak üzere 13 ülkede uygulanmaktadır. 

3.2. Sosyal Fiyatlandırma  

IMF’ye göre, sübvansiyonlar tüketicileri korumayı amaçlamalarına rağmen, mali dengesizlikleri 
ağırlaştırmakta, öncelikli kamu harcamalarının yapılmasını engellemekte ve enerji sektörü de dahil 

olmak üzere, özel sektör yatırımlarını baskılamaktadır. Sübvansiyonlar, aynı zamanda aşırı enerji 

tüketimini teşvik ederek, sermaye yoğun sektörleri suni olarak teşvik ederek, yenilenebilir enerji 
yatırımlarına yönelik teşvikleri azaltarak  ve doğal kaynakların tükenmesini hızlandırarak kaynak 

dağılımını bozmaktadır. 

IGU üç tip düzenlemeye tabi fiyat tanımlamaktadır: Hizmet Maliyetine Dayalı Düzenleme (RCS), 
Sosyal ve Siyasi Düzenleme (RSP) ve Maliyetin Altında Düzenleme (RBC).  
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RCS tanımına göre “fiyat bir düzenleyici kurum veya Bakanlık tarafından belirlenmekte veya 

onaylanmaktadır, ancak fiyat düzeyi “yatırım bedelinin” geri alınması ve makul bir getiri oranı da 

dahil olmak üzere “hizmet maliyetini” karşılayacak düzeyde belirlenir.” 

RSP tanımına göre, “doğal gaz fiyatı artan maliyetleri karşılama ihtiyacı karşısında veya 

muhtemelen bir gelir arttırma uygulaması olarak, muhtemelen bir Bakanlık tarafından, siyasi/sosyal 
bazda düzensiz olarak belirlenir”.  

RBC tanımına göre, “doğal gaz fiyatı genellikle nüfusa yönelik bir devlet sübvansiyonu olarak, 
bilinçli bir şekilde  doğal gaz üretiminin ve nakliyesinin ortalama maliyetinin altında belirlenir.”. 

IGU’nun 2015 Toptan Satış Doğal Gaz Fiyat Anketine dayalı olarak, RSP ve RBC’nin önemli bir paya 

sahip olduğu dört bölge Latin Amerika, Eski Sovyetler Birliği, Afrika ve Orta Asya’dır. Asya’daki başlıca 

uygulama alanı Hindistan alt kıtası iken, Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca ülkeler Endonezya ve 

Malezya’dır.  

Latin Amerika’daki fiyat oluşumu gelişmeleri bağlamında, gaz rekabeti fiyatlandırmasının payı yüzde 

4’ten yüzde 20’ye yükselmiş, RSP’nin payı yüzde 54’ten yüzde 19’a düşmüş (Arjantin, Peru ve 

Bolivya’daki yerli üretimden oluşmaktadır) ve RBC’nin payı yüzde 0’dan yüzde 16’ya yükselmiştir 

(tamamı Venezuela’da).  

Rusya başta olmak üzere, Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde fiyat oluşturma mekanizmaları önemli 

değişiklikler geçirmiştir. 2005 yılında tamamen yerli üretimin olduğu RBC kategorisinden, bağımsız 

üreticilerin birbirleri ile rekabet etmeye başlaması ve Gazprom’un elektrik sektörüne ve büyük sanayi 

tesislerine satış yapmaya başlaması ile birlikte gaz rekabeti fiyatlandırmasına geçilmiş, Gazprom 

tarafından düzenlenen fiyatlardaki artış ile RBC’den RCS’ye geçilmiştir. Bir başka değişiklik de, Eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri arasındaki ticarette yaşanmış, özellikle Rusya-Ukrayna ticaretinde 
fiyatlandırmada BIM’den OPE’ye geçilmiştir. Geri kalan RBC ise Türkmenistan, Kazakistan ve 

Özbekistan’daki yerli üretimden oluşurken, RSP Rusya ve Ukrayna yerli üretiminden oluşmuştur. 

2005 ile 2014 yılları arasında Afrika’da fiyat oluşturma mekanizmalarında neredeyse hiçbir değişiklik 

yaşanmamıştır – 2014 yılında Nijerya’da RBC’den RSP’ye geçiş dışında.  Bölgede halen RBC hakim 

durumdadır; doğal gaz fiyatları büyük ölçüde sübvanse edilmekte ve çoğunlukla Mısır ve Cezayir’deki 

yerli üretimden oluşmaktadır. 

Dünyada sosyal fiyatlandırmanın uygulandığı en büyük bölge olan Orta Doğu’da fiyat oluşturma 

mekanizmalarındaki değişiklikler, neredeyse tamamen İran’da fiyatların önemli ölçüde yükseldiği 2010-
2012 döneminde gerçekleşmiş ve RBC kategorisinden RSP kategorisine geçilmiştir. RSP kategorisi 

halen İran, Suudi Arabistan ve BAE’deki yerli üretimden ve daha küçük ölçüde Umman, Bahreyn ve 

Kuveyt’teki yerli üretimden oluşmaktadır. Bir başka değişiklik de, Kuveyt’in ve BAE’nin LNG ithal 

etmeye başlaması ile birlikte küçük miktarlardaki OPE ve gaz rekabeti kategorilerinde olmuştur. Daha 

çok piyasa fiyatlandırması içeren, BIM’de 2013 yılında yaşanan artış, Katar’daki hızlı tüketim artışını 

yansıtmaktadır. 

Sosyal fiyatlandırma olarak düşünülebilecek bir başka alan da enerji yoksulluğu ile ilgili olarak hedefli 

politikaların uygulandığı alanlar olmuştur. Bunlar daha çok doğal gazın toptan satış fiyatının “piyasa 

fiyatı” olduğu (daha çok gaz rekabeti ve/veya OPE) varlıklı ülkelerde görülmüştür. Enerji yoksulluğu ile 

ilgili politikalar gelişmiş piyasalardaki yoksul tüketicileri korumayı amaçlamaktadır. 

IGU tarafından gerçekleştirilen bir başka anket ise, önlemlerin temel olarak özellikle gelir ve tüketim 

düzeyi düşük olanlar olmak üzere konut tüketicilerini korumak için tasarlandığını ortaya koymuştur. Bu 

politikalar arasında sosyal tarifeler veya indirimler yoluyla enerji faturalarının düşürülmesi, enerji 

verimliliği yoluyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler ve daha verimli modern enerji tüketen 

cihazlar ile sağlanan yardımlar yer almaktadır. 
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4. AVRUPA HEDEFLENEN GAZ MODELİ VE AB ŞEBEKE 

YÖNETMELİKLERİ  

Ana Hatlar 

 Avrupa Gaz Piyasası (GTM1) için Kavramsal Model: Amaçlar, Temel Unsurlar, Başlangıç 

Piyasa Ölçüleri ve Sonuçlar  

 GTM2: Avrupa Gaz Piyasasının güncellenmiş 2015 düzenleyici vizyonu ve pratikteki 
uygulaması  

 AB Şebeke Yönetmelikleri ve AB dahili enerji piyasası üzerindeki etkileri  

Yönetici Özeti  

Hedeflenen Doğal Gaz Modeli (GTM) vizyonu, şebeke erişiminin piyasa entegrasyonuna hizmet ettiği, 

likit sanal ticaret noktaları bulunan giriş-çıkış bölgelerinden oluşan, etkin bir şekilde kullanılan, doğal 

gazın piyasa bölgeleri arasında piyasa katılımcıları tarafından en yüksek değer verilen veya arz 
güvenliği durumunda en fazla ihtiyaç duyulan yerlere serbest bir şekilde hareket etmesine olanak 

tanıyan rekabetçi bir Avrupa Gaz Piyasası oluşturmayı amaçlamaktadır. GTM, 3. Enerji paketi’nin ilgili 
çerçeve kılavuzları ve şebeke yönetmelikleri ile birlikte etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak 

uzun vadeli bir vizyondur.  

Bu bölümde GTM’in geliştirilmesinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeler incelenmekte, GMT 
ölçütlerine esas alınarak, Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde piyasa performans değerlendirmesinin 
önemli  bileşenleri ile sonuçları analiz edilmektedir.  

2011 yılında düzenlenen 18. Madrid Forumunun ardından, Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi 

(CEER) Avrupa gaz piyasası için, Avrupa’daki enerji düzenleyicileri ve Avrupa Komisyonu tarafından 

geliştirilmekte olan politika akışlarının uyumlu bir çerçevesini oluşturmayı amaçlayan bir vizyon 

(“Hedeflenen Doğal Gaz Modeli”, GTM) geliştirilmiştir. Bu önlemler, 3. Enerji Paketinin uygulanması ve 

önemli hükümleri Şebeke Yönetmeliklerinde (NC) belirlenecek dahili bir doğal gaz piyasası elde etmek 

için tasarlanmıştır. GTM, Ocak 2015’te ACER tarafından güncellenmiştir.  

3. Enerji Paketi uygulamaları, doğal gaz piyasaları açısından GTM’de öngörüldüğü şekilde 

ilerlemektedir. Bu uygulama, diğerlerinin yanında aşağıdakileri içermektedir:  

 Şebeke işletmecilerinin tam olarak ayrıştırılması;  

 Tıkanıklık Yönetim Prosedürlerinin (CMP) oluşturulması;  

 Doğal Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsisat Mekanizmaları (CAM NC), Doğal Gaz 
Dengeleme (Dengeleme NC), İşlerlik ve Veri Değişim (İşlerlik ve Veri Değişim NC) ve Tarife 
Yapısı Uyumlaştırma (Tarife NC) için şebeke yönetmeliklerinin ve nihai tüketicilerin 

korunmasına yönelik bazı önlemlerin geliştirilmesi. 

4.1. Avrupa Gaz Piyasası Kavramsal Çerçevesi (GTM-1): 
Amaçlar, Temel Unsurlar, Başlangıç Piyasa ölçüleri ve 

Sonuçlar  

GTM, tek bir serbestleştirilmiş AB doğal gaz piyasasının nasıl olması gerektiğine dair vizyonu ortaya 

koymaktadır. AB doğal gaz sektörünün serbestleştirilmesi sürecinin son noktasını işleyen toptan satış 

piyasalarının oluşturulması, bunların birbirleri ile bağlantılandırılması ve bu piyasalarda arz 

güvenliğinin ve ekonomik yatırımların sağlanması olarak tanımlamaktadır. 
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GTM, işleyen toptan satış piyasalarının ‘giriş-çıkış (GÇ)’ bölgeleri olarak yapılandırılmasını,  bölgeye 

giren gazın en azından ticari olarak bölgedeki herhangi bir çıkış noktasına teslim edilebilmesi için giriş 

kapasitesinin çıkış kapasitesinden ayrı olarak tahsis edilmesini öngörmektedir. Her giriş-çıkış 

bölgesinin, kendi doğal gaz üssüne (veya sanal ticaret noktasına, VTP) sahip olması öngörülmektedir.  

 

Şekil 9 Hedeflenen Avrupa Gaz Modelinin Temel Bileşenleri   

 
 

Kaynak: CEER 
 

‘Hedef’ Avrupa doğal gaz piyasasının uygulamadaki işleyişi, Türkiye piyasası için de geçerli olan 

aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturulmuştur:  

 Doğal gaz şebekeleri, her biri dengesizliklerin kapatılabileceği ve/veya finansal olarak 
uzlaştırılabileceği tek bir Sanal Ticaret Noktasına (VTP) doğrudan erişim sağlayan giriş/çıkış 

iletim sistemlerine sahip olmalıdır. Bu, aynı zamanda sanal ticaret noktalarının veya piyasa 
alanlarının birleştirilebileceği sınır ötesi bölgesel şebekelerin oluşturulmasına da olanak tanır. 

 İletim sistemi işletmecileri, taşıtanların sistemi kullanabilmeleri ve arz ve talep dengesinin 

optimize edilebilmesi için düzenlemeye tabi altyapılarının tüm boyutları ile ilgili gerçek zamanlı 

bilgi sağlamalıdır (her bir sanal ticaret noktasının giriş ve çıkış akışları, sistemdeki doğal gaz 
miktarı, sistem emreamadeliği, vb...). Şeffaflık, sistem kararlılığını koruma ve arz güvenliğini 

daha etkin bir şekilde sağlama maliyetlerini düşürmektedir. 

 İletim sistemi işletmecileri, tutarlı süreçler ve tutarlı kapasite sözleşmeleri (kesintisiz kapasite 
sözleşmesi veya kesintili kapasite sözleşmesi) yoluyla tüm giriş/çıkış kapasitesini piyasa 

katılımcılarının kullanımına sunmalıdırlar. 

 Çıkış ve giriş kapasitesinin birleştirildiği durumlarda, piyasa katılımcılarının diğer hususların 

yanında tek bir nominasyona veya tekrar nominasyona dayalı olarak gazın bir sanal ticaret 
noktasından sonraki sanal noktaya aktarılmasına olanak tanıyacak şekilde tek bir birleştirilmiş 

kapasiteye sahip olmaları sağlanmalıdır. 

 Değişen işletme koşullarına hızlı şekilde ticari tepki verilebilmesi için, piyasa katılımcıları kısa bir 

süre önceden tekrar nominasyonlarda bulunma hakkına sahip olmalı, böylelikle hızlı cevap 

veren altyapının değeri takdir edilebilmelidir. 

 Tıkanıklık yönetimi süreçleri, kapasite rejimi, dengeleme rejimi ve ikincil kapasite ticareti 
düzenlemeleri ile tutarlı tek bir yaklaşım üzerinde birbirlerine yaklaşmışlardır. 
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 Boru hattı tarifelerini belirleme şekli, kısa ve uzun vadeli piyasaların etkin ve sürdürülebilir bir 

şekilde yönetilmesini ve aynı zamanda yeni altyapı için yatırım sinyalleri verilmesini sağlar. 

Tüm doğal gaz şebekesi ve tüm iletim sistemi işletmecileri için işlerlik ve veri değişimi tutarlı bir şekilde 

sağlanmalıdır; bir sistem kullanıcısının perspektifinden etkinlik ve verimlilik, tüm AB doğal gaz iletim 
şebekesi, tek bir iletim sistemi işletmecisi tarafından işletiliyormuş gibi olmalıdır (tüm mevcut 

yönetmelikler uygulandığında). 

Tam piyasa entegrasyonunun sağlanabilmesi için temel geçiş dönemi düzenlemeleri doğru bir şekilde 

tespit edilmiş, mantıklı bir şekilde yönetilmiş ve makul bir takvim çerçevesinde uygulamadan 

kaldırılmıştır.   

Şekil 10 Hedeflenen Avrupa Doğal Gaz Modeline Doğru  

 

Kaynak: EFET 

Hedeflenen Doğal Gaz Modeli (2011) bağlamında, CEER sadece giriş-çıkış bölgelerinin oluşturulması 

ile sınırlı olmayan, işleyen toptan satış  piyasalarına ulaşılmasına yönelik bazı kriterler yayınlamıştır.  

CEER’in GTM vizyonu; işleyen bir toptan satış piyasasının, toptan satış piyasasında aktif olan 
oyuncuların yeterli düzeyde mevcudiyetini ve düşük konsantrasyonunu, çeşitli kaynaklardan elde 

edilebilecek doğal gazın mevcudiyetini, çok sayıda tüketicinin (yani doğal gaz için yeterli talebin) 

mevcudiyetini, ve  tüketilen doğal gaz miktarına göre ticarete tabi toplam doğal gaz miktarı açısından 

belirli düzeyde bir ticaret yapılması gerektirdiğini kabul etmiştir.  

Bu çerçevede, GTM, düzenleyicilerin bu koşulların karşılanıp karşılanmadığını belirlemelerine 

yardımcı olacak sınırlı bir dizi parametre sunmaktadır: 

 Hareket oranının 8 kat olması (tüketilen doğal gaz miktarına göre ticarete konu toplam doğal 

gaz miktarının),  

 Herfindahl-Hirschmann Endeksinin (HHI) 2000’in altında olması,  

 Doğal gazın en az 3 farklı kaynaktan alınabilmesi,  

 Giriş-çıkış bölgesinde toplam doğal gaz talebinin en az 20 bcm olması, ve  

 Yıllık gün sayısının yüzde 95’ten fazlası için Artık Arz Endeksinin (RSI10) %110’un üzerinde  

olması. 
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Tablo 1 Hedeflenen Doğal Gaz Piyasası 1 (GTM1) Kriterleri  

Kriterler Tanım  Hedef 
Hareket Oranı   Fiziksel hacme göre ticareti yapılan  

doğal gaz  ≥ 8 
Piyasa Bölgesi 

Büyüklüğü  Bir piyasa bölgesindeki tüketicilerin doğal 
gaz tüketimi  ≥ 20 bcm 

(215 TWh) 
Arz Kaynağı Sayısı  

İthalat kaynağı ülkelerin sayısı olarak 
yorumlanmaktadır ≥ 3 

HHI (Herfindahl 
Hirschman 
Endeksi) 

Şirket tarafından ölçülen enerjiye dayalı 
olarak tedarikçiler arasındaki konsantrasyon 

ölçüsü  ≤ 2.000 

RSI (Artık Arz 
Endeksi) 

Arz kapasitesine dayalı olarak en büyük 
tedarikçi olmadan karşılanabilecek tüketim 

oranı (yine şirket düzeyinde) ≥  110% 
 

Kaynak: CEER 

Tablo 1’de belirtilen değerler gösterge niteliğindedir. CEER belgesi, AB Üye Devletlerini ulusal sınırları 

içerisinde işleyen toptan satış piyasaları oluşturmaya teşvik etmektedir. Ayrıca, GTM, sınırlı sayıda 

büyük giriş-çıkış bölgeleri oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla, yıllık tüketimi 20 bcm’den ve 
tedarikçi sayısı üçten az olan doğal gaz piyasalarının rekabetçi koşullar oluşturabilmek için yeterince 

büyük olabilmeleri için en az bir komşu devletin piyasa bölgesi ile birleşmeleri gerekecektir. Buradaki 

amaç, kapasite tahsisinin sadeleştirilmesine katkıda bulunmaktır ve Üye Devletler arasındaki 

enterkonneksiyon noktalarından ziyade giriş-çıkış bölgeleri arasındaki enterkonneksiyon noktalarının 
tek AB doğal gaz piyasasını temelini oluşturması istenmektedir. 

GTM-1 kriterlerinin değerlendirilmesinden çıkan sonuçlar, doğal gaz üslerindeki ve ticaret 
hacimlerindeki çeşitliliğin, farklı piyasa koşullarının bir sonucu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 
AB’nin tüm bu farklılıkları tek bir piyasa modeli altında birleştirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bu 
kriterlerin mevcut durumu değerlendirildiğinde, çoğu gösterge mükemmel olmayan piyasalara işaret 

etmektedir (Şekil 11). Aslında, özellikle ulusal ölçekte tanımlandıklarından dolayı, ana piyasa bölgeleri 

oldukça küçüktür. Piyasa/doğal gaz üssü için yeterli görülen likidite kriteri (8’in üzerinde hareket oranı 

ile tanımlanmaktadır) çoğu Avrupa piyasası tarafından karşılanmamaktadır. 

 Sadece bir piyasa bölgesi (İngiltere) GTM-1’in beş kriterinin tamamını karşılayan bir doğal gaz 
üssüne (NBP) sahiptir. İkinci bir piyasa bölgesi ise (Hollanda TTF) sadece bir kriteri (RSI) 
karşılayamamakta ve 4 piyasa bölgesi (Almanya, İtalya, İspanya, Fransa) da likidite eksikliği 
yaşamaktadır. 

 Karşı tarafın kolaylıkla bulunabildiği sadece 5 piyasa mevcut olup en iyileri Hollanda, İngiltere ve 

Almanya piyasalarıdır.   

 Fransa piyasası çok sayıda bölgeye ayrılmıştır;  

 İtalya’nın, iki büyük kaynağa çok bağımlı olduğu değerlendirilmiştir;  

 Almanya, HHI ve RSI hedeflerini zorlukla karşılamaktadır;  

 Doğu Avrupa doğal gaz piyasaları, genellikle 5 kriterden hiçbirini karşılayamamakta ya da bir 
veya iki kriteri karşılayabilmektedir.  

 IEM’in piyasaya arz için yeterli altyapısı mevcuttur. Ayrıca, IEM bünyesinde bazı spesifik 

darboğazlar (botu hatları, depolama) haricinde yeterli altyapı mevcuttur. 
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Şekil 11 Genel GTM-1 Değerlendirmesi (İngilizce) 

 
 
Kaynak: Frontier Economics4  

 

GTM-1’e göre değerlendirildiğinde, büyük Batı Avrupa piyasalarında aşağıdaki eğilimlerin olduğu 
gözlenmektedir:  

İngiltere ve Hollanda dışında, likidite, hareket oranı açısından hedefin altındadır ve likidite gelişimi ile 

de ilgili belirsizlik söz konusudur. Ancak, komşu piyasa bölgelerinden likidite erişmi mümkündür.  

LNG sayesinde arz kaynaklarında çeşitlilik mevcuttur ve farklı şirketlerden yapılan yapılan ithalat ve 

farklı şirketler tarafından yapılan üretim sebebiyle çeşitlendirilmiş bir piyasa yapısı mevcuttur. Ancak, 

gelecekte doğal gaz talebinin yükselmesi halinde büyük tedarikçilere olan bağımlılık tekrar artabilir. En 

büyük piyasalardaki birçok büyük tüketici, toptan satış doğal gaz rekabetinden faydalanmaktadır. 

Orta ve Doğu Avrupa için, doğal gaz piyasalarının çoğu şeffaf bir üs ticaretine sahip değildir veya 

CEER kriterlerine dayalı olarak rekabetçi toptan satış piyasalarına dönüşememektedir. Genellikle arz 

tarafında yüksek konsantrasyon gözlenmektedir. Orta Avrupa’daki bazı Üye Devletlerde potansiyel 

rekabet gözlenebilmektedir, ancak en büyük tedarikçiye (yani Gazprom) olan ağır bağımlılık devam 

etmektedir.  

 
                                                      
 
 
4 ACER/CEER Piyasa İzleme Raporu 2012’ye göre, TTF’in hareket oranı 14’tür, dolayısıyla bu GTM-1 kriterini karşılamaktadır.  
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4.2.  GTM-2: Avrupa Doğal Gaz Piyasası için Güncellenmiş 

2015 Düzenleyici Vizyonu ve Pratikteki Uygulaması  

GTM’nin ilk düşünülmeye başladığından bugüne kadar piyasa koşullarının değiştiği göz önüne 

alındığında,,  daha fazla piyasa entegrasyonunun daha fazla faydalar getireceği üzerinde uzlaşıya 

varılmıştır5. Politika yapıcılar, özellikle daha az gelişmiş piyasaların toptan satış doğal gaz ticaretinden 
yararlanmalarını ve tüm perakende müşterilerinin tedarikçilerini gerçek (uluslararası) anlamda tercih 
edebilmelerini sağlamak için ele alınması gereken “boşlukların”” veya “sorunların” olduğu alanları 

belirlemişlerdir.   

Paydaşlar ile yapılan konsültasyon sonucunda, ACER, 8 Ocak 2015 tarihinde şebeke 

yönetmeliklerinin geliştirilmesi sürecinde yol gösterici olmayı ve “likit ve dinamik doğal gaz piyasaları” 

oluşturma hedefi doğrultusunda atılması gereken adımları belirlemeyi amaçlayan güncellenmiş 

Hedeflenen Doğal Gaz Modelini (GTM-2) yayınlamıştır. GTM-2,  ACER ve CEER tarafından Eylül 

2013’te yayınlanan “2025’e Giden Köprü” Sonuç Bildirgesi ile uyumludur.6   

Revize edilen GTM, piyasa katılımcılarının arz güvenliğini sağlamalarına yönelik olarak sunulacak 
teşvikleri güçlendirmek için piyasaya dayalı önlemlerin daha fazla geliştirilmesini önermekte ve işleyen 

toptan satış piyasalarının ulusal düzeydeki bir değerlendirmesini sunmaktadır.  ACER, bireysel 
piyasaların olgunlaşma seviyelerini belirlemek, etkililiklerini değerlendirmek ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretimi tamamlayıcı olarak doğal gazın rolünü optimize etmek amacıyla bir dizi 

revize kriterler (birinci Hedeflenen Doğal Gaz Modelinde önerilenlerin ötesine geçen genişletilmiş bir 

dizi ölçü)  önermiştir.  

Kriterlerdeki mutlak değerler, ACER’in nicel piyasa verileri toplamak amacıyla sektörden geri bildirim 

istediği Forward Piyasası Anketinden gelmektedir. Toptan satış piyasasının işleyişine ilişkin 

değerlendirme için değiştirilen ölçüler artık iki geniş kategoriyi yansıtmaktadır:  

 Piyasa katılımcılarının ihtiyaçları – toptan satış piyasası riskinin etkili bir şekilde yönetilmesini 

mümkün kılacak ürünlerin ve likiditenin mevcut olması. 

 Piyasa sağlığı – toptan satış piyasa alanının açık bir şekilde rekabetçi ve dayanıklı  olması ve 

Arz Güvenliği derecesinin yüksek olması. 

Sınır değerler Ulusal Dengeleme Noktasının (NBP) ve Mülkiyet Transferi Fonunun (TTF) 

performansından türetilmiştir. Seçilen ölçüler hareket oranını ve spot fiyat dönüşümünü 

kapsamamaktadır. 

 

                                                      
 
 
5 Booz ve Company (2 Haziran 2013) tarafından gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu çalışması piyasa entegrasyonunun 
faydalarının daha şimdiden yıllık 27 milyar €’ya ulaştığını göstermektedir. “Tam entegrasyon” olarak açıklanan duruma (esas 
olarak tek AB piyasa bölgesi) geçiş, ilave olarak yıllık 30 milyar €’luk fayda sağlayacaktır (arz güvenliği faydaları hariç). Tek 
başına Batı Avrupa’da entegrasyonun iyileştirilmesi yıllık sadece 8 milyar €’luk ekonomik  fayda getirecektir; bu durum daha 
fazla entegrasyonun en büyük ekonomik faydalarının gaz toptan satış piyasalarının daha az rekabetçi olduğu Doğu Avrupa’da 
olacağını göstermektedir. 
6 http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_O_01.aspx  

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_O_01.aspx
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Şekil 12 GTM-2 Ölçüleri  

 

Kaynak: ACER 

Yeni GTM Kriterlerine Göre Değerlendirme  

Aşağıdaki Şekil 13, İngiltere’deki NBP ve Hollanda’daki TTF ticaret hacimlerinin özellikle forward ve 

anlık piyasalar açısından Avrupa’daki diğer doğal gaz piyasalarının çok ilerisinde olduğunu 

göstermektedir. TTF ve NBP, genel anlamda, Avrupa’daki en likit ve rekabetçi doğal gaz üsleri 

konumlarını korurken, çoğu Orta ve (Güney) Doğu Avrupa’daki AB Üye Devleti olmak üzere 13 Üye 

Devlet GTM hedefini karşılamamaktadır. 

Bununla birlikte, gün öncesi ürünler için, NCG ve Gaspool sonuçlar elde etmektedir, ve diğer doğal 

gaz üsleri de göreceli olarak daha iyi sonuçlar sergilemektedir. Ayrıca, forward piyasada TTF ve 

NBP’nin oldukça benzer performanslar sergilediği, ay öncesi ve gün öncesi ticarette ise NBP’nin önde 

olduğu görülmektedir.  

İtalya’daki PSV’nin giderek iyileşen sonuçları da dikkate değerdir. Diğer tüm doğal gaz üsleri kısa 

vadeli ürünler için çok daha iyi sonuçlar sergilerken, PSV’de ay öncesi ve gün öncesi ürünleri için 

sonuçlar iyileşme kaydetmemektedir.  

Sayısal analizler, AB genelinde forward ticaretin oldukça sınırlı kaldığını göstermektedir. AB’deki 

piyasa işleyişine ilişkin değerlendirme, piyasaya dayalı önlemlerin açık bir şekilde öncelikli olduğunu 

göstermekte ve sadece spesifik durumlarda sınırlı müdahale öngörmektedir. 

Yeniden tasarlanan GTM-2 kriterleri, düzenleyici kurumların ilgili ulusal piyasanın olgunlaşma durumu 

ile ilgili değerlendirmelerinde (en az 3 yılda bir tekrarlanan) karşılaştırma kriterleri olarak 
kullanılacaktır. Ulusal Düzenleyici Kurumların (NRA), piyasaların ilerleme durumunu izlemeleri ve 

raporlamaları gerekmektedir. İyi işleyen bir piyasanın oluşturulması (GTM-2 kriteri) hedefinin belirlenen 
son tarih olan 2017 yılına kadar başarılamaması durumunda, Ulusal Düzenleyici Kurumlar, bu yetkinlik 
alanı için bir plan geliştirecek ve yapısal piyasa reformlarını ve/veya aşağıdaki piyasa entegrasyon 
araçlarını değerlendirmeye alacaktır:  

 Sanal ticaret noktalarının ve dengeleme bölgelerinin birleştirilmesi yoluyla iki veya daha fazla 

piyasanın tam olarak birleştirilmesi; 

 Sanal ticaret noktalarının birleştirilmesi ve bir sınır ötesi ticaret dengeleme noktasının 

oluşturulması yoluyla iyi veya daha fazla bitişik piyasanın kısmi olarak birleştirilmesi; 

 İşlemeyen bir doğal gaz piyasasının, boru hattı kapasitesi ile komşu bir toptan satış piyasasına 

önemli ölçüde bağlantılandırılması, böylelikle likit olmayan piyasanın bir yanda kendi dengeleme 

bölgesini korurken, sadeleştirilmiş süreçler yoluyla da komşu doğal gaz üssünü birlikte 
kullanmasına olanak tanınması. 
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Şekil 13 2013 Yılı İtibariyle TTF ve NBP’de Toptan Satış Piyasalarının Değerlendirilmesi: 
Forward Piyasası, Ay Öncesi Ürünü ve Gün Öncesi Ürünü (İngilizce) 

 
 
Kaynak: Wagner, Elbling & Company 
 

Diğer bir deyişle, eğer Ulusal Düzenleyici Kurumlar kendi başlarına likit bir gaz üssü oluşturamazlarsa 

piyasa birleşmeleri, ticaret bölgelerinin birleştirilmesi veya doğal gaz üssü uydularının birleştirilmesi 
yoluyla komşuları ile etkileşime girmekle yükümlüdürler. Ulusal Düzenleyici Kurumlar tarafından 

yapılan reformların ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için, uygun maliyet-fayda analizlerine 
dayandırılması gerekmektedir. GTM-2 raporu, aynı zamanda doğal gaz ve elektrik iletim sistemi 
işletmecilerinin birbirleri ile daha yakın bir şekilde işbirliği yapmalarını önermektedir.  

Sektör, ACER’in bir “sıkı yaklaşım” uygulamamasını beklemektedir. Bizim beklentimize göre, ticarete 

açık bir piyasanın temel gerekliliklerinin mevcut olabilmesi için, bir ülkede hedef kriterlere 
ulaşılamaması halinde otomatik düzenleyici müdahalesi yerine bir inceleme yapılmalıdır: örneğin bir 

iletim sistemi işletmecisinin gerçekleşen doğal gaz akışları ile ilgili olarak, gerçek zamanlıya yakın bilgi 

sağlayıp sağlamadığı, iletim sistemi işletmecisinin piyasaya yeni girenlerin ticaret işlemleri için 

gereksiz işlem maliyetleri olmadan kapasiteyi kullanıma sunup sunmadığı gibi.  

Mevcut/ana doğal gaz tedarikçisinin piyasa yapıcı olarak hareket etmesi veya rekabetin gelişmesine 

desteklemekle yükümlü olması, vs. beklenir. Bu, özellikle Orta Avrupa bölgesinde, Sanal Ticaret 
Noktalarında likiditenin ve verimliliğin sağlanması yönünde önemli bir ilk adımdır. 
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4.3. AB Şebeke Yönetmelikleri ve AB Dahili Enerji Piyasası 

üzerindeki Etkileri  

AB’nin 3. Enerji Paketi kapsamında, AB’nin zorunlu kıldığı Şebeke Yönetmelikleri (NC) ile enerji 

piyasalarının AB çapında  ilave gözetime tabi tutulması öngörülmüştür. Bu şebeke yönetmelikleri, 
doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişlerini düzenlemektedir. Bu kurallar, normal olarak birincil 
mevzuatta küçük değişiklikler yapılmasını, ancak özellikle Ulusal Düzenleyici Kurumlar ve İletim 

Sistemi Işletmecilerini etkileyen şekilde ikincil mevzuat ile ilgili olarak ciddi bir hazırlık ve uyumlaştırma 

çalışması gerektirmektedir. 

Tüm ulusal enerji düzenleyici kurumları Avrupa düzeyinde Enerji Düzenleyici Kurumları İşbirliği Ajansı 

(ACER) tarafından koordine edilmektedir. ACER, AB  çapında şebeke ve piyasa kurallarının 

geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamakta ve daha fazla piyasa entegrasyonunu desteklemeye 

yönelik bölgesel ve bölgeler arası girişimleri koordine etmektedir. Ayrıca, ACER doğal gaz ve elektrik 
iletimi için Avrupa İletim Şebekesi İşletmecileri Ağlarının (ENTSO) çalışmalarının izlenmesinden de 
sorumludur.  

Şekil 14 ACER ve ENTSOG’un Rolleri ve Sorumlulukları  

 

Kaynak: ACER, ENTSOG, Ekip Analizi  

 

ACER tarafından yayınlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Çerçeve Kılavuzlara göre 

hazırlanan Şebeke Kodlarını uygulama çalışmaları devam etmektedir ve çoğunlukla 2016 yılına kadar 

tamamlanması beklenmektedir. Üçüncü Enerji Paketinin uygulamaya konulmasından sonra, 

aşağıdakileri kapsayan çeşitli alanlarda Şebeke Yönetmelikleri ve Çerçeve Kılavuzlar geliştirilmiştir: 

 

Tablo 2 ENTSOG Şebeke Yönetmelikleri ve Uygulama Durumları  

Şebeke 
Yönetmeliği/Kılavuz 

Konusu  
Temel Amaçlar Uygulama için 

Son Tarih  

Tıkanıklık Yönetim 
Prosedürlerinin 
uygulanması  

(CMP Kılavuzu)  

 Teknik kapasite tam olarak kullanılıyor olmadığı sürece, etkin 
kapasite kullanımını sağlamaya yönelik olarak enterkonneksiyon 
noktalarında gerçekleşmemiş kapasite taleplerinin (sözleşmeye 
bağlı tıkanıklık) ortadan kaldırılması. 

 Rezerve edilen ancak kullanılmayan kapasitenin yeniden 
kullanıma sunulması yoluyla güvenilir kapasite mevcudiyetinin 
en üst düzeye çıkarılması. 

Ekim 2013’ten bu 
yana uygulamada  
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Kapasite Tahsis 
Mekanizmaları  

(NC CAM) 

 Enterkonneksiyon noktalarında standart kapasite ürünlerinin 
tahsisi için şeffaf, ekonomik açıdan etkin, standartlaştırılmış ve 
ayrım gözetmeyen süreçlerin, programların ve yöntemlerin 
oluşturulması. 

 Şebeke kullanıcılarının, sanal ticaret noktaları arasındaki fiyat 
farkları için arbitraj yapabilmeleri için mevcut iletim sistemini 
esnek bir şekilde kullanmalarının sağlanması. 

 Sınır ötesi kapasiteye erişimin ve bu kapasitenin kullanımının 
sadeleştirilmesi. 

 Likiditenin enterkonneksiyon noktalarında değil doğal gaz 
üslerinde yoğunlaştırılması. 

 Piyasa likiditesinin arttırılması için yeni kullanıcıların ve 
tedarikçilerin çekilmesi ve böylelikle fiyat mekanizmalarının 
etkinliğinin arttırılması. 

 Enterkonneksiyon noktalarındaki teknik ve kullanılabilir 
kapasitenin en üst düzeye çıkarılması. 

Kasım 2015’ten 
itibaren 

uygulanacak  

İlave ve Yeni Kapasite  
(INC için NC 

CAM değişikliği) 
 İlave veya yeni doğal gaz iletim kapasitesi için kapasite talebi 

değerlendirmelerine ve kapasite tahsisine yönelik  şeffaf, 
ekonomik açıdan etkin, standartlaştırılmış ve ayrım gözetmeyen 
süreçlerin, programların ve yöntemlerin oluşturulması. 

Şu anda 
geliştiriliyor  

İletim Şebekelerinin 
Dengelenmesi  

(NC BAL) 

 Piyasaya dayalı bir dengeleme rejiminin getirilmesi ve 
zamanında geçişin sağlanması. 

 Şebeke kullanıcılarına, dengeleme risklerini ve fırsatlarını 
ekonomik açıdan etkin, ayrım gözetmeyen bir şekilde 
yönetmelerine olanak tanıyacak bilgilerin sağlanması. 

 Şebeke kullanıcılarına, sistem esnekliğine yeniden nominasyon 
hakları yoluyla erişebilmeleri için azami esnekliğin sağlanması. 

 Şebeke kullanıcılarının portföylerini sorumlu bir şekilde 
dengelemeleri için teşvik edilmesi ve dengesizlik ücretlerinin 
maliyetleri yansıtmasının sağlanması (piyasaya dayalı 
dengeleme). 

 Ticareti ve dengelemeyi sağlamak için şebeke kullanıcılarının ve 
iletim sistemi işletmecilerinin aynı ticaret platformlarını 
kullanmalarının sağlanması. 

 Kısa vadeli piyasa likiditesinin geliştirilmesi ve piyasa 
mekanizmaları  yoluyla gaz esnekliğinin sağlanması için 
dengeleme bölgeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması.  

Ekim 2015’ten 
itibaren 

uygulanacak  

Uyumlaştırılmış İletim 
Tarifesi Yapıları  

(NC TAR) 

 Tarife metodolojisinin şeffaf olması ve ayrım gözetmemesi, 
maliyetleri yansıtma açısından haklı görülebilir olması ve 
böylelikle sınır ötesi gaz ticaretini bozucu etkenlerin en aza 
indirilmesi. 

 Tarife hesaplamalarının, tüm hesaplama araçları ve girdi 
varsayımları/parametreleri ile birlikte şebeke kullanıcıları 
tarafından tamamen tekrarlanabilir olması. 

 Şebeke kullanıcılarının iletim tarifelerini makul bir dereceye 
kadar tahmin edebilmeleri için yeterli bilgilendirmenin yapılması. 

 Şebeke kullanıcıları için iletim tarifelerin istikrarının ve iletim 
sistemi işletmecileri için finansal istikrarın sağlanması. 

 Giriş-çıkış sistemlerinin birleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla 
doğal gaz için uyumlaştırılmış tarife yapılarının oluşturulması. 

Şu anda 
geliştiriliyor 

  

İşlerlik ve Veri Değişimi 
Şebeke Yönetmeliği  

 Ünitelerin uyumlaştırılması (örneğin GWh), doğal gaz kalitesi 
(standartlar ve gereklilikler farklılaşabileceği için), kokulandırma 
(hepsinde olmamakla birlikte bazı iletim sistemlerinde 
zorunludur), veri değişimi (format, bilgi türü, BT hizmeti 
sağlayıcı) ve enterkonneksiyon anlaşmalarının uyumlaştırılması 
(eşleştirme, akış kontrol kuralları, doğal gaz miktarları ve kalite 
ölçüm kuralları, ölçülen doğal gaz miktarlarının tahsisine ilişkin 
kurallar) gibi spesifik operasyonel konuları ele almaktadır.  

 Maliyet dağılımlarına ve gerekliliklere göre düzenlemeler 
değiştiği için İletim Sistemi Işletmecileri ve Ulusal Düzenleme 
Kurumları temel olarak bu değişiklikler ile ilgilenmektedir. 
Buradaki temel husus bir mevzuat ile getirilen, ancak sınırın 
diğer tarafında uygulanmayan operasyonel maliyetlerin nasıl 
dağıtılacağıdır. 

Nisan 2015’te 
Kabul edildi; 1 

Mayıs 2016’dan 
itibaren 

uygulanacak  

 
Kaynak: ENTSOG 

Enterkonneksiyon noktalarının kapasitelerinin birleştirilmiş tahsisi, CMP mekanizmalarının senkronize 

bir şekilde uygulanması, dengeleme hükümlerinin uygulanması ve işlerlik düzenlemelerinin 
uygulanması gibi hususlar Üye Devletlerin çoğunluğunda gelişmektedir. Nisan 2014 tahminlerine göre, 

CMP kılavuzları 27 İletim Sistemi Işletmecisi tarafından kısmen veya tamamen uygulamaya 

konulmuştur. CAM ile ilgili olarak, 23 İletim Sistemi Işletmecisi PRISMA’da aktif durumdadır ve diğer 4 
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Üye Devlet ise, Nisan 2014 itibariyle ihale yoluyla pilot kapasite tahsisini başlatmıştır. Dengeleme 

Şebeke Yönetmeliği ile ilgili olarak, iki Üye Devlet (Avusturya ve Hollanda) hükümlere tamamen 

uyumlu durumdadır;  dört ülke ise 2015 yılına kadar uyumlu hale gelmek için çalışmalar yapmaktadır 

ve beş Üye Devletin de belirlenen programa göre 2016’ya kadar uyumlu hale gelmesi beklenmektedir. 

İşlerlik ve Veri Değişimi Şebeke Yönetmeliği kabul edilmiş ve ilk uygulama aşamasına girmiştir. Tarife 

Şebeke Yönetmeliği ise halen AB düzeyinde yasama sürecindedir. 

Bu önlemlerin zamanlı bir şekilde kabul edilmesinin ve 3. Enerji Paketinin ulusal mevzuatlara tam 
olarak aktarılmasının, dahili toptan satış doğal gaz piyasasının entegrasyonunu ilerletmesi ve 

böylelikle fiyatların birbirine daha çok yaklaşmasına ve sonuçta AB’deki tüm doğal gaz tüketicileri için 
daha düşük doğal gaz fiyatlarına yol açması beklenmektedir.  
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5. İLETİM KAPASİTESİNİN TAHSİSİ  

Ana Hatlar  

 Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği (CAM NC) 

 Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri (CMP) 

 Rezervasyon Platformları fonksiyonları  

 Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği’nin rezervasyon platformları yoluyla ulusal 

ölçekte uygulanması  

Yönetici Özeti 

715/2009 ve mülga 175/2005 sayılı Tüzükler, Kapasite Tahsis Mekanizmasının (CAM) ve Tıkanıklık 

Prosedürlerinin (CP) uygulanmasının yolunu açmıştır. CAM yol haritası süreci, seçilen beş ülkede 

(Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere) birincil ve ikincil piyasaların erken uygulanmasına yol 

açmıştır. Ürünlerin standartlaştırılması ve rezervasyon platformlarının oluşturulması, mevcut kapasite 
ürünleri yelpazesini genişletmiş ve sınır ötesi kapasitenin birleştirilmesini sağlamıştır. Özellikle 

PRISMA, 16 Avrupa ülkesinde yaklaşık 1.510 enterkonneksiyon noktasını birbirine bağlayarak 

Avrupa’daki gaz taşımacılığının enterkonneksiyon kapasitesini ve şeffaflığını önemli ölçüde arttırmıştır.   

CAM Şebeke Kurallarının, kapasite rezervasyon platformları yoluyla erken aşamada uygulanması çok 

kısa bir süre içerisinde önemli sonuçlar vermiştir. Diğer yandan, bir yandan mevcut ürün yelpazesini 

genişletirken, aynı zamanda platformların kullanımının derinleştirilmesi ve tüm ülkelerin entegre 

edilebilmesi için birçok adımın daha atılması gerekmektedir. İşlerlik ve Veri Değişimi Şebeke Kuralları 

ile Avrupa İletim Sistemi Işletmecilerinin Veri Değişimi ve İş Gereklilikleri Şartnameleri gibi diğer 

şebeke kurallarının ve araçlarının uygulanması, bu süreci daha da geliştirecektir.   

Herhangi giriş-çıkış noktarı için kapasite tahsis mekanizmalarının ve kapasite ürünlerinin tanımlanması 

ve uygulamaya konulması sürecini başlatan merkezi düzenlemeler, 175/2005 sayılı Tüzük ve bu 

tüzükte değişiklik yapan 715/2009 sayılı Tüzüktür. Bu tüzükler, doğal gaz iletim kapasitesine erişim 

için ayrım gözetmeme ilkesine dayalı kurallar belirlemekte ve kapasite tahsis mekanizmalarına ve 

tıkanıklık yönetimi prosedürlerine ilişkin ilk önlemleri uygulamaya koymaktadır. 715/2009 sayılı Tüzük, 
kapasite tahsisi ile ilgili spesifik bir şebeke yönetmeliği formüle etmiş ve tıkanıklık yönetimi 

prosedürlerini daha fazla geliştirmek için Ek-1’i revize ederek 175/2005  sayılı Tüzüğü değiştirmiştir. 

Sektör ve düzenleyici kurumlar, bu kuralları ve kapasite araçlarını yasal olarak bağlayıcı hale 

gelmeden önce gönüllülük esasına dayalı olarak benimsemeye ve uygulamaya başlamışlardır.  

Bu bölümde, öncelikle Avrupa doğal gaz piyasası ve rezervasyon platformunda kullanım ile ilgili temel 

kapasite kullanım mekanizmalarını ve kapasite ürünlerini ortaya koymak amacıyla kapasite tahsis 
mekanizmasına ve tıkanıklık yönetimi prosedürlerine ilişkin şebeke yönetmeliğinin içeriği 

açıklanmaktadır. Daha sonra ise, Avrupa’daki kapasite rezervasyon platformlarının ve bunların  

fonksiyonlarının genel bir görünümü sunulmaktadır. Bölüm 5.4’te seçilen ülkelerde (Almanya, Fransa, 

İtalya, Hollanda, İngiltere)  rezervasyon platformu kullanılarak gerçekleştirilen kapasite tahsisi 
uygulamaları incelenmektedir.  
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5.1. Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği 

(CAM NC) 

14 Ekim 2013 tarihli ve 984/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü, Doğal Gaz İletim Hizmetleri için Kapasite 
Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği (CAM NC) oluşturmakta ve doğal gaz iletim hizmetlerine 
erişim için ayrım gözetmeyen kurallar belirlemek amacıyla 715/2009 sayılı Tüzüğü tamamlayıcı 

hükümler getirmektedir. Bölüm 1’de belirtildiği üzere, diğer doğal gaz şebeke yönetmeliklerinin 

yanında CAM NC’nin temel amacı, doğal gaz sektöründe Dahili Enerji Piyasasının düzgün bir şekilde 

işlemesini sağlamaktır. Dolayısıyla, Tüzük, enterkonneksiyon noktaları için geçerlidir ve ilgili ulusal 

kurumun bu yönde karar vermesi halinde üçüncü ülkelerin giriş noktalarından çıkış noktalarına kadar 

da geçerli olabilmektedir (daha fazla ayrıntı için bakınız CAM NC Madde 2).   

CAM NC, kesintili kapasite tahsisine ek olarak, kapasite tahsis mekanizmalarının, kapasite ürünlerinin 

ve bunların sınır ötesi birleştirme işlemlerinin Avrupa çapında uyumlaştırılması ve bir veya sınırlı 

sayıda rezervasyon platformunun oluşturulması yoluyla düzgün bir Dahili Enerji Piyasasının 

uygulanmasını desteklemektedir. Sunulan standart ürünlere bağlı olarak, ilgili tahsis algoritmaları ile  

ihale yapılacaktır. Bu şekilde, Avrupa Birliği’nde kısa ve uzun vadeli ihalelerin şeffaf, ayrım 

gözetmeyen ve uyumlu bir şekilde yapılması mümkün olacaktır.  

Tüzük bir yanda yıllık, üç aylık ve aylık kapasite ürünü ihaleleri için ‘ilerleyen saat ihale algoritması’7  
belirlerken, diğer yandan gün öncesi ve gün içi kapasite ürünü ihaleleri için ‘tek fiyat ihale 

algoritmaları’8  belirlemektedir. (CAM NC, Madde 16-18).   

CAM NC’nin 1 Kasım 2015 tarihine kadar uygulamaya konulması gerekmektedir, ancak 2012 yılında 

yapılan iki Madrid Forumu sırasında CAM NC hükümlerinin erken uygulanmasına başlanmış ve erken 

uygulama için bir CAM yol haritası sunulmuştur. 1 Mart  2013 tarihinde, erken uygulama sürecinin 

resmi olarak başlatılması ile birlikte, Avrupa’daki İletim Sistemi Işletmecileri ve ulusal düzenleyici 

kurumlar pilot projelere başlamışlar ve çalışmaları Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı 

(ENTSOG), Enerji Düzenleme Kurumları İşbirliği Ajansı (ACER), Avrupa Komisyonu, Avrupa Enerji 

Ticareti Federasyonu (EFET) gibi Avrupa’daki başlıca paydaşlar tarafından desteklenmiştir. Sonuç 

olarak, 1 Kasım 2015 tarihine kadar CAM NC’nin nihai olarak uygulamaya konulması hedefi 

doğrultusunda anılan tarihten itibaren yeni kapasite tahsis mekanizmalarının ve ürünlerinin 

geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır.  

CAM NC, birincil kesintisiz kapasitenin gün içi, günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık bazda ihale 

edilmesini ve ilave olarak sunulan kesintisiz ürünlerin kesintili kapasite olarak yansıtılmasını (her iki 

yönde) öngörmektedir (Madde 9,11,21). Sınır ötesi ticareti ve taşımacılığı geliştirmek amacıyla, CAM 

NC, kapasite ürünlerinin birleştirilmesini gerektirmekte ve mevcut taşıma sözleşmelerinin birleştirme 

sözleşmeleri olarak sunulmasını önermektedir (Madde 19-20).  

Sözleşme ortamının, eski ulusal veya transit bazlı uzun vadeli taşıma sözleşmelerinden 

enterkonneksiyon noktasına dayalı ihaleler yoluyla farklı üsleri birbirine bağlayan farklı süreli 

standartlaştırılmış sözleşmelere doğru bir paradigma değişimi geçirdiğini belirtmek gerekir. CAM ve 

CMP tüzüğü, eski ve yeni sözleşmeler için geçerlidir. Mevcut kapasite sözleşmelerinin yeni tüzük ile 

birleştirilmesi teşvik edilmekte ve nominasyona ve gerekirse tekrar nominasyona tabi tutulmaları 

gerekmektedir. Düzenleyici açıdan bakıldığında, uzun vadeli kapasite sözleşmelerinin kullanımı kilit 

öneme sahiptir. Yeni tıkanıklık yönetimi prosedürleri ‘kullan ya da kaybet’ kuralını getirdiğinden dolayı, 

                                                      
 
 
7 Tüzükte yer alan “ilerleyen saat ihale algoritması” tanımına göre „İlerleyen saat ihale algoritması, şebeke kullanıcılarının 
birbirini takip eden ihale turlarında Rezerv Fiyattan başlayarak yükselen fiyatlara karşı miktar teklifleri sunmalarını sağlar” (CAM 
NC, Madde 17) Ulusal olarak düzenlemeye tabi tutulan/onaylan fiyatlar Rezerv Fiyat işlevi görür.  
8 Tek fiyat ihale algoritması şu şekilde açıklanabilir: „… şebeke kullanıcısının fiyat ve miktar teklifi verebileceği tek bir ihale turu 
vardır. Belirli bir ihalenin teklif tutunda,  şebeke kullanıcıları 10 teklife kadar teklif sunabilir. Her teklif diğer tekliflerden bağımsız 
olarak ele alınır. Teklif turunun kapanmasından sonra, kalan teklifler değiştirilemez veya geri çekilemez.” (CAM NC, Madde 18). 
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eski sözleşmeler eğer sözleşme sahibi kullanmıyorsa yeniden tahsise tabi olacaktır. Bu konu 

aşağıdaki bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.  

 

5.2. Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri (CMP) 

Avrupa Birliği sözleşmeye bağlı tıkanıklıkların, piyasa işleyişini engellemesini önlemek amacıyla 

enterkonneksiyon noktalarında uygulanmak üzere Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri getirerek AB doğal 
gaz piyasasının verimliliğini ve likiditesini arttırmayı öngörmektedir. 715/2009 sayılı Tüzük, 1775/2005 

sayılı Tüzükte öngörülen ilk önlemleri daha da geliştirmekte ve birincil ve ikincil kapasite piyasasının 

etkili bir şekilde kurulması için zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, Madde 16’nın 3. bendi İletim Sistemi 

Işletmecilerinin ve şebeke kullanıcılarının rollerini ve sorumluluklarını aşağıdaki şekilde 

tanımlamaktadır:  

 

3(a) no’lu bent, sözleşmeye bağlı tıkanıklık durumunda kullanılmayan kapasitenin pazarlanabilmesi 
için “kullan ya da kaybet” mekanizmasını getirmektedir. Bu mekanizma, şebeke kullanıcısının 

kapasitesinden gönüllü bir şekilde vazgeçmesi uygulaması değildir, İletim Sistemi Işletmecileri 
tarafından birincil piyasada kesintili kapasitenin serbest bırakılması için düzenlenmektedir. Diğer 

yandan, 3(b) no’lu bent şebeke kullanıcılarının gönüllü bir şekilde kullanılmayan kapasitelerini ikincil 

piyasada yeniden satmalarına veya kullandırmalarına yönelik  prosedürü açıklamaktadır, ancak yine 

de kullan ya da kaybet koşulu zorunludur.   

28 Ağustos 2012 tarihinde, 715/2009  sayılı Tüzüğün I no’lu ekinin değiştirilmesine dair Avrupa 

Komisyonu Kararı yayınlanmıştır ve kararda, tıkanıklık durumunda uygulanacak ilave tıkanıklık 

yönetimi prosedürleri açıklanmaktadır. Komisyon, bu kararın gerekçesini CMP önlemlerinin daha fazla 
geliştirilmesi olarak açıklamıştır: “Fiziksel olarak kullanılabilir kapasite mevcut olmasına rağmen 

şebeke kullanıcılarının doğal gaz iletim sistemlerine erişim sağlayamadığı, sözleşmeye bağlı 

tıkanıklıkların gerçekleşme sıklığı, dahili enerji piyasasının tamamlanması yolunda bir engel 

oluşturmaktadır”9. 2014 itibariyle, ACER enterkonneksiyon noktalarında tıkanıklıkları izlemekte ve yıllık 

bazda bir rapor yayınlamaktadır. Bulgulara göre belirli tıkanıklık yönetimi araçlarının zorunlu olarak 

uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecektir.  

Değiştirilen tıkanıklık yönetimi prosedürleri ile, uygulamaya giriş için iki farklı son tarihin belirlendiği 

dört yeni araç getirilmiştir (parantez içindeki tarihlere bakınız):   

                                                      
 
 
9Avrupa Komisyonu (2012): Doğal Gaz İletim Şebekelerine erişim koşulları hakkındaki 715/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Tüzüğünün I no’lu ekinin değiştirilmesine ilişkin 24 Ağustos 2012 tarihli KOMİSYON KARARI, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0016:0020:en:PDF 

715/2009 sayılı Tüzük, Madde 16 
 
3. İletim sistemi işletmecisi sınır ötesi doğal gaz alışverişini ayrım gözetmeyen bir zeminde 
sağlayan  ve aşağıdaki ilkelere tabi olacak şeffaf ve ayrım gözetmeyen tıkanıklık yönetimi 
prosedürleri uygular ve yayınlar: 

 Sözleşmeye bağlı bir tıkanıklık durumunda,  iletim sistemi işletmecisi kullanılmayan 

kapasiteyi en azından gün öncesinde ve kesintisiz bazda birincil piyasaya sunar; ve  

 Kullanılmayan sözleşmeye bağlı kapasitesini yeniden satmak veya kullandırmak 

isteyen şebeke kullanıcıları yeniden satış ve kullandırma hakkına sahiptir. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0016:0020:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0016:0020:en:PDF
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 Aşırı abonelik ve geri alım programı (1 Ekim 2013); 

 Kesintisiz gün öncesi ‘kullan ya da kaybet’ mekanizması (1 Temmuz 2016); 

 Sözleşmeye bağlı kapasiteden vazgeçme (1 Temmuz 2016); 

 Uzun süreli ‘kullan ya da kaybet’ mekanizması (1 Ekim 2016). 

ACER, 13 Ocak 2015 tarihinde bir rapor yayınlamıştır ve yukarıda belirtilen tıkanıklık yönetimi 

prosedürlerinin uygulama durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunmuştur.10 

 

5.3. Rezervasyon Platformları ve Fonksiyonları  

Avrupa Birliği’nde halen uygılamada olan üç kapasite rezervasyon platformu mevcuttur:  

1) PRISMA Avrupa Kapasite Platformu (PRISMA11),  
2) GSA Platformu (GSA12) ve  
3) Bölgesel Rezervasyon Platformu (RBP13).  

Kapasite rezervasyon platformlarına ilişkin ENTSOG raporunda belirtildiği üzere: Bu platformlar, 
Halihazırda sunulan ürünler, sunulan ilave hizmetlerin çeşitliliği, dahil olan İletim Sistemi 

İşletmecilerinin ve Enterkonneksiyon Noktalarının sayısı, kayıtlı şebeke kullanıcılarının sayısı ve 

gerçekleştirilen ihale sayısı bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. GSA ve RBP tek İletim 

Sistemi Işletmecisi tarafından işletilmektedir (sırasıyla GAZ-SYSTEM  ve FGSZ); PRISMA  birkaç 

iletim sistemi işletmecisinin hissedar olduğu bir limited şirkettir” (ENTSOG Kasım 2014: sayfa 4).  

Şekil 15 PRISMA Platformu Süreçlerinin Şeması (İngilizce) 

 

 
 

 

 

 
                                                      
 
 
10 Bu rapor aynı zamanda yeni CMP önlemlerini ve ulusal tasarım tercihlerini açıklamaktadır. ACER (13 Ocak2015): Tıkanıklık 
Yönetimi Prosedürlerine İlişkin 2014 Yılı Uygulama İzleme Raporu, 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20CMP%20Implementation%20Monitor
ing%20Report%202014.pdf 
   
11 https://platform.prisma-capacity.eu/ 
12 https://aukcje.gaz-system.pl/ 
13 https://rbpportal.fgsz.hu/ 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20CMP%20Implementation%20Monitoring%20Report%202014.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20CMP%20Implementation%20Monitoring%20Report%202014.pdf
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Şekil 16 PRISMA Platformunun Fonksiyonları (İngilizce) 

 

Kaynak: Şekil 15&16: PRISMA şirketinin web sitesi14 

PRISMA, en önemli Avrupa doğal gaz piyasalarını entegre eden bir coğrafi kapsama alanına sahip ve 
Avrupa doğal gaz piyasalarında yaklaşık 1.510 enterkonneksiyon noktası için taşıma kapasitesi tahsis 

eden en gelişmiş platformdur.  16 Avrupa ülkesinde yaklaşık 460 taşıtana ve 33 İletim Sistemi 

İşletmecisine hem birincil hem de ikincil kapasite rezervasyonu sunan ilk platformdur, dolayısıyla bir 

rezervasyon platformunda kapasite tahsisinin çoklu fonksiyonlarını ve süreçlerini en iyi şekilde ortaya 

koyan bir platformdur.  Şekil 15 ve 16, kapasite rezervasyon platformu yoluyla taşıtanların ve iletim 

sistemi işletmecilerinin birbirleri ile nasıl ilişkilendirildiği ile birincil ve ikincil piyasalarda ne tür faaliyetler 

gerçekleştirdiklerini göstermektedir.  

5.4. CAM NC’nin Rezervasyon Platformları yoluyla Ulusal 
Ölçekte Uygulanması  

Bu bölümde ilk olarak, CAM NC’nin birincil ve ikincil piyasadaki erken uygulamasının ilerleme durumu 

incelenmektedir. Bu bölümdeki incelemeler coğrafi olarak beş doğal gaz piyasası (Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda ve İngiltere) üzerine odaklanmaktadır.  

Birincil Piyasa  

CAM NC’nin erken uygulaması, anılan beş ülkede önemli bir ilerleme kaydetmiştir. 2014 yılının başı ile 

2015 yılı arasındaki mevcut kapasite ürünlerini karşılaştırdığımızda önemli farklar görülmektedir. 

Aşağıdaki tablo, PRISMA rezervasyon platformunda 2014 başı itibariyle hangi  kapasite ürünlerinin 

ihale edildiğini seçilen beş erken uygulama ülkesi bazında göstermektedir. 

Tablo 3 2014 başı itibariyle PRISMA üzerinden Gerçekleştirilen Birincil Piyasa Kapasite 
İhalelerinin Ülkeler bazında Dağılımı  
 

 
 
 
 

                                                      
 
 
14https://platform.prismacapacity.eu/center/download.xhtml;jsessionid=CB5CA8802F67A554BA4B4701734C76C0.node01?conv
ersationContext=1/   
 

Fransa Almanya İtalya Hollanda İngiltere 
 
 Günlük  
 Aylık 
 
 
 

 
 Günlük  
 Aylık  
 Üç aylık  
 Yıllık 

 
 Günlük  
 

 
 Günlük  
 Aylık 
 Üç aylık  
 Yıllık  
 

 
İhale sürecine Kasım 
2015’te başlıyor  
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Kaynak: PRISMA 

Son on sekiz aylık dönemde, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda rezervasyon platformu üzerinden 

sunulan ürünleri (günlük, aylık, üç aylık ve yıllık kapasite) önemli ölçüde arttırırken, İngiltere CAM 

NC’de öngörülen ürünlerin tümünün ihalesine Kasım 2015 itibariyle başlayacaktır15. Tüm bu Avrupa 

ülkelerinde, Avrupa düzenlemelerine göre, gün içi ürünler Kasım 2015’e kadar sunulmaya 

başlayacaktır.  

“İlk gelen ilk hizmet alır” ilkesine dayalı rezervasyonlar dikkate alınmamıştır; çünkü bu mekanizma 

iletim sistemi işletmecilerinin doğal gaz piyasası serbestleştirmesinin ilk günlerinden bu yana zaten 
sunmakta olduğu geleneksel standart kapasite ürünlerine aittir. İletim kapasitesinin tahsisine yönelik 

bu spesifik süreç, sadece ulusal noktalar içindir ve bu noktalar için kullanılacaktır; çünkü Giriş-Çıkış 

sistemleri arasındaki enterkonneksiyon noktalarına ilişkin Avrupa kurallarına uygun değildir.16 

Tablo 3, üç rezervasyon platformu tarafından Temmuz 2015’e kadar sunulan standart ürünleri 

göstermektedir. CAM NC’nin uygulamaya konulması için 1 Kasım 2015 olarak belirlenen son tarih 

yaklaşmakta olduğu için, bazı iletim sistemi işletmecileri 2015’ten itibaren platformlar yoluyla daha 

fazla kapasite ürününü uygulamaya koymayı planlamaktadır.  Örneğin, İngiltere ve İrlanda’daki iletim 
sistemi işletmecileri, CAM NC’de öngörülen tüm ürünleri 1 Kasım 2015 itibariyle PRISMA üzerinden 

sunmaya hazırlanmaktadır.  

Sunulan kapasite ürünleri ile ilgili genel bakış, halihazırda enterkonneksiyon noktalarında ihale edilen 

çok çeşitli kesintisiz kapasite ürünleri olduğunu ve bunların Avrupa doğal gaz piyusası 
entegrasyonunu ilerlettiğini kanıtlamaktadır. Daha şimdiden, 12 ülke PRISMA plaatformu yoluyla ve iki 

ülke de RBP yoluyla bağlanmıştır.   

Ayrıca, 1 Kasım 2015 itibariyle, CAM NC uyarınca, Avrupa’daki İletim Sistemi Işletmecileri sadece 
kesintisiz kapasite ürünlerini değil, aynı zamanda günlük kesintili kapasiteyi de pazarlayacaktır17. 
Ülkelerin kesintili kapasite ürünlerini, kesintisiz kapasite ürünleri ile ne dereceye kadar eşit koşullarda 

uyguladıkları farklılık göstermektedir. Almanya ve İtalya, kesintisiz ve kesintili ürünleri PRISMA 

platformunda sunarak erken uygulamaya geçmeyi tercih etmiştir. 

CAM NC, aynı zamanda, enterkonneksiyon noktalarında yeni kapasite ürünlerinin birleştirilmesini18 
gerektirmekte ve mevcut kapasite sözleşmeleri için birleştirme düzenlemelerinin sonuçlandırılmasını 

teşvik etmektedir19. Birçok üllkede, iletim sistemi işletmecileri, şebeke kullanıcıları ve ulusal düzenelyici 

kurumlar arasında, mevcut sözleşmeler için birleştirme düzenlemelerinin, gönüllülük esasına dayalı 

olarak yapılıp yapılmamasına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan, 1 Kasım 2015 

itibariyle, yeni kapasite ürünleriinn birleştirilmesi zorunludur. Erken uygulama sürecinde, Almanya, 

Fransa, İtalya ve Hollanda, 2014 yılından bugüne kadar PRISMA yoluyla ayrıştırılmış ve birleştirilmiş 

kapasiteyi temsil etmektedir. Bu arada Macaristan ve Romanya da Aralık 2014’ten bu yana RBP 
üzerinden birleştirilmiş ürünler sunmaktadır. 

 

 

 

                                                      
 
 
15 İngiltere’deki İletim Sistemi Işletmecileri olan National Grid ve Premier Transmission Limited, Ocak 2014’te hissedar olarak 
PRISMA’ya dahil olmuştur. 
16 Giriş-çıkış sistemlerine ayrıntılı bir genel bakış için Bölüm 3’e bakınız. 
17 CAM NC Madde 21: İletim sistemi işletmecileri kesintisiz kapasitenin sunulduğu ancak gün öncesinden tamamen satıldığı 
enterkonneksiyon noktalarında her iki yönde kesintili kapasite için bir günlük kapasite 0ürünü sunarlar. 
18 CAM NC Madde 19: Bitişik iletim sistemi işletmecileri birlikte birleştirilmiş kapasite ürünleri sunarlar  
19 CAM NC Madde 20: Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilgili enterkonneksiyon noktalarındaki mevcut taşıma 
sözleşmelerine taraf olan şebeke kullanıcıları bu Tüzüğün Madde 19 hükümlerine uygun olarak sözleşme düzenlemeleri 
(“birleştirme düzenlemeleri”) yoluyla  kapasite birleştirmesi üzerinde anlaşmaya varmayı amaçlarlar. 
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Şekil 17 Avrupa Ülkelerinde Mevcut Rezervasyon Platformları yoluyla Pazarlanan Ürünler 

(Temmuz 2015) (İngilizce) 

 
 
Kaynak: PRISMA  

CAM NC’yi uygularken bazı ülkeler standart kapasite ürünlerini değiştirmeyi veya genişletmeyi tercih 

etmiştir. Örneğin, Hollanda’daki GTS, 2014 yılından başlamak üzere, karşı akış (counter-flow) bazında 

iletim anlamına gelen “backhaul” kapasite ürününü sunmaktadır. Bir başka örnek olarak, Almanya’daki  

iletim sistemi işletmecisi ve düzenleyici kurum20, PRISMA yoluyla sunulan farklılaştırılmış ürünler 

geliştirmişlerdir: 

 Serbest tahsis edilebilir kapasiteler 

o (Frei Zuordenbare Kapazität - FZK),  

 Koşullu Olarak Kesintisiz Serbest Tahsis Edilebilir Kapasiteler  

o (Bedingt Fest Frei Zuordenbare Kapazität- bFZK),  

 Dinamik Olarak Tahsis Edilebilir Kapasiteler  

o (Dynamisch Zuordenbare Kapazität – DZK) – bir yandan kapasite ürünlerinin uyumunu 
korurken, aynı zamanda şebekeyi en etkin şekilde kullanabilmek için.   

Bu kapasite ürünleri aşağıda açıklanmaktadır:  

 Serbest tahsis edilebilir kapasiteler (FZK), tüm piyasa alanında kesintisiz taşımaya olanak 

tanımakta ve piyasa bölgesinin Sanal Ticaret Noktasına erişim imkanı sağlamaktadır. 

 Koşullu Olarak Kesintisiz Serbest Tahsis Edilebilir Kapasiteler (bFZK), esas olarak tüm piyasa 
alanı içerisinde hem kesintisiz hem de serbest bir şekilde tahsis edilebilir kapasitelerdir ve 
piyasa bölgesindeki Sanal Ticaret Noktasına erişimleri vardır. Ancak, piyasa bölgesindeki 

mevcut nominasyonlar sebebiyle, sisteme fiziksel akışların iletim şirketi tarafından belirlenen bir 

                                                      
 
 
20 Daha fazla bilgi için GRTgaz Deutschland web sitesine (http://www.grtgaz-deutschland.de/de/netzzugang/ 
kapazitaetsprodukte) ve Bundesnetzagentur tarafından yaptırılan ve Wagner, Elbing and company tarafından 28.08.2014 
tarihinde yayınlanan “Almanya gaz piyasasındaki kapasite ürünleri hakkındaki çalışmaya” bakınız  
(http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzzugangUn
dMesswesen/Gas/EN_summary_WECOM_capacity_products_study_for_BNetzA.pdf?__blob=publicationFile&v=2) 

http://www.grtgaz-deutschland.de/de/netzzugang/%20kapazitaetsprodukte
http://www.grtgaz-deutschland.de/de/netzzugang/%20kapazitaetsprodukte
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzzugangUndMesswesen/Gas/EN_summary_WECOM_capacity_products_study_for_BNetzA.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzzugangUndMesswesen/Gas/EN_summary_WECOM_capacity_products_study_for_BNetzA.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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sınırı aşması halinde veya meteoroloji istasyonunda önceki gün için ortalama günlük sıcaklık 

tahmininin sıfır dereceyi aşması halinde, kesintili kapasiteye dönüşmektedirler. 

 Dinamik Olarak Tahsis Edilebilir Kapasiteler (DZK), kullanım kısıtlamaları içeren FZK 

kapasiteleridir. DZK kapasiteleri, sadece Almanya Gaz Şebeke Yönetmeliği Madde 15 

hükümleri uyarınca nominasyon yükümlülüğünün bulunduğu Sanal Ticaret Noktası dahil 

edilmeksizin bir iletim sistemi işletmecisinin sistemi içerisindeki giriş ve çıkış noktaları arasında 

dengeli bir taşıma amacıyla kullanıldıklarında kesintisiz kapasitelerdir. Dolayısıyla, kesintili 
bölümü taşıtanın mevcut nominasyonuna veya tekrar nominasyonuna bağlıdır.  

 

İkincil piyasa  

Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda rezervasyon platformu olarak PRISMA’yı kullanarak ikincil 

piyasalarını uygulamaya koymuşlardır.  

PRISMA’nın desteklediği ticaret prosedürleri: Tezgah Üstü (OTC), İlk Gelen İlk Hizmet Alır (FCFS) ve 

Sipariş Çağrısıdır21 (CFO); taşıtanlar bu prosedürleri kullanarak kapasite kullanımını “tahsis edebilir” 

veya “devredebilir”. 

OTC durumunda, PRISMA, taşıtanları platform dışında kararlaştırılan ve yapılan işlemlerin tescili 
konusunda desteklemekte ve iletim sistemi işletmecilerine ilgili bilgileri ve verileri sunmaktadır. 
PRISMA, OTC kapasite ticareti işlemleri için bir Bülten Tablosu işlevi görmektedir. 

FCFS ve CFO için farklı olarak, PRISMA, taşıtanları işlem ile ilgilenen olası karşı tarafların tespiti 

konusunda desteklemektedir. Bu hizmet, isimsiz olarak gerçekleştirilir ve karşı taraflar ancak işlem 

tamamlandığında ve ilgili iletim sistem işletmecisi (veya birleştirilmiş ürünler için iki şirket) tarafından 

onaylandıktan sonra birbirlerinden haberdar olmaktadırlar.  

İkincil piyasaların, CAM NC Madde 27.2.(c)’de belirtilen yükümlülüğün yürürlüğe gireceği Kasım 

2015’e kadar daha fazla gelişmesi ve entegre olması beklenmektedir.  

 
  
 

                                                      
 
 
21 Sipariş Çağrısı, Taşıtan tarafından düzenlenen bir ihale olarak düşünülebilir Taşıtan tarafından belirlenen spesifik kriterlere ve 
zamanlamaya göre yürütülür. 
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6. DOĞAL GAZ ÜSSÜ GELİŞİMİ VE GİRİŞ/ÇIKIŞ SİSTEMİ  

Ana Hatlar 

 Tarihsel Açıdan Doğal Gaz Üslerinin Gelişimi  

 Düzenleyici Çerçeve Açısından Doğal Gaz Üslerinin Gelişimi 

 Bir Giriş-Çıkış Sisteminin Temel Özellikleri (Sanal Ticaret Noktası ile) 

 Başlıca AB Üye Devletlerinde Giriş-Çıkış Uygulamasının Amaçları  

 Bir Doğal Gaz Üssünün İşlevleri  

 Doğal Gaz Üssünün Kurumsal Yapısı  -  Örnek: Orta Avrupa Gaz Üssü (CEGH), Avusturya 

 Petrole Bağlı Fiyatlandırmadan Doğal Gaz Üssüne Bağlı Fiyatlandırmaya Geçişte Fiyat 

Oluşumu 

o Avrupa doğal gaz fiyatlarını belirleyen tarihsel faktörler (2008-11) 
o Doğal gaz üssüne bağlı fiyatlandırmanın ortaya çıkışı  

 Taşıtanlar, Ticaret Şirketleri, Işletmeciler ve İletim Sistemi Işletmecileri Arasında Ticari 

İhtilafların Çözümü ve Sorun Çözme Teknikleri  

o Ticaret Şirketleri arasında sorun çözme  
o Ticaret Şirketi (Taşıtan) ile İletim Sistemi İşletmecisi arasında ticari sorun çözme  
o Doğal Gaz Üssü İşletmecileri ve Taşıtanlar (Müşteriler) arasındaki ihtilaflar  

 

Yönetici Özeti  

AB üye devletlerinin çoğunda giriş/çıkış sistemlerinin uygulamaya konulması uygulaması; ticaret 
üslerinin doğal gaz için bir referans fiyat mekanizması olarak hizmet verebilmeleri için yeterli likiditeye 
sahip olmasını sağlamıştır. 2014 yılında Hollanda’daki TTF, tarihsel olarak miktar bazında en 

olgunlaşmış AB ticaret noktası olan NBP’yi ilk kez geçmiştir. Doğal gaz üssü likiditesinin sağlanması 

ile birlikte, şirketler arz düzenlemelerini müzakere ederken, doğal gaz üs fiyatlarını referans olarak 

alabilmektedirler. TTF fiyat referansı (en azından kısmen), NBP’nin veya bölgesel endekslerin yerini 

almıştır; bu TTF’te likiditenin derinleşmesi ile birlikte daha da ilerleyecek bir gelişmedir.  

Petrol ürünlerine bağlı fiyat referanslarının yaklaşık 2009 yılına kadar önemli bir rol oynadığı uzun 

süreli arz anlaşmaları ya tekrar müzakere edilmiştir ya da şu anda tahkimdedir. Petrole bağlı fiyat 

referansının çok katı olduğu ve doğal gaz sektöründeki fiyat gelişmelerini yansıtmadığı görülmüştür. 

“Yeni nesil” doğal gaz arz düzenlemeleri, doğal gaz üssü fiyatlandırması ile petrol ürünlerine endeksli 

fiyatlandırmanın bir bileşimini içermektedir. Fiyat riskinin büyük ölçekli alıcılar tarafından artık kabul 

edilmemesi ile birlikte, doğal gaz üssüne endeksli fiyatların petrole bağlı fiyatların tamamen yerini 
alacağı düşünülmektedir. Fiyat riski, tipik olarak doğal gaz satıcısı veya tedarikçisi tarafından 

üstlenilmektedir.  

Alıcıların büyük miktarlı risklerden kaçınması ile birlikte, uzun vadeli sözleşmelerin aleyhine ve kısa 

vadeli sözleşmeler lehine devam eden bir eğilim mevcuttur. Kısa süreli sözleşmeler yönündeki bu 

eğilimin önümüzdeki dönemde giderek artması beklenmektedir. 2009 ile 2012 arasındaki dönemde, 

doğal gaza ilişkin piyasa fiyatları, müşterileri sunulan piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında 

tedarikçilerine çok daha yüksek fiyatlar sunmak zorunda kalan Avrupa’daki doğal gaz tüketicilerini 

baskı altına almıştır. Bu “olumsuz marj”, eğer devam etseydi, AB’deki büyük doğal gaz alıcıları 
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arasında büyük iflaslara yol açabilirdi. Bu sebeple, petrole bağlı fiyatlar ile doğal gaz üssü fiyatlarının 

birbirlerine paralel olarak mevcut olmaları mümkün değildir.  

NBP ve TTF fiyatlarının petrol fiyatlarından giderek daha bağımsız hale gelmeleri beklenmektedir. 
AB’de petrol depolama ve petrole bağlı üretim proseslerinden kademeli olarak vazgeçilmekte ve 

bunların yerine verimli doğal gaza bağlı endüstriyel üniteler uygulamaya konulmaktadır. Petrol 

depolama giderek artan çevresel endişelere yol açmaktadır.  Doğal gaz fiyatlarında, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının artan kullanımı gibi bağımsız faktörler giderek daha belirleyici hale gelmektedir. 

Doğal gaz üssü geliştirme girişimi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 13 Temmuz 2009 

tarih ve 715/2009 sayılı Tüzüğü ile iletim sistemi işletmecilerinin bir “giriş/çıkış sistemi” oluşturmalarını 

öngörmesi ile tetiklenmiştir. Halen çeşitli AB ülkelerinde doğal gaz üsleri gelişme aşamasındadır. 

Bunların daha fazla gelişimi, ticaret şirketlerinin ilave fiyatlandırma noktalarına sahip olmalarının 

gerekip gerekmemesine ve mevcut ulusal şirketlerin geleneksel rollerini yeniden tanımlamaya ne 

derecede hazır olduklarına bağlı olacaktır.  Mevcut ulusal şirketlerin değişimi kucaklamadığı ülkelerde, 

ticaret şirketleri fiyatlandırma için diğer likit ticaret üslerini (TTF gibi) referans alacaktır. TTF referans 

fiyatına ek olarak, bir başka fiyat unsuru da, referans noktasında ilgili coğrafi piyasaya doğal gaz 
taşıma tarifeleri olacaktır. Likidite gelişmelerinin ulusal üs oluşturma girişimlerinin ilk dalgasını 

yakalaması ile birlikte, AB doğal gaz üslerinde bir konsolidasyon yaşanması beklenmektedir. Halen 

birleşme sürecinde olan doğal gaz borsalarından giderek artan fiyat sinyalleri alınmaktadır.  

Bugün bir doğal gaz üssü geleneksel olarak giriş/çıkış modeli olan herhangi bir boru hattı şebekesinin 

herhangi bir ulusal noktasında konumlanabilir. Tarihsel olarak, doğal gaz üsleri farklı boru hatlarının 

birleşme noktalarında, boru hattı flanşlarında, veya ülkeler arasındaki sınır noktalarında gelişmiştir. Bir 

doğal gaz üssünün kilit özellikleri şunlardır: 

 Kapasitelerin Serbest Olarak Tahsis Edilebilirliği:  Herhangi bir giriş noktasında boru hattı 

sistemine verilen doğal gaz, boru hattı sistemindeki herhangi bir çıkış noktasında tamamen 

bağımsız bir şekilde çekilebilir. Çıkış noktası, herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir giriş 

noktasından beslenebilir. Tüm şebeke kullanıcıları, dengesizliklerin uzlaştırılması konusunda 

aynı kurallara tabi olmalıdır. 

 Bir Sanal Ticaret Noktasının (VTP) Varlığı: Sanal Ticaret Noktası, doğal gazın lokasyondan 

bağımsız olarak ticaretinin yapılabileceği şebeke noktası olarak tanımlanmaktadır. VTP, şebeke 

kullanıcılarına doğal gaz mülkiyetinin karşılıklı olarak devretme ve/veya dengesizlikleri takas 
etme olanağı tanımaktadır.  

 Dağıtım Seviyesi Şehir Girişlerinde Çıkış: Gerçek bir giriş-çıkış sisteminde, iletim ve dağıtım 

şebekesi işletmecilerinin, kapasite ve bağlantı ile ilgili sorunlarla, kendi enterkonneksiyon 

noktalarında (“şehir girişi”) ilgilendikleri kabul edilir. Taşıtanların  sadece nihai çıkışın 

gerçekleştiği  şebeke düzeyinde çıkış kapasitesi rezerve etmeleri gerekir.   

 Kısa Vadeli Kapasite Ürünleri: Kısa vadeli ticaret için temel bir gerekliliktir. Şebeke kullanıcıları, 

gün öncesi ve gün içi kapasite ürünleri yoluyla portföylerini optimize edip dengeleyebilirler veya 

kısa vadeli kaynak bulma ve ticaret yapma fırsatlarını kullanabilirler. Ayrıca, kısa vadeli kapasite 

ürünleri, aynı zamanda piyasa gelişimi için faydalı olan arbitraj olanağı da sağlamaktadır.  

Türkiye ulusal piyasasının büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve üretim bölgeleri ile tüketim ülkeleri 

arasındaki konumu sebebiyle  bir doğal gaz üssü haline gelmek için büyük bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye büyük bir doğal gaz transit ülkesi olarak bir doğal gaz üssü haline gelmek için ideal bir 

konumdadır. Doğal gaz üssü tasarımı, BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması, mevcut lisanslandırma 

rejiminden vazgeçilmesi ve şeffaf bir dengeleme piyasasının oluşturulması adımları ile paralel  bir 
şekilde gerçekleşmelidir. Dengeleme piyasası, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi (bağımsız) tarafından 

tam bir şeffaflık içerisinde işletilmelidir. Elektrik piyasasındaki PMUM örneği takip edilerek, EPİAŞ 

tarafından kısa vadeli bir spot piyasa işletilebilir. 
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Takas mekanizması, karşı taraf (alacak) riskini ortadan kaldıran bir uzlaştırma mekanizmasıdır. Takas 

mekanizması, tipik olarak düzenlemeye tabi borsalarda mevcuttur, ancak ikili tezgah üstü (OTC) 

ticaret işlemleri için de gerekebilir. Takas mekanizması, merkezi bir karşı tarafın oluşturulmasını sağlar 

ve ancak piyasanın standart ticaret ürünlerini işletmesi halinde işe yarar.    

6.1. Tarihsel Açıdan Doğal Gaz Üslerinin Gelişimi 

Son yıllarda, giriş/çıkış sistemi ile birlikte, Sanal Ticaret Noktasını AB Üye Devletleri için zorunlu kılan 

AB’nin Üçüncü Enerji Paketi hükümleri doğrultusunda, çok sayıda AB Üye Devletinde çeşitli “doğal 

gaz üsleri” oluşturulmuştur. 

İngiltere, doğal gaz ve elektrik piyasalarının serbestleşmesi ve 1996 yılında AB’deki ilk doğal gaz üssü 

olarak NBP’nin oluşturulması, Kıta Avrupası doğal gaz üslerinin oluşturulmasından 10 yıl önce 

gerçekleştiği için, NBP esas olarak tüm kıta doğal gaz piyasaları için öncülük yapmıştır.  

 NBP fiyatları, temel olarak, doğal gaz arzı ve talebi ile belirlenmiştir. Ancak 1998 yılında 

Enterkonneksiyon (IUK) boru hattının işletmeye girmesi ile birlikte, Kıta Avrupasının petrole 

bağlı uzun vadeli sözleşmeleri NBP fiyatları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olmuştur. 

2000’li yılların ortalarına kadar NBP’de alınıp satılan doğal gaza ek olarak, halen fiyatın 

enflasyona ve çeşitli yakıt ve emtia endekslerine endekslendiği ‘yükümlenilen’ sözleşmeler 
kapsamında satılan önemli miktarda fiziksel doğal gaz mevcuttu. 

 2007 yılına kadar olan dönemde, Almanya’nın ithalat fiyatları neredeyse tamamen fiyat 

oluşturma mekanizmasının petrol ürünlerine endeksli olduğu Rusya, Norveç ve Hollanda ile olan 

uzun vadeli sözleşmeler kapsamında satılan doğal gazı referans olarak almıştır. Şekil 29’da 
ham petrol fiyatları (dolayısıyla petrol ürünlerinin fiyatları) ile sınır doğal gaz fiyatları arasındaki 

gecikmeli ilişki en azından 2009 yılına kadar açık bir şekilde görülmektedir. Almanya’nın sınır 

fiyatları spesifik fiyat formülü değişkenlerindeki bazı farklılıklar içeren birçok bireysel sözleşmeye 

dayalı olmasına rağmen, petrol ürünlerinin fiyatlarına olan bağlantının makul derecede tutarlı 

olduğu görülmektedir. 

1996 yılında NBP’nin kurulmasından sonra, Kıta Avrupası doğal gaz üsleri için bazı “hatalı 

başlangıçlar” yaşanmıştır22. Bu başarısızlıklar, yeterince şeffaf olmamalarından ve ticaret şirketlerini 

çekememelerinden kaynaklanmıştır. İngiltere Ulusal Dengeleme Noktası (NBP), son zamanlarda işlem 

hacmi bakımından NBP’yi geçen Hollanda’nın Mülkiyet Devir Fonu (TTF) ile birlikte kıta Avrupası 

doğal gaz üslerine öncülük etmiştir. 

2003 yılında Gasunie tarafından Hollanda “Mülkiyet Devir Fonunun” (TTF) oluşturulması ve bunu 2005 
yılında Orta Avrupa Doğalaz Üssü ve 2009 yılında Alman doğal gaz üslerinin – NetConnect Germany 
(Güney Almanya NCG) ve Gaspool (Kuzey Almanya) - takip etmesi ile birlikte, mevcut Avrupa 
şirketleri bölgesel doğal gaz ticaretine imkan bulmuştur. 

Kuzey-Batı Avrupa’ya fazla miktarda spot fiyatlı LNG’nin akışı, Kıta Avrupası doğal gaz üslerinin 

yükselişini hızlandırmıştır. 

6.2. Düzenleyici Çerçeve Açısından Doğal Gaz Üslerinin 

Gelişimi  

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 13 Temmuz 2009 tarih ve 715/2009 sayılı Tüzüğü, iletim 

sistemi  işletmecilerinin bir “giriş-çıkış sistemi” uygulamalarını gerektirmektedir. Giriş ve çıkış 

kapasitelerinin  bağımsızlığı, giriş veya çıkış kapasitesi rezerve eden şebeke kullanıcılarının sırasıyla 

doğal gaz alıp satabildiği Sanal Ticaret Noktası ile daha da desteklenmektedir. Bu yapıda, doğal gaz 
                                                      
 
 
22 2000 yılında kurulan Zeebrugge üssünün ardından “EuroHub” ve “NWE-Hubco”(2002) kurulmuştur. 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  55 

mülkiyeti kolaylıkla el değiştirebilmektedir ve bu durum, doğal gaz piyasasının oluşumunu 

kolaylaştırmaktadır. Daha önce kullanılan noktadan-noktaya rezervasyon sistemi ile 
karşılaştırıldığında, bu giriş-çıkış modeli şebeke kullanıcıları (taşıtanlar) için daha fazla esneklik, ayrım 

gözetmeyen erişim sağlamış ve gaz tedarikçileri için daha fazla rekabet yaratmıştır. 

Bölüm 1’de açıklandığı gibi, Hedeflenen Doğal Gaz Modeli, Sanal Ticaret Noktaları olan ulusal veya 

sınır ötesi enterkonnekte giriş-çıkış noktalarından oluşan iyi işleyen bir AB piyasasının oluşturulmasını 

sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu (EFET), Hedeflenen Doğal Gaz 
Modelinin kavramsal gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Şekil 18 AB Hedeflenen Doğal Gaz Modelinin Üç Temel Bileşeni  

 

Kaynak: EFET© 2015 
 

6.3. Bir Giriş-Çıkış Sisteminin Temel Özellikleri (Sanal 

Ticaret Noktası ile) 

715/2009 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü’nün 13. Maddesi bir giriş-çıkış sisteminin temel özelliklerini 

belirlemektedir. Bir giriş-çıkış sisteminin temel özellikleri burada tanımlanmakla birlikte, Üye 

Devletlerde uygulanan sistemler birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. 

Bir giriş-çıkış sisteminin temel özellikleri aşağıda açıklanmaktadır: 

Giriş ve çıkış kapasiteleri  

Bu bileşen, Şebeke Kullanıcılarının (taşıtanların) giriş ve çıkış kapasitesi için ayrı ayrı sözleşme 

yapabileceği anlamına gelmektedir. Giriş ve çıkış kapasitelerinin bağımsız bir şekilde rezervasyonu ve 

kullanılması, şebeke kullanıcılarının giriş ve çıkış kapasitelerini birbirinden bağımsız olarak rezerve 

etmelerine ve kullanmalarına olanak tanımaktadır. Önceden tanımlı (noktadan noktaya) taşıma 

güzergahlarından vazgeçildiğinde, piyasa bölgesine giren doğal gaz, o piyasa bölgesindeki herhangi 

bir çıkış noktasına teslim edilebilir. 

Kapasitelerin Serbest Bir Şekilde Tahsis Edilmesi  

Bu bileşen, boru hattı sistemine herhangi bir giriş noktasından verilen doğal gazın, boru hattı sistemi 

içerisinde herhangi bir noktasında tamamen bağımsız bir şekilde çekilebileceği anlamına gelir. Bir 
çıkış noktası, herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir giriş noktasından beslenebilir. Tüm 

şebeke kullanıcıları dengesizliklerin uzlaştırılması bakımından aynı kurallara tabi olmalıdır. 
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Bir Sanal Ticaret Noktasının Mevcudiyeti  

Sanal Ticaret Noktası, doğal gazın lokasyondan bağımsız olarak ticaretinin yapılabileceği tanımlanmış 

bir şebeke noktasıdır. Sanal Ticaeret Noktası, şebeke kullanıcılarına gaz mülkiyetinin karşılıklı olarak 

devretme ve/veya dengesizlikleri takas etme olanağı tanır. Sanal ticaret noktasında, şebeke 

kullanıcıları serbest bir şekilde doğal gaz alışverişi yapabilir. Şebeke kullanıcılarının portföylerini 

optimize edip dengeleyebilmelerini ve toptan satış piyasasında ticaretin sağlanabilmesini teminen, 
sanal ticaret noktası tüm şebeke kullanıcıları için ve tüm giriş ve çıkış noktalarından erişilebilir 

olmalıdır. 

Şekil 19 Giriş-Çıkış Sisteminin Şematik Gösterimi  

 

Kaynak: Ekip Analizi  

Dağıtım Seviyesinde Şehir Girişinde Çıkış: 

Gerçek bir giriş-çıkış sisteminde, iletim ve dağıtım şebekesi işletmecilerinin, kapasite ve bağlantı ile 

ilgili sorunlarla, kendi enterkonneksiyon noktalarında (“şehir girişi”) ilgilendikleri kabul edilir. 

Taşıtanların  sadece nihai çıkışın gerçekleştiği  şebeke düzeyinde çıkış kapasitesi rezerve etmeleri 

gerekir.   

Verişler ve çekişler arasındaki dengesizlikler (sanal noktadaki işlemler göz önüne alınarak belirlenen), 
şebeke düzeyi ne olursa olsun bir şebeke kullanıcısının portföyündeki tüm giriş ve çıkış noktaları 

bazında dikkate alınmaktadır.   

Kısa Vadeli Kapasite Ürünlerinin Mevcudiyeti  

Kısa Vadeli Kapasite Ürünleri, kısa vadeli ticaret için temel bir gerekliliktir. Şebeke kullanıcıları, gün 

öncesi ve gün içi kapasite ürünleri yoluyla portföylerini optimize edip dengeleyebilirler veya kısa vadeli 

kaynak bulma ve ticaret yapma fırsatlarını kullanabilirler. Ayrıca, kısa vadeli kapasite ürünleri, aynı 

zamanda piyasa gelişimi için faydalı olan arbitraj olanağı da sağlamaktadır.   

Bu temel özelliklere ek olarak, bazı başka tasarım tercihleri ve en iyi uygulamalar da tespit edilmiştir. 
Bu tasarım değişkenleri arasında lisanslandırma/sözleşme, kapasite ürünleri ve fiyatlandırma ve 

dengeleme düzenlemeleri sayılabilir.  

En iyi uygulamalar arasında tespit edilen konulardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 

 Sistem erişimi için ulusal lisanslara ilişkin birbiri ile uyumlaştırılmış düzenlemeler ve başka 

ülkeler tarafından verilen lisansların tanınması (örneğin AB ticaret pasaportu); 

 Şebeke erişimi ön koşullarının, İletim Sistemi İşletmecisini ve şebeke kullanıcılarını şebeke 

kullanıcılarının oluşturduğu risklerden korumak için gerekli olanlarla sınırlandırılması; 

 Sanal Ticaret Noktasına erişim ve kullanım için hiçbir ücret alınmaması; 
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 Piyasaya dayalı dengeleme; 

 Sınır ötesi kapasitelerin birleştirilmesi; 

 Sanal Ticaret Noktasına bağlı bir gaz borsasının kurulması (örneğin, Orta Avrupa Gaz Üssü ve 

Viyana Borsası); 

 Teknik açıdan uygulanabilir olduğu ve maliyetlerin faydaları aştığı durumlarda, İletim Sistemi 
İşletmecileri şebekelerinin ve/veya çoklu piyasa bölgelerinin daha büyük tek bir giriş-çıkış 

sistemi olarak entegrasyonu. 

6.4. Başlıca AB Üye Devletlerinde Giriş-Çıkış 

Uygulamasının Amaçları 

AB Hedeflenen Doğal Gaz Modelinde, giriş-çıkış sistemi uygulamasının amaçları; ulusal tekeller 

bazında faaliyet gösteren eski yerleşik modelin değiştirilmesi konusunda doğal gaz tedarikçilerine 

daha fazla tercih olanağı tanımaktır. Sanayi müşterileri, eskiden doğal gaz alımında herhangi bir tercih 
hakkına sahip değildi. Genellikle ulusal sınırlar ile aynı olan ilgili  coğrafi bölgede tek doğal gaz üreticisi 
ve ithalatçısı konumundaki geleneksel doğal gaz tedarikçilerine bağlı kalmak zorundaydılar. 

 

Şekil 20 Geçmişteki Doğal Gaz Piyasası Modeli  

 

Kaynak: EFET © 2006 
 
 
 

6.5. Doğal Gaz Üssünün Fonksiyonları  

Esas olarak, bir doğal gaz üssü, birden fazla tarafın farklı sebeplerle doğal gaz alıp sattığı tanımlanmış 

bir piyasa alanıdır. Genel olarak, bir doğal gaz üssü aşağıdakileri sağlayabilir:  

 Fiyat şeffaflığı ve yatırım sinyalleri  

 Miktar ve fiyat riski yönetimi 

 Etkili piyasa işleyişi (kapasite tahsis verimliliği) ve altyapı kullanımı 

 Artan bölgesel arz güvenliği 

 Artan yatırımcı güveni 

 Rekabetçi doğal gaz arzı için referans fiyat oluşturma 
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Aşağıdaki Şekil 21’de gösterildiği üzere, bir doğal gaz üssü, serbestleştirilmiş piyasada doğal gaz 
değer zincirinin merkezinde yer almaktadır. Doğal gaz üreticileri, doğal gaz depolama tesisi 
işletmecileri, doğal gaz ithalatçıları veya büyük doğal gaz portföyü olan kamu hizmet şirketleri, sahip 
oldukları doğal gazın bir kısmını bu üslerde satışa sunmaktadırlar. Bunları teşvik etmek amacıyla, bazı 

AB doğal gaz üslerinde, doğal gaz üs işletmecileri ile likidite sağlayıcılar arasında piyasa yapıcı 

anlaşmalar yapılmıştır (örneğin, TTF’te Gasunie). Ticaret şirketleri, toptan satış düzeyinde doğal gaz 
alıp satmaktadırlar; yani, doğal gaz temel olarak yeniden satış amacıyla alınıp satılmaktadır. Sanayi 
kategorisindeki son kullanıcıların ihtiyaç duydukları doğal gazı, doğrudan üreticiden veya ithalatçıdan 
almalarına, ancak aynı miktarın doğal gaz üssünden de alınması koşuluyla izin verilmektedir. 
Geleneksel portföy yönetimleri, bunların farklı doğal gaz kaynaklarını bir araya getirmelerine imkan 

tanıyacaktır. İletim Sistem İşletmecileri, fiziksel üsse doğal gaz alımını ve doğal gaz mülkiyet devrinin 

operasyonel alçıdan yönetilmesini sağlarlar. İletim Sistem İşletmecisinin rolü, doğal gaz akışının 

kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktır. 

 

Şekil 21 Doğal Gaz Değer Zincirinde Doğal Gaz Üssünün Rolü  

 

 

Kaynak: EFET © 2015 

 

 

Doğal gaz üsleri, alıcıları ve satıcıları eşit bir zeminde bir araya getirdiğinden dolayı, yönlendirici 

pozisyon üstlenmektedirler. Organizasyonel açıdan bir doğal gaz üssünde yer alması gereken 

bileşenler aşağıdaki şekildedir:   

“Doğal Gaz Üssü İşletmecisi”  

Doğal gaz üssü işletmecisi, BT sistemlerinin çalıştırılmasından ve üssün operasyonel yönetiminden 

sorumludur. Temel görevleri aşağıdaki şekildedir:  

 Üs müşterileri için merkezi karşı taraf olarak hareket etmek;  

 Taşıtan forumları ve yeni hizmetlere ilişkin konsültasyon yoluyla, kullanıcıları ile birlikte üssün 

stratejisini geliştirilmek; 
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 Üs koşullarını yayınlamak ve gerektiği zaman tadil etmek; kullanıcıları ile hizmet anlaşmaları 

yapmak; 

 Üs kullanıcıları tarafından talep edilen farklı nominasyonları yürütmek ve piyasa bölgesi 

yönetimini (ilgili sistem işletmecisini) nominasyonlar hakkında bilgilendirmek; 

 Her bir üs kullanıcısı için teminatları / güvence bedellerini tutar;  

 Fiziksel üslerde, kullanıcılarına “backup” veya “backdown” hizmeti sunmasını sağlayan piyasa 

yapıcısı veya hizmet düzenlemelerini yapmak;  

 Referans fiyat oluşturmak ve işlem hacmi ve uzlaştırma fiyatı ile ilgili bilgileri yayınlanmak.   

Doğal Gaz Üssü Kullanım Koşulları  

Doğal gaz Üssü Kullanım Koşulları, tüm taşıtanların hizmetlerinden ayrım gözetmeyen bir şekilde 

yararlanmasına olanak tanımalıdır. Doğal gaz üslerinin organizasyon yapısı, lokasyonlar arasında 

farklılık göstermekle birlikte, temel ilkeler aynıdır.  Farklı AB doğal gaz üslerindeki, çeşitli sözleşmese 
örnekleri de bilgilendirme amaçlı olarak ekte sunulmuştur. 

Bir doğal gaz üssünün nasıl organize edildiğine ilişkin örnek olarak Orta Avrupa Gaz Üssü (CEGH) 
seçilmiştir (bakınız aşağıdaki şekil):  

Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu (EFET), doğal gaz üssü performansı ölçümülerini yapabilmek 

adına, AB’deki  20’nin üzerinde doğal gaz üssünü karşılaştırmıştır. 23 Doğal gaz üssü performansının 

başlıca kriterleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
23 EFET doğal gaz üssü geliştirme çalışması ve yıllık değerlendirmesi http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment 
 

http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment
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Şekil 22 EFET Doğal Gaz Üssü Puanlama Sistemi: Başarıya Giden 17 Adım (İngilizce) 

 

Kaynak: EFET Doğal Gaz Üssü Geliştirme Çalışması ©2014-15 

EFET, bir doğal gaz üssündeki rolleri aşağıdaki şekilde özetlemiş ve derecelendirme (puanlama) 
sistemi geliştirmiştir:  

 

Tablo 4 EFET Doğal Gaz Üssü Puanlama Mekanizması: Karşılaştırma Kriterleri  

Sorumlu Taraf  Yapılması Gereken Puanlama Mekanizması 
Ulusal Düzenleyici 

Kurum  Bir istişare mekanizmasının oluşturulması  Mekanizma oluşturulmuş ve İngilizce dili 
kullanılıyorsa 1 puan  

İletim Sistemi 
İşletmecisi Giriş-çıkış sisteminin kurulması  Giriş-Çıkış için ½ puan, tek bir VTP için 1 

puan 
İletim Sistemi 

İşletmecisi Mülkiyet Transferi  
 İletim Sistemi 

İşletmecisi Uzlaştırma Kuralları  
 İletim Sistemi 

İşletmecisi Fiziksel olmayan işlemciler için erişilebilir olması   Fiziksel kurallara kaydolmadan işlem 
yapılıyorsa 1 puan 

İletim Sistemi 
İşletmecisi Üssün kesintisizliği  Kesintisiz değilse 0; kesintisizlik TSO 

tarafından ‘yönetiliyorsa’  ½, BUBD ise 1; 
tamamen piyasa tabanlı ise 2  

İletim Sistemi 
İşletmecisi Cezalandırıcı olmayan kredi düzenlemeleri  

 
Ulusal Düzenleyici 

Kurum 
Piyasanın yapısal sorunlarının çözülmesi  
(geçmişteki oyuncu için tanımlanmış rol) Serbest bırakma, vs. için ½; piyasa yapıcı ise 

1  
Ulusal Düzenleyici 

Kurum ÜS İşletmecisinin rolü  1- rol tanımlı; 2- yönetişim ele alınıyor  
Ulusal Düzenleyici 

Kurum 
Sınır ötesi durumunda düzenleyici yargı 
bölgesinin kararlaştırılması  Sınır ötesi is eve hiçbir düzenleme yoksa 0; 

sınır ötesi değilse veya anlaşma varsa 1  
Piyasa Sözleşe uzlaştırma için üste bir referans fiyatın 

belirlenmesi  Daima fiyat varsa 1; öngörülüyorsa ½  
Piyasa Standartlaştırılmış sözleşme İhtisaslaşmış sözleşme varsa – EFET veya 

eşdeğer (veya standart yeterlidir) 1 
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Piyasa Üste Fiyat Raporlama Kuruluşlarının Olması  Birkaç tane varsa 1; sadece bir tane varsa ½  
Piyasa Ticari / Gönüllü piyasa yapıcılar  

 Piyasa Aracılar  Sesli ve az sayıda ise 1; sistemsel ve çok 
sayıda ise 2  

Ulusal Düzenleyici 
Kurum Borsa kurulması  Borsa atanmış ve üs likit ise 1; borsa atanmış 

ve üs likit değilse  ½  
Piyasa Endeksin güvenilir olması ve karşılaştırma ölçütü 

olarak kullanılması  Piyasa taraflarınca sıklıkla talep ediliyorsa 1  
 
Kaynak: EFET doğal gaz üssü geliştirme çalışması ©2014-15 

 

Likiditenin gelişimi aşağıdaki Şekil 23’de gösterilmiştir. 2014 yılında, ilk defa, TTF’teki likidite NBP’deki 

likiditeyi aşmıştır. Şekil 23’de gösterilen, diğer doğal gaz üsleri açık bir şekilde bu hacim artışını 

paylaşmamaktadır. Diğer doğal gaz üslerinin toplam hacmi TTF’teki hacimden daha düşüktür. Yani, 
TTF,  2014 yılında, Kıta Avrupasındaki  doğal gaz için ana fiyat belirleyici referans olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Coğrafi olarak, doğal gaz üs likiditesi, Kuzey-Batı ve Orta Avrupa’da yoğunlaşmaktadır (bakınız 

aşağıdaki Şekil 24). Avrupa’nın diğer bölgelerindeki referans fiyatlar, NBPO ve TTF ile 
karşılaştırıldığında önemli bir değere sahip değildir. Likiditenin mevcut olmadığı AB’nin diğer 

bölgelerinde, doğal gaz arzına ilişkin ticari müzakereleri TTF veya NCG endeksleri ile yürütmek 

mükemmel bir standart oluşturmaktadır (örneğin, Polonya doğal gaz arzının, sözleşme fiyatı NCG’ye 

ilişkilendirilerek fiyatlandırılması). 

 

Şekil 23 Avrupa Doğal Gaz Üslerinde Likidite, Ocak 2011 – Mart 2015 (İngilizce) 

 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Doğal Gaz Piyasaları ile ilgili Üç Aylık Enerji Raporu  
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Şekil 24 Doğal Gaz Üslerinde Likidite Noktaları  

 

Kaynak: BOTAŞ, NBP, TTF, ZEE, NCG, PEGs, GPL, CEGH, PSV, Patrick Heather, IEA 
 
Not: 1- Belçika’da fiziksel teslimler tüketimin yüzde 80’I olarak varsayılmıştır, 2- Tüm rakamlar en yakın 5 TWh’a yuvarlanmıştır, 3- İngiltere’de fiziksel teslimler tüketimin 
yüzde 50’si olarak varsayılmıştır,  

 

6.6. Doğal Gaz Üssünün Kurumsal Yapısı  -  Örnek: Orta 

Avrupa Gaz Üssü (CEGH), Avusturya 

Mülkiyet  

Orta Avrupa Doğal Gaz Üssü (Central European Gas Hub AG), Viyana’da kurulu bir şirkettir. CEGH 
2005 yılında OMV Gas & Power GmbH’nin bir bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. CEGH, Aralık 

2009’da, CEGH Wiener Börse AG ile birlikte, Doğal Gaz Borsası Spot Piyasasını açmıştır. Daha 

sonra, Aralık 2010’da Future piyasası açılmıştır.  

CEGH Doğal Gaz Üssü, Avusturya piyasasında ikili tezgah üstü doğal gaz ticareti faaliyetlerinin 
uzlaştırılması için en son teknoloji ile geliştirilmiş bir online platform sunmaktadır. Bu yapı kapsamında, 
giriş-çıkış piyasa modeli için Sanal Ticaret Noktası işletilmektedir. 

CEGH, Avusturya sınırındaki, depolama sahalarındaki ve Avusturya’nın yurt içi şebekesindeki giriş ve 
çıkış noktalarından giriş ve çıkışlar ile ticareti bağlantılandırarak, Avusturya giriş/çıkış sistemindeki ikili 
ticaret işlemlerinin uzlaştırılmasına olanak tanımaktadır.  

CEGH-VTP kullanıcıları, operasyonların tamamlanıp tamamlanmadığının denetimi ve Piyasa Alanı 

Yöneticisi ile işbirliği içerisinde ticarete konu tüm gaz akışlarının fiziksel akışlarının izlenmesi ve 

nominasyonu yapılan ve eşleştirilen miktarların doğru bir şekilde fiziksel uzlaştırmasının yapılması 

konusunda CEGH’e güvenmektedir. 

CEGH Doğal Gaz Borsası, ticaret, takas ve uzlaştırma hizmetlerinin bir bileşimi olarak Viyana Borsası 

(Wiener Börse AG) ve Avrupa Emtia Takas Merkezi (European Commodity Clearing AG (ECC)) ile 
işbirliği içerisinde işletilmektedir. Wiener Börse’nin CEGH Doğal Gaz Borsası; her biri farklı işlevleri 
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yerine getiren CEGH, Wiener Börse (Viyana Borsası) ve European Commodity Clearing AG (ECC) 
ortaklığına dayanmaktadır.  

Doğal Gaz Borsasının işletmecisi olarak, CEGH, fiziksel uzlaştırmayı yürütmekte ve İşlemci/VTP 

Kullanıcısı ilişkisini yönlendirmektedir.  Borsa lisansı sahibi ve Avusturya menkul kıymetler borsasının 

işletmecisi olarak Wiener Börse ise, tüm borsa ile ilgili sistemlerin BT altyapısının işletilmesinden 

sorumludur. 

Avrupa Emtia Takas Merkezi (ECC) borsa işlemleri ve OTC işlemleri için takas ve uzlaştırma 

hizmetleri sunmaktadır. CEGH, düzenlemeye tabi borsa ile OTC platform arasındaki işbirliğinin iyi bir 
örneğini oluşturmaktadır. Ne yazık ki, Avusturya piyasasının küçüklüğü, CEGH’in derin bir likidite 

noktası olmasına izin vermemiştir.  Likidite artışı, ancak komşu piyasalar ile birleşme yoluyla mümkün 

olacaktır. 

İhale Türleri ve Ürünler  

GTC Madde 11 hükümlerine göre, ihale prosedürleri, ilgili ihaleler için “iyi krediye” sahip taşıtanlar için 

uygulanabilir. Madde 12 uyarınca, aşağıdaki ihale türleri mevcuttur: yıllık, üç aylık ve aylık kapasite 

ürünlerinin tahsisi.  Madde 13’te öngörülen kısa vadeli kapasite ürünleri tek fiyat ihaleleri yoluyla tahsis 

edilir. 

Mevcut sözleşme süreleri aşağıdaki şekildedir: 

 Sözleşme süresi bir gaz yılı olan yıllık kapasite; 

 Sözleşme süresi üç gaz ayı olan üç aylık kapasite; 

 Sözleşme süresi bir gaz ayı olan aylık kapasite; 

 Takip eden gaz günü için gün öncesi kapasite hakları. 

CEGH üzerinden yapılan tüm işlemler otomatik olarak takas edilmektedir. Bu takas mekanizması, 
OTC’de işlem yapan taraflar arasındaki anlaşmaların yerini, ECC’nin merkezi karşı taraf olduğu 

finansal ticaretin aldığı anlamına gelmektedir.  

Doğal Gaz Üssü İşlemleri için Takas Yapısı  

CEGH, takas merkezi olarak ECC ile bir ortaklık yapmıştır. Doğal Gaz Üssü ve Takas Hizmetleri 
Anlaşması kapsamında, CEGH ile ECC arasındaki sözleşme düzenlemelerine göre, ECC’nin fiziksel 
doğal gaz arzı ile ilgili yükümlülüğü sözleşme dışı bırakılmıştır. 

Takas merkezi, ticaret ve teminat ödemeleri için uzlaştırma hizmeti sunmaktadır. Takas merkezinin, 
“karşı taraf” olarak işlemin ödeme yükümlülüklerini üstlenmesi ile “karşı taraf” riski ortadan 
kaldırılmıştır (bakınız aşağıdaki Şekil 25). 

Şekil 25 Takas Fonksiyonu (İngilizce) 

 

Kaynak: ECC © 2014 
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ECC, Avusturya Menkul Kıymetler Borsası Kanununa göre, merkezi karşı taraf ve uzlaştırma kuruluşu 

işlevi görmektedir. Bu hüküm uyarınca, ECC tüm alış ve satış tekliflerinde merkezi karşı taraf olarak 

hareket etmektedir. Hem alış hem de satış tarafında, ECC (satıcı tarafında hareket ettiğinde) satın 

alınan doğal gazı müşterilerine devretmektedir.  

Doğal Gaz Üssü ve Takas Hizmetleri Anlaşması kapsamında ECC’nin hak ve yükümlülükleri 

belirlenmektedir. Teslimatın uzlaştırması, sanal ticaret noktasının işletmecisi olarak nominasyonları 

eşleştiren CEGH AG tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte, sanal ticaret noktasının  işletmecisi 

olarak CEGH AG  hiçbir zaman ticarete konu doğal gazın mülkiyetini edinmemektedir. 

Şekil 26 Enerji Takasının Yapısı (İngilizce) 

 
 

Kaynak: ECC © 2014 

CEGH, Avusturya giriş-çıkış sistemine entegredir. Aşağıda yer alan şekil, CEGH’in Avusturya 

sisteminde Avusturya teslimli fiziksel ve finansal ticaret işlemleri ile ilgili çeşitli rollerini göstermektedir. 

Sistem, Şekil 27’de görüldüğü gibi işlemektedir. 

 

Şekil 27 Fiziksel Piyasa İşletmecileri Arasındaki Etkileşim (Avusturya Örneği) 

 

Kaynak: CEGH 
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1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Avusturya’da fiziksel teslim işi ile ilgilenen tüm doğal gaz taşıtanları 

aşağıdaki adımları takip etmekle yükümlüdür:  

Başka bir taşıtanın Dengeleme Grubuna katılmak (bu nominasyon sürelerini kısaltacaktır); veya Gas 

Connect Austria (“MAM”) ile “Dengeleme Grubu Sorumlusu” olmak. Bunun için aşağıdakiler 

gerekecektir: 

 Takas-dışı üye olarak Wiener Börse’ye katılmak; 

 Takas üyesi bir banka bulmak; 

 Bir takas üyesine günlük marj sağlamaya yönelik düzenlemeler; 

 Avrupa Emtia Takas kurallarına kaydolmak; ve  

 CEGH’e kaydolmak. 

Dengeden Sorumlu Taraflar (taşıtanlar değil), İletim Sistemi İşletmecisi ve CEGH’e nominasyon 

yaparlar. Her Dengeleme Grubunun  (Piyasa Alanı Yöneticisi – MAM) fiziksel giriş/çıkış, depolamadan 

giriş/çıkış ve net (pozitif, negatif veya düz) Sanal Ticaret Noktası pozisyonu ile günlük ve efektif olarak 

saatlik bazda dengeleme sağlaması gerekmektedir. 

Avusturya saatlik cezaların uygulandığı günlük bir dengeleme sistemi yürütmektedir. Denge dışı 

kalındığında, Piyasa Alanı Yöneticisine 2013 yılı için 4 Euro/MWh düzeyinde saatlik bir “yapılandırma 

ücreti” (yani ceza) ödenmekteydi.  

Piyasa Alanı Yöneticisi, 24 MWh üzerindeki günlük dengesizlikler için, Viyana Gaz Borsası tarafından 

düzenlenen ihalelere katılma ve Dengeleme Grubu Sorumlusu adına ve hesabına doğal gaz alma ve 
satma hakkına sahiptir. Diğer tüm Avrupa sistemlerindeki durumun aksine, Piyasa Alanı Yöneticisi, 
taşıtanlar ile doğal gaz alış/satış işlemi yapmamaktadır. 

24 MWh’ın altındaki günlük dengesizlikler, günün geç saatlerinde ortaya çıkan dengesizlikler (bakınız 

aşağıdaki bölüm) veya saatlik <1 MWh düzeyindeki dengesizlikler, Piyasa Alanı Yöneticisi, tarafından 

Dengeleme Grubu Sorumlusunun “Gelecek Hesabına” aktarılmaktadır. “Gelecek hesabındaki” 
miktarlar, D+2 başlangıcında Dengeleme Grubu Sorumlusunun dengesizlik pozisyonuna 
eklenmektedir.  

 

Şekil 28 Günlük Dengeleme Programı – Gün Öncesi  

 

Kaynak: CEGH © 2013 
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6.7. Petrole Bağlı Fiyatlandırmadan Doğal Gaz Üssüne 

Bağlı Fiyatlandırmaya Geçişte Fiyat Oluşumu  

Kıta Avrupasının beş önemli doğal gaz piyasasında, uzun vadeli doğal gaz sözleşmelerindeki fiyatları, 
petrol ürünlerinin fiyatlarına bağlamanın altında yatan gerekçe 1990’lı yıllarda zayıflamaya başlamış ve 
bu süreç 2000’li yıllarda da devam etmiştir. O dönemde son kullanıcılar doğal gaz ve petrol ürünleri 

tüketme arasında seçim yapma şansına sahipti ve uygun fiyat teşviki sunulduğunda petrol ürünlerine 

geçebiliyorlardı. Bu gerekçe ile 1970’li (bazı ülkelerde daha erken) yıllarda, petrol fiyatları ile 

kurulmuştur.    

Ancak, aşağıdaki faktörler nedeniyle, bu gerekçe, Kuzey-Batı Avrupa’da giderek geçerlilğini yitirmeye 

başlamıştır:   

 AB piyasasında petrol ürünlerinin enerji sektörlerinden çıkarılması; 

 Petrol yakan ekipmanların maliyeti ve uygunsuzluğu ile önemli miktarlardaki petrol ürünleri 

stokları; 

 Modern ve yüksek verimlilikte doğal gaz ekipmanlarının ortaya çıkması;  

 Emisyonlara ilişkin çevre standartlarının giderek sıkılaşması.  

Yeni yatırım yapacak yatırımcıların, doğal gaza erişimleri olduğu sürece, doğal gaz yerine petrol 
ürünlerini kullanmayı tercih edeceği ticari bir senaryo yoktur.  

2008-10 döneminde, doğal gaz üslerindeki fiyatlar ile petrole bağlı fiyatlar arasındaki farkın önce 

açılması ve sonrasında kapanması ile birlikte, Kıta Avrupasındaki uzun vadeli doğal gaz 
sözleşmelerinde, petrole bağlı fiyatlandırmanın gerekçesi geçerliliğini kaybetmiştir. 

6.7.1. Avrupa Doğal Gaz Fiyatlarını Belirleyen Tarihsel 
Faktörler (2008-11) 

2008 yılının sonlarından itibaren, Avrupa doğal gaz piyasası, üç farklı fiyat serisini karşılaştıran Şekil  

29’da  görüldüğü gibi “iki fiyatlı” bir piyasanın doğuşuna şahit olmuştur: 

 Almanya’nın temel olarak Gazprom, Statoil ve Gasterra ile olan sözleşmelerinde yer alan ve 
büyük ölçüde petrol ürünlerine dayalı formülleri esas alan alış fiyatı; 

 Almanya Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi tarafından aylık olarak bildirilen BAFA 

fiyatları (veya Almanya’nın tüm doğal gaz ithalatlarının ortalama fiyatı). Avrupa’daki doğal gaz 
sektörünün gizlilik koşulları göz önüne alındığında, petrole bağlı uzun vadeli doğal gaz 
sözleşmelerine ilişkin tek şeffaf resmi fiyattır. 

 NBP doğal gaz üssü fiyatı. 

Doğal gaz üs fiyatları ile uzun süreli arz sözleşmelerindeki petrole bağlı doğal gaz fiyatı 

arasındaki farklılıkların açıklaması  

Şekil 29, 2009 yılının ortalarına kadar Almanya’da sözleşme ve sınır fiyatlarının çok benzer düzeylerde 
olduğunu göstermektedir. Bu durum, Almanya’nın petrole bağlı uzun vadeli sözleşmeler dışında çok 

az doğal gaz ithal ettiğini ortaya koymaktadır. Ancak, 2009 yılının ortalarından itibaren bu iki fiyat 

arasındaki fark açılmaya başlamıştır. 2010 yılının sonlarına doğru, MWh başına 3-4 Euro’ya kadar 

açılmış veya uzun vadeli sözleşmelerdeki petrole/motorine bağlı formüle göre belirlenen fiyatın  yüzde 

10-15 kadar altında seyretmiştir. 

Şekil 29, ayrıca Kuzeybatı Avrupa’daki tüm doğal gaz üs fiyatları (NCG, Gaspool, Zeebrugge, PEGs) 
için bir anlam taşımayan NBP fiyatının, 2008 yılının sonlarında petrole bağlı fiyatlardan önemli ölçüde 

farklılaştığını ve 2009 yılında bu farkın daha da açıldığını göstermektedir. 2010 yılının sonlarında, NBP 
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fiyatı ile Alman BAFA (German Border) fiyatları arasındaki fark kapanmış ve yıl sonunda kısa bir süre 

için spot fiyatlar, BAFA’nın üzerine çıkmıştır. Ancak  NBP ile Alman sözleşme fiyatları arasındaki fark 

önemli düzeyde kalmıştır.  

2011 yılının ilk çeyreğinde, ham petrol fiyatları varil başına 100 $ düzeyini aşmıştır. Kuzeybatı 

Avrupa’da piyasa fiyatının, yani arz ve talep güçlerinin belirlediği doğal gaz fiyatının, NBP ile BAFA 
fiyat seviyelerinin ortalarında bir seviyede olduğunu makul bir şekilde varsaymak mümkündür. 

Ham petrol fiyatlarındaki 2014’te gerçekleşen düşüş, petrol endeksli sözleşmelere yansımıştır; bu 

sebeple üs fiyatları özellike 2015 1. Çeyrek’te birbirlerine yakınsamıştır. 2011’deki Fukuşima 

felaketinden sonra sürekli yükseliş gösteren Japon LNG fiyatları, Avrupa’daki üs fiyatları ile aynı 

seviyelere gelmiş, 2013 senesinde 4-5 bandında olan Japon LNG ve ABD Henry Hub fiyatları oranı, 
2015 1. Çeyrek’te 2.5 seviyesinde gerçeklemiştir. 

 

Şekil 29 Almanya’nın Petrole Bağlı Sözleşme ve Sınır Fiyatları ile NBP Fiyatlarının Tarihsel 

Gelişimi (Euro/MWh) (İngilizce) 

 
 

 
Kaynak: Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Doğal Gaz Piyasaları ile ilgili Üç Aylık Raporu 

Platts tarafından, fiyat farklarını tahmin etmenin alternatif bir yöntemi sunulmuştur: 

Tablo 5 Euro/MWh Bazında Petrole Endeksli Doğal Gaz Fiyatlarının Yüzdesi Olarak Avrupa Spot 

Fiyatları  

 
Tarih 

TTF 

ortalaması 

 

NWE GCI 

TTF/GCI 

% 

Ocak 2011 22.24 25.84 86 

Aralık 2010 24.15 26.13 92 

Kasım 2010 19.50 25.98 75 

Ekim 2010 18.56 25.54 73 

Eylül 2010 18.95 25.07 76 

Ağustos 2010 18.12 24.21 75 

Temmuz 2010 19.52 23.55 83 

Haziran 2010 19.28 22.62 85 

Mayıs 2010 16.78 21.80 77 

Nisan 2010 13.53 21.56 63 

Mart 2010 11.99 21.00 57 
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Şubat 2010 13.72 20.74 66 

Ocak 2010 14.48 20.02 72 

Ortalama 2010 17.38 23.19 75 
 

 
 
 
Kaynak: Platts European Gas Daily: Aylık Ortalamalar, BAFA 

Tablo 5, uzun vadeli petrole endeksli arz fiyatlarını gösteren Platts Kuzeybatı Avrupa Doğal Gaz 
Sözleşmeleri Göstergesi (NEW GCI)  ile  TTF gün öncesi fiyatlarının bir karşılaştırmasını sunmaktadır. 
Son sütun TTF’in, NWE GCI’ya göre yüzdesini göstermektedir. Bu açılan farkın açık bir göstergesidir 
ve AB’de doğal gaz arzı fiyat endeksinin yeniden müzakere edilmesi sürecini tetiklemiştir. 

Tablo 5, doğal gaz üssü fiyatlarına göre uzun vadeli petrole endeksli fiyatların tahmini bir 

ortalamasını göstermektedir. Tablo 5’de yer alan NWE GCI fiyatı, muhtemelen Alman BAFA 
fiyatından daha yüksektir; çünkü BAFA fiyatı, spot (ve petrole bağlı) doğal gaz ithalatlarını 

içermektedir. Hollanda’daki TTF, genellikle, Şekil 31’de görüldüğü üzere İngiltere’deki NBP fiyatının 

üzerinde küçük bir primle işlem yapmaktadır. Ancak, Şekil 31, 2010 yılında günlük TTF fiyatlarının 

aritmetik ortalamasının petrole dayalı fiyatlardan yüzde 25 düşük olduğunu (en düşük yüzde 57 ve en 

yüksek  yüzde 92) göstermektedir. Bu durum, müşterilerden piyasaya dayalı fiyatlar için talep alan ve 

bu fiyatları  sunabilenler ile rekabette kırılganlık yaşayanların karşı karşıya kaldığı sorunları 

göstermektedir. 

Tablo 5’e ek olarak verilen şekilde, daha önce Şekil 29’da ifade edildiği üzere, düşen ham petrol 

fiyatlarının, Tablo 5’te görüldüğü üzere 2011’den sonra ayrışan NWE GCI ve TTF fiyatlarını tekrar 

yakınsadığı gösterilmektedir. 

Bu tablo, doğal gaz üssüne dayalı fiyatlandırmaya paralel olarak, petrole endeksli fiyatlandırmanın 

ticari açıdan uyumsuzluğunu kanıtlamaktadır. Doğal gaz arzında, petrole endeksli fiyatların katılığı, 

yukarıda incelenen dönemde endüstriyel tüketiciler için önemli bir fiyat riski olarak ortaya çıkmıştır.    

Tarihsel olarak, rakip yakıtların, GSYH artış oranlarındaki dalgalanmaların, enflasyonun, sanayi 

yapısındaki değişikliklerin, çevresel düzenlemelerin ve ülkeye veya bölgeye özgü başka bir dizi 

koşulun piyasa koşullarını etkilediği varsaymıştır. Bu değişiklikler, baz fiyatın (Po) ve endeksleme 
formülünün genellikle her üç yılda bir “yeniden ayarlanmasına” olanak tanıyan bir “fiyat gözden 

geçirme” hükmü ile ele alınmıştır. 

Uzun vadeli doğal gaz sözleşmelerindeki fiyatlar, genellikle her üç ayda bir, standart sözleşme 

formülüne göre yeniden ayarlanmaktadır. Bu yeniden ayarlamada, önceki 6-9 ayda gerçekleşen 

petrol ürünü fiyatlarının ortalaması genellikle üç aylık bir gecikme ile esas alınmaktadır. Dolayısıyla, 

geleneksel uzun vadeli doğal gaz sözleşmelerinde, bir alıcının yılın ilk çeyreğinde ödediği fiyat, 

önceki yılın ilk iki veya üç çeyreğindeki petrol ürünü fiyatlarının ortalamasının bir fonksiyonudur.  

Yukarıda belirtilen farklı fiyatların gelişiminin yanında, doğal gaz piyasalarının “küreselleşmesi” 

sebebiyle, günümüzdeki müzakereler çok daha zorlu hale gelmiştir. Bu durum, dünyanın başka 

yerlerinde arz, talep ve fiyat hareketlerinin Avrupa doğal gaz fiyatları üzerinde eskiye göre çok daha 

fazla bir etki yaratacağı anlamına gelmektedir. Aşağıdaki küresel gelişmeler dikkate değerdir: 
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 2008-09 döneminde yaşanan resesyon, doğal gaz talebinde keskin bir düşüşe yol açmış ve 

sonrasında dengesiz dağılımlı bir toparlanma yaşanmıştır. Bu durum, Avrupa’da ve Japonya, 

Kore ve Tayvan gibi oturmuş LNG piyasalarındaki talebin 2009 yılında çöktüğü, ancak 2010 
yılında önemli ölçüde toparlandığı Asya’da özellikle önemli olmuştur.  

 Kuzey Amerika’da geleneksel olmayan doğal gaz (kaya gazı) üretiminin beklenmeyen bir 

şekilde hızlı gelişimi, Henry Üssü fiyatlarının önceden mümkün görülen seviyelerin çok altına 
düşmesine ve ABD’nin LNG ithalatlarının hem beklentilerin hem de mevcut ithalat kapasitesinin 

çok altına inmesine yol açmıştır.  

 Uluslararası kömür fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle elektrik üretim sektöründe 

olmak üzere, doğal gaz talebinde de eşit derecede büyük dalgalanmalara yol açmıştır. Elektrik 

üreticileri için,  kısa vadeli elektrik ve karbon fiyatları “spark spread” ve “dark spread” 
değişiklikleri anlamına gelmiştir. Bu gelişme, (normal olarak AB piyasasına giden) düşük fiyatlı 

ithal kömürün kullanımında artışa yol açmıştır. 

Bu ve diğer faktörlerin tümü, Avrupa doğal gaz şirketlerinin faaliyet gösterdiği ticari ortamın, uzun 

vadeli sözleşmelerdeki nispeten daha katı ve petrole bağlı fiyat formüllerine aşırı bağımlılık sorunlarını 

daha da kötüleştiren çeşitli güçlere maruz kalması anlamına gelmiştir.  

Son yıllarda, Avrupa’daki uzun vadeli arz sözleşmelerinin, değişen arz ve talep koşullarını doğru bir 

şekilde yansıtılabilmek için, petrole bağlı fiyatlardan piyasa fiyatlarına geçmesi gerekmiştir; çünkü 

doğal gaz üslerine oluşan fiyatlar, bu koşulları yansıtabilen tek uygulanabilir fiyat seçeneğidir. Bu konu, 
temelde, fiyat oluşumu ve Avrupa doğal gaz piyasalarındaki hızlı ve sürekli değişen arz ve talep 

koşullarını daha yakından yansıtan bir mekanizmanın benimsenmesi hakkında bir argümandır.  

Birçok son kullanıcı, genellikle tahkim yoluyla, tedarikçileri ile olan uzun süreli arz sözleşmelerini 

yeniden müzakere etmiştir. Petrole bağlı fiyatlardan üsse bağlı fiyatlara geçişte, doğal gaz üssü 

fiyatlarının daima petrole bağlı fiyatlardan daha düşük olacağı varsayılmamaktadır.  

Fiyat oluşumunu, fiyat seviyesi ile karıştırma yanlışına yukarıda değinilmiştir; aynı şekilde üsse dayalı 

fiyatları “düşük” fiyatlar ile ilişkilendirmek de yanlıştır. Piyasaya dayalı fiyatlara geçişte, paydaşların 

dikkate alacağı temel husus, doğal gaz arz/talep eğilimlerini doğru bir şekilde algılayıp 

algılayamayacaklarıdır. 

6.7.2. Doğal Gaz Üssüne Bağlı Fiyatlandırmanın Ortaya 
Çıkışı 

2010 yılında, NBP hareket oranının24 15-19 arasında olduğu tahmin edilirken, aynı dönemde Kıta 

Avrupasındaki doğal gaz üslerinin hiçbirisi, yüzde 4’ün üzerine çıkamamış, çoğu 2-3 aralığında kalmıştır. 

Bir piyasanın likit olarak değerlendirilebilmesi için asgari kriter, her ne kadar bazıları daha yüksek bir 
oranın daha uygun olacağını düşünse de 10’luk bir hareket oranıdır25. 

Kıta Avrupasındaki doğal gaz üslerinin karşı karşıya olduğu bir sorun, “anlık” günlük ticaret işlemlerinin 
önemli ölçüdeki likiditesidir. Bu çerçevede, günlük fiyatların likiditesi düşük olmaktadır. Forward 

fiyatları oluşturacak future işlemler, teslim ya da uzlaştırma dönemi uzaklaştıkça giderek daha sığ 

olmaktadır. Hollanda’daki TTF doğal gaz üssünde, 2-3 yıllık forward işlemler mümkün olup, orta-uzak 
vadeli eğrisinin halen ilave derinliğe ve likiditeye ihtiyacı vardır.  

NetConnect Germany (NCG) faaliyete geçtiği  Ekim 2009’dan bu yana Almanya’daki açık ara ile en 

büyük doğal gaz piyasası haline gelmiştir ve Kıta Avrupasındaki doğal gaz üsleri arasında muhtemelen 

                                                      
 
 
24 Ticarete konu miktarın fiziksel olarak boru hatları ile taşınan miktara oranı.   
25 Piyasa kaynakları bir piyasanın likit sayılabilmesi için 15 veya daha yüksek bir hareket oranına sahip olması gerektiğini 
belirtmektedir. ABD’deki Henry Hub’ın hareket oranı NBP’nin oranının en az iki katıdır. 
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en fazla büyüme potansiyeline sahiptir. GASPOOL’un aksine, 5 şebeke şirketinin boru hattı 

şebekesindeki bir sanal ticaret noktasıdır, dolayısıyla fiziksel ve finansal oyuncuların oldukça ilgisini 

çekmiştir.  

NCG veya GASPOOL, doğal gaz için bir Alman “gösterge” fiyatının oluşturulması konusunda önemli 

ilerleme kaydeden Avrupa Enerji Borsası (EEX) elektronik takas platformunda işlem görebilmektedir. 

Ocak 2011’de, EEX borsada gerçekleştirilen tüm NCG ve GASPOOL işlemlerinin günlük hacme göre 

ağırlıklandırılmış ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan Tüm-Alman Gaz Endeksini (EGIX) 
yayınlamaya başlamıştır26.  

 

Şekil 30 Kıta Avrupası Doğal Gaz Üslerinde Ticaret Hacimlerinin Tarihsel Gelişimi  

 
 

 

Kaynak: NBP, TTF, GPL, NTC, CEGH, ZEE, PEGS, PSV, Patrick Heather 

 

Şekil 30’a göre toplam ticarete konu hacim 2014’te artışa geçmiş olup, bu çıkışın ana sebebi TTF ve 

NBP’deki yüksek ticaret hacmidir. İtalyan PSV, 2011’den beri ticaret hacmini arttırmata ve 2014’te 

tarihinin en yüksek hacmine ulaşmıştır. 

Şekil 31 , Avrupa’daki üs fiyatlarının tarihsel olarak uyumlu olmamakla birlikte, Avrupa’daki ana doğal 

gaz üsleri (NBP, TTF, ZEE ve NCG) için önemli bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.  

Eylül 2010, gün öncesi fiyat verilerinde görülen farklılık, enterkonnektör boru hattının bakım sebebiyle 

kapatılması nedeniyledir. Ancak bu farklılık, ay öncesi fiyatlar için önemli ölçüde azalırken, mevsim 

öncesi fiyatlar, doğal gaz üsleri arasında neredeyse mükemmel bir korelasyona sahiptir.  

Avusturya’daki Orta Avrupa Gaz Üssü (CEGH) ve İtalya’daki Punto di Scambio Virtuale (PSV) gibi 

daha az likit üsler arasındaki korelasyon daha azdır; ancak, 2011 yılından itibaren CEGH’teki gün 

öncesi fiyatlar ile diğer Kuzeybatı Avrupa üslerindeki gün öncesi fiyatlar arasındaki fark önemli ölçüde 

kapanmıştır. 

 

                                                      
 
 
26 EEX, Yeni EEX Doğal Gaz Fiyat Endeksinin Açılışı, Basın Bildirisi, 27 Ocak 2011  
http://www.eex.com/en/Press%20Room/Press%20Release/press/86149  

http://www.eex.com/en/Press%20Room/Press%20Release/press/86149
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Şekil 31 NBP, NCG, TTF ve Zeebrugge için Gün Öncesi Fiyatların Tarihsel Gelişimi, Ocak 2008-
Nisan 2015 (İngilizce) 

 
Kaynak: ICIS-Heren 
 

Şekil 31’e göre, ortalama gün öncesi fiyatlar 2015 1. Çeyrek’te 2014’ün aynı dönemine göre düşük 

seyretmektedir; 2008’den 2015 1. Çeyrek’e kadar olan tüm resme bakıldığında ise ana Avrupa doğal 

gaz üslerindeki fiyat yakınsaması tespit edilebilmektedir. 

Üsse dayalı fiyatlandırma, Kuzeybatı Avrupa’da daha güçlü bir şekilde geliştiğinden dolayı, ilave LNG 

arzlarının ve bu ülkeler arasındaki artan boru hattı enterkonneksiyonlarının (ve ters akış olanaklarının) 

daha da güçlendireceği bir Pan-Avrupa etkisi kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Teorik olarak, diğer 

faktörler aynı kaldığında, aynı bölgedeki üsler arasındaki fiyat farkları sadece birbirleri arasındaki 
taşıma maliyetini yansıtacaktır.  

6.8. Taşıtanlar, Ticaret Şirketleri, Işletmeciler ve İletim 

Sistemi Işletmecileri Arasında Ticari İhtilafların Çözümü 

ve Sorun Çözme Teknikleri 

6.8.1. Ticaret Şirketleri arasında Sorun Çözme  

Ticaret Şirketleri arasındaki sorunların çözülmesi ile ilgili olarak, uygulanacak kurallar ticaret ilişkisinin 

hangi sözleşmeye tabi olduğuna ve sorunun ne olduğuna bağlıdır. AB’de fiziksel olarak uzlaştırılan 

doğal gaz işlemlerinin çoğu Doğal Gaz Teslimine İlişkin EFET Genel Anlaşmasına dayanmaktadır. 

EFET, fiziksel teslim ile ilgili aşağıdaki belirtilen tipik sorunları ele almaktadır:  

Teslimin Yapılmaması, Ödeme Yapılmaması, Fazla Teslim, Eksik Teslim  

Genel olarak, EFET Genel Anlaşması oldukça sıkı teslim ve kabul yükümlülükleri öngörmektedir. 

Teslimin yapılmaması, fazla teslim veya eksik teslim durumunda, yükümlülüklerini yerine getiren alıcı, 
doğal gazı alternatif kaynaktan satın alma ve teslim sorunu ile ilişkili olarak uğranılan maliyeti (yani 

teslim yapılmamasından kaynaklanan dengesizlik ücretleri de dahil olmak üzere ikame doğal gazın 

maliyetini) yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcıya faturalama hakkına sahiptir. 

Genel bir kural olarak, yükümlülüklerini yerine getiren taraf, daima aynı pozisyonda –yani, doğal gaz 
teslim sözleşmesi yerine getirilmiş gibi- kabul edilmektedir.   
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Fiyat Sorunları  

Şeffaf piyasalarda doğal gaz fiyatı tartışmaya açık olmadığından dolayı, fiyatlar nadiren hukuki 
sorunlara yol açmaktadır. Ancak, likiditenin ve bir fiyat endeksinin de olmadığı şeffaf olmayan piyasa 

koşullarında fiyat ihtilafları doğabilir. Bu sebeple, fiyat endeksinin oluşturulduğu yerden uzaktaki yerler 
için bile, ticaret şirketleri tipik olarak ticari sözleşmelerinde oturmuş fiyat endekslerine atıfta bulunurlar. 

Dolayısıyla, Bulgaristan’daki bir gaz teslimi için TTF referans fiyatına endeksleme olağan dışı bir 

durum değildir. 

Mücbir Sebepler  

Yakın geçmişte doğal gaz arzı kesintilerinde görüldüğü gibi, mücbir sebep senaryoları zaman zaman 
gerçekleşmektedir. Bir doğal gaz arz kesintisi, örneğin boru hattı işleyişinin siyasi veya teknik 

sebeplerle önemli ölçüde azalmasından kaynaklanabilir. Ticaret şirketleri arasındaki ilişki açısından 

önem taşıyan bir husus da EFET Anlaşmasıdır. EFET Genel Anlaşmasının 7. Bölümünde sıkı bir 
mücbir sebep testi uygulanmaktadır: 

Şekil 32 EFET Genel Anlaşması (Doğal Gaz) – Mücbir Sebep 

 

Kaynak: EFET© 2014 

Mücbir Sebep, her iki tarafından teslim yükümlülüklerinden kurtulması ile sonuçlanır; sözleşme ile 

üzerinde anlaşılan teslimlerin yüzde 50’den fazlası için,  uzun süren mücbir sebep olması durumunda 

fesih mümkündür. Bir ticaret portföyünde mücbir sebep risklerinin art arta olması gerektiğinden dolayı, 

spesifik doğal gaz lokasyonu gerektirmediği sürece, taraflar nadiren farklı mücbir sebep kurallarını 

kabul etmektedirler.  

EFET, AB’de sözleşme hükümlerinin uygulanabilirliği ile ilgili hukuki görüşler almaktadır. Teslim 
yükümlülükleri ve mücbir sebepler ile ilgili EFET hükümleri Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve 

İngiltere’de uygulanabilmektedir. 

Kredi Sorunları  

Bir ticari ilişkide kötüleşen kredi sorunları ciddi bir konudur. EFET sözleşmesi, taraflardan birinin kredi 
değerliğinin azalması, hatta iflas riskine girmesi durumunda uygulanabilecek bazı koruma önlemleri 

içermektedir. 

Bunlar arasında, ilave kesin teminat talep etme hakkı veya “Ciddi Olumsuz Değişiklik” durumunda 

ticaret ilişkisini sonlandırma hakkı yer almaktadır. 

 

Tablo 6 EFET Genel Anlaşması (Doğal Gaz) – Ciddi Olumsuz Değişiklik  

EFET Gaz     
Ciddi Olumsuz 

Değişiklik  İlgili Taraf  Notlar 
Kredi 
derecelendirme 
puanının 
düşürülmesi veya 
geri çekilmesi  

Kredi Destek Belgesi Sağlayan (banka dışı) veya 
Kontrol Eden Taraf Seçilen puan(lar)ın altına  

Kredi 
derecelendirme 
puanının 

Kredi Destek Belgesi Sağlayan Taraf (banka)  Seçilen puan(lar)ın altına 
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düşürülmesi veya 
geri çekilmesi 
Finansal oranların 
ihlali  

Kredi Destek Belgesi Sağlayan (banka dışı) veya 
Kontrol Eden Taraf Seçilen puan(lar)ın altına 

Maddi Net 
Değerde Azalma  

Kredi Destek Belgesi Sağlayan (banka dışı) veya 
Kontrol Eden Taraf  

«Maddi Net Değer» : ilgili tarafın 
sermayesine yapılan tüm ödenmiş hissedar 
katkıları ile iyi niyet de dahil olmak üzere 
birikmiş geçmiş yıl zararlarının ve maddi 
olmayan varlıkların toplamı   

Kredi Destek 
Belgesinin veya 
Kesin Teminatın 
süresinin sona 
ermesi veya sona 
erdirilmesi  

I. Kredi Destek Belgesinin veya Kesin 
Teminatın süresinin sona ermesi veya sona 
erdirilmesi; veya 

II. Bunlardan birinin seçilen bir süre içinde 
sona erecek veya sona erdirilecek olması; veya  

III. Bir Kredi Destek Belgesinin tam olarak 
yürürlüğe girmemesi veya yürürlükten çıkması 
(kendi koşullarında veya EFET koşullarında 
belirtilen durumlar dışında) 

 

 
Kaynak: EFET© 2014 

Sorun Çözme Alanı Olarak Ticari Tahkim  

Ticaret tarafları geleneksel olarak uzun süren kamu mahkeme prosedürlerine girmek 

istemediklerinden dolayı aralarında bir “sorunları mahkeme dışında çözme kültürü” vardır. EFET ve 

diğer emtia sözleşmeleri ticari anlaşmazlıkların çözüm mercii olarak tahkimi öngörürler.  

Varsayılan tahkim mercileri Londra Tahkim Mahkemesi ve Alman Frankfurt Tahkim Kurumu (DIS) 

olmakla birlikte, EFET sözleşmelerinin kullanıcıları genellikle Cenevre veya Paris gibi farklı yerlerdeki 

farklı kurallara tabi tahkim prosedürlerini kullanmaktadır. 

EFET Madde 22 aşağıdaki hükümleri içermektedir: 

Eğer Seçim Belgesinde Seçenek A (İngiliz Hukuku) belirtilmiş ise, bu Anlaşmanın 

mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bu Anlaşmadan veya 

bu Anlaşma ile ilgili olarak doğan tüm ihtilaflar, kuralları atfen bu maddeye dahil edilmiş kabul 

edilen   Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kuralları kapsamında tahkim yoluyla çözülür. 

Hakem sayısı üçtür ve  her bir Taraf bir hakem atama hakkına sahiptir.  Tahkimin yeri 

Londra-İngiltere’dir ve Taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece tüm duruşmalar ve toplantılar 

burada yapılır. Seçim Belgesinde aksi belirtilmediği sürece, tahkim sürecinde kullanılacak dil 

İngilizcedir ve Taraflar işbu Anlaşma ile fiili veya hukuki bir sorun ile ilgili yetkiye sahip 

herhangi bir mahkemeye temyiz başvurusunda bulunma haklarından açık bir şekilde feragat 

ederler. Hakemlerin her ne koşulda olursa olsun, uygulanabilir olsa dahi herhangi bir cezai 
tazminata hükmetme yetkilerinin olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.  

Eğer Seçim Belgesinde Seçenek B (Alman Hukuku) belirtilmiş ise, işbu Anlaşma ile bağlantılı 

olarak doğacak her türlü ihtilaf Alman Tahkim Kurumuna (DIS) taşınır ve normal 

mahkemelerin yetki alanının dışında DIS kurallarına göre çözülür.  Hakem sayısı üçtür. 

Tahkim süreci Seçim Belgesinde belirtilen dilde yürütülür.” 

6.8.2. Ticaret Şirketi (Taşıtan) ile İletim Sistemi 

İşletmecisi arasında Ticari Sorun Çözme    

İletim Sisteminin kullanılmasından doğan ihtilaflar normal olarak ilgili taşıma veya kullanım 

sözleşmesine veya İngiltere’de Ulusal Şebekenin kullanımına ilişkin ilgili lisans belgesi hükümlerine 

tabidir. Kullanım Sözleşmesi/Lisans tüm sistem kullanıcılarına aynı şekilde uygulanan standart bir 

belgedir Ulusal Düzenleyici Kurumun onayını gerektirir. Gaz taşıma işi tamamen düzenlemeye tabi bir 

faaliyettir.  
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Tüm taşıma sözleşmeleri düzenleyici incelemeyi gerektirir ve düzenleyici durumda değişiklik olması 

halinde sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma olanağı tanır.   

AB’de İletim Sistemi Işletmecisi-Kullanıcı Sözleşmeleri arasında büyük farklılıklar mevcuttur ve halen 
AB çapında bir standartlaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. AB Şebeke Yönetmeliklerinin 
sonuçlandırılması ile birlikte, Sistem Kullanım Anlaşması AB genelinde daha standart hale gelecektir 

ancak yine de farklı yargısal yetki alanlarından ve farklı sözleşme hukuklarından kaynaklanan 

farklılıklar daima devam edecektir. 

6.8.2.1. Fransa 

“Contrat d’Acheminement” 

Fransa’daki GRTGaz iletim sistemi üzerinden fiziksel olarak doğal gaz taşımak isteyen veya PEGs’in 

Kuzey ve Güney sanal ticaret noktalarında ticaret yapmak isteyen taşıtanların “Contrat 

d’Acheminement” (İletim Sözleşmesi) imzalamaları ve doğal gaz hareketlerinin ve ilişkili ticari 

işlemlerinin programlamasını yönetebilmeleri için Trans@ction web sitesine erişimlerinin olması 

gerekmektedir.  

Modüler bir sözleşme olarak “Contrat d’Acheminement”, kapasite, nominasyon, ticaret, dengeleme, 

uzlaştırma, talep tahmini, acil durumlar, ödeme ve faturalama ile ilgili olarak her bir tarafın hak ve 

sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde tanımlayan, gaz taşıyıcıları ile taşıtanlar arasında yapılan çok 

taraflı bir sözleşmedir.27  

 

Aşağıdaki ekler sözleşmenin bir parçasını oluşturmaktadır: 

Le contrat et les sections (Sözleşme ve Kısımları) : Contrat – version du 1er août 2015 
(Sözleşme – 1 Ağustos 2015 tarihli versiyon) 

Section A – Conditions générales au 1er août 2015 (Genel Hükümler – 1 Ağustos 2015) 

Section B – Réseau amont au 1er juillet 2015 (Yüksek basınç şebekesi – 1 Temmuz 2015) 

Section C – Réseau aval au 1er avril 2015 (Alçak basınç şebekesi – 1 Nisan 2015) 

Section D1 – PEG seul au 1er avril 2015 (PEG – 1 Nisan 2015) 

Section D2 – PEG et Equilibrage au 1er juillet 2015 (PEG ve Dengeleme – 1 Temmuz 2015) 

Section D3 – Bilan au Périmètre B pour l’Expéditeur Prestataire de conversion de gaz H en 

gaz B au 1er juin 2014 (B için Bilanço; H tarafından B’ye sağlanan gazın dönüştürülmesi – 1 
Haziran 2014) 

Almanya’daki konsültasyon platformuna benzer bir şekilde, taşıyıcılar ve taşıtanlar “Concertation Gaz” 

(Gaz Konsültasyonu) yoluyla “Contrat d’Acheminement” değişiklikleri önerebilmektedir ve bu 

değişiklikler belirli bir yönetişim sürecine tabi olarak tarafından onaylanmaktadır.28 

Contrat d’Acheminement Madde 16’da, hatalı davranışlar için maddi tazminat hakkı doğuran 

sorumluluklar tanımlanmaktadır. Tazminat sorumlulukları 200.000 Euro’luk bir tavana tabi olmak üzere 

hizmetlerin değeri ile ilişkilendirilmektedir.  

Taşıtanlar ile Fransız boru hattı şebekesi işletmecileri arasındaki ticari ihtilaflar normal olarak Paris’teki 

Ticaret Mahkemesinde çözülmektedir. Bugüne kadar Taşıtanların ticari ihtilaflar yerine değişiklik için 

CRE nezdinde düzenleyici şikayet prosedürlerine başvurdukları bir durum yaşanmamıştır. 

                                                      
 
 
27 En son yapılan Taşıma Sözleşmesi şu adresten indirilebilir: http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/fournisseur-
trader/acces-aux-contrats.html  
28 Ayrıntılar için: https://transactions.grtgaz.com/portail/login , ve  http://www.concertationgaz.com/ 

http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/fournisseur-trader/acces-aux-contrats.html
http://www.grtgaz.com/acces-direct/clients/fournisseur-trader/acces-aux-contrats.html
https://transactions.grtgaz.com/portail/login
http://www.concertationgaz.com/
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6.8.2.2. İngiltere 

Operasyonel/Sözleşmesel Çerçeve  

Sözleşmesel yükümlülükler kili sözleşmelere değil bireysel lisanslara tabi olduğundan dolayı, 

İngiltere’deki sözleşme ortamı Kıta Avrupası ile karşılaştırıldığında daha farklıdır. 

 

Tablo 7 İngiltere Piyasası için Operasyonel/Sözleşmesel Gereklilikler  

 

Düzenleme Açıklama Bağlantılar 

Standart 
Şebeke 
Yönetmeliği  

Büyük Britanya boru hatı sistemi yoluyla fiziksel olarak doğal gaz taşımak 
isteyen veya NBP sanal ticaret noktalarında ticaret yapmak isteyen 
taşıtanların Standart Şebeke Yönetmeliğine (UNC) katılmaları gerekmektedir. 
Doğal gaz taşıyıcıları lisansları gereği UNC’yi devam ettirme ve yayınlama 
yükümlülüğü vardır ve bu rol Gaz Taşıyıcıları Birliği tarafından 
gerçekleştirilmektedir. UNC kapasite, nominasyon, ticaret, dengeleme, 
uzlaştırma, talep tahmini, acil durumlar, ödeme ve faturalama ile ilgili olarak 
her bir tarafın hak ve sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde tanımlayan, gaz 
taşıyıcıları ile taşıtanlar arasında yapılan çok taraflı bir sözleşmedir. 
Taşıyıcılar ve taşıtanlar UNC’de değişiklik önerileri sunabilmektedir ve bu 
değişiklikler belirlenen yönetişim sürecine tabi olarak Ofgem tarafından 
onaylanmaktadır. 

Standart Şebeke 
Yönetmeliği  

Xoserve 

Taşıtan ve tedarikçinin temel BT işletme ve faturalama sistemlerine erişim 
taşıyıcılar adına Xoserve tarafından yönetilmektedir. UK Link ve Gemini BT 
sistemlerine, kurulu IX ağ ekipmanları üzerinden erişilmektedir ve bu 
sistemler giriş-çıkış kapasitesi rezervasyonu, nominasyon, tahsis, dengeleme 
ticareti ve faturalama olanakları sağlamaktadır. Supply Point Administration 
(Tedarik Noktası İdaresi) BT sistemi tedarikçilerin son kullanıcı tedarik noktası 
bilgilerini kaydetmelerine ve aktarmalarına olanak tanımakta ve tüketici 
faturalamasını kolaylaştırmak için  doğal gaz miktar bilgilerini kaydetmektedir. 
Taşıma ücretlerini taşıtanlara faturalamak için Invoicing 95 sistemi 
kullanılmaktadır. 

Xoserve 

Gün içi Emtia 
Piyasası 
(OCM) 

OCM, Ulusal İletim Sistemini dengelemek amacıyla doğal gaz alış ve satışları 
için kullanılan Ulusal Şebeke piyasasıdır. Sözleşmeler National Grid ve 
taşıtanlar arasında ve ikili olarak taşıtanlar arasında isimsiz olarak işlem 
görmektedir. Piyasanın merkezi takas ve işletme faaliyetleri APX-Endex 
tarafından gerçekleştirilmektedir ve piyasa her gaz günü saat 03:45’e kadar 
çalışmaktadır. İşleme tabi günlük ürünler arasında NBP’deki mülkiyet ticareti 
işlemleri ile belirli veya belirsiz giriş/çıkış noktalarındaki fiziksel ticaret 
işlemleri yer almaktadır.  

OCM Piyasası  

Operasyonel 
Verilerin 
Şeffaflığı  

National Grid kapasite mevcudiyeti, gerçek zamanlı gaz akışları, 
nominasyonlar, iletti hattı stoğu ve depolama tesislerindeki doğal gaz ile ilgili 
kapsamlı operasyonel bilgileri web sitesinde yayınlamaktadır. Verilerin web 
sitesi üzerinde sorgulanması ve manüel olarak ya da API yoluyla otomatik 
olarak indirilmesi mümkündür. National Grid aynı zamanda gaz günü boyunca 
güncellenen gaz sistemi operasyonlarının mevcut durumunun grafiksel 
gösterimlerini de sunmaktadır.  

Operasyonel Veriler  

Taşıma 
Ücretleri  

Doğal gaz taşıyıcılarının taşıma ücretlerini web sitelerinde yayınlamaları ve  
gösterge niteliğindeki değişiklikleri 5 ay önceden, bunlarda yapılacak kesin 
değişiklikleri de 2 ay önceden duyurmaları gerekmektedir. National Grid 
mülkiyetindeki ve işletmesindeki Yüksek basınçlı Ulusal İletim Sistemine 
ilişkin taşıma ücretleri tipik olarak her yıl Ekim ve Nisan aylarında 
değiştirilmektedir. National Grid, Wales and West Utilities, Northern Gas 
Networks ve Scotia Gas Networks mülkiyetindeki ve işletmesindeki sekiz 
düşük basınçlı dağıtım şebekesine ilişkin taşıma ücretleri tipik olarak her yıl 
Nisan ayında değiştirilmektedir. Doğal gaz Taşıyıcıları Birliği aynı zamanda 
Büyük Britanya’daki tüm boru hattı şebekeleri için geçerli olan bir taşıma 
ücreti hesaplama aracını web sitesinde yayınlamaktadır.  

Taşıma Ücretleri (Tümü)  
Ulusal Şebeke (NTS) 
Ulusal Şebeke (DN) 
W&W Şirketleri (DN) 
Kuzey Gaz Şebekeleri 
(DN) 
İskoçya Gaz Şebekeleri 
(Güney DN) 
İskoçya Gaz Şebekeleri 
(İskoçya DN) 
Taşıma Ücreti 
Hesaplayıcısı (Tüm 
Şebekeler) 
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Lisans koşullarının ihlali durumunda Ofgem tarafından ceza uygulanmakta, ciddi ihlal durumlarında ise 

Taşıtan/Tedarikçi, lisansı iptal edilmektedir.   

 

6.8.2.3. Almanya  

Operasyonel / Sözleşmesel Çerçeve  -  “İşbirliği Anlaşması” 

Taşıtan ile İletim Sistemi İşletmecisi arasında sözleşmeden doğan sorunlar tamamen “İşbirliği 

Anlaşması”  (Kooperationsvereinbarung) kapsamında ele alınmaktadır.  İşbirliği Anlaşması 

Almanya’daki gaz tedarik şebekesi işletmecileri arasındaki bir anlaşmadır. Bitişik bölgesel ve yerel 

şebekeleri entegre etmeyi ve iletim şebekesi müşterilerine gaz taşıma hizmetinin sunulması amacıyla 

teknik açıdan mümkün ve ekonomik açıdan makul olduğu ölçüde işbirliği sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ayrıca,  bir piyasa bölgesindeki birkaç enterkonnekte şebeke arasında tek bir giriş ve tek bir çıkış 

sözleşmesi yoluyla işbirliği sağlamayı amaçlamaktadır. 

İşbirliği Anlaşmasının yasal dayanağını Almanya Enerji Kanununun (EnWG) Bölüm 20 paragraf 1.b 
hükümleri; Gaz Şebekesi Erişim Yönetmeliği (GasNVZ) ve Federal Şebeke Ajansının (BNetzA) gaz 

sektöründe kapasite yönetimi ve ihale işlemleri ile ilgili 24 Şubat 2011 tarihli kararı oluşturmaktadır. 

Gaz Şebekesi Erişim Yönetmeliği Bölüm 8 Paragraf 6 hükümleri uyarınca, değiştirilen işbirliği 

anlaşması (versiyon 4) 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren tüm sözleşme tarafları için yürürlüğe girmiştir. 

En son hazırlanan 30 Haziran 2015 tarihli sekizinci versiyon, 1 Ekim 2015 tarihinde başlayan yeni gaz 

yılı için geçerli olacaktır. Yıllık olarak değiştirilen İşbirliği Anlaşmasının tarihsel gelişimine açık bir 

şekilde ulaşılabilir29. 

İşbirliği Anlaşması Almanya’daki tüm doğal gaz İletim Şebekesi İşletmecileri için sözleşme çerçevesini 

belirlemektedir ve ana metin ile birlikte aşağıda listesi verilen çeşitli eklerden oluşmaktadır: 

Ek 1: İletim Sistemi İşletmecileri ile Taşıtanlar arasında yapılan Giriş/Çıkış sistemi standart 

sözleşmesi; 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%2
01_KoV%20IV_20110630_final.doc  

Ek 2: Giriş/Çıkış Sistemi Olan Dağıtım Sistemi İşletmecileri ile Taşıtanlar arasında yapılan 

Giriş/Çıkış sistemi standart sözleşmesi;  

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%2
02_KoV%20IV_20110630_final.doc  

Ek 3: Şebeke katılım modeli olan Dağıtım Sistemi İşletmecileri ile Taşıtanlar olarak 

Tedarikçiler arasında yapılan tedarikçi çerçeve anlaşması; 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%2
03_KoV%20IV_20110630_final.k1.doc  

Ek 4: Piyasa alanı yöneticileri ile hesap grubu yöneticileri arasında yapılan, biyogaz 

dengeleme grubu sözleşmesine yönelik dengeleme grubu sistem sözleşmesi; 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%2
04_KoV%20IV_20110630_final.doc  

Ek 5: Piyasa alanı yöneticisi ile grup yöneticisi arasında yapılan dengeleme grubu sözleşmesi 

koşulları Bölüm 5 paragraf 4 hükümleri uyarınca dengeleme grupları arasında yapılan 

bağlantı anlaşması; 

                                                      
 
 
29 http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Kooperationsvereinbaru-Gas 
 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%201_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%201_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%202_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%202_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%203_KoV%20IV_20110630_final.k1.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%203_KoV%20IV_20110630_final.k1.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%204_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%204_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Kooperationsvereinbaru-Gas
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http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%2
05_KoV%20IV_20110630_final.doc 

İşbirliği Anlaşmasının paragraf 35 hükümleri, İletim Sistemi İşletmecisine, Taşıtanın uğradığı zararları, 

zararların “tipik ve öngörülebilir” olmaları kaydıyla tazmin etmesi yükümlülüğü getirmektedir. İletim 

Sistemi İşletmecisi, Taşıtanın uğradığı zararın kasıtlı ve/veya ağır ihmal sonucu gerçekleşmesi 

durumunda tüm sorumluluğu üstlenmektedir. Bu sorumluluğun kapsamı temel sözleşme 

yükümlülükleri ile ve finansal zararlar için 2.5 milyon Euro, diğer zararlar için 1 milyon Euro ile 

sınırlıdır. Ulusal Düzenleyici Kurum, İşbirliği Anlaşması sürecine gözlemci olarak katılmaktadır. 

Paragraf 44, hukuki ihtilafların İletim Sistemi İşletmecisinin merkezinin bulunduğu şehirdeki normal 

mahkemelerde çözülmesini hüküm altına almaktadır. İletim Sistemi İşletmecileri ile Taşıtanlar 

arasındaki hukuki ihtilaflar, maliyetli ve potansiyel olarak uzun sürdükleri için nadiren ticari 

mahkemelere taşınmaktadır.  

Taşıma işinin tamamen düzenlemeye tabi bir faaliyet olması ve taşıtanın Ulusal Düzenleyici Kurum 

(BNetzA) nezdinde tamamen ücretsiz şikayet prosedürü başlatabilmesi sebebiyle bu konuda içtihat 

hukuku bulunmamaktadır. Taşıtanlar, daha yaygın olarak şikayetlerini, taşıtanlardan gelen her şikayeti 

doğrulamak zorunda olan ve İletim Sistemi İşletmecisince kullanılan taşıma kurallarını  değiştirtme 
yetkisi olan Ulusal Düzenleyici Kuruma iletmektedir.  

6.8.3. Doğal Gaz Üssü İşletmecileri ve Taşıtanlar 

(Müşteriler) arasındaki İhtilaflar    

Doğal Gaz Üssü İşletmecileri ile Müşterileri arasındaki ihtilafların nasıl çözümleneceği genellikle ilgili 

üssün Genel İş Kurallarında belirlenmektedir. İşletmeciler ile Müşterileri arasında bilinen bir ihtilaf 

bulunmamaktadır. Bu durum üsteki işlemlerden kaynaklanan sorumlulukları ortadan kaldıran oldukça 

geniş feragat beyanları ile açıklanmaktadır30.  

 

                                                      
 
 
30 Örneğin, CEGH her türlü sorumluluk için tavan miktar olarak üs ücreti olarak ödenen ücretleri (section 12,2 GTC) veya en 
fazla 100.000 Euro olarak belirlemektedir. 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%205_KoV%20IV_20110630_final.doc
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/C8D4102AA5347BE0C12578300046BCE6/$file/Anlage%205_KoV%20IV_20110630_final.doc
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7. AVRUPA’DAKİ DENGELEME REJİMLERİ  

Ana Hatlar  

 İtalya – Snam Rete Gas  

 Fransa – GRT gaz (GRT) 

 Hollanda – GTS 

 Almanya – Net Connect  

 İngiltere – National Grid  

Yönetici Özeti  

Bu bölümde Avrupa genelinde seçilen bazı ülkelerdeki İletim Sistemi İşletmecileri tarafından 

gerçekleştirilen dengeleme faaliyetleri ile ilgili ticari hükümlere genel bir bakış sunulacaktır. Dengeleme 

işlemleri ile ilgili mevcut uygulamaları tespit etmek amacıyla beş önemli ülke (İtalya, Fransa, Almanya, 

Hollanda ve İngiltere) örnek incelemesi olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Snam Rete Gas (SRG), 

GRTgaz (GRT), GTS Transport Services (GTS), Net Connect Germany (NCG) ve National Grid (ilgili 
Standart Şebeke Yönetmeliği) İletim Sistemi İşletmecileri analiz edilmektedir. Yukarıda belirtilen iletim 

sistemi işletmecilerinin şebeke yönetmeliklerindeki dengeleme hükümleri, Avrupa Dengeleme Şebeke 

Yönetmeliği sebebiyle devam etmekte olan değişiklikler  ışığında da ele alınmaktadır31. Bu yönetmelik, 
halihazırda uygulama aşamasındadır ve yukarıda belirtilen işletmecilerin mevcut şebeke 

yönetmeliklerinde  değişikliklere yol açmıştır veya açacaktır. Bu şebeke yönetmeliklerinin, Ocak 2014 
ile günümüze kadar olan süreçteki değişimi değerlendirilecektir.  

2015 ortası itibariyle analiz edilen iletim sistemi işletmecileri [ (Snam Rete Gas (SRG) İtalya; GRTgaz 

(GRT), Fransa; GTS Transport Services (GTS), Hollanda; Net Connect Germany (NCG), Almanya ve 
National Grid (NG), İngiltere) AB Doğal Gaz Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin hükümlerini büyük 

ölçüde uygulamaya koymuş durumdaydı. Yönetmelik hükümleri, taşıtanların kendi pozisyonlarını 

dengeleme sorumluluğunu üstlenmelerini gerektirmekte ve iletim sistemi işletmecisine “artık 

dengeleyici” veya “son kaynak dengeleyici” rolünü bırakmaktadır. Taşıtanların kendi pozisyonlarını 

dengelemelerine olanak tanımak, dengesizlikleri öngörebilmelerini ve buna göre hareket etmelerini 

sağlamak için, diğer verilerin yanında taşıtanların kendi pozisyonları, genel sistem dengelemesi, 

nominasyonlar ve beklenen akışlar ile ilgili istikrarlı ve muhtemelen gerçek zamanlı bilgi akışının 

sağlanması gereklidir. Ayrıca, taşıtanların genellikle beklenen dengesizlikleri düzeltme esnekliğine 

(depolamaya, iletim hattı gaz stoğuna erişim) ve pozisyonlarını düzeltmek için nominasyon ve tekrar 

nominasyon olanağına sahip olmaları gerekir. İlgili dengeleme bölgesinde likit bir üssün olması da 

etkili bir dengelemenin gerçekleşmesi için gerekli koşuldur, çünkü doğal gaz üssü yukarıda 

listelenenlerin yanında taşıtanlar için bir esneklik kaynağı oluşturmaktadır. 

AB Doğal Gaz Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin uygulanmasında bazı zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Bunlar arasında, sistemde likiditeye ve esnekliğe erişimin olmaması (iletim hattı stoğuna ve 
depolamaya sınırlı erişim ve doğal gazın dengeleme amacıyla alışverişinin yapıldığı dengeleme 

platformları ile ana ticaret merkezleri arasında açık bir bağlantının olmaması) veya sadece sistemlerin 
kendi likiditelerinin sınırlı olması, dengeleme için kritik önem taşıyan bilgilere (akışlar, tüketim, son 

kullanıcı dengesizlikleri, vs. hakkında) erişimin olmaması ve sistemin dengelenmesinde iletim sistemi 

işletmecilerinin oynadığı güçlü rol  (özellikle fiziksel esnekliği sınırlı olan sistemlerde) yer almaktadır. 

Diğer zorluklar arasında, sürekli yenilenen nominasyonlarda (taşıtanların pozisyonlarını 

                                                      
 
 
31 312/2014 sayılı ve 26 Mart 2014 tarihli Komisyon (AB) Tüzüğü, OJ L 91, 27.3.2014.   
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dengelemelerindeki ve akış değişikliklerine cevap vermelerindeki bir başka önemli araç) 

koordinasyonun sağlanmasında büyük önem taşıyan iletim sistemi işletmecileri arasında sınır ötesi 

işbirliğini ve esnekliği sınırlayan tek bir ana arz kaynağının olması ve iletim sistemi işletmecisinin BT 
sistemlerindeki değişiklikler yer almaktadır.  

Sonuç olarak, işleyen bir doğal gaz piyasası için büyük önem taşıyan etkili bir piyasa bazlı dengeleme 

sistemi elde etmedeki başarı; kapasiteye, depolamaya ve iletim hattı stoğuna esnek erişim ve BT 

sistemleri ile ilgili diğer reformların uygulamasına ve taşıtanların bilgilendirilmesine bağlıdır. 

Taşıtanların , kendi pozisyonlarını dengelemelerini gerektiren fonksiyonel bir dengeleme piyasası, 

ancak taşıtanlara esneklik ve sistem ile ilgili gerekli bilgilere erişim imkanı tanındığında gerçekleşebilir 

ve böylelikle, iletim sistemi işletmecileri dengeleme sistemindeki rollerini azaltabilirler. 

 

7.1. İtalya – Snam Rete Gas  

Dengeleme Prosedürleri – 2014 başı  

Fiziksel dengeleme faaliyetleri, tevzi talimatları yoluyla şebekedeki gaz akışlarını kontrol eden 

işletmecinin sorumluluğu altındadır; taşıtanlar ise, kendi pozisyonlarının ticari olarak 

dengelenmesinden sorumludur. Taşıtanlar aynı zamanda sundukları nominasyon profilini ve teslim 
programını karşılamak amacıyla ilgili son kullanıcılara doğal gaz sağlamakla yükümlüdür.  

Bu hükümlere rağmen, taşıyıcı şebekede yeterli basınç seviyelerini korumak için depolama 

kapasitesini kullanmakla ve teslim edilecek saatlik akışlara katkıda bulunmakla sorumludur. Ayrıca, 

işletmecinin gaz gününde (D)32 sistemde beklenen toplam dengesizlik düzeyi, takip eden gaz gününde 

beklenen dengesizlik düzeyi hakkında günlük bilgi sağlaması, dengeleme platformu (PB-GAS) 
bilgilerini, kullanılabilir durumdaki depolama kapasitesi ve PB-GAS’da alışverişi yapılan toplam miktar 

bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Ayrıca, taşıyıcı tarafından gün içinde geçici dengesizlik tahmini 

sunulmaktadır. Bu geçici dengesizlik, PB-GAS dengeleme platformunda giderilebilmektedir. Bu 
platformda kayıtlı taşıtanlar, taşıyıcı tarafından sağlanan dengesizlik tahminine ve platformda 

yayınladıkları satış/alış tekliflerine bağlı olarak dengeleme gazını almak veya satmak üzere 

seçilmektedir.  

SRG, her taşıtan için, D gaz gününde giriş noktalarında teslim edilen toplam doğal gazdan, çıkış 

noktalarında tekrar teslim edilen doğal gaz, taşıyıcı tarafından taşıma hizmetlerinin sunulması için 

taşıtana tahsis edilen doğal gaz (yakıt gazı), kayıplar ve hesaplanamayan doğal gaz, depolamadaki 
doğal gaz, ve piyasa ticaret platformu olan PSV’de alınıp satılan doğal gaz çıkarılarak hesaplanan 

toplam dengesizlik düzeyini belirlemektedir.    

Dengelemeye tabi toplam doğal gaz miktarları her gaz günü (D) için günlük bazda belirlenmektedir. 
Taşıtanlar, D gaz günündeki pozisyonları için, D+1 gaz günü saat 11:30’a kadar dengeleme 

pozisyonları hakkında bilgilendirilmektedir. D gaz günündeki dengesizliklerin hesaplanması için gerekli 

olan bilgilerin tümünün D+1 gününde mevcut olmadığı düşünüldüğünde, günlük dengesizlik bilgileri 

geçici olarak değerlendirilmektedir. Kesin toplam dengesizlik bilgisi, dengesizlik bilgisinin ait olduğu 

günü takip eden ayın 28. gününde taşıtanlara sunulmaktadır. Taşıtana tahsis edilen toplam 

dengesizliğe dayalı olarak, SRG, taşıtanın PB-Gas dengeleme platformunda gerçekleştirdiği işlemleri 

dikkate alarak nispi finansal sonucu belirlemektedir. Taşıtan tarafından ödenecek toplam dengesizlik 

                                                      
 
 
32 SRG web sitesinde D gaz gününün sonunda sistemdeki toplam dengesizlik miktarını, ulusal sistemdeki giriş ve çıkış 
noktalarında ve LNG giriş noktalarında gaz teslimlerindeki olası değişikliklerin tahminlerini, ve yukarıda belirtilen noktalarda D+1 
ve D+2 günlerinde teslim edilecek gaz miktarı tahminlerini yayınlamaktadır.  Ayrıca SRG kullanılabilir ve rezerve edilmiş 
depolama giriş ve çıkış kapasitesi, günün son nominasyon işlemine göre güncellenmiş toplam sistem dengesizliği ve sistem 
gerekliliklerinin tahmininde belirsizliklerin en son ne zamana kadar dikkate alınacağı ile ilgili bilgileri her D-1 gaz günü saat 
22:00’da yayınlamaktadır.  
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fiyatı PB-Gas platformundaki alış/satış fiyatı33 ile belirlenmektedir ve ARG/gas 45/11 sayılı karar ile 

düzenlenmektedir (düzenleyici kurumun dengesizlik fiyatını belirlemek için müdahale ettiği istisnai 

durumlar haricinde). Tazmin edilecek dengesizlik düzeyine tolerans oranları uygulanmaktadır; bu oran 

yabancı ülkeler ile olan enterkonneksiyon noktalarına ilişkin dengesizlikler için yüzde 2’den ulusal 

üretim merkezlerinden giriş noktalarına ilişkin dengesizlikler için yüzde 4’e ve depolama çıkış 

bölgelerinde yüzde 15’e kadar değişiklik göstermektedir.  

2014 yılında dengeleme rejiminde yapılan değişiklikler  

Ekim 2014’te dengeleme prosedürlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Taşıtanların dengesizliklerini 

yönetebilmeleri için ve taşıtanlar tarafından halihazırda alınmış olan önlemlerin sistem geçici 

dengesizliğini karşılamak için yeterli olmaması durumunda İletim Sistemi İşletmecileri tarafından 

taşıtanlara ilave bilgilerin sağlanması gerekmektedir.  Bu reform dengeleme sürecine daha fazla 

şeffaflık getirmiştir. 

Bu bilgiler arasında şunlar bulunmaktadır: nominasyonların yeniden formülasyonu ve depolama 

şirketlerinden alınan bilgiler sonrasındaki depolama teslim (çıkış) kapasitesi ve giriş ve çıkış 

noktalarındaki teslim kapasitesi, ve yeniden nominasyon süreci sonrasında  ortaya çıkan mevcut iletim 

şebekesi stoğu. Bu bilgilerin, PB-Gas platformunun işletmecisine sağlanan bilgilere paralel olarak gaz 

gününde saat 20:00’a kadar yayınlanması gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen toplam 

dengesizliğin uzlaştırılmasından sonra günlük bazda iyi “düzeltme seansı” gerçekleştirmektedir. Bu 
düzelme seansları, dengesizliklerin uzlaştırılması işleminin kapatılmasından sonra SRG tarafından 

alınan ölçüm verilerinin hesaba katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu düzeltme seanslarından 

birisi, SRG tarafından seansın gerçekleştirildiği yılın 30 Temmuz günü itibariyle SRG tarafından alınan 

ölçüm verilerini dikkate alarak her yıl 31 Ekim günü gerçekleştirilmektedir. İkinci seans ise geçmiş yıla 

ilişkin verilerin SRG’ye sunulduğu veya seansın gerçekleştirildiği yılın 28 Şubat tarihine kadar verilerin 

bildirildiği durumlarda birden fazla yıl için kapsayacak şekilde 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmektedir. 

Her iki seans da alınan yeni bilgiler ışığında taşıtanlara yeni dengesizlik tahsislerinin ve nispi ekonomik 

tazminatların hesaplanmasını amaçlamaktadır.  

Taşıtanların pozisyonlarını yönetme ve dengesizlikleri önleme yeteneklerinde nominasyon prosedürleri 
de önemli bir rol oynamaktadır. 2014 yılının başlından bu yana SRG’de nominasyon ve yeniden 

nominasyon prosedürü aşağıda gösterildiği gibi belirlenmiştir (kaynak: SRG):  

Şekil 33 Nominasyon – Tekrar Nominasyon D-1 (G-1) (İngilizce) 

 
Şekil 34 D gaz gününde tekrar nominasyon (G) (İngilizce) 

 

Kaynak: SRG 
 

                                                      
 
 
33 Dengesizlik negatif ise taşıtan SRG’den gaz “satın almakta”, dengesizlik pozitif ise SRG’ye gaz “satmaktadır. 
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2015 yılında yapılan dengeleme rejimi değişiklikleri  

SRG tarafından, Şebeke Yönetmeliğinin, AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği gerekliliklerine uyumunu 

sağlamak amacıyla bazı öneriler getirilmiştir. 35 ve 33 sayılı öneriler, istişare amacıyla taşıtanlara 

sunulmuştur. Önerilerde yer alan hükümlerin nihai uygulamasının Ekim 2015’e kadar başlaması 

beklenmektedir. 

Öneri 35 – dengeleme mekanizmasının revizyonu:  

 İlerim Sistemi İşletmecisi, sistemin dengelenmesinde marjinal bir role sahip olmalı ve sistemin 

artık dengelemesinin yapılabilmesi için iletim sistemi işletmecisinin yapabileceği işlemlere ilişkin 

spesifik bir talimat olmalıdır. Bu gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda,  SRG D+1 veya D 

gaz gününde teslim edilmek üzere hem lokasyon hem de mülkiyet ürünlerinin yer aldığı standart 

ürünlerin alım veya satımı yoluyla veya dengeleme gereksinimlerinin karşılanması için standart 

ürünlerin yetersiz görülmesi halinde depolamadaki doğal gazın kullanımı yoluyla dengeleme 

gazına erişebilmelidir. SRG ,dengeleme önlemlerini alırken, taşıtanlar tarafından teyit edilen 
taşıma programlarını, tahsis edilen doğal gaz miktarlarını, şebekedeki genel basınç düzeyini ve 

iletim hattı stoğu düzeyini dikkate almalıdır.  

 Aylık bazda dengeleme işlemlerinden elde edilen gelirlerin toplam düzeyi, yıllık bazda iletim 

sistemi işletmecisi tarafından gerçekleştirilen dengeleme işlemlerinin sıklığı ve miktarı ve yine 

yıllık bazda alınan dengeleme hizmetlerin ve bunların nispi maliyetleri ile ilgili ilave bilgiler  

yayınlanmalıdır. 

 PB-Gas seanslarının kaldırılması  

 Geçici dengesizlik tahminlerinin kaldırılması  

Dengeleme işlemleri aşağıdaki mekanizmalara dayalı olarak gerçekleştirilir:  

 Standart lokasyon ve mülkiyet ürünleri, İtalya’daki genel doğal gaz piyasasını (PSV) yöneten 

MGAS platformu üzerinden alınıp satılır  

 Dengesizlik fiyatları MGAS platformu tarafından lokasyon veya mülkiyet ürünleri için belirlenen  

alış/satış fiyatlarına (fiyatların düzenleyici tarafından belirlendiği durumlar dışında) dayalı olarak 

hesaplanır veya MGAS platformunda bir işlem gerçekleştirilmemiş ise, dengesizlik fiyatı son 30 

günün ortalama satış/alış fiyatı olarak belirlenir (ortalama fiyat). Dengesizlikler için bir “alış” fiyatı 

ve bir “satış” fiyatı belirlenir ve taşıtanın dengesizlik türüne bağlı olarak SRG tarafından 

hesaplanan dengesizlik miktarına uygulanır (taşıtan pozitif bir dengesizliğe sahip ise –yani 
girişte teslim edilen toplam miktar çıkıştaki toplam miktardan fazla ise- satış fiyatı uygulanır; 

taşıtan negatif bir dengesizliğe sahip ise –yani girişte teslim edilen toplam miktar çıkıştaki 

toplam miktardan düşük ise- alış fiyatı uygulanır)34. 

 Satış fiyatı, SRG’nin mülkiyet ürünlerinin satış teklifi için uygulanan teklif fiyatı ile yukarıda 

tanımlanan ortalama fiyattan daha düşük olanı olarak belirlenir (ortalama fiyata yüzde 3’lük 

“küçük bir düzeltme” indirimi uygulanır) 

 Alış fiyatı, SRG’nin mülkiyet ürünlerinin alış teklifi için uygulanan teklif fiyatı ile yukarıda 

tanımlanan ortalama fiyattan daha yüksek olanı olarak belirlenir (ortalama fiyata yüzde 3’lük 

“küçük bir düzeltme” artışı uygulanır) 

Yeni dengeleme mekanizması, mülkiyet ürünleri için sürekli müzakere olanağı tanımaktadır. Ayrıca, 

SRG’nin önerisinde, D ve D+1 gaz günü için önceden tanımlanmış zamanlamalara tabi olarak 

                                                      
 
 
34 Taşıtan, dengesizliğin negatif olması durumunda SRG’den gaz satın alır, dengesizliğin pozitif olması durumunda SRG’ye gaz 
satar. 
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SRG’nin talebi üzerine aktif hale gelecek, spesifik olarak lokasyon ürünleri için geçerli olacak ihale 

mekanizmalarına sahip olma olanağı yer almaktadır. 

Öneri 33 – nominasyon prosedürünün revizyonu: 

AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği, aynı zamanda taşıtanların gün içinde nominasyon programlarını 

düzeltmelerine ve dengesizlikleri önlemelerine olanak tanımak amacıyla nominasyon prosedüründe 

ilave esneklikler sağlanmasını öngörmektedir.  

 

Şekil 35 Nominasyon Programı aşağıdakilere göre yeniden formüle edilecektir (İngilizce) 

 

 
Kaynak: SRG 
 

Sadece 2015-2016 gaz yılı için geçerli olmak üzere, SRG tarafından aşağıdaki programa göre geçici 

önlemler alınacaktır:  

 D gaz gününe yönelik olarak taşıtanların nominasyonları için süre sınırı D-1 gaz günü saat 

13:00’dır.  

 SRG tarafından eşleştirme/doğrulama D-1 günü saat 17:30’a kadar yapılır  

 Yeniden nominasyon süreci:  

o D gaz günündeki teslimler için taşıtanların yeniden nominasyonları için süre sınırı D-1 gaz 
günü saat 19:00’dır  

o SRG tarafından eşleştirme/doğrulama D-1 günü saat 21:30’a kadar yapılır  

o Aynı D gaz gününde (yeniden nominasyonlar ile aynı gün) teslim için taşıtanlara yönelik 3 

yeniden nominasyon seansı gerçekleştirilir (12:00-15:00-18:00)  

o SRG tarafından eşleştirme/doğrulama her bir yeniden nominasyon seansından sonar 2 

saat içinde gerçekleştirilir  
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7.2. Fransa - GRTgaz (GRT) 

Dengeleme Prosedürleri  

Taşıtan, dengeleme bölgelerinin her birinde, günlük bazda dengeleme yükümlülüğünü yerine getirir35. 
Taşıtan, her bir dengeleme bölgesi için her gaz gününde günlük dengesizliğin mümkün olduğunca 

sıfıra yakın olmasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterir. Taşıtan, her gaz gününde, her giriş 

noktasında GRT’ye ilgili gün ve ilgili giriş noktası için programlanan günlük miktarı sunmayı hedefler. 

GRT'nin yükümlülükleri nominasyon programa göre ilgili giriş/çıkış noktalarında taşıtan tarafından 
sağlanan doğal gaz miktarlarını teslim etmek veya yeniden teslim etmektir.  

Son kullanıcılara doğal gaz teslim eden taşıtanlar ile son kullanıcılara doğal gaz teslim etmeyen 
taşıtanlar arasında bir ayrım yapılmıştır. Son kullanıcılara doğal gaz teslim etmeyen taşıtanların günlük 

dengeleme toleransı bulunmamaktadır. 

Son kullanıcılara doğal gaz teslim eden taşıtanlar için dengeleme  

GRTgaz’ın şebekesindeki taşıtanların dengelemesi günlük bazda gerçekleştirilmektedir. Her bir bölge 
için, tahsis edilen günlük giriş miktarları ile tahsis edilen günlük çıkış miktarları arasındaki fark taşıtanın 

günlük dengesizlik miktarını oluşturmaktadır. Taşıtanlar;   

 Günlük dengesizlik toleransı;  

 Kümülatif dengesizlik toleransı alabilirler.  

Bu toleranslar, her bir taşıtanın teslim portföyüne dayalı olarak belirlenir.  

Bir taşıtanın potansiyel günlük dengesizliği aşağıdaki şekilde ayrıştırılır:  

 Günlük dengesizlik toleransının altında, bir miktar bir kümülatif dengesizlik hesabında (EBC) arz 

veya doğal gaz akışı için kullanılır. Bu durum, “orta aralık” adı verilen bir eşik değerin altındaki 

günlük varyans veya dengesizlik ile ilgilidir. Orta aralık ile günlük tolerans arasındaki dengesizlik 

bölümü P1 adı verilen bir referans fiyat üzerinden alış veya satış olarak faturalandırılır.  

 Günlük toleransın üzerindeki dengesizlik bölümü P2 adı verilen bir ceza fiyatı üzerinden alış 

veya satış olarak faturalandırılır.  

 

Kümülatif dengesizlik hesabı, “orta aralık” seviyesinde benzeri şekilde olan 5 dengesizlik gününün 

kümülatif toplamına izin vermektedir. Bu noktaya ulaşıldıktan sonra, izin verilen kümülatif 

dengesizlikteki fazla veya eksik, P3 adı verilen bir ceza fiyatına tabidir ve GRT bu dengesizliği telafi 

etmeye yönelik doğal gaz alış veya satışı yapamaz.  

İletim sisteminin dengeleme ihtiyaçları, GRT tarafından farklı araçlar kullanılarak karşılanır; bu 

araçların en önemlileri depolama hizmetleri ve doğal gaz alışı/satışıdır. Taşıtanların dengeleme 

ihtiyaçları için belirlenen fiyat, GRT’nin doğal gaz alışı ve satışı yoluyla sistem dengeleme ihtiyaçlarını 

karşılamak için üstlendiği maliyetleri yansıtır. Ayrıca, sistem dengelemesi finansal açıdan GRT için sıfır 

etkiye sahiptir. 

Son kullanıcılara doğal gaz sağlayan taşıtanlar dengeleme toleransı alırlar. Bu tolerans 
aşağıdakilerden oluşur:  

                                                      
 
 
35 Fransa’da şu anda iki dengeleme bölgesi bulunmaktadır: kuzey dengeleme bölgesi ile PEG nord bölgesi kuzey bölgesini 
oluşturmakta; güney dengeleme bölgesi, TIGF dengeleme bölgesi ve TRS sanal ticaret bölgesi TRS bölgesini oluşturmaktadır.  
Kuzey ve güney ticaret üsleri arasındaki eşleştirme ticaret amaçları için gerçekleştirilmektedir (ticari dengeleme için değil) ve 
Powernext tarafından uygulanmaktadır. PEG Sud ve TIGF, ticaret üsleri Mart 2015 sonu itibariyle Trading Region South (Güney 
Ticaret Bölgesi - TRS) altında birleşmiştir. Peg Nord ve TRS’nin 2018 yılına kadar tamamen birleşmesi beklenmektedir.  
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 Otomatik olarak tahsis edilen, ancak aralığı taşıtan tarafından ilgili her bir dengeleme 
bölgesinde abone olunan teslim kapasitesine bağlı olan bir standart dengeleme toleransı  

 Taşıtan tarafından abone olunarak standart toleransa eklenen, abone olunan teslim 
kapasitesi toleransına bağlı olarak yüzde 0’dan 3’e kadar değişiklik gösterebilen bir opsiyonel 

dengeleme toleransı  
 

Şekil 36 Toleranslara Genel Bakış (İngilizce) 

 
Kaynak: GRT 

 

Her bir dengeleme bölgesi ve doğal gaz kalitesi için, tolerans hesaplamasında aşağıdakilerin toplamı 

esas alınır:  

 Tüketici teslim noktalarında (LI) ve bölgesel şebeke enterkonneksiyon noktalarında (PIRR) yıllık 

ve aylık bazda abone olunan günlük kapasiteler  

 Taşıma dağıtım arayüz noktalarında (PITD) M ayının her bir gününde ve M-1 ayının son 

gününde yıllık teslim bazında belirlenen azami günlük  kapasiteler   

 Taşıma dağıtım arayüz noktalarında (PITD) aylık bazda abone olunan günlük kapasiteler  

Efektif sıcaklığın “eşik sıcaklık değerinin” altında olduğu veya “sınır sıcaklık değerinde” olduğu 

durumlarda opsiyonel toleransta değişiklik uygulanmaktadır.  

Şekil 37 Eşik ve Sınır Sıcaklıklar Bakımından Toleranslara Genel Bakış  

 

Kaynak: GRT 
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Belirli bir D gaz günü için efektif sıcaklık D-1 gününde hesaplanır ve taşıtanlar her gün buna göre 

bilgilendirilir. “Eşik sıcaklık” ve “sınır sıcaklık” her bir dengeleme bölgesi ve doğal gaz kalitesi için ayrı 

ayrı belirlenir.  

Tablo 8 Dengeleme Bölgesi Bazında Sınır ve Eşik Sıcaklıklara Genel Bakış  

Bölge Doğal Gaz Kalitesi Sınır Sıcaklık  Eşik Sıcaklık  
Kuzey H -6.6 °C -2.4 °C 

B -8.6 °C -4.0 °C 
Güney H -7.6 °C -3.7 °C 

 
Kaynak: GRT 

Orta aralık her bir bölge için günlük toleransın bir yüzdesi olarak hesaplanır ve mevsime göre 

değişiklik gösterir. Bu yüzdelik oran, Fransa’daki düzenleyici kurumun kararı ile belirlenir ve GRT’nin 

web sitesinde duyurulur.  

Kümülatif dengesizlik veya EBC, orta aralık ile sınırlı olmak üzere günlük varyasyonları yansıtan bir 

varyans hesabıdır. Azami kümülatif dengesizlik veya EBCmax; bu değerler aşıldığında, her bir 
taşıtanın faturasının P3 fiyatına dayalı olarak bir ceza fiyatı yansıttığı azami EBC anlamını taşır. 
EBCmax değeri, orta aralık değerinin 5 katıdır. 

P3 fiyatına dayalı ceza, EBC değerinin EBCmax değerini geçtiği noktada faturalandırılabilir. Bu fazla 

miktarlar, ceza olduğundan dolayı GRT alışları/satışları ile karşılanmaz. Cezaların uygulanmasını 

durdurmak için, taşıtanın EBC değerini düşürmesi gerekir.  

Kümülatif günlük dengesizlik (EBJ) adı verilen günlük dengesizlik türlerine göre, dengesizliğe tabi 

miktarlar aşağıdaki şekilde ele alınır: 

Şekil 38 Günlük Dengesizlik Türleri (İngilizce) 

 
Kaynak: GRT 
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Orta aralığın altındaki bir dengesizlik EBC değerine eklenir: D-1 EBC değerini bir birim arttırır. Eğer 
gün içinde EBC değeri, EBCmax değerini aşarsa, P3 fiyatı üzerinden ceza uygulanır. 

Günlük toleransın üzerindeki günlük dengesizlikler için P2 fiyatı üzerinden ceza uygulanır:  

 Doğal gaz fazlası durumunda, GRT tolerans düzeyinin üzerindeki gaz miktarını P2 alış fiyatına 

dayalı bir ceza fiyatı üzerinden geri alır;  

 Doğal gaz açığı durumunda, GRT tolerans düzeyinin üzerindeki gaz miktarını P2 satış fiyatına 
dayalı bir ceza fiyatı üzerinden satar.   

Şekil 39 Dengesizliklerin Hesaplanması (İngilizce) 

 
Kaynak: GRT 

Orta aralık ile tolerans düzeyi arasındaki dengesizlik, P1 fiyatı üzerinden faturalandırılır. Orta aralığın 

altındaki dengesizlik EBC değerine eklenir: D-1 günü EBC değerini bir birim arttırır.  Eğer gaz 

günündeki EBC değeri ENCmax değerini aşarsa, P3 fiyatı üzerinden ceza uygulanır 

Aşağıdaki grafik, GRT tarafından mevcut orta aralık değerleri dikkate alınarak günlük dengesizlikleri 
ayrıştırmak için kullanılan çeşitli yöntemleri özetlemektedir:  

Şekil 40 GRT – Günlük Dengesizliklerin Dağılımı (İngilizce) 

 
Kaynak: GRT 
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Dengeleme sistemi, GRT için sıfır finansal etkiye sahiptir. GRT’nin dengelemeyi yönetmek için 

gerçekleştirdiği alış ve satış işlemleri arasındaki fark, teslim kapasitelerine göre taşıtanlara yeniden 

dağıtılır. Son kullanıcılara teslim yapmayan taşıtanlar yeniden dağıtım süreci dışında tutulur. 

Son kullanıcılara doğal gaz teslim etmeyen taşıtanlar için dengeleme  

GRT’nin sisteminde, dengelemenin kuzey ve güney dengeleme sistemleri bazında gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Son kullanıcılara doğal gaz teslimi yapmayan taşıtanların (PITD, PIRR ve LI), günlük 

dengeleme toleransı bulunmamaktadır. Dolayısıyla dengesizlik, marjinal fiyat olarak adlandırılan bir 
fiyat üzerinden bir alış veya satış  ile sonuçlanmaktadır:  

 Doğal gaz fazlası durumunda, GRT doğal gazı marjinal alış fiyatından geri almaktadır  

 Doğal gaz açığı durumunda, GRT doğal gazı marjinal alış fiyatından satmaktadır  

Günlük dengesizlikler, marjinal fiyata göre aşağıda açıklandığı gibi uzlaştırılmaktadır: 

 Marjinal Satış fiyatı = asgari (ortalama piyasa fiyatından belirli bir değerin çıkarılması ile bulunan 

fiyat veya GRT’nin doğal gaz borsasındaki en düşük satış müdahale fiyatı)  

 Marjinal Alış fiyatı = azami (ortalama piyasa fiyatına belirli bir değerin eklenmesi ile bulunan fiyat 

veya GRT’nin doğal gaz borsasındaki en yüksek alış müdahale fiyatı) 

Satış ve alış ifadeleri, taşıtan açısından değerlendirilmektedir. Taşıtanlar, nihai tüketicilere doğal gaz 
teslimi yapmadıklarında dengeleme için sıfır finansal etki öngörülmektedir.  

2015 yılında dengeleme rejiminde yapılan değişiklikler  

Son kullanıcılara doğal gaz teslim eden taşıtanlar için dengeleme  

İletim sözleşmesi hükümleri çerçevesinde taşıtanlar, her bir dengeleme bölgesinde günlük portföylerini 

dengelemekle yükümlüdürler. Son kullanıcılara doğal gaz teslim eden taşıtanlar, dengesizliklerini 
yönetebilmek için opsiyonel tolerans alma olanağına sahiptir.  

Aşağıdaki dengeleme esasları uygulanmaktadır:  

 Taşıtanlar, portföylerini günlük bazda dengelemekle yükümlüdür ve dengesizliklerini sıfırda 

tutmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermeleri gerekmektedir..  

 Ayrıca, taşıtanlar, sistemin operasyonel sınırlar içerisinde kalabilmesi, böylelikle sistem 

işletmecisinin sistem kullanıcılarını potansiyel olarak yüksek fiyatlara maruz bırakabilecek 

müdahalelerine gerek duyulmaması için sistem dengelemesine katkıda bulunmaları 

gerekmektedir.  

 Taşıtanlar, teslim kapasitesi portföylerine dayalı olarak, opsiyonel günlük dengesizlik toleransları 

almayı tercih edebilirler.  

 Taşıtanlar, başka taşıtanlar tarafından kullanılabilmesi için opsiyonel toleransı, belirli bir ay için 

serbest bırakabilir.  

 Bir taşıtanın günlük dengesizlik miktarı, dengeleme bölgesi bazında belirlenir.  

 Bir taşıtanın dengesizlik uzlaştırma fiyatı, her bir dengeleme bölgesindeki günlük dengesizlik 

miktarına dayalı olarak hesaplanır.  

o Opsiyonel günlük dengesizlik toleransı düzeyinin altında: dengesizlik Ağırlıklı Ortalama 

Fiyat adı verilen bir ortalama piyasa fiyatı üzerinden alış veya satış olarak kapatılır.  

o Opsiyonel tolerans düzeyinin üzerinde: günlük dengesizlik aşağıdaki şekilde tanımlanan 

marjinal fiyat üzerinden alış veya satış olarak kapatılır:  
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o Marjinal Satış fiyatı= asgari (Ağırlıklı Ortalama Fiyat eksi küçük bir düzeltme; 

İletim sistemi işletmecisinin Sanal Ticaret Noktasındaki asgari satış müdahale 

fiyatı)  

o Marjinal Alış fiyatı = azami (Ağırlıklı Ortalama Fiyat artı küçük bir düzeltme; İletim 

sistemi işletmecisinin Sanal Ticaret Noktasındaki azami alış müdahale fiyatı)  

“Alış” ve “Satış” ifadeleri, taşıtan açısından değerlendirilmektedir. Dengeleme sistemi, GRT açısından 

finansal olarak nötr kalır.  

Her bir dengeleme bölgesi için günlük dengesizlikler şu şekilde belirlenir:  

 Kuzey dengeleme bölgesi: günlük dengesizlik kuzey bölgesindeki günlük dengesizliktir.  

 Güney dengeleme bölgesi: günlük dengesizlik, TRS bölgesine ait günlük dengesizlik, (i) güney 

dengeleme bölgesine ait tüketici teslim noktalarına ve taşıma-dağıtım arayüz noktalarına teslim 

edilen toplam günlük miktarlar (ii) güney ve TIGF dengeleme bölgelerine ait tüketici teslim 

noktalarına ve taşıma-dağıtım arayüz noktalarına teslim edilen toplam günlük miktarlar 

arasındaki oran ile çarpılarak hesaplanır.  

Günlük dengesizliğin, taşıtanın abone olduğu opsiyonel toleranslar ile karşılanan bölümüne Tolere 
Edilen Günlük Dengesizlik (EBJT) adı verilmektedir. 

Son kullanıcılara doğal gaz teslim eden taşıtanlar, opsiyonel dengeleme toleransları için hesaplama 

matrahının yüzde 0,1 ile 3’ü arasında değişen bir opsiyonel dengeleme toleransı alabilmektedir. 

Ayrıca, aylık bazda rezerve edilmeyen veya başka taşıtanlarca serbest bırakılan İlave Opsiyonel 
Toleransları (OSP) da alabilmektedirler. 

Belirli bir bölge için, her bir taşıtanın toleransları aşağıdakiler toplanarak bulunur:  

 LI ve PIRR’da yıllık ve aylık olarak abone olunan günlük kapasite 

 İlgili M ayının her bir günü ve M-1 ayının son günü için, ilgili kuzey ve güney dengeleme 
bölgesine bağlı taşıma-dağıtım arayüz noktalarında yıllık olarak tahsis edilen kesintisiz günlük 

teslim kapasitesinin azami değeri  

 Taşıma-dağıtım arayüz noktalarında (PITD) aylık bazda abone olunan günlük kapasite 

Efektif sıcaklık “eşik sıcaklık değerinin” veya “sınır sıcaklık değerinin” altında olduğunda, operasyonel 
toleransta değişiklik yapılır. Bu sıcaklıklar aşağıdaki tabloya göre değiştirilmiştir: 

Tablo 9 Eşik / Sınır Sıcaklık Aralıkları  

Bölge Sınır Sıcaklık Eşik Sıcaklık 
Kuzey -6.6 °C -2.4 °C 
Güney -7.8 °C -3.7 °C 

 
Kaynak: GRT 
 

Taşıtanların biriktirdiği dengesizlikler için uygulanan dengesizlik uzlaştırma fiyatları aşağıdaki şekilde 

hesaplanır:  

Kuzey dengeleme bölgesi için dengesizlik uzlaştırma fiyatı: 

 Ağırlıklı Ortalama Fiyat: bu fiyat PEG Nord’da gerçekleştirilen gün içi işlemlerin ağırlıklı 

ortalamasına dayalı olarak Powernext (gaz borsası) tarafından her gün hesaplanır  

 Marjinal Satış Fiyatı: asgari (PEG Nord Ağırlıklı Ortalama Fiyatı eksi %2,5 ; GRT’nin PEG 

Nord’daki satış müdahale fiyatlarının en düşüğü).  

 Marjinal Alış Fiyatı: azami (PEG Nord Ağırlıklı Ortalama Fiyatı artı %2,5; GRT’nin PEG 

Nord’daki alış müdahale fiyatlarının en yükseği).  
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Güney dengeleme bölgesi için dengesizlik uzlaştırma fiyatı:  

 Ağırlıklı Ortalama Fiyat: bu fiyat, TRS sanal ticaret noktasında gerçekleştirilen gün içi işlemlerin 

ağırlıklı ortalamasına dayalı olarak Powernext tarafından her gün hesaplanır  

 Marjinal Satış Fiyatı: asgari (TRS Ağırlıklı Ortalama Fiyatı eksi %2,5 ; GRTgaz’ın ve/veya 
TIGF’ın TRS sanal ticaret noktasındaki satış müdahale fiyatlarının en düşüğü).  

 Marjinal Alış Fiyatı: azami (TRS Ağırlıklı Ortalama Fiyatı artı %2,5 ; GRTgaz’ın ve/veya TIGF’ın 

TRS sanal ticaret noktasındaki alış müdahale fiyatlarının en yükseği).  

İletim sistemi işletmecisinin dengeleme ile ilgili finansal nötrlüğü devam eder.  

Nominasyonlar 

GRTgaz nominasyon prosedürleri, Nisan 2015 itibariyle AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği ile 

tamamen uyumlaştırılmış durumdadır.  

İşletmeci tarafından, ayda en fazla bir kez olmak üzere, programlanan taşıma miktarları için tahmin 

bilgileri talep edilebilir. Taşıtan, şebekedeki her bir nokta için en iyi teslim, taşıma ve çekiş tahminlerini 

GRT’ye bildirir. Her ayın en geç 25. gününe kadar, taşıtan bir sonraki ayın her bir günü için söz konusu 

noktalara ilişkin en doğru çekiş, teslim ve iletim tahminlerini GRT’ye bildirir. Her Perşembe günü, en 
geç saat 14:00’e kadar, taşıtan, takip eden haftanın her bir gününe ilişkin en doğru  çekiş, teslim ve 

iletim tahminlerini GRT’ye bildirir.  

Şekil 41 GRT Nominasyon Süreci  

 

Kaynak: GRT 
 

Her bir D gaz günü için günlük nominasyonların, D-1 günü saat 14:00’e kadar gönderilmesi gerekir; 

nominasyonlar D-1 günü saat 16:00’ya kadar revize edilebilir. D-1 günü saat 16:00’dan önce ve D+1 

günü saat 15:00’ten önce değiştirilebilir. 2014 yılında yürürlükte olan eski nominasyon hükümleri, D 
gaz günü için nominasyonların D-1 günü saat 16:00’dan sonra revize edilmesine olanak tanımıyordu. 

Nominasyonlar, ayrıca, taşıtanın kümülatif dengesizliğine göre düzeltilebiliyordu. Kümülatif 

dengesizliğin kaldırılmasından sonra bu düzeltmeler kaldırılmıştır. Yukarıdaki şekil, GRT’nin 

nominasyon sürecinin genel bir görünümünü sunmaktadır. 

GRT, bu yeniden nominasyonları uygulamak için makul çabayı gösterecektir. D-1 günü saat 14:00’e 

kadar bir nominasyon alınmaz ise, nominasyon tahminleri kullanılacaktır. İşletmeciler arası eşleştirme 

için kullanılan kural, “ikisinden az olanı” kuralıdır; yani, teyit için ilgili noktada iki işletmeci tarafından 

kabul edilen değerlerden en düşüğü kullanılmaktadır. Ancak, örneğin zaman bazlı bir sistem, fiziksel 

kısıtlar, vs. uygulayabilecek belirli bitişik işletmeciler için istisnalar uygulanabilmektedir.  

Aşağıdaki programa göre, gün içinde ilave yeniden nominasyonlar yapılması mümkündür. Bir yeniden 

nominasyon durumunda, GRT, teyit edilen miktarın (eksi daha önceki saatler için daha önce teyit 

edilen miktarın yüzdesi) taşıtanın kalan saatler için sahip olduğu operasyonel kapasite ile uyumlu olup 
olmadığını kontrol eder. Gaz günü boyunca, GRTgaz taşıtanların nominasyonlarına ve tekrar 

nominasyonlarına “teyit bildirimleri” yoluyla cevap verir:   
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 Saat 14:00’ten önce gönderilen nominasyonlar, bitişik işletmeciler ile ilk eşleştirme kontrolünün 

yapılması için kullanılır ve GRT’nin en geç saat 15:30’a kadar güncellenen kapasite kısıtlama 

oranlarını daha ayrıntılı olarak belirlemesine olanak tanır.  

 D-1 günü saat 16:00’ya kadar alınan tüm nominasyonlar için, D-1 günü saat 18:00’de ilk teyit 
bildirimi yayınlanır, daha sonra saat 22:00 ve 00:00’da teyit bildirimleri yayınlanır.  

 Aşağıda gösterilen gaz günü programına uygun olarak, yeniden nominasyondan en geç iki tam 

saat sonra olmak üzere, teyit bildirimleri her saat yayınlanır: 

Şekil 42 Gaz Günü Programı  

 
 

Kaynak: GRT 
 
 

7.3. Hollanda – GTS 

2014-2015 yıllarında uygulanan dengeleme prosedürleri  

GTS'nin Şebeke Yönetmeliği, 2014 yılının ortası itibariyle AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği ile 

tamamen uyumlu hale getirilmiştir. AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümleri uygulanmadan 

önce, Hollanda şebekesinde dengeleme için aşağıdaki esaslar uygulanmaktaydı:  

 Sürekli piyasaya dayalı dengeleme  

 Birincil dengeleme sorumluluğunun şebeke kullanıcılarında olması  

 Şebeke kullanıcıları için azami iletim şebekesi stoğu esnekliğinin olması  

 Gerçeğe yakın zamanlı bilgilendirme  

2014 itibariyle, dengeleme işlemleri, iletim sistemi işletmecisinin kendi dengeleme platformundaki özel 

bir teklif fiyatı merdiveni mekanizması yoluyla gerçekleştiriliyordu. AB Dengeleme Şebeke 

Yönetmeliğinin sunduğu seçeneklere dayalı olarak (dengeleme platformunun geçici bir önlem olarak 

kullanılmaya devam etmesi veya şebeke yönetmeliği çerçevesinde gün içi piyasasının kullanılması), 

taşıtanlarca gaz borsasının gün içi piyasasının kullanılması tercih edilmiştir.  

Dolayısıyla, dengeleme işlemleri borsada iki mülkiyet ürünü kullanılarak gerçekleştirilmektedir: TTF 

günlük dengeleme (balance of day) ve TTF sonraki saat. Bu iki ürün, genel seviyeyi gösteren Sistem 

Dengesi Sinyali (SBS) tahminine dayalı olarak kullanılmaktadır. SBS her taşıtanın portföy 

dengesizliklerinin toplamı veya POS’tur (Portföy Dengesizlik Sinyali)).  
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Şekil 43 TTF Günlük Dengeleme ve TTF Sonraki Saat Ürünleri (İngilizce) 

 

Kaynak: Gasunie 

SBS tahminlerinin bir örneği aşağıda sunulmaktadır:   

Şekil 44 SBS Tahminlerine Genel Bakış (İngilizce) 

 

Kaynak: GTS 

GTS sisteminde dengesizlikler, taşıtanın planlanan giriş ve çıkışları arasındaki fark olarak tanımlanan 

"damping" ilkesi yoluyla belirlenmektedir. Dengesizlik (saatlik bazda), giriş ve çıkış arasında 

gerçekleşen fark ile nominasyon programındaki damping arasındaki farktır. Farkın olmadığı 

nominasyon programları için, planlanan giriş ve çıkış yine saatlik bazda eşittir. Dolayısıyla, dengesizlik, 
gerçeğe yakın zamanlı giriş ve çıkış tahsisleri arasındaki farktır. 

GTS, gerçeğe yakın zamanlı tahsisleri kullanarak her bir portföy için kesin gerçeğe yakın zamanlı 

dengesizliği her saat hesaplamaktadır (eğer portföy bir giriş ve çıkış programından oluşuyorsa, net 

dengesizlik hesaplanır). Mevcut saate ilişkin POS’un hesaplanması için, saatlik dengesizlik bir önceki 

saate ilişkin POS’a eklenir. Tüm POS’lar hesaplandıktan sonra, tüm POS’ların toplamı olarak SBS  

hesaplanır. POS, her saatten yaklaşık 20 dakika sonra kesin hale gelir. Saat içinde, GTS, her 5 
dakikada bir o saatin sonu için beklenen POS’lara dayalı olarak beklenen SBS değerini hesaplar. 

Beklenen SBS değeri, ICE Endex Gaz Borsasında bir dengeleme işleminin başlatılıp 

başlatılmayacağına karar vermek için kullanılmaktadır. 

Eğer sistem “fazla” pozisyona sahipse, fazla pozisyondaki portföyler “sebep olan portföyler” ve eksik 
pozisyondaki portföyler “yardımcı portföyler” olarak tanımlanır. Diğer yandan, sistem “eksik” pozisyona 

sahip ise, “eksik” pozisyondaki portföyler “sebep olan portföyler” ve “fazla” pozisyondaki portföyler 

“yardımcı portföyler” olarak tanımlanır. “Yardımcı portföylerin” bileşik pozisyonları, SBS ile birlikte GTS 
tarafından yayınlanır. Dengesizliğe yol açan bir taşıtan, “yardımcı portföylerin” ve “sebep olan 
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portföylerin” toplam PS hacimlerinin yayınlanması sayesinde, kendi portföyüne düşen miktarı (ICE 

ENDEX Gaz Borsasında alınacak veya satılacak gaz miktarı içinden) hesaplayabilir. 

Toplam şebekenin pozisyonu, izin verilen limitler dahilinde olduğunda (koyu yeşil bölge)36, taşıma 
şebekesi dengededir ve taşıtanların hiçbirinin bir işlem yapması gerekmez. Toplam taşıma şebekesi 
dengeden çıkarsa, taşıtanlar, taşıma şebekesine gaz vererek veya şebekeden gaz çekerek kendileri 
müdahalede bulunabilir.  

Eğer bu işlem yetersiz kalırsa ve dengesizlik çok büyük miktarlara ulaşırsa, piyasa odaklı bir düzeltme 
mekanizması devreye girer ve GTS ilave doğal gaz satın alır veya satar. Dengesizliğin giderilmesi için 
ihtiyaç duyulan doğal gazın maliyeti dengesizliğe sebep olan taşıtanlar tarafından ödenir. Sistemin 
dengelenmesi için iletim sistemi işletmecisinin müdahalesine gerek duyulursa, gün içi dengeleme 
işlemi gerçekleştirilir. GTS tarafından gerçekleştirilen dengeleme işleminin miktarı SBS tahmini ile 
“yeşil bölgenin” sınır değeri arasındaki fark olarak ölçülür.   

GTS, yeşil bölgenin dışına taşan bir dengesizlik gerçekleştiğinde, dengeleme işlemleri için ICE 

Endex’in Gaz Borsasında doğal gaz alır ya da satar. Doğalga,TTF’ten GTS’te teslim edilir ve GTS de 

bunu dengesizliğe sebep olan taraflara dağıtır. SBS, saat sonu tahmininin izin verilen limitleri aşması 

durumunda, GTS bir dengeleme işlemi yapar. Dengeleme işleminin amacı, SBS’yi tekrar koyu yeşil 

bölgenin sınırları içerisine çekmektir. Dengesizlik işleminin maliyeti, dengesizliğe yol açan taraflardan 

karşılanır. 

GTS’nin alabileceği veya satabileceği iki tür ürün mevcuttur. GTS’nin hangi ürünü alacağı veya 

satacağı SBS tahmininin değerine bağlıdır: 

 Eğer açık yeşil bölgede bir dengeleme işlemi gerçekleştirilirse, GTS gün sonu ürünü alır veya 
satar. Yani, talimat saatinden 4 sonra yürürlüğe girmek üzere, gaz günü sonuna kadar eşit 

paylarda alınır/teslim edilir. Örneğin, saat 13:22’de gerçekleştirilen bir dengeleme işlemi doğal 

gazın 17:00 ile 06:00 saatleri arasında teslim edilmesi ile sonuçlanır. 

 Eğer turuncu veya kırmızı bölgelerde bir dengeleme işlemi gerçekleştirilirse, GTS 1 saatlik 

ürünü satın alır. Bu durumda uygulanan koşullara göre, doğal gaz, talimat saatinden bir saat  
sonra bir saatlik bir süre için alınır/teslim edilir. Örneğin, saat 13:22’de gerçekleştirilen bir 

dengeleme işlemi gazın 14:00 ve 15:00 saatleri arasında teslim edilmesi ile sonuçlanır. 

Şekil 45 Dengesizlikler ve GTS’nin Düzeltme Mekanizması (İngilizce) 

  
Kaynak: GTS  

                                                      
 
 
36 Koyu yeşil bölge = dengeleme işlemi gerçekleştirilmez. Açık yeşil bölge =  iletim sistemi işletmecisi dengeleme işlemi 
gerçekleştirebilir. Turuncu bölge = iletim sistemi işletmecisi dengeleme işlemi gerçekleştirir. Kırmızı bölge = iletim sistemi 
işletmecisi dengeleme işlemi gerçekleştirir ve bu işlemin sistem bütünlüğünü sağlamada yetersiz kalması bekleniyorsa bir acil 
durum ilan edilir – bu durumda iletim sistemi işletmecisi taşıtanlara giriş noktalarında verdikleri ve çıkış noktalarından çektikleri 
doğal gaz miktarlarını değiştirmeleri talimatı verebilir. 
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Dengesizliklerin taşıtanlara dağıtılması: 

 Eğer açık yeşil bölgede bir dengeleme işlemi gerçekleştirilirse, GTS gün sonu ürünü alır veya 
satar. Yani, talimat saatinden 4 sonra yürürlüğe girmek üzere, gaz gün sonuna kadar eşit 

paylarda alınır/teslim edilir. Örneğin, saat 13:22’de gerçekleştirilen bir dengeleme işlemi gazın 

17:00 ile 06:00 saatleri arasında teslim edilmesi ile sonuçlanır 

 Eğer turuncu veya kırmızı bölgelerde bir dengeleme işlemi gerçekleştirilirse, GTS 1 saatlik 

ürünü satın alır. Gaz talimat saatinden bir saat  sonra bir saatlik bir süre için alınır/teslim edilir. 

Örneğin, saat 13:22’de gerçekleştirilen bir dengeleme işlemi gazın 14:00 ve 15:00 saatleri 

arasında teslim edilmesi ile sonuçlanır 

 Yukarıda açıklanan dengeleme işlemi sonucunda teslim edilen/alınan doğal gaz, talimat 
saatinde hesaplanabilir POS’a dayalı olarak dengesizliğe sebep olan taraflara orantısal olarak 

dağıtılır. 

 Dengesizliğe sebep olan taraflara uygulanan fiyat, alınan/satılan doğal gazın hacme göre 

ağırlıklandırılmış ortalama fiyatıdır.  

İleti Hattı Stoğu Esneklik Hizmeti  

İletim Hattı Stoğu Esneklik Hizmeti (LFS), 3 Haziran 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. LFS, 
taşıtanlara gün sonu itibariyle dengede olmaları için bir teşvik sağlamaktadır. Bu hizmet, gaz günü 

sonunda boru hattı tamponunun sağladığı esnekliği kullanır. Bu, GTS’deki koyu yeşil bölge ile 

gösterilmektedir. Eğer gün sonunda SBS, koyu yeşil bölgede ise; GTS, yeterli boru hattı tamponuna 

sahiptir ve dengede olmayan taşıtanlar yeni LFS hizmetinden otomatik olarak yararlanabilirler. Bu 

hizmeti kullandıklarında, taşıtanlar, gaz günü sonunda kullandıkları şebeke tampon gazının ödemesini 

yaparlar. 

Buradaki temel ilke, gaz günü sonunda SBS’nin koyu yeşil bölgede olmasıdır. Gün sonunda 

dengesizliği olan, dolayısıyla sıfır dışında bir POS değerine sahip olan taşıtanlar, şebeke tampon 

gazını kullanırlar. Bu taşıtanlar, şebekenin tampon fonksiyonu ile absorbe edilecek bir doğal gaz 
fazlasına ya da açığına sahiptirler. GTS, tampon fonksiyonunun ve LFS hizmetinin kullanılması 

çağrısında bulunmakta ve bu hizmet için bir tarife uygulamaktadır.  

Şekil 46 İletim Hattı Stoğu Esneklik Hizmeti (İngilizce) 

 

Kaynak: GTS 

 

LFS için rezervasyon veya nominasyon gerekmemektedir. GTS, POS’u saat 06:00’da uygulamakta  ve 

LFS hizmetinin kullanılması çağrısında bulunmaktadır. Taşıtanın POS’u aynı kalmaktadır, bir başka 

deyişle, taşıtanlar ile GTS arasında doğal gaz alış-verişi yapılmamaktadır. Faturalama, her ayın 
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sonunda gerçekleştirilmektedir. Taşıtanlar portalında, kullanımların ve maliyetlerin taşıtanlar tarafından 

şeffaf bir şekilde görülebildiği yeni bir ekran oluşturulmuştur. 

Giriş ve Çıkış noktaları için nominasyon süreci  

GTS’deki mevcut nominasyon süreci, AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümleri ile 

uyumlaştırılmış durumdadır. Taşıtanın, GTS ile kapasite sözleşmesi yaptığı tüm şebeke noktaları için 

nominasyonlar zorunludur. Nominasyonlar alındığında, taşıtan tarafından rezerve  edilen kapasiteye 
göre test edilirler. Eğer nominasyon, bu kapasiteden daha yüksek ise, taşıtan bu konuda bilgilendirilir. 

Nominasyon reddedilir ve taşıtanın rezerve edilen kapasitesi dahilinde tekrar nominasyon sunmaması 

halinde, sıfır konfirmasyon alır. Aynı kural, taşıtanın hiç nominasyon sunmaması halinde de uygulanır 

ve sıfır nominasyon varsayılır. 

İlk nominasyonlar, taşımanın gerçekleşeceği gaz gününden önceki gaz gününde saat 14:00’ten önce 

GTS’ye sunulmalıdır (nominasyonlar 179 gün önceden yapılabilir). GTS, o andan itibaren, taşıtanların 

nominasyonlarını, eşleştirme ve gerekli kesintiler gibi işlemler için değerlendirir. Taşıtan, saat 18:00’e 

kadar nominasyonları için GTS’den teyit alır. Eğer taşıtanların konfirmasyonu, nominasyondan farklı 

gerçekleşirse, konfirmasyonda ayrıca bu sapmanın gerekçeleri de yer alır (uyuşmazlık, kesinti, vs.). 

14:00 ve 18:00 saatleri arasında GTS tarafından alınan nominasyonlar, kapasiteye göre kontrol edilir, 

ancak saat 18:00’den sonra daha ayrıntılı olarak değerlendirilir. Değiştirilen miktarın ilk saatinden en 

az 2 saat önce GTS tarafından alınması ve kabul edilmesi kaydıyla, yeni nominasyonların sunulması 

mümkündür. GTS, bu yeniden nominasyonları, bunların alındığı saati takip eden tam saatte işleme 

alır. 

7.4. Almanya – Net Connect  

Bu analiz kapsamında, Almanya’dan Net Connect Germany (NCG)’nin incelemeye alınmasının 

sebebi, Almanya’daki en fazla sayıda iletim sistemi işletmecisini kapsayan ve bunlar için dengeleme 

ve diğer hizmetleri yöneten kuruluş olmasıdır. Bugün, NetConnect Germany şemsiyesi altında 

bayernets GmbH, Fluxys TENP GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, Open Grid Europe GmbH, 
terranets bw GmbH ve Thyssengas GmbH iletim sistemi işletmecileri işbirliği yapmakta ve ortak bir 

piyasa işletmektedirler. Piyasa alanı yöneticisi rolü kapsamında NCG, piyasanın operasyonel 
yönetimini gerçekleştirmektedir. Faaliyetleri arasında dengeleme gruplarının ve sistem dengeleme 

faaliyetlerinin yönetilmesi; piyasa alanının sanal ticaret noktasının sağlanması ve işletilmesi; ve 
uzlaştırma ve dengeleme bilgileri gibi verilerin sağlanması yer almaktadır. Piyasa alanı yöneticisi rolü 

kapsamında NCG , Almanya Doğal Gaz Sektörü Üçüncü Taraf Erişim Düzenlemeleri (GasNZV) ve 

Almanya Federal Düzenleyici Kurumu Bundesnetzagentur’un dengeleme rejimi ile ilgili “GABi Gas” 

kararı uyarınca, piyasa alanındaki doğal gaz şebekelerini fiziksel olarak dengelemek amacıyla ihtiyaç 

duyduğu doğal gaz miktarlarını ve hizmetlerini üçüncü taraflardan satın almaktadır.  

Dengeleme Grubu Prosedürleri: 2014 - 2015 

1 Ekim 2013 itibariyle, NCG, Almanya genelinde dengeleme gazı ve hizmetlerinin alımını 

uyumlaştırmak amacıyla, Alman piyasa alanı yöneticileri tarafından geliştirilen “Standartlaştırılmış 

Alman Dengeleme Gaz Piyasası için Hedef Modeli” uygulamaya koymuştur. Dengeleme gazı ve 

hizmetleri önceden tanımlanmış sıralamaya göre alınmaktadır. Bu sıralamada en yüksek öncelik, 
borsa vasıtasıyla dengeleme ihtiyaçlarının karşılanmasına verilmektedir. PEGAS borsasında 

dengeleme amacıyla gaz alımının yanı sıra, NCG, aynı zamanda Hollanda’daki Mülkiyet Transfer 

Fonu gaz üssünde (PEGAS ve ICE Endex borsaları yoluyla) ve ikili dengeleme platformunda da işlem 

yapmaktadır. 

Sistem dengeleme faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla, NCG piyasa alanı beş dengeleme bölgesine 

ayrılmıştır: 

 H-Gas Kuzey 
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 H-Gas Orta  

 H-Gas Güney 

 L-Gas Doğu 

 L-Gas Batı 

Taşıtanların doğal gaz taşıtabilmesi ve NCG’nin sanal ticaret noktasını kullanabilmesi için, NCG 
bölgesindeki ilgili şebeke işletmecisi ile dengeleme grubu sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. 
NCG, dengeleme gruplarını, dengeleme hizmetleri ve dengeleme kuralları (GabiGas kuralları) 

çerçevesinde tahsis ve faturalandırma görevlerini üstlenmiştir. Dengeleme grubu yöneticisi, 
dengeleme grubunun liderliğini üstlenir (giriş noktalarının ve çıkış noktalarının tahsisi ve aynı zamanda 

giriş ve çıkış türlerinin belirlenmesi). Dengeleme grubu yöneticileri, aynı zamanda ilgili faaliyet 

bölgelerinde dengeleme alt grupları oluşturabilirler. Ayrıca, dengeleme yükümlülüklerinin tüm grup için 

tek bir grup yöneticisi tarafından yerine getirilebilmesi için, dengeleme gruplarını aynı piyasadaki 
başka grup yöneticilerinin dengeleme gruplarına bağlayabilirler. Dengeleme grubu yöneticileri, 

taşıtanların gaz kalitesi şartnamelerine uymalarını (özellikle ısıl değeri yüksek ve düşük doğal gaz için) 

ve piyasada taşınan tüm gaz türleri için kalite düzeyleri arası dengeleme yapmalarını sağlamakla 

yükümlüdür. Isıl değeri yüksek gaz ve ısıl değeri düşük gaz için dönüştürme ücretleri uygulanmaktadır. 

Aktarmaların aynı gaz kalitesine sahip miktarlar için yapılması kaydıyla, dengeleme grubu yöneticileri, 
gaz gününün her bir saati için, uygun nominasyonların sunulması halinde, Sanal Ticaret Noktasında 

gruplar arasında gaz miktarlarını devredebilmektedirler. 

Nominasyonlar ve Tahsisler  

Piyasa alanı yöneticisi dengeleme grubu nominasyonlarını, sanal ticaret noktasında almaktadır. 

Nominasyonlar ya taşıtan tarafından ya da (fiziksel giriş ve çıkış noktaları için taşıtan tarafından 

görevlendirilmiş ise ve dengeleme grubu için kapasite atanmış ise) dengeleme grubu yöneticisi 

tarafından saatlik bazda sunulmaktadır. Sanal ticaret noktasında, sonraki gaz gününe ilişkin 

nominasyonların taşıma gününden önceki gün saat 14:00’e kadar alınması gerekmektedir ve önceden 

birden fazla gün için nominasyonların sunulması mümkündür. Dengeleme grubu yöneticisi, taşıma 

programına bağlı olarak giriş ve çıkış noktalarında aktarılacak saatlik miktarları günlük bazda piyasa 

yöneticisine bildirir. En az iki saat önceden olmak kaydıyla, yeniden nominasyonların sunulması 

mümkündür. Dengeleme grubu yöneticisi, gaz gününün her bir saati için yeniden nominasyon 

sunabilir. Mevcut gaz gününün son saati için yeniden nominasyonların kabul edilebileceği süre AB 

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümleri uyarınca saat 3:00’te dolmaktadır. Dolayısıyla, eşleştirilen 

nominasyonlar sanal ticaret noktasındaki nominasyonlara göre tahsis edilmektedir. Sadece teyit edilen 
nominasyonlar ve yeniden nominasyonlar tahsis edilmektedir ve ikame değerlerin uygulanması veya 

ısıl değer değişikliklerinin hesaba katılması için düzeltmeler yapılamamaktadır.  

Saatlik tahsisler piyasa yöneticisi tarafından, dengeleme grubu yöneticisine gönderilmektedir. Ölçüm 

verilerine dayalı olarak yapılacak tahsislerde (sanal ticaret noktası dışındaki işlemler), dengeleme 
grubu yöneticisi, taşımanın yapıldığı ayı  takip eden 14 gün içinde piyasa yöneticisinden düzeltilmiş 

dengeleme grubu/alt-grubu değerlerini alır. Piyasa yöneticisi, her bir dengeleme grubu için yapılan 

tahsisler bakımından dengeleme grubunun durumunu belirler ve tahsislerin ilgili olduğu günü takip 

eden gaz günü veya tahsislerin ilgili olduğu taşıma ayını takip eden 15. gün saat 16:30’a kadar 

dengeleme grubu yöneticisini bilgilendirir.   

Dengeleme 

Sistem dengelemesi, günlük bazda gerçekleştirilir. Dengeleme grubu yöneticisi, her bir dengeleme 
döneminde, dengeleme grubuna girişleri ve dengeleme grubundan çekişleri eşleştirmekle görevlidir. 

Belirli bir dengeleme döneminde, dengeleme grubuna girişler ile dengeleme grubundan çekişler 

arasındaki fark (yani dengesizlik), dengeleme döneminin kapanışında  dengeleme grubu yöneticisi ile 

piyasa yöneticisi arasında uzlaştırılır.  Bu amaçla, piyasa yöneticisi, enerji dengesizlik ücretleri alır 

veya öder.  Günlük dengeleme sistemine ek olarak, saatlik bir teşvik sistemi de uygulanmaktadır. Bu 
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sistemde, tüm fiziksel ve sanal giriş ve çıkış noktaları saatlik bazda hesaba katılmaktadır. Dengeleme 

amacıyla gereken gaz miktarları, piyasa sınırları içerindeki giriş ve çıkış noktalarından, sınır ötesi 

enterkonneksiyon noktalarından, yurt içi üretim tesislerinden, sanal ticaret noktasından ve depolama 
tesisleri giriş/çıkış noktalarından elde edilmektedir.  

Günlük dengesizlikleri belirlemek için, herhangi bir dengeleme grubunda, söz konusu gruba tahsis 

edilen giriş ve çıkış miktarları sürekli olarak birbirlerine karşı mahsuplaştırılır. Bu işlem, dengeleme 
grubu için oluşturulan bir doğal gaz miktarı hesabı altında gerçekleştirilir. Dengeleme dönemi 
kapandıktan sonra dengeleme grupları arasında dengesizliklerin aktarılmasına (“sonradan 

dengeleme”) izin verilmez.  

Giriş miktarlarının çıkış miktarlarını aşması durumunda  (bundan böyle “negatif enerji dengesi” olarak 

anılacaktır), piyasa yöneticisi, dengeleme grubu yöneticisine ikinci en düşük referans satış fiyatının 0,9 
ile çarpılmasıyla bulunan bir ücret öder.  Çıkış miktarlarının, giriş miktarlarını aşması durumunda 

(bundan böyle “pozitif enerji dengesi” olarak anılacaktır), dengeleme grubu yöneticisi, piyasa 
yöneticisine ikinci en yüksek referans alış fiyatının 1,2 ile çarpılmasıyla bulunan bir ücret öder. 

Tolerans uygulaması yoktur.  

Referans fiyatlar aşağıda açıklandığı şekilde belirlenir. Bir veya daha fazla ticaret platformunda ayrı 

alış ve satış fiyatları yayınlanmıyorsa, ilgili ticaret platformunun ortalama günlük fiyatı hem satış hem 

de alış fiyatı olarak uygulanır. Aşağıdaki ticaret üslerinde ct/kWh bazındaki fiyatlar ilgili gaz gününe ait 

referans fiyatlar olarak uygulanır:  

 Hollanda’daki Mülkiyet Transferi Fonu (“TTF”)  

o Satış/alış fiyatı www.apxgroup.com  adresinde yayınlanan APX TTF-Hi DAM Tüm Gün 

Endeksidir  

  “GASPOOL” piyasa alanı sanal ticaret noktası  

o Satış ve alış fiyatı, gaz günü bazında www.eex.com/Marktinformation/Erdgas adresinde 

gaz gününün hemen öncesindeki işlem gününde yayınlanan GASPOOL doğal gaz günlük 

referans fiyatıdır.  

 Belçika’daki Zeebrugge Üssü (“Zeebrugge”):  

o Satış/alış fiyatı www.apxgroup.com adresinde yayınlanan APX ZTP Gün Öncesi 

Endeksidir.  

  NetConnect Germany Sanal Ticaret Noktası (“NCG VTP”):  

o Satış ve alış fiyatı, gaz günü bazında www.eex.com/Marktinformation/Erdgas adresinde 
gaz gününün hemen öncesindeki işlem gününde yayınlanan NCG doğal gaz günlük 

referans fiyatıdır.  

Piyasa yöneticisi, geçmiş 12 aylık veya daha uzun bir süreye ait enerji dengesizlik fiyatlarını web 

sitesinde yayınlamak ve bunları günlük olarak güncellemekle yükümlüdür.  

Saatlik teşvik sisteminde,  gaz gününün her bir saati için piyasa yöneticisi, o saat için dengeleme 
grubu için hesaplanan giriş ve çıkış miktarlarını mahsuplaştırmaktadır. Dengeleme grubu yöneticisinin, 
mahsuplaşma sonucunda ortaya çıkan fazla arz veya eksik arz (saatlik dengesizlik) için piyasa 

yöneticisine €/MWh bazında bir yapılandırma ücreti ödemesi gerekmektedir. Yapılandırma ücreti, fazla 

arz ve eksik arzın uzlaştırılması için ilgili dengeleme döneminde uygulanacak iki dengesizlik fiyatının 

ortalamasının yüzde 15’i olarak belirlenmiştir. Piyasa yöneticisi, her bir dengeleme döneminin ayrı 

saatleri için ayrım gözetmeyen bazda değişken yapılandırma ücretleri alabilir; bu ücretler, gaz günü 

için geçerli iki dengeleme fiyatının ortalamasının yüzde 5’i ile yüzde 25’i arasında değişebilir. Eğer 

fazla arz , belirli bir saatte piyasa alanında fiziksel dengeleme gazına olan toplam talebi azaltmaya 
yardımcı olacaksa, fazla arz için yüzde 15’in altında bir yapılandırma ücreti uygulanabilir. Bu durumda, 
piyasa yöneticisinin, aynı saat için eksik arzlara yüzde 15’in üzerinde bir yapılandırma ücreti 
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uygulaması gerekir. Piyasa yöneticisi, aynı işlemi eksik arzın piyasa alanında fiziksel dengeleme 

gazına olan toplam toplam talebi düşürdüğü saatler için de uygulayabilir. Eğer piyasa yöneticisi, bu 
seçeneği uygularsa, çeşitli saatler için geçerli tüm yapılandırma ücretlerinin günlük ortalama değeri, iki 

enerji dengesizlik fiyatının ortalamasının yüzde 15’ine eşit olmalıdır. Piyasa yöneticisinin değişken 

yapılandırma ücretleri uygulaması halinde, ilgili yapılandırma ücreti oranlarını web sitesinde elektronik 

ortamda yayınlaması ve bunların gerekçelerini de sunması gerekmektedir. Bu bilgiler, en az 10 iş günü 

önceden yayınlanmalıdır. Piyasa yöneticisi değişken yapılandırma ücretlerini en az bir ay süreyle 

değiştirmeden uygular. Bu süre, web sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle başlar.  

Fiziksel dengeleme amacıyla, dengeleme gazı alımından kaynaklanan giderler ve gelirler, 
yapılandırma ücretlerinden elde edilen gelirler ve enerji dengesizliklerinin faturalandırılmasından 

kaynaklanan gelirler veya giderler bir dengeleme tahakkuku yoluyla ilgili dengeleme grubu yöneticisine 

aktarılır. Dengeleme tahakkukunun hesaplanması amacıyla, piyasa yöneticisi, dengeleme ile ilgili 
olarak gerçekleşen tüm gelirler ve giderler için bir özet hesap oluşturur. Her bir tahakkuk hesabı 

faturalama dönemi (tahakkuk dönemi) için, tahakkuk özet hesabı bakiyesi belirlenir. Eğer hesaba 

kaydedilebilecek gelirlerin kaydedilebilir giderlerden daha düşük olması bekleniyorsa, piyasa yöneticisi 
daha önceden yayınlanan ve tahakkuk süresi boyunca değişmeyen bir dengeleme tahakkuku 

gerçekleştirir. Tahakkuk dönemi gaz yılı ile aynıdır. Dengeleme tahakkuku, standart yük profiline sahip 

kullanıcıları  ve gün içi tüketimi kaydeden sayaç okumasına tabi kullanıcıları olan dengeleme grubu 

yöneticilerine uygulanır. Tahakkuk hesabındaki açık veya fazla tutar bir sonraki projeksiyonda 

düzeltme olarak dikkate alınır ve tahakkuk tutarı buna göre arttırılır veya azaltılır. Dolayısıyla, 

dengeleme tahakkuku NCG’nin dengeleme işlemlerinde nötrlüğü sağlamasına yardımcı olmaktadır.  

7.5. İngiltere – National Grid   

National Grid (NTS), fiziksel sistemi güvenli işletme sınırları içinde tutmaktan sorumludur. Bu 

sorumluluk, artık dengeleyici olarak hareket etmesini de içermektedir. Standart Şebeke Yönetmeliği 

(UNC) kapsamında, taşıtanlar sistem giriş ve çıkışlarını dengelemeye ve doğru nominasyonlar 

yapmaya teşvik edilir. Bir taşıtanın portföyünü dengede tutacak şekilde yönetememesi halinde, enerji 

dengeleme ücretleri uygulanmaktadır. Taşıtanlar, dengesizlik ücretleri ve programlama ücretleri 

yoluyla finansal açıdan açıdan dengede kalmaya teşvik edilmektedir. Bunların her ikisi de, günlük 

bazda hesaplanmaktadır. Ayrıca, NTS’nin gerçekleştirdiği dengeleme işlemlerinin maliyetlerinden 

etkilenmemesi için, gerekli olması halinde dengeleme sıfırlama ücretleri uygulanmaktadır. 

2014 yılındaki dengeleme hükümleri  

Dengesizlik ücretleri  

Dengesizlik ücretleri, sisteme fiili olarak verilen ve sistemden fiili olarak çekilen doğal gaz miktarlarına 

(girişler ve çıkışlar) dayanmaktadır. 

Girişler, alışlar ve giriş tahsisleri olarak tanımlanmaktadır (örneğin terminallerden, depolama 

tesislerinden çekişler). Çıkışlar ise, satış ve çıkış tahsisleri olarak tanımlanmaktadır (örneğin depolama 

tesislerine, dağıtım sistemlerine ve arz noktalarına verişler).  

Ücretler, girişler ve çıkışlar arasındaki farka göre hesaplanmaktadır. Buna göre;  

 Girişler = Çıkışlar : Dengesizlik yok  

 Girişler > Çıkışlar = Pozitif Dengesizlik (Fazla Teslim) 

 Girişler < Çıkışlar = Negatif Dengesizlik (Eksik Teslim) 

 

Eksik veya fazla teslim edilen doğal gazın, sistemde kullanılmak üzere NTS tarafından satın alındığı 

veya satıldığı kabul edilir. Ücretler gaz gününe ait sistem marjinal  fiyatları kullanılarak hesaplanır. 
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Pozitif dengesizlikler için sistem marjinal atış fiyatı, negatif dengesizlikler için sistem marjinal alış fiyatı 

kullanılır. 

Sistem marjinal alış ya da satış fiyatları, ortalama sistem fiyatına, varsayılan sistem marjinal fiyatına 

ortalama sistem fiyatının eklenmesi ya da çıkartılması yolu ile hesaplanır37.  

Bir gaz gününe ait sistem ortalama fiyatları; ilgili gaz gününe ilişkin tüm dengeleme işlem ücretlerinin 

toplamı, piyasa işlemlerinin ve dengelemeye ilişkin ticaret-dışı sistem işlemlerinin toplam miktarına 

bölünerek hesaplanan fiyatlardır (pens/kWh bazında).  İlgili gaz günü için herhangi bir dengeleme 

işlemi yapılmamış ise, sistem ortalama fiyatı, önceki 7 gaz günü için belirlenen sistem ortalama 
fiyatının aritmetik ortalamasıdır.  

Dengeleme işlem ücretleri veya piyasa işlem ücreti, ticaret sistemi işletmecisi tarafından NTS’ye her 

gün saat 19:00’da bildirilir. Dengeleme gazı alış-verişinin yapılabilmesi ve ortalama ve marjinal 
alış/satış fiyatlarının belirlenebilmesi için, 1999 yılından bu yana gün içi emtia piyasası (OCM) 

kullanılmaktadır. Nisan 2015 itibariyle, dengesizliklerin uzlaştırılmasına yönelik resmi fiyat olarak NTS 

tarafından ICE Endex OCM Endeksleri (sistem ortalama fiyatı, sistem marjinal alış ve satış fiyatları) 

kullanılmaktadır.  

Program Oluşturma Ücretleri  

Program oluşturma ücretleri, taşıtanların sisteme verileceğini ve sistemden çekileceğini bildirdiği 

miktarlara dayalı olarak belirlenmektedir. Taşıtan nominasyonları, doğal gazın nerede verileceğini ve 

nereden çekileceğini belirtmektedir. Bu tahminler, sistemde gerçekten akan doğal gaz miktarları 

(tahsisler) ile karşılaştırılmaktadır. Giriş programlama miktarı, giriş nominasyonları eksi giriş tahsisleri 

olarak tanımlanmaktadır. Tolerans seviyelerinin dışındaki  giriş programlama miktarları için, giriş 

program oluşturma ücretleri hesaplanmaktadır. Giriş program oluşturma ücretleri, aşağıdaki tabloda 

gösterildiği gibi sistem ortalama fiyatlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. Çıkış programlama miktarı, 
çıkış nominasyonları eksi çıkış tahsisleri olarak tanımlanmaktadır. 

Ücretler hesaplanırken nominasyonlara toleranslar uygulanmaktadır. Çıkış ücretlerine uygulanan 
toleranslar veriş noktasına bağlı olarak değişmektedir: 

Tablo 10 Tolerans Uygulaması  

Nominasyon  
Toleransı  Miktar Program Oluşturma 

Ücreti  
Nominasyonun 
ilk yüzde 3’ü  Ölü bant  Ücret yok  

%3-5  
İlk 
Ücretlendirilebilir 
Giriş Programlama 
Miktarı  

Miktar, Gaz Akış Gününe 
ait Sistem Ortalama 
Fiyatının %2’si ile çarpılır  

%5 + 
İkinci 
Ücretlendirilebilir 
Giriş Programlama 
Miktarı  

Miktar, Gaz Akış Gününe 
ait Sistem Ortalama 
Fiyatının %5’i ile çarpılır 

 

Veriş Noktası / Grubu  Tolerans  
DMC Veriş Noktası  %25 
VLDMC veya CSEP %3 
Kesintisiz Veriş Noktası Grubu  %20 
Kesintili Veriş Noktası Grubu %25 

Kaynak: NTS 

                                                      
 
 
37 Varsayılan sistem marjinal fiyatı, National Grid tarafından, yıllık kompresör yakıt maliyetlerini toplam sistem talebine 
bölünmesi ile elde edilen rakama ortalama kapasite ücretleri tahminlerinin eklenmesi suretiyle hesaplanmaktadır.   
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Toleransı aşan çıkış programlama miktarları için çıkış programlama ücretleri hesaplanır. Tüm çıkış 

programlama ücretleri,  belirlenen toleransın dışındaki ücretlendirilebilir miktarın gaz gününe ait sistem 

ortalama fiyatının yüzde 1’i ile çarpılmasıyla belirlenir.  

Dengeleme sıfırlama ücreti  

Her ay dengeleme ücretleri ve başka bazı tutarlar ile ilgili olarak NTS tarafından alınan veya alınacak 

miktarlar ile NTS tarafından ödenen veya ödenecek miktarlar arasındaki fark, dengeleme sıfırlama 

ücreti olarak ilgili taşıtanlara ödenir veya ilgili taşıtanlar tarafından ödenir. Dengeleme sıfırlama 

ücretleri; NTS’nin tahsil ettiği dengeleme ücretleri ile NTS’ye yapılan diğer ödemelerin toplamından 

NTS’nin yaptığı ödemeler çıkarıldıktan sonra bulunan  tutarın ilgili taşıtanın doğal gaz sistemine 
verişlerinin ve çekişlerinin toplamı ile çarpılması yoluyla hesaplanır. Dolayısıyla, NTS, genel 
dengeleme sürecinde finansal olarak nötr pozisyonda kalır.   

Artık dengeleme  

Artık dengeleme teşvikinin amacı, NTS’yi gaz gününde arz ve talebi dengelemeye teşvik etmek ve 

şebekeyi dengelemek amacıyla doğal gaz alış-satışı yapmayı gerekli görmesi halinde piyasa üzerinde 

yarattığı etkiyi en aza indirmektir. Ticari çerçeve, doğal gaz taşıtanlarının şebekeye arzlarını ve 
şebekeden taleplerini dengelemelerini gerektirmektedir. Eğer belirli bir günde, bu dengenin 
sağlanması beklenmiyor ise, bu durumda NTS artık dengeleyici olarak piyasaya girer ve  sistemdeki 
dengesizlikleri gidermek amacıyla alış veya satış yapar. 

Bu alış-satış işlemlerinin brüt değeri, tipik olarak yıllık 100 milyon £’in üzerindedir. Bu alış satış 
işlemleri sonucunda elde edilen gelirler veya yapılan giderler, sistem kullanıcıları tarafından karşılanır 
ve kullanıcıların sistemdeki değerlerine (tahsis edilen girişlerin ve çıkışların toplamının ikiye bölünmesi 
ile bulunan değer) dayalı olarak paylaştırılır. 

Bu teşvik, İletim Hattı Stoğu Ölçüsüne (LPM) ve Fiyat Performans Ölçüsüne (PPM) dayalı iki unsurdan 
oluşur. LPM teşvikleri, NTS’nin gaz günü başlangıcı ile gaz günü sonu arasında iletim hattı stoğu 
miktarları arasındaki farkı en aza indirmeye teşvik eder. Bu, gün içindeki dengesizliklerin çözülmesini 

ve bu sistem dengesizliklerini giderme maliyetinin dengesizlikten sorumlu sistem taşıtanlarına 

tahakkuk ettirilmesini amaçlamaktadır. Bu teşvik için hedef, halen, 2,8 mcm’lik bir değişiklik 

düzeyindedir ve NTS’nin tek bir günde kazanabileceği tutar, azami 1,5 mcm değişiklik için 4.000 £’dir. 
NTS’nin 15 mcm’den fazla iletim hattı stoğu hareketi cezası olarak tek bir günde kaybedebileceği 

azami tutar ise 30.000 £’dir. PPM, sistem ortalama fiyatına göre NTS’nin ticaret işlemlerinin fiyat 

aralığını ölçerek, artık dengeleme rolü sebebiyle piyasa üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmektedir. 

Bu, NTS’yi piyasa fiyatları üzerinde yarattığı etkiyi en aza indirmeye teşvik etmektedir. 

Bu teşvik için hedef fiyat aralığı, halen sistem ortalama fiyatının yüzde 1,5 seviyesindedir ve NTS’nin 
tek bir günde kazanabileceği azami tutar, sıfır fark ile elde edilebilecek olan 1.500 £’dir. NTS’nin tek bir 

günde kaybedebileceği azami tutar, sistem ortalama fiyatının yüzde 76’sı veya daha fazlasına karşılık 

gelen bir ticaret aralığı için uygulanan ceza olarak 30.000 £’dir.  

Dengeleme rejimi - 2015 değişiklikleri  

AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği gerekliliklerine uyumun sağlanması amacıyla, halen UNC, 
dengeleme hükümlerinde bir revizyon süreci yürütülmektedir (revizyon prosedürü 0494). Bu değişiklik 

sonucunda, NTS tarafından gerçekleştirilen alış piyasası dengeleme işlemleri, ancak sistem ortalama 

fiyatı ile varsayılan sistem marjinal fiyatının toplamından fazla olduğunda sistem marjinal alış fiyatlarını 

belirleyebilecektir; ve NTS tarafından gerçekleştirilen satış piyasası dengeleme işlemleri ancak sistem 

ortalama fiyatından varsayılan sistem marjinal fiyatını çıkarıldığında bulunan değerden düşük 

olduğunda standart marjinal satış fiyatlarını belirleyebilecektir. Bir pazarlama işleminin (alış veya satış) 

sistem marjinal dengeleme satış/alış fiyatını belirleme olanağı ortadan kaldırılmış olacaktır.  
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AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği gerekliliklerine uyumun sağlanması amacıyla NTS tarafından 

ilave değişiklikler gerçekleştirilecektir (revizyon prosedürü 0489 ve 0493). Bunlar arasında nominasyon 

rejiminde yapılacak değişiklikler ile dengeleme amacıyla taşıtanlara sağlanacak bilgilerde yapılacak 

değişiklikler yer almaktadır. Tüm değişiklikler 1 Ekim 2015 tarihine kadar uygulamaya girecektir. 

Nominasyonlar ile ilgili önerilerin başlıca özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:  

 İki ayrı nominasyon türünün oluşturulması (‘tek taraflı’ ve ‘iki taraflı’) 

 Enterkonneksiyon noktasının her bir tarafında taşıtanların nominasyonlarının ‘eşleştirilebilmesi’ 

için yeni bir süreç geliştirilmesi  

Mevcut UNC koşulları ile tutarlı olarak,  bir gaz günü için (kWh/gün) her bir NTS giriş ve çıkış 

noktasında ve diğer iletim sistemi işletmecileri ile enterkonneksiyon noktalarında nominasyonlar ve 

yeniden nominasyonlar sunulabilmektedir. Hem nominasyonlar hem de yeniden nominasyonlar için 

yeni nominasyon türü uygulamaya konulmuştur: iki taraflı ve tek taraflı. Bir taşıtan, bir gaz günü için 

her bir enterkonneksiyon noktasında birden fazla nominasyon veya yeniden nominasyon 
sunabilmektedir. Aşağıdaki şema, tek taraflı ve iki taraflı nominasyon ve yeniden nominasyon 

sürecinde ilgili taraflar arasındaki bilgi akışlarını ve tarafların rollerini göstermektedir. 

Şekil 47 Tek Taraflı/ İki Taraflı Nominasyon ve Yeniden Nominasyon Eşleştirme Süreci 

Zamanlamaları (İngilizce) 
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Kaynak: NTS 
 

Bir iletim sistemi işletmecisi tarafından nominasyon veya yeniden nominasyonların ancak sınırlı 

koşullar altında reddedilebileceği öngörülmektedir. Bunlar arasında sistem güvenliği ve istikrarı için 

açık tehdit oluşturan istisnai olaylar ve acil durumlar yer almaktadır. AB Dengeleme Şebeke 

Yönetmeliği fazla nominasyona (gün içi kesintili kapasite talebi) izin vermesine, bunu desteklemesine 
ve iletim sistemi işletmecisine kapasite hakkının üzerinde bir nominasyonu reddetme imkanı 

tanımasına rağmen, NTS İngiltere’deki mevcut rejim ile tutarlılığı sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu iki 

adımın da uygulamaya konulmamıştır ve bir taşıtana kapasite hakkının üzerinde gaz akışı tahsisi 

UNC’nin B bölümünde açıklanan kapasite aşım ücretlerine tabi olmaya devam edecektir. Nominasyon 

süreci ile ilgili değişiklikler mevcut düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  102 

Tablo 11 Enterkonneksiyon Noktalarındaki Mevcut ve Gelecekteki Düzenlemeler (İngilizce) 

 
Kaynak: NTS 

Ayrıca, AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği iletim sistemi işletmecileri tarafından taşıtanlara sunulacak 

bilgileri ve iletim sistemi işletmecisi, dağıtım sistemi işletmecileri ve tahmin taraflarının ilgili 

gerekliliklerini belirtmektedir. AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin bilgilendirme bölümündeki 

maddelerin çoğunun NTS rejimi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, NTS’nin taşıtanlara 

aşağıdaki bilgileri sağlaması için gerekli birkaç küçük değişiklik mevcuttur:  

 D-1 gaz günü için en geç saat 12:00’ye kadar sunulması gereken, günlük olarak ölçülmeyen 

çekişlerinin bir tahmini;  

 Günlük olarak ölçülmeyen tahminlerin doğruluğu ile ilgili olarak iki yılda yayınlanacak bir rapor  

 Taşıtanlara gaz gününden sonraki 1. gün (D+1) sonuna kadar sunulacak tahsis verileri  
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7.6. Sonuçlar 

Yukarıda incelenen tüm ülkelerde AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliği uygulamasının iyi bir şekilde 

ilerlediği görülmektedir. Dolayısıyla, yönetmeliğin tam uygulaması için 1 Ekim 2015 olarak belirlenen 

hedef tarihin tutturulabileceği görülmektedir. ACER yönetmelik uygulaması ile ilgili bir anket çalışması 

yürütmektedir ve sonuçlarını 2015 sonbahar aylarında açıklamayı amaçlamaktadır. 2014 

sonbaharında bir ön rapor yayınlanmıştır. AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin uygulama durumu ile 

ilgili bir başka raporun daha 2015 sonbaharında yayınlanması beklenmektedir. Yapılan analizlere 

dayalı olarak, incelenen beş ülkedeki durumun kısa bir özeti aşağıda sunulmaktadır. 

AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin uygulanmasında aşağıdaki spesifik engeller tespit edilmiştir 

(2014 ACER raporuna göre). Bunlar yukarıda analiz edilen sistemlerin 2015 yılında AB Dengeleme 

Şebeke Yönetmeliğini uygulama sürecinde getirdikleri en önemli değişiklikler ve karşılaşılan en temel 

zorluklar ile birleştirilerek sunulmuştur:  

 Potansiyel piyasa likiditesi eksikliği; 

 Zorlayıcı uygulama takvimi; 

 Tek bir ana arz kaynağının ve güzergahının olması; 

 İletim sistemi işletmecilerinin BT sistemlerinde gerekli iyileştirmeler; 

 Piyasa katılımcılarının yeni rejimi benimsemeye ve dengeleme faaliyetlerinde merkezi bir rol 

üstlenmeye hazırlıklı olma durumu; 

 Sistem dengelemesinin sağlanmasında iletim sistemi işletmecisinin rolünün azalması (iletim 

sistemi işletmecileri halen dengelemeden sorumlu nihai kuruluşlardır, ancak müdahalelerine 

bazı sınırlamalar getirilmiştir (örneğin İngiltere’de)) ve iletim sistemi işletmecisinin dengeleme 

işlemleri yaparken nötr olması (iletim sistemi işletmecileri dengeleme işlemlerini 
gerçekleştirirken para kazanmamalı veya kaybetmemelidir)  

 Ölçüm konusunda gerekli iyileştirmeler (istikrarlı bir bilgi akışı sağlayacak ve taşıtanların 

pozisyonlarını etkili bir şekilde dengelemelerine olanak tanıyacak gerçek zamanlı ölçüm)  

 Taşıtanlar için esnekliğe erişim sağlanması (örneğin sadece Hollanda taşıtanlara pozisyonlarını 

dengelemelerine yardımcı olacak iletim hattı stoğu esneklik hizmetlerine erişim imkanı 

sunmaktadır); 

 Eşit olmayan nominasyonları kabul etme yükümlülüğü ile piyasa likiditesi arasındaki boşluk; 

 Mevcut ve yeni sözleşmelerin homojen bir şekilde uygulanması; 

 Gerekli bilgilerin toplanması;  

 Dengeleme platformları ile üs ticaret sistemleri arasındaki koordinasyon (bunun birçok durumda 

oldukça karmaşık olduğu ortaya çıkmıştır, ancak dengeleme amacıyla mümkün olan en fazla 

likiditeye erişimi sağlamada çok önemli bir etkendir. Geçici dengeleme platformları neticede 

kaldırılmaktadır ve dengeleme işlemleri doğrudan taşıtanların daha fazla likiditeye erişebildikleri 

ana ticaret üssünde gerçekleştirilmektedir) 

 Dengesizlikler için son kullanıcılara uygulanan toleransların kaldırılması (piyasa oyuncularına 

tahsisler ve genel sistem dengelemesi ile ilgili gerekli bilgiler sağlandığında bu mantıklı bir 

adımdır) 

 Sınır ötesi işbirliği –Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin başarılı bir şekilde uygulanmasını 

sağlayacak çok önemli bir etken (özellikle iletim sistemi işletmecileri arasında koordinasyon 

gerektiren eşleştirme ve nominasyonlar ile ilgili olarak).  
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Aşağıdaki tablo, ACER tarafından 2014 yılında sunulan sonuçlar ve yukarıda yapılan analizler dikkate 

alınarak, bu raporda incelenen beş ülkede AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin uygulama durumu 

genel hatları ile sunulmaktadır:  

 

Tablo 12 Seçilen beş ülkede AB Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin uygulama durumu  

 İtalya Fransa Almanya Hollanda İngiltere 
AB Dengeleme Şebeke 
Yönetmeliği 
Önlemleri/Uygulama tarihi 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ticaret bildirimleri  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   
Ticaret platformu  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   
Nominasyonlar    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓ 
Günlük dengesizlik ücreti    ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ 
Gün içi yükümlülükleri          ✓   ✓       
Sıfırlama mekanizması  ✓     ✓   ✓ ✓   ✓   
Bilgi sağlama38   ✓ ✓       ✓     ✓ 
İletim hattı stoğu esneklik 
hizmeti 39             ✓       
Dengeleme platformu         ✓           
Geçici önlemler                      
Geçici günlük dengesizlik  
ücreti                      
Toleranslar40       ✓             
Alternatif dengeleme platformu         ✓           
 

                                                      
 
 
38 Almanya örneğinde, yukarıda belirtilen analiz sonucunda, bilgi sağlama yükümülüklerine ilişkin olarak herhangi bir işlem 

yapılmadığını oraya koymuştur. ACER 2014 sonbahar raporunda belirtildiği üzere, bunların 2016 yılı itibariyle uygulanacağı 
varsyılmaktadır.  
39 SRG örneğinde, iletim hattı stoğu hizmetine ilişkin herhangi bir öneri bulunmamaktadır. ACER uygulama raporunda bu 
hizmetin halen tartışılmakta olduğu belirtilmiştir.  
40 Fransa’da hiç bir tolerans uygulanmayacağı belirtilmesine rağmen, yukarıdaki analizler, opsiyonel toleransların halen 

mümkün olduğunu ortaya koymuştur.   
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8. ARZ GÜVENLİĞİ  

Ana Hatlar 

 Arz Güvenliği  

 LNG  

 Doğal Gaz Depolama  

 Örnek İncelemeleri  

o Fransa 

o Almanya 

o İtalya 

o Hollanda 

o İngiltere  

 Hassas Müşteriler  

Yönetici Özeti: 

Gaz transiti ile ilgili olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilim ve bununla ilişkili ithalat 
kesintileri riski göz önüne alındığında, arz güvenliği ile ilgili hususlar Avrupa Birliği’nde ve Üye 

Devletlerinde yeniden önem kazanmıştır. Etkili bir Arz Güvenliği Stratejisinin kabul edilmesi de AB’nin 

2025 Enerji Birliği yol haritasında ağırlıklı bir yere sahiptir. 

AB doğal gaz arz güvenliği ile ilgili 994/2010 sayılı Tüzüğünü revize etmektedir ve Üye Devletlerin arz 

açıkları ile baş edebilmeler, için yeterli bir çerçeveye sahip olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Revize 

edilen Tüzük hükümleri arasında gaz arzının kesintiye uğraması durumunda tüketicilere gaz 

teslimatlarının garanti altına alınması amacıyla 30-60 günlük bir arz standardının korunması ve aynı 

zamanda acil durum eylem planlarını da sürdürme ihtiyacı yer almaktadır. Ayrıca, AB 2014 yılında 
özellikle bölgesel bazda olmak üzere sınır ötesi enterkonneksiyonları geliştirmeyi ve  Avrupa işbirliğini 

güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir Enerji Güvenliği Stratejisi hazırlamıştır. 

Bununla birlikte, Üye Devletler, arz güvenliğini sağlama ve ithalat portföylerini geliştirme yaklaşımları 

bakımından halen farklılıklar sergilemektedir. Seçilen beş ülkenin tümü (İngiltere, Fransa, Almanya, 

Hollanda ve İtalya) özellikle yeni boru hattı güzergahları ve Orta Doğu ve Hazar Havzası’ndaki doğal 

gaz rezervlerine erişim üzerinde odaklanarak ithalat kaynaklarını ve transit güzergahlarını 

çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. 

Bu bölümde ayrıca, AB bağlamında ve seçilen beş ülkede LNG ve depolama kapasitesinin arz 

güvenliği ile ilgili olarak sağlayabileceği potansiyel katkılar da incelenmektedir. Genel düzeyde, LNG 

ve depolama kapasitesi doğal gaz piyasasında ilave esneklik ve bir arz krizi durumunda yeterli gaz 

miktarlarının mevcudiyetini sağlayabilecek bir konumdadır. Ancak, buradaki zorluk esnek bir küresel 

piyasada rekabetçi fiyatlarda ve yeterli miktarda LNG’ye erişim sağlamak ve depolama kapasitesinin 

serbest bir piyasada yeterli düzeyde dolu kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, LNG ve depolamanın arz 

güvenliğine nasıl dahil edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Doğal gaz sektöründe arz güvenliği ile ilgili olarak hassas müşterilerin durumu da bu bölümde ele 

alınmaktadır. Hem AB düzeyinde hem de Üye Devletler düzeyinde hassas müşterilerin standart bir 

tanımı bulunmamaktadır. Bu durum bir arz krizi durumunda hassas müşterilerin nasıl korunacağı ve 

acil durum doğal gaz arzlarını hangi ülkelerin/tedarikçilerin öncelikli olarak alacağı sorularını ortaya 

çıkarmaktadır.  
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Doğal gaz, Avrupa Birliği’nin enerji bileşiminin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmaktadır ve toplam talebin 

yüzde 66’sı ithalat yoluyla karşılanmaktadır41. İthalata bağımlılık düzeyi Avrupa Birliği çapında büyük 

değişkenlikler sergilemektedir. Bazı Üye Devletler yerli üretim imkanına sahip iken, çoğunluğu doğal 

gaz ithalatının büyük bir kısmı hatta tamamı için tek bir kaynağa bağlıdır. Avrupa Birliği’nin genel 

stratejisi hem sürdürülebilir hem de güvenilir kaynaklardan, rekabetçi fiyatlarda, istikrarlı, güvenli ve bol 

miktarda doğal gaz arzı  temin etmeye dayanmaktadır. 

8.1. Arz Güvenliği  

Rusya ile Ukrayna arasında 2009 yılında ortaya çıkan doğal gaz anlaşmazlığı yeni bir arz güvenliği 

stratejisine acil olarak ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra doğal gaz arzlarında 

yaşanan kesintiler, AB’nin doğal gaz arzının büyük kısmı Ukrayna üzerinden transit geçişe bağlı 

olduğundan dolayı bazı AB ülkelerinde  ciddi arz açıklarına yol açmıştır. Daha fazla arz kesintisini 
önlemeye yönelik bir tedbir olarak, AB 994/2010 sayılı Tüzüğü (Doğal gaz Arz Güvenliği) 

güçlendirmiştir. Bağlayıcı özelliği olan Tüzük Üye Devletlerin aşağıdaki uygulamaları kabul etmelerini 

gerektirmektedir:  

 Doğal gaz arz güvenliği ile ilgili tehditleri (yani bir üretim tesisinin veya taşıma hattının devreden 

çıkması) değerlendirmek için ortak bir göstergenin (N-1) oluşturulması. 

 N-1 kesintisi durumunda karşılanması gereken bir arz standardının (yani doğal gaz için korunan 
müşterilere en az 30 günlük doğal gaz temin etme kapasitesi) tanımlanması. 

 Sadece arz güvenliğinden (izlenmesinden) sorumlu ulusal bir kurumun atanması. 

 Arz risklerinin değerlendirildiği ve yeni doğal gaz altyapısı gibi önleyici tedbirlerin önerildiği bir 

Önleyici Eylem Planı hazırlanması. 

 Düzenleyici kurum tarafından, bir arz krizi ortaya çıktığında  kriz ile baş etmeye yönelik spesifik 

prosedürleri içeren Acil Durum Planlarının hazırlanması.  

 Doğal Gaz Koordinasyon Grubu’nun Komisyon’a, AB’nin içinde bulunabileceği acil bir durumda 
arz güvenliği tedbirlerinin koordinasyonu için danışman olarak destek sağlaması. 

Avrupa Komisyonu halen bu Tüzüğü revize etmektedir. 15 Ocak 2015 ile 8 Nisan 2015 tarihleri 
arasında bir kamuoyu istişare süreci yürütmüştür. İstişare sürecinde ele alınan önemli konular 

arasında arasında arz standardının yükseltilip yükseltilmeyeceği, bölgesel bir boyutun dahil 

edilebilmesi için önleyici ve acil durum eylem planlarının kapsamının nasıl genişletilebileceği ve daha 
fazla izole alanın kapsanabilmesi için altyapı standardının değiştirilmesi yer almıştır42. Daha fazla 
iyileştirme yapılabilecek alanlar kapsamında ciddi hava koşullarının ve ağır kış koşullarının dikkate 
alınması ihtiyacı ele alınmıştır. Komisyon’un 2015 yılı sonuna kadar bir revizyon önerisi sunması 

beklenmektedir. AB’nin arz güvenliği stratejisinin bir başka kilit bileşeni de, AB Üye Devletlerinin 
Rusya’ya olan bağımlılığının azaltılması amacıyla, arz kaynaklarının ve ithalat güzergahlarının 

çeşitlendirilmesini içermektedir. Sınırlı bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, Güney Gaz Koridoru 

altyapı kapasitesinin arttırılması ve Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu’dan Avrupa piyasalarına 

doğal gaz taşınması bağlamında ana kanal olma özelliğini korumaktadır. Önerilen Hazar Geçişli boru 

hattı ile ilgili olarak Azerbaycan ve Türkmenistan ile yapılan müzakereler Türkmen gazının Hazar 

denizi üzerinden taşınması bakımından oldukça önemli olacaktır. 

                                                      
 
 
41 Avrupa Komisyonu (2015): “İthalat ve Güvenli Arz”. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies  
42 Avrupa Komisyonu (2015): “Doğal gaz arz güvenliği hakkındaki 994/2010 sayılı Tüzüğün revizyonuna ilişkin kamuoyu 
istişarelerine cevaplar”. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.%20Findings%20document%20FOR%20PUBLICATION.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies
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AB, arz güvenliğini arttırmak için Güney Avrupa’da Akdeniz gaz üssü oluşturmayı düşünmektedir43. 
Avrupa hükümetleri yeterli miktarda doğal gaz arzını güvence altına almak amacıyla özellikle Cezayir 

olmak üzere Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile siyasi diyalog yürütmektedir. Güney Gaz 

Koridoru için gerekli projelere ek olarak, gaz üssü de orta çıkar projeleri (PCI) listesinde yer alacaktır. 

Sonuç olarak, bu altyapı projeleri imtiyazlı uygulamaya ve Avrupa’yı Birleştirme Fonundan (CEF) fon 
kullanmaya hak kazanmıştır. 

Ayrıca, Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilimleri göz önünde bulundurarak 

2014 yılında yeni bir Enerji Güvenliği Stratejisi uygulamaya koymuştur (COM/2014 330 nihai). Strateji 

hem kısa hem de uzun vadeli önlemler içermektedir.  

Kısa vade için, AB ve Üye Devletler, piyasanın ithalat kesintileri ile baş etme kapasitesini belirlemeye 

dönük enerji güvenliği stres testleri gerçekleştirmiştir. Stres testlerinde hem Rus doğal gazının AB’ye 

akışının tamamen durması hem de Ukrayna transit güzergahı üzerinden AB’ye Rus doğal gazı 

ithalatının 1-6 aylık bir dönem için kesintiye uğraması senaryoları için  simülasyonlar yapılmıştır. 

Testler, Rus gazına olan yaygın bağımlılık sebebiyle özellikle Doğu Avrupa’da olmak üzere arz 

açığının AB için ciddi sonuçlar doğuracağını göstermiştir. Bununla birlikte, AB Üye Devletleri arasında 

gerçekleştirilecek yaygın bir işbirliği korumaya tabi müşterilerin altı aylık bir kesinti boyunca doğal gaz 
almaya devam etmesini sağlayacaktır.  

Uzun vade için, stratejik binalarda ve sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasına ve tüketicilerin 

tüketimlerinin azaltılmasına yönelik hükümler içermektedir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları da 

dahil olmak üzere, yerli enerji üretiminin arttırılması ve aynı zamanda enerjinin arz açığı yaşayan 

bölgelere yönlendirilebilmesi için sınır ötesi enterkonneksiyonların daha fazla geliştirilmesi 

öngörülmektedir. 

Genel olarak, AB Üye Devletleri, eylem planlarının koordinasyonu, sınır ötesi boru hattı bağlantılarında 

ikili akışların sağlanması ve aynı zamanda, arz ve altyapı standardının güvence altına alınması 

sayesinde, bir arz krizine müdahale etme konusunda genel anlamda daha hazırlıklıdır. 

8.2. LNG  

Avrupa Birliği, halen arz güvenliğinin sağlanmasında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) oynayabileceği 

potansiyel rolü incelemektedir. Avrupa Enerji Düzenleyici Kurumları Konseyi (CEER), şebekenin daha 

izole bölgelerine doğal gaz arzı için ve bu konuda piyasaya güvenilemeyen bölgelerde 60 günlük arz 

standardının güvence altına alınabilmesi için LNG’nin kullanılabileceğini düşünmektedir. Ayrıca, 

Avrupa Komisyonu ayrı terminaller üzerinden Avrupa’ya ithal edilen LNG’nin yeni bir doğal gaz 
kaynağı teşkil ettiğini ve dolayısıyla, AB’nin genel çeşitlendirme stratejisine hizmet ettiğini 

savunmaktadır. Mevcut kapasite, potansiyel olarak, Avrupa’nın yıllık talebinin üçte birini 

karşılayabilecek düzeydedir, ancak 23 ithalat terminalinde gazlaştırma kapasitesinin sadece yüzde 

16’sı kullanılmaktadır44. Dolayısıyla, fazla kapasite Avrupa LNG piyasası için bir sorun teşkil 

etmektedir. LNG’yi önemli tüketici noktalarına bağlayan altyapının eksikliği sebebiyle, çoğu Avrupa 

ülkesinde azalan LNG talebi bu sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. 

 

 

 

 

                                                      
 
 
43 Üç UfM Enerji Platformunun (Doğal Gaz, Bölgesel Elektrik Piyasaları, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği) Çalışma 
Esasları Temmuz 2015’te Barselona’da tartışılmıştır (www.ufmsecretariat.org)  
44 GLE (2015): Madrid’te düzenlenen “Arz Güvenliğinde LNG Terminallerinin Operasyonel Rolleri” ile ilgili CEER Çalıştayında 
yapılan GLE sunumu. http://www.gie.eu/index.php/publications/cat_view/3-gle-publications 

http://www.ufmsecretariat.org/
http://www.gie.eu/index.php/publications/cat_view/3-gle-publications
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Şekil 48 Avrupa’da Mevcut ve Planlanan LNG Terminallerine Genel Bakış (İngilizce) 

 
 
Kaynak: GLE 

Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında küresel ölçekteki LNG rekabeti güçlü bir şekilde 

devam etmektedir. Bununla birlikte, Avustralya, Katar ve Afrika’daki yeni üretim olanakları ve üretim 

miktarları, küresel LNG piyasasındaki mevcut doğal gaz miktarlarını arttıracaktır. Böylelikle, Avrupa 

piyasaları için satın alınabilecek ve teslim edilebilecek daha fazla LNG mevcut olacak, bu da arz 

güvenliğini arttıracaktır. Taşıtanların LNG miktarlarını Asya ve ABD’deki daha yüksek değerli 

piyasalara yönlendirmesi sebebiyle, Avrupa şimdiye kadar LNG ticaretinde hep kaybeden taraf 
olmuştur. 

Terminal yapımının sermaye yoğun bir yatırım olması sebebiyle, LNG fiyatları, boru hattı doğal gazı 

fiyatlarına göre daha yüksektir. Ayrıca, ABD ithalat ile ilgili daha gevşek bir mevzuat sebebiyle son 

kaynak olarak nitelendirilebilecek bir piyasaya sahip iken, Asya ülkeleri gaz ihtiyaçlarının büyük bir 

kısmı için temel olarak LNG’ye bağımlı oldukları için en büyük LNG piyasası konumundadırlar. 

Dolayısıyla, LNG fiyatı küresel piyasadaki arz mevcudiyetine bağlıdır. Bir arz krizinin ortaya çıkması 

halinde,  AB Üye Devletlerinin  boru hattı doğal gazını telafi etmek amacıyla ithal edebilecekleri 

LNG’nin miktarı ve fiyatı, küresel LNG mevcudiyetine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, taşıma 

maliyetlerinin yüksek olması, boşaltma terminallerinin ve LNG’yi Avrupa’daki önemli tüketim 

merkezlerine bağlayan altyapının eksikliği sebebiyle, LNG, Rus boru hattı doğal gazına göre daha 

pahalıdır.  

Henüz çözüme kavuşturulamayan bir başka sorun da, LNG arzının kıta genelinde eşit olmayan bir 

şekilde dağılımıdır. Mevcut terminal kapasitesinin büyük bir kısmı, Batı ve Güney Avrupa’da yer 

almaktadır (örneğin İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Belçika). Bu ülkeler, LNG 
ithalatlarını arttırmaları halinde, gazlaştırma tesisleri olmayan diğer Avrupa piyasaları için boru hattı 

doğal gazı kapasitelerini boşa çıkaracaklardır. Ortak Çıkar Projeleri (PCI) çerçevesi içerisinde, 

Baltıklarda,  Polonya’da ve Güneydoğu Avrupa’da ilave 6 LNG gazlaştırma tesisinin daha yapılması 

planlanmaktadır. 

Bununla birlikte, LNG boru hattı, doğal gaz arzında kısa süreli yaşanabilecek kesintilere karşı bir 

riskten korunma aracı olarak güvenilir değildir. Çünkü LNG üreticisi ülkeler farklı fiyatlar arasındaki 

arbitraj imkanlarından yararlanmak ve sevkiyatlarını daha karlı başka piyasalara yönlendirmek isterler. 

Doğası gereği esnek olmakla birlikte, LNG, piyasa kısıtları ve fiziksel kısıtlar ile sevkiyatların başka 

daha karlı piyasalara yönlendirilmesi olasılığı göz önüne alındığında, acil durumlara cevap 
veremeyebilir. Arza ulaşmaktaki bu belirsizlik ve LNG’nin pahalılığı sebebiyle, Avrupa’nın LNG ithalatı, 
boru hattı doğal gazı ile rekabet etmek yerine botu hattı doğal gazını tamamlayıcı olarak 

kullanılmaktadır. 
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Son olarak, Avrupa, piyasanın yapısı sebebiyle LNG ithalatında etkinliğini kaybetmiştir. LNG halen 

Avrupa düzeyinde düzenlenmemektedir. Bunun yerine, LNG’ye erişim, ulusal düzenleyici kurumlar 

tarafından ilgi enerji şirketleri ve taşıtanlar ile işbirliği içerisinde düzenlemeye tabi tutulmaktadır. LNG 

terminallerine erişim ile ilgili sözleşmesel ve düzenleyici ortam düşünüldüğünde, Avrupa’nın LNG için 

cazip olmayan bir piyasa olduğu görülmüştür. Çoğu durumda sözleşmeler, fiyatların petrole 

endekslendiği ve spot bazlı fiyatların karakterize ettiği bazı esneklik hükümlerinin olduğu uzun vadeli  

düzenlemelere dayanmaktadır. Dolayısıyla, kıta Avrupası sözleşmeye dayalı fiyatlandırma formüllerini 

kullanmaktadır. Ulusal Dengeleme Noktası (NBP) sayesinde sadece İngiltere ticarete açık piyasa 

fiyatları kullanmaktadır; yani, arz ve talep dinamikleri takas fiyatını belirlemekte ve bu fiyat spot/kısa 

vadeli işlemlerde veya uzun vadeli yükümlülüklerde esas alınabilmektedir. Bu ikili fiyat belirleme 
mekanizması, Katar gibi LNG üreticilerini Avrupa’ya ihracat yapmaktan caydırmaktadır; çünkü bu 

durum, sevkiyatları, daha yüksek değerli piyasalara yönlendirmenin sunduğu arbitraj fırsatlarından 

yararlanmalarını sınırlamaktadır. Dolayısıyla, bir arz açığı durumunda AB’nin LNG’ye erişim imkanı 

sınırlanmaktadır. 

8.3. Doğal Gaz Depolama  

Toplam küresel doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 380 milyar metreküptür (bcm) ve bunun 

büyük bir kısmı daha olgunlaşmış piyasalarda yer almaktadır. Dünyadaki en büyük doğal gaz 
depolama piyasası ABD’dedir (110 bcm). ABD’yi, Rusya (66 bcm) ve Ukrayna (32 bcm) takip 
etmektedir. 

Doğal gaz depolama, aşağıdaki dört fonksiyondan birini veya daha fazlasını yerine getirebilir: 

 Arz ve talep arasındaki zamanlama farkının eşleştirilmesi: Yaz-kış arası, mevsim içi farklar, gün 

içi farklar. 

 İletim ve üretim altyapısına yapılan yatırımın ve bu varlıkların kullanımının optimizasyonu: 
Depolama, genellikle iletim veya üretim kapasitesine yapılacak ilave kapasite yatırımına göre 

çok daha ucuz bir alternatiftir. Depolama, aynı zamanda iletim şebekesinin dengelenmesinde de 

kilit bir rol oynar. 

 Arz güvenliğinin sağlanması: Arz hatlarındaki teknik arızalar ile ilişkili riskler ve siyasi olaylardan 

kaynaklanan teslim yapılmaması riski (Ukrayna) için yedekleme olanağı ve piyasa 

katılımcılarına potansiyel düzenleyici yükümlülüklere uymanın bir yolunu sunar. 

 Riskten korunma ve arbitraj fırsatları: Piyasa katılımcılarının risklere karşı korunma işlemleri ve 
örneğin spark spread, LNG ve hava koşullarına dayalı arbitraj işlemleri gerçekleştirmelerine 

olanak tanıyarak bağlantılı bir doğal gaz üssünde daha fazla likiditenin yaratılmasına imkan 
tanır. 

Yeraltı doğal gaz depolamanın üç ana türü mevcuttur: tükenmiş rezervuarlar, akiferler ve tuz 
kavernleri. Piyasa özelliklerine ve amaçlanan kullanıma bağlı olarak, depolama tesisi, depolama hacmi 
üzerinde, enjeksiyon ve çekiş hızı üzerinde veya bunların her ikisi üzerinde odaklanabilir. Avrupa’daki 

tükenmiş rezervuarlar geleneksel olarak büyük hacimler için oldukça uygundur, öte yandan bunlar 

enjeksiyon ve çekişlerin sabit ve yavaş bir hızla gerçekleştirilmesine olanak tanırlar. Dolayısıyla, bu tip 

tesisler, bütün yaz boyunca enjeksiyonun ve kış boyunca çekişlerin yapılmasını gerektiren mevsimsel 
değişkenliklere oldukça iyi bir şekilde cevap verirler. Avrupa’daki tuz kavernleri toplam işletme gazı 

hacmi bakımından genellikle küçüktürler, ancak sundukları hızlı enjeksiyon ve çekiş olanağı bu 

tesisleri kısa süreli, ay içi, hafta içi veya gün içi enjeksiyonlar ve çekişler için daha uygun kılmaktadır 

(yüksek döngülü depolama). Avrupa genelinde, geleneksel olarak, daha çok mevsimsel depolama 

üzerinde yoğunlaşılmış,  yüksek döngülü kısa vadeli depolama ile daha az ilgilenilmiştir. LNG 

terminallerinde olduğu gibi, depolama tesislerinin yeri ve erişilebilirliği, tesislerin bir şebekedeki fiziksel 

kısıtları, açıkları ve istikrarsızlıkları azaltmak için ne kadar etkili kullanılabileceğini belirlediğinden 

dolayı çok önemlidir. Avrupa şebekesinin farklı bölümleri arasında artan enterkonneksiyon, 

depolamanın  geleneksel şebeke sınırları içerisindeki belirli yerlerde sunabileceği esneklikten 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  110 

yararlanma olanağını büyük ölçüde arttırmıştır. Ancak yine de lokasyonu düşünülmesi gereken önemli 

bir faktör haline getiren önemli taşıma kısıtları veya fazlalık sorunlar mevcuttur.  

Doğal gaz depolama Avrupa doğal gaz piyasasının temel bir parçasını oluşturmaktadır ve toplam  

depolama AB müşterilerine toplam doğal gaz tesliminin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, doğal gaz depolama hacimleri, depolama rejimlerinin türleri ve doğal gaz depolama tesisine 
sahip şirketlerin sayısı bakımlarından AB Üye Devletleri arasında büyük değişkenlikler görülmektedir. 

Genel olarak, depolama, doğal gaz piyasası için çok önemli bir esneklik mekanizması sunmaktadır ve 

doğal gaz arz ve talep dinamiklerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.  

Doğal gaz depolamanın piyasaya entegrasyonu likidite ve arz güvenliği sağlayacaktır. Bununla birlikte, 

acil durum amaçları için ayrılan doğal gaz miktarları şeklinde stratejik depolama likiditeyi sınırlayabilir 

ve potansiyel olarak ulusal iletim sistemi işletmecilerine ve depolama sistemi işletmecilerine yönelik 

ticari depolama teşviklerini ortadan kaldırarak piyasayı bozabilir. Dolayısıyla, depolamanın arz 

güvenliği bakımından rolü daha yüksek maliyetler doğuracak ve daha az miktarlar mevcut olacağından 

dolayı genel arz güvenliğine zarar verecektir.  

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 2013/2014 kışı yumuşak geçmiş ve normalin altında bir talep 
gerçekleşmiştir. Bu durum, çekiş oranları düşük olduğu için depolama sahalarının çoğunluğunun dolu 

kaldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, depolama şimdiye kadar Avrupa’nın arz-talep dengesini 
geliştirmiş ve arz güvenliğini sağlamıştır. Bu koşullara rağmen, Ukrayna geçişli doğal gaz arzında 

yaşanan sorunlar sebebiyle arz güvenliği endişeleri yükselmiştir.  

Şekil 49 AB’de Doğal Gaz Depolama Durumuna Genel Bakış (İngilizce) 

 
 
Kaynak: SIA Partners 2012 

AB Üye Devletleri, stratejik doğal gaz rezervi tutmak için ülke gerekliliklerini güçlendirmeye veya ilave 

yükümlülükler uygulamaya yönelik önlemler almak için çalışmalar yapmaktadırlar. Avrupa çapında 

stoklar gerçekten arz güvenliği riskinin yönetilmesinde önemli bir yapı taşı oluşturacaktır. Ancak, 

Avrupa depolama piyasasındaki mevcut fazla kapasite durumu göz önüne alındığında, doğal gaz 
şirketleri ve iletm sistemi işletmecileri depolama tesislerinin genişletilmesi için yeni maliyetlerin 

üstlenilmesi konusunda isteksiz görünmektedirler. Arz güvenliğinin ticari bir zeminde sağlanabileceği 

konusunda yaygın bir uzlaşı mevcuttur. Sadece İtalya zorunlu stratejik depolama uygulamasına 

sahiptir (bakınız aşağıdaki bölüm).  

Ayrıca, sigorta olarak stratejik stok zorunluluğu getirmek doğal gaz piyasası için tehlikeli olabilir ve 

uzun vadede arz güvenliğini zayıflatabilir. Avrupa’daki depolama piyasası şu anda kapanan işletme 
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sahaları ve tesisler ile ilişkili yüksek maliyetler sebebiyle bir durgunluk yaşamaktadır. Ancak, depolama 
kapasitesi doğal gaz toptan satış piyasasının etkin bir şekilde işleyişini kolaylaştırır ve arz ve talep 

dinamiklerinin karşılanmasında belirli derecede bir esneklik sağlar. Dolayısıyla, depolama sistemi 

işletmecilerine (SSO) kısıtlamasız ve ayrım gözetmeyen bir şekilde sınır depolama kapasitesine erişim 

imkanı sağlanmalıdır ve adil taşıma tarifeleri sunulmalıdır45. Stratejik stoklar, iletim sistemi işletmecileri 

ve depolama sistemi işletmecileri için getirilen  stok yükümlülükleri ile, önceden tanımlanan acil 

durumlar için gerekecek doğal gaz miktarlarını piyasadan çekecektir46. Bu durum, ticaret şirketlerini ve 

tedarikçileri ilave depolama kapasitesi maliyetlerini üstlenmekten caydıracaktır. Dolayısıyla, piyasa 

oyuncuları doğal gaz miktarları ayıracakları ve arz açıklarına arz ve talep dinamiklerine dayalı olarak 

cevap vereceklerinden dolayı, iyi işleyen ve bozulmamış bir piyasa, en etkili mekanizmayı sunacaktır.  

8.3.1. Depolama Piyasasını Etkileyen Eğilimler  

Küresel finansal kriz, Avrupa’daki ekonomik yavaşlama, çok fazla miktarda ucuz kömür arzı ve düşük 

emisyon maliyetleri sebebiyle Avrupa’da gaz tüketimi 2009 yılından bu yana önemli ölçüde azalmıştır. 

Ekonomik toparlanmanın sonuçta tüketimde bir artışa yol açacak olmasına rağmen, bu artış oranının 

nispeten düşük olması beklenmektedir. Piyasada göreceli olarak yaşanan arz fazlası, mevsimsel 
volatilitenin azalmasına ve alternatif esneklik kaynaklarının (iletim hattı stoğu gibi) artmasına yol 

açmıştır. Sonuç olarak, özellikle mevsimsel doğal gaz depolama talebi birkaç yıldır bastırılmış 

durumdadır. Belirli yerlerde ve belirli dönemlerde, mevsimsel (yaz – kış arası) farklar kriz öncesi 

yüksek seviyelere göre yüzde 90 daha düşük seviyelerdedir. 

Depolama talebi üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek çeşitli potansiyel eğilimler mevcuttur. 

 Avrupa’nın doğal gazı aldığı kaynakların uzun vadede değişmesi ve Rusya’ya olan yüksek 

düzeydeki bağımlılığın azalması. Bu durum, doğal gazın Güney ve Güneydoğudaki piyasalara 
nereler üzerinden geldiğini, dolayısıyla yeni taşıma boru hatlarını ve yeni doğal gaz üslerinin 

gelişimini desteklemek için depolamaya nerelerde  ihtiyaç duyulacağını önemli ölçüde 

değiştirecektir. 

 Doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında Ukrayna boru hatlarına olan bağımlılığın azalması. 

Yukarıda açıklanan durum gibi, bu da doğal gazın piyasaya gelirken izlediği güzergahı 

etkileyecektir. Aynı zamanda Ukrayna’da mevcut olan çok büyük ancak artık yaşlanan 

depolama kapasitesini daha az faydalı hale getirecektir, çünkü artık Ukrayna geçişli boru hattı 

sistemine aynı miktarda esneklik sağlaması gerekmeyecektir. Bu durum potansiyel olarak 

Ukrayna’da Ukrayna’da depolama yatırımlarının azalmasına ve eşzamanlı olarak Güneydoğu 

Avrupa ve Türkiye’de yatırım ihtiyacını artmasına yol açacaktır.  

 Avrupa’nın potansiyel olarak (transatlantik) LNG alıcısı haline gelmesi. LNG üretiminin artması 

ile birlikte, tedarikçiler piyasanın absorbe edemeyeceği kadar fazla arz olduğu durumlarda, 
Avrupa’yı bir yutak olarak kullanarak daha yüksek marjlı piyasalarını korumak isteyebilirler. Bu 

durum, LNG terminallerinin yerleri ve depolama mevcudiyetinin düzeyi sebebiyle depolama ve 

Avrupa çapındaki akışların yeniden dengelenmesini gerektirecektir. 

 Kesintili yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş) elektrik üretiminin artması ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan yedek elektrik ihtiyacı. Bu durum, söz konusu yedek elektriğin doğal gaz 
yakıtlı tesislerde üretildiği yerlerde yüksek seviyede esnek doğal gaz depolamasının 

mevcudiyetini gerektirecektir; çünkü bu tesisler, doğal gaza sadece sınırlı ve haklı olarak 

öngörülemeyecek bir süre için ihtiyaç duyacaktır.    

                                                      
 
 
45 CEER (2014): “Doğal Gaz Depolama Piyasasına Yönelik Düzenleyici Önlemler Hakkında CEER Vizyonu  - İstişare Belgesi”. 
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/GAS/CEER_
Vision_Gas_Storage/CD/C14-GWG-112-03_CEER%20vision%20gas%20storage%20market_22102014.pdf  
46 age. 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/GAS/CEER_Vision_Gas_Storage/CD/C14-GWG-112-03_CEER%20vision%20gas%20storage%20market_22102014.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/GAS/CEER_Vision_Gas_Storage/CD/C14-GWG-112-03_CEER%20vision%20gas%20storage%20market_22102014.pdf
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 Kömür kullanımı ile ilişkili CO2 emisyonunun maliyetinde artış. Bu artış doğal gaz için daha 
uygun bir ortam yaratacak ve kullanılan toplam doğal gaz miktarını, dolayısıyla doğal gaz 
depolamasına duyulan ihtiyacı arttıracaktır.  

 Avrupa’da yerli doğal gaz üretiminin azalması ve bunun ithalat bağımlılığını arttırması. 

Geleneksel olarak, Avrupa’da yerli doğal gaz üretimi (özellikle Groningen Sahasında) 

mevsimsel esneklik gazının büyük bir miktarını sağlamıştır. Esneklikteki azalma doğal gaz 
depolama talebinde artışa sebep olacaktır.   

 Yeni doğal gaz arz sözleşmelerinde daha az esneklik sağlanması yönünde bir eğilim mevcuttur. 

Bu durum, alıcıların giderek bu esnekliği ayrı bir kaynaktan sağlamalarını gerektirmektedir. Bu 
durum da depolama talebini arttıracaktır.  

Şekil 50 Groningen Üretimi - "Kleine Velden" dahil olmak üzere (İngilizce) 

 
 

Kaynak: NL Olie-en Gasportaal 

Şekil 51 Aylık Hollanda Doğal Gaz Üretimi  

 

    
 Kaynak: IEA 

Yukarıda belirtilen hususların her biri için, belirli bir eğilime cevap vermek için en bariz şekilde 

kullanılabilecek esneklik tipi, bir tarafta hızlı ve yüksek döngülü esneklikten, diğer tarafta mevsimsel 

düşük döngülü esnekliğe kadar değişiklik gösterebilir. Doğru bir depolama türü uygulandığından emin 

olmanın kilit etkenlerinden birisi, doğru yerde inşa edilmesi ve piyasadan doğru fiyat sinyallerinin 

alınmasıdır. Bunun için de likit bir doğal gaz üssü kaçınılmaz bir gerekliliktir.  
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8.3.2. Doğal Gaz Depolamasının Gelişimi  

Yeraltı doğal gaz depolarının geliştirilmesi zaman alıcı ve sermaye yoğun bir faaliyettir. Clingendael 

tarafından daha önce yapılan bir çalışmada bir depolama projesinin ortalama olarak 5 ile 12 yıl 

arasında tamamlanabileceği tahmin edilmiştir. Spesifik izin koşullarına ve yerel düzenlemelere bağlı 

olarak bazı ülkelerde bu süre 5 yıl daha uzayabilmektedir. 

Tablo 13 Depolama Türüne Göre Ortalama Proje Süresi  

Depolama Türü  Ortalama proje süresi – yıl  
Tükenmiş rezervuarlar  5-8 

Akiferler 10-12 
Tuz kavernleri  5-10 

 
Kaynak: Clingendael – Avrupa mevsimsel depolama piyasası  

Doğal gaz depolama yatırımlarının sermaye gideri maliyetinin önemli bir bölümü depolama tesisini 

işletebilmek için ihtiyaç duyulan yastık gazı için gereken sermayedir. Yastık gazı, bir depolama 

tesisinin işletebilmesi için depolama tesisinde bulunması gereken asgari doğal gaz miktarıdır. 

Dolayısıyla, yastık gazı ticari işletme için kullanılamaz; tesis işletmeye alınırken tesise girer ve en iyi 

ihtimalle tesis kapatılırken tekrar çıkarılabilir. 

Şekil 52 Yastık Gazı  

 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu / Sürdürülebilir Enerji Komitesi  

Depolama projelerinin gerçek maliyeti, tesis türüne ve tesisin yerine göre büyük değişkenlikler 

göstermektedir. Aşağıdaki şekil, Avrupa’daki proje maliyetleri için tahmin edilen aralıkları 

göstermektedir. Tesisler arasındaki devir veya dönüş hızı farklılıklarından dolayı, proje getirilerinin 
belirlenebilmesi için her bir proje türü  ayrı ayrı ele alınmalıdır.  

Şekil 53 Depolama Projelerinin Maliyetleri (000.000$/Bcf) 

 

 
Kaynaklar: CEDIGAZ. Global Insights, Clingendael, EIA 
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8.4. Örnek Ülke İncelemeleri  

8.4.1. Fransa 

Fransa’nın birincil enerji bileşiminde doğal gazın payı 2012 itibariyle yüzde 15’e yükselmiştir47. Yerli 
doğal gaz üretimi sınırlıdır; sadece 0,5 bcm’lik yerli doğal gaz üretimi, toplam iç tüketimin sadece 

yüzde 1’ini karşılamaktadır48. Öte yandan, 2014 itibariyle doğal gaz talebi 44 bcm düzeyindedir49. 
Fransa’nın 2012 yılındaki doğal gaz ithalatı, yaklaşık 45 bcm olarak gerçekleşmiştir ve nispeten 

çeşitlendirilmiş bir arz yapısına sahiptir50. Bu koşullar dikkate alındığında, artan talep karşısında çok 

geri düzeyde kalan yerli üretim, Fransa’nın doğal gaz arzının ithalat yoluyla sağlanmasını 

gerektirmektedir. 

Arz Güvenliği  

Çoğu AB Üye Devletine benzer şekilde, Fransa’nın doğal gaz arz güvenliği de doğal gaz 
kaynaklarının, altyapısının ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine ve doğal gaz miktarlarının 

korunması için yaygın doğal gaz depolama tesislerinin kullanılmasına bağlıdır. Spesifik olarak, Fransa 

Hükümeti Rusya dışındaki başka ülkelerde üretime dönük yatırımlar üzerinde odaklanmaktadır. 

Örneğin, Fransa’daki artan LNG uygulamaları ve ithalatı karşısında, Fransız gaz şirketleri Katar’da 

yatırımlar yapmaktadır.  

Doğal gaz arz güvenliği güvence altına alınmıştır. Fransa’daki doğal gaz şebekesi yüzde 130’luk bir 

seviye ile 994/2010 sayılı AB Tüzüğündeki N-1 standardını resmi olarak karşılamaktadır51. Dolayısıyla, 

Fransa bir yüksek talep döneminde, en büyük doğal gaz altyapısının tamamen devreden çıkması 

halinde bile toplam doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek dayanıklılığa sahiptir. Bu, mevcut doğal gaz 
teslimlerinin bileşik kapasitesinin, depolanabilecek büyük bir yedek kapasite oluşturmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Sınırlı mevzuat düzenlemeleri sebebiyle, olası bir doğal gaz arz açığına karşı  talep tarafı kısıtlaması 

gibi alternatif önlemler bulunmamaktadır. Ayrıca, üretimi kısa süreli olarak arttırma potansiyeli de yok 

denecek kadar azdır ve bir arz durumunda açıkların kapatılması amacıyla doğal gaz üretimini 

arttırmaya yönelik hükümet düzenlemeleri de bulunmamaktadır.  

Diğer yandan, enerji bileşiminin yüzde 75’ini oluşturan ve  elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını 

karşılayan nükleer enerji üretimi, enerji piyasasının geneli için arz güvenliğini sağlama ihtiyacını belirli 

ölçüde dengelemektedir52. Dolayısıyla, Fransa kısa bir süre önce nükleer üretimi 2025 yılına kadar 

talebin yüzde 50’sine düşürmeyi planladığını açıklamasına rağmen, hükümetin doğal gaz piyasasına 

yönelik arz güvenliği stratejisinde, nükleer enerji talebin karşılanmasında bir tampon görevi 

görmektedir.  

Fransa’nın yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimine  daha fazla ağırlık vermesi sebebiyle, nükleer 

enerjinin sağladığı tamponun zaman içinde azalacağını belirtmek gerekir. Fransa Hükümeti, 22 
Temmuz 2015 tarihinde kabul ettiği yeni bir kanun ile, enerji bileşiminde nükleer enerjinin payının 2025 

yılına kadar yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürmeyi kararlaştırmıştır. Kanun ilk olarak 2012 yılında 

Hollande’ın göreve geldiği seçim sırasında gündeme gelmiştir, bakanlıktaki  değişiklikler ve sektörün 

itirazları sebebiyle yasalaşması gecikmiştir. Bu 25 puanlık azalma, yenilenebilir enerji devreye 

girinceye kadar nükleer enerjinin ikamesi olarak doğal gaz ithalatının arttırılması gerekeceği anlamına 

                                                      
 
 
47 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: Fransa, s.184-198.  
48 age. 
49 age. 
50 age. 
51 age. 
52 Eurostat (2015): Nükleer Enerji İstatistikleri. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Nuclear_energy_statistics  
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gelmektedir. Dolayısıyla, doğal gaz arz güvenliği, orta vadede önemli bir konu haline gelecektir ve 
Fransa Hükümeti, LNG’yi daha yaygın bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. 

LNG 

Fransa’da faaliyet gösteren üç LNG liman terminali bulunmaktadır: Marsilya yakınlarındaki Fos 

Cavaou ve Fos Tonkin ile Atlantik kıyısındaki Montoir-de-Bretagne terminalleri. Bu terminaller, Elengy 
şirketine aittir ve üçüncü taraf erişimine açıktır. Bunların bileşik gazlaştırma kapasitesi, 72,5 bcm 
düzeyindedir. Dolayısıyla, LNG arzı fiyatlar makul düzeyde kaldığı sürece olası bir kriz durumunda 
Fransa’nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 24’ünü karşılayabilecektir. 

EDF, Dunkerque’te 13 bcm gazlaştırma kapasitesine sahip dördüncü bir LNG terminali  inşa 

etmektedir. Bu terminalin 2015 yılı sonuna kadar hizmete girmesi beklenmektedir. Mevcut 

terminallerdeki kapasitenin 4 ile 6,5 bcm arasında arttırılmasına planlanmıştır. Fransa, talebin 
karşılanmasında LNG’yi boru hattı doğal gazına karşı uygun bir alternatif olarak görmektedir. 

Dolayısıyla arz artışı, rekabetçi küresel LNG piyasasından elde edilebilmesi kaydıyla, daha fazla arz 

güvenliği sağlayacaktır. 

Doğal Gaz Depolama  

Fransa’nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 15,7 bcm düzeyindedir ve bu kapasite 15 

depolama tesisine dağılmış durumdadır53. Fransa’da iki ana yeraltı doğal gaz depolama etsisi 
işletmecisi bulunmaktadır. Bu rakamlar ışığında,  Fransa’daki depolama tesisi işletmecileri bir arz açığı 

durumunda doğal gaz talebinin üçte birini karşılayabilecek durumdadır; dolayısıyla, arz güvenliğine 

katkıda bulunmaktadırlar. Fransa şebekesinin doğrudan sınır ötesi enterkonneksiyonları yoluyla 

Belçika ve Almanya’dan da ilave depolama kapasitesine erişilebilmekte ve Fransa piyasasına arz için 

bu kapasiteden de yararlanılabilmektedir. Ancak, Belçika ve Almanya’daki depolama kapasitesinin 

büyük kısmı rezerve edilmiş olduğu ve piyasa için kullanılamayacağı için, buralardan kullanılabilecek 

miktarlar sınırlıdır. 

Yaz ve kış dönemleri arasındaki doğal gaz fiyat farkının marjinalleştirilmesi sonucunda, Fransa’daki 

tedarikçiler talebin düşük olduğu yaz aylarında  depolama tesislerine doğal gaz enjekte etmekten 
caydırılmıştır. Dolayısıyla, 2013 yılında Enerji ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü (DGEC) doğal gaz 
depolamasını uygun bir seviyede tutmak amacıyla ulusal mevzuatın güçlendirilmesine yönelik bir 

istişare süreci başlatmıştır. Fransa’da yeraltı depolamasına erişim verimsiz durumdadır ve piyasa 

mekanizmalarından ziyade yükümlülüklere dayanmaktadır. Çeşitli yükümlülüklerin (sözleşmesel, arz 

sürekliliği, dengeleme ve depolama) mevcut olması arz güvenliğini güvence altına almaz, esneklik 

araçları ile son kullanıcılar arasındaki rekabeti bozar ve böylelikle  piyasa başarısızlıklarına ve 

tüketicilerin daha yüksek maliyetlere katlanmalarına yol açar54. 

Temel reformlarda, depolama sisteminin, kış aylarında yaşanabilecek bir arz krizi durumunda yeterli 

doğal gaz miktarlarının mevcut olabilmesi için depolama stoku yaz aylarında doldurulacak şekilde 

işletilmesi öngörülmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi, tedarikçiler ve ticaret şirketleri için getirilen 

zorunlu yükümlülükler ile depolamaya erişimin ve depolama stoğunun kullanımının düzenlenmesi, 
depolama kapasitesinin değerini düşürür ve piyasa davranışını piyasa verimliliğinin ve sonuçta arz 

güvenliğinin zararına olacak şekilde bozar.   

8.4.2. Almanya  

İngiltere ve Hollanda’nın aksine, Almanya sınırlı yerli doğal gaz üretimine sahiptir ve çok büyük ölçüde 

ithalata bağımlıdır. Arz güvenliği bakımından, ülke çeşitlendirilmiş ve esnek arz altyapısından 

yararlanmaktadır.  Almanya yaygın bir doğal gaz boru hattı şebekesine, ithalat terminallerine ve doğal 

                                                      
 
 
53 Eurogas (2015): Eurogas İstatistik Raporu 2014. http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014.pdf  
54 EFET (2015): Yeraltı doğal gaz depolarına üçüncü taraf erişimi ve depolama yükümlülükleri ile ilgili DGEC istişare süreci.  
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gaz depolama tesislerine sahiptir. Mevcut altyapı, yeterli doğal gaz miktarları mevcut olduğu sürece 

sanayi ve konut sektörlerindeki son kullanıcılarına ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. 

2012 itibariyle toplam doğal gaz tüketimi, 87,2 milyar metreküp (bcm) olarak gerçekleşmiştir ve doğal 

gaz ulusal enerji bileşiminde yüzde 22’lik bir paya sahiptir55. Diğer yandan, Almanya’nın yerli doğal gaz 
üretimi ise sadece 12,3 bcm olarak gerçekleşmiştir56. Almanya’da hem doğal gaz üretiminin hem de 
talebin uzun vadede düşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları şebekeye 

entegre edilinceye kadar orta vadede doğal gazın payının ve öneminin artmaya devam etmesi 

beklenmektedir.  

Arz Güvenliği  

Almanya’nın arz güvenliği ile ilgili olarak izlediği stratejiler, diğer AB Üye Devletlerinin izlediği 

stratejilerden keskin bir şekilde farklılık göstermektedir. Enerji politikası halen büyük ölçüde ulusal yetki 

alanı dahilinde olduğu için, Almanya Hükümeti özellikle Rusya olmak üzere üçüncü ülke üreticiler ile 

ikili sözleşmeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yerli üretim çok sınırlı düzeyde olduğu için doğal gaz 
talebinin yüzde 84’ünü  ithalat yoluyla karşılanmaktadır ve Rusya bu ithalatta yüzde 38’lik bir paya 

sahiptir57. 

Arz güvenliğinin arttırılması bağlamında, Alman hükümet yetkilileri, bir doğal gaz tüketicisi olarak 

Almanya ve bir üretici ve ihracatçı olarak Rusya arasındaki karşılıklı olarak birbirine bağımlı ilişkinin 

önemini  kabul etmektedirler. Dolayısıyla, Almanya’nın çabaları Moskova ile istikrarlı bağlar tesis etme 

ve iletim güvenliğini arttırma üzerinde odaklanmaktadır. Almanya Hükümeti, karşılıklı bağımlılık 

çerçevesini güçlendirmenin daha yüksek bir arz güvenliği sağlayacağı düşüncesini esas almaktadır.  

Polonya, Ukrayna ve Belarus gibi ülkeleri devre dışı bırakan Kuzey Akım boru hattının geliştirilmesi 

fikri bu karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Kuzey Akım potansiyel 

transit kesintilerine karşı, Almanya piyasalarına doğrudan güvenli doğal gaz akışını güvence altına 

alacak şekilde tasarlanmıştır. Halen sadece toplam 55 bcm’lik kapasitenin sadece 22,5 bcm’lik bölümü 

kullanılmaktadır ve kapasitenin 2019 yılına kadar 110 bcm’e yükseltilmesi planlanmaktadır. Son 

olarak, Almanya transit güzergahlarının ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla Orta Doğu ve 

Hazar Denizinde üretime dönük yatırımlar da yapmaktadır. 

LNG 

Almanya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısı bulunmamaktadır. Başlangıçta E-ON Energie GmbH 
tarafından Wilhelmshaven’de yıllık 10 bcm’ kapasiteli bir LNG Terminalinin yapılması planlanıyordu58. 
Ancak, fizibilite etüdü sonucunda terminalin ekonomik ve teknik gerekçelerle ticari açıdan sürdürülebilir 

olmadığının ortaya çıkması ile birlikte projeden vazgeçilmiştir. 

Bununla birlikte, bazı Alman şirketleri komşu Hollanda’daki LNG terminallerinde gazlaştırma 

kapasiteleri rezerve etmiştir. Örneğin, E-ON Ruhrgas ve RWE şirketlerinin her biri Rotterdam’da 3 

bcm’lik kapasite rezerve etmiştir. Ayrıca, Federal Hükümet LNG’nin uzun vadede LNG’nin stratejik 

açıdan önemli bir doğal gaz kaynağı haline geleceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla, Almanya LNG 
terminallerine erişimi arz güvenliğini sağlamanın ve mevsimsel talep dalgalanmalarından ve kısa süreli 
arz kesintilerinden korunmanın hayati bir bileşeni olarak değerlendirmektedir.  

 

 

                                                      
 
 
55 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: Almanya, s.199-213.  
56 age. 
57 age. 
58 E.ON (2005): “E-ON Almanya’daki ilk LNG Projesini Wilhelmshaven’de gerçekleştirmeyi planlıyor”. 
http://www.eon.com/en/media/news/press-releases/2005/10/27/e-dot-on-is-planning-its-first-german-lng-project-in-
wilhelmshaven.html  
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Doğal Gaz Depolama  

Almanya, halen toplam kapasitesi 22,7 bcm olan 51 doğal gaz depolama tesisine sahiptir. Bu tesisler 
yirmiden fazla özel şirkete aittir ve tüm ülkeye eşit bir şekilde dağılmış durumdadırlar59. Ayrıca, 

planlanan veya inşa halinde olan yeni tesisler de mevcuttur. Bunlar 8,2 bcm’lik bir ilave kapasite ile 

açık zamanlarında kullanılabilecek yedek kapasite sunarak arz güvenliğini arttırabilirler60.  

Almanya’daki depolama piyasası düzenlemeye halen tabi değildir. Ayrıca bu aşamada arz güvenliğini 

sağlamaya yönelik zorunlu depolama yükümlülükleri veya kamuya ait depolama tesisleri de 

bulunmamaktadır. 2015 yazında, gelecekte zorunlu depolama yükümlülüklerinin getirilip getirilmemesi 

hakkında bir istişare süreci yürütülmüştür. Depolama sistemi işletmecilerinin (SSO) tesislerine erişim 

imkanı tanımaları ve diğer hizmetleri adil bir piyasa fiyatı üzerinden sağlamaları gerekmektedir. 

Depolamaya üçüncü taraf erişimi (yani taşıtanlarca), standart olmayan sözleşmeler ve depolama 

sistemi işletmecileri tarafından kararlaştırılan tarifeler üzerinden müzakere edilmektedir.  

Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan bir 

raporda belirtilddiği gibi, Alman Hükümeti stratejik yedek yükümlülüğü getirmeyi veya depolama 

yükümlülüklerini arttırmayı düşünmektedir61. Bu düşünce, depolama kapasitesinin gerçekte ticaret 

şirketleri tarafından yeterince kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili belirsizlikler ve Rusya ile yükselen 

gerilimlerin doğurduğu endişeler etrafından ortaya çıkmıştır. Länder ve Bundesrat’ın (Üst Meclis) rızası 

ile 10 bcm’lik bir stratejik stok önerilmiştir ve iletim sistemi  işletmecileri için kapsamlı depolama 

kullanım hakları ve tedarikçiler için depolama yükümlülükleri öngörülmektedir. Bununla birlikte, stratejik 

depolama çok maliyetlidir ve doğal gaz mevcudiyetinin korunması amacıyla piyasa mümkün olan en 

verimli şekilde işletildiği için ticaret şirketlerine/tedarikçilere yönelik depolama yükümlülükleri gereksiz 
görünmektedir.  

Ayrıca, depolama kapasitesi rezerve etme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, 994/2010 sayılı AB 

Tüzüğü uyarınca arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik açık hükümler mevcuttur. Koruma altındaki 

mesken tedarikçileri ile aynı grup son kullanıcılara (mesken veya sanayi işletmeleri) hizmet veren 

bölge ısıtma kuruluşları, depolama kapasitesi rezerve ederek ya da bağımsız olarak doğal gaz satın 

alarak güvenli arz sağlamakla yükümlüdür.  

8.4.3. İtalya 

Belirli miktarda yerli doğal gaz rezervi bulunmasına rağmen, İtalya’nın doğal gaz üretimi artan talep 

karşısında gelecekte giderek azalacaktır. Artan doğal gaz talebi, elektrik üretiminde doğal gaz 
kullanımının artmasına bağlanabilir. Bu değişim, İtalya’nın petrol ithalatına olan bağımlılığının 

azaltılmasını amaçlayan ulusal bir programa bağlanabilir. Dolayısıyla, yerli üretimdeki düşüş  ve artan 
talep arz güvenliği önlemlerinin acil bir şekilde uygulamaya konulmasını gerektirmektedir. 

İtalya doğal gaz piyasası ile ilgili olarak, doğal gazın ısıtma ve elektrik üretiminde yaygın bir şekilde 

kullanılması sebebiyle konut sektörü tüketimin üçte birini oluşturmaktadır. 2013 yılında üretim 8,6 

bcm’de kalırken toplam tüketim 69 bcm olarak gerçekleşmiştir62. Ayrıca, İtalya 2012 yılında ulusal 

talebinin yüzde 88,5’ini ithalat yoluyla karşılamıştır ve be eğilimin daha da artması beklenmektedir.63.  

Arz Güvenliği  

İtalya Hükümeti, arz güvenliği ile ilgili olarak aktif bir şekilde iki strateji izlemektedir. Bir yanda İtalyan 

Hükümeti, diğer Avrupa ülkeleri ile benzer şekilde arz kaynaklarını ve ithalat güzergahlarını 

                                                      
 
 
59 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: Almanya, s.199-213.  
60 age. 
61 Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı (BMWi) (2015): Yayınlar. 
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=716502.html  
62 Eurogas (2015): Eurogas İstatistik Raporu 2014. http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014.pdf 
63 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: İtalya, s.258-271. 
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çeşitlendirmek için çaba sarf etmektedir. Diğer yandan, İtalyan yetkililer özellikle depolama ve LNG 

olmak üzere doğal gaz piyasasını düzenlemek için talep tarafı piyasa mekanizmalarından 

yararlanmaktadır. 

Arzın çeşitlendirilmesi ile ilgili olarak, İtalyan doğal gaz şirketleri tarafından yapılan girişimler 

çoğunlukla Hazar gazının (özellikle Türkmen ve Azeri gazı) batıdaki Avrupa piyasalarına getirmeye 

yöneliktir. ENI gibi önemli enerji şirketleri, 2018 yılında tamamlanması ve azami 20 bcm kapasiteye 

sahip olması planlanan Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) gibi önemli altyapı projeleri üzerinde 

odaklanmaktadırlar64. Bu gibi projeler, Rusya dışında bir kaynaktan doğal gaz tedariki sağlayarak arz 

güvenliğini geliştirmektedir. 

Piyasa tarafında, İtalyan Hükümeti fiyat dalgalanmaların kontrol altına alınmasına, depolama 

sisteminin koordine edilmesine ve doğal gaz piyasasında kırılganlıkların azaltılmasına yönelik olarak 

tasarlanan bir acil durum müdahale politikasını onaylanmıştır. Özellikle, stratejik ve işletme gazı 

depolama için asgari gereklilikler şeklinde zorunlu arz güvenliği önlemleri uygulamaya konulmuştur. 

Getirilen diğer önlemler arasında  gaz ithalatının arttırılmasına ve gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik 

yayınlanan kararnameler yer almaktadır. 

LNG 

İtalya’da iki LNG gazlaştırma terminali bulunmaktadır: bunlardan biri Liguria bölgesindeki 

Panigaglia’da bulunmaktadır, diğeri ise  Rovigo yakınlarında Adriyatik Denizindeki bir kıyı ötesi 

terminalidir. Bunların toplam gazlaştırma kapasitesi 10,8 bcm’dir.65 Ayrıca Toscana bölgesindeki 

Livorno’da, bu kapasiteye 4 bcm daha ekleme potansiyeline sahip  üçüncü bir  LNG terminali faaliyet 

göstermektedir66. LNG ilave bir ithalat kaynağı sunmakta, böylelikle arz güvenliğine katkıda 

bulunmaktadır. Ancak, toplam kapasite, boru hatları ile gelen doğal gazdaki ithalat kesintileri 
durumunda talebi tek başına karşılayabilecek düzeyde değildir. 

Doğal Gaz depolama  

İtalya’daki mevcut depolama kapasitesi yaklaşık 16,5 bcm’dir ve 2013 itibariyle doğal gaz tüketiminin 

neredeyse yüzde 28’ine eşdeğerdir67. Mevcut kapasite daha sonra, iki bileşene ayrılmaktadır. İlk 

olarak, 4,5 bcm doğal gaz ithalatçılarının ve üreticilerinin katkıları ve finansal taahhütleri ile stratejik 

depolama için ayrılmıştır68.Kalan 12 bcm, ticari olarak tahsis edilmiştir ve çoğunlukla kuzeyde yer alan 

ve çeşitli depolama şirketlerine ait 10 depolama sahasında tutulmaktadır69.  

Daha önce de belirtildiği gibi, doğal gaz depolama altyapısı İtalya doğal gaz piyasasının ve arz 

güvenliğinin önemli bir temel direğini oluşturmaktadır. Depolama kapasitesinin talebin düşük olduğu 

yaz aylarında doldurulması ve talebin en yüksek düzeylere ulaştığı kış aylarında kullanılması 

öngörülmektedir. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı her yıl toplam doğal gaz ithalatını hesapladıktan sonra 

asgari doğal gaz depolama miktarlarını yayınlamaktadır.  

Stratejik depolama puant ithalatın yüzde 50’sine karşılık gelen arz kesintilerini en az 60 gün boyunca 
karşılayabilecek düzeyde olmalıdır ve aynı zamanda çekiş kapasitesi kış talebinin yüzde 70’ini etkili bir 

şekilde karşılayabilmelidir. Ayrıca, ithalat kesintilerinden kaynaklanabilecek potansiyel gaz açıklarını   

hafifletebilmek için stratejik doğal gaz rezervlerinden ilave stok çekilebilmektedir. Böylelikle, arz 
güvenliği kısa bir süre için sağlanabilmektedir.  

Depolama sahalarının büyük bir çoğunluğu, gaz depolama sistemi işletmecisi Stogit tarafından 

yönetilmektedir. Şirket, çoğunluk hissedarı kamuya ait Cassa Depositi & Prestiti holding olan SNAM 

                                                      
 
 
64 Trans-Adriyatik Boru Hattı (2015): Boru Hattı. http://www.tap-ag.com/the-pipeline  
65 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: İtalya, s.258-271. 
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Grubuna bağlıdır. Tamamen entegre tedarikçi Edison S.p.A.’ya ait Edison Stoccaggio şirketi de üç 

küçük depolama sahasına sahiptir.  

Yaklaşık 4,6 bcm’lik depolama kapasitesi  stratejik depolama için ayrılmıştır: 164/2000 sayılı 

Kararname stratejik depolamayı “potansiyel arz açıklarına veya azalmalarına ya da doğal gaz 
sistemindeki kriz durumlarına  karşı tutulan doğal gaz” olarak tanımlamaktadır. Aynı Kararnamenin 

93/11 sayılı Kararname ile değiştirilen Madde 12 Paragraf 11 hükümleri ile 29 Mart 2012 sayılı 

Bakanlık Kararının Madde 1 Paragraf 1 hükümlerine göre, stratejik depolama hizmetinden doğan 

maliyetler, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri  doğal gaz miktarlarının belirli bir payına dayalı olarak doğal 

gaz üreticileri ve ithalatçıları tarafından karşılanmaktadır. Bu pay, hem ithalat altyapısındaki hem de 

ulusal üretimdeki kapasite gelişmeleri dikkate alınarak Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından her yıl 

belirlenmektedir. Üreticilere ve ithalatçılara uygulanacak ücretler, İtalya’nın ulusal düzenleyici kurumu 

AEEGSI tarafından belirlenmektedir (149/2012/R/gas sayılı Karar). Bu ücretler belirlenirken,  yukarıda 

belirtilen taraflarca depolama tesisi işletmecilerine ödenen CST adlı değişken bir birim 

kullanılmaktadır. Stratejik depolamanın toplam miktarı Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yıllık 

bazda ve doğal gaz sistemi Acil Durum ve İzleme Komitesi ile istişare içerisinde uzlaştırılmaktadır. 

Ancak, ağır bir şekilde düzenlemeye tabi tutulan bir depolama piyasası piyasa mekanizmalarının arz 

güvenliğine katkıda bulunma imkânlarını engelleyecektir. Depolamaya erişimde ayrımcılık sorunu 

yaşanmaktadır; depolama kapasitesine enjeksiyonlar ve çekişler kısıtlıdır ve son kullanıcılara doğal 

gaz teslim eden önceden tanımlanmış tedarikçi profillerine dayalıdır. Bununla birlikte, İtalyan Hükümeti 

ve düzenleyici kurum (AEEG) piyasanın serbestleştirilmesi için depolama kapasitesinin tahsis 

edilmesini ve bir ihale sistemine dayalı olarak erişimi sağlamayı amaçlayan reformlar yapmışlardır.  

8.4.4. Hollanda  

Doğal gaz piyasası 2012 itibariyle Hollanda’nın enerji bilişiminde yüzde 42’lik bir paya sahiptir ve 

toplam talebin artması beklenmektedir70. Dolayısıyla, doğal gaz ülkenin ana yakıt kaynağı olmaya 

devam etmekte ve rüzgar ve güneş gibi kesintili yenilenebilir enerji için önemli bir ikame kaynak 
sunmaktadır. 

2012 itibariyle Hollanda’da toplam doğal gaz üretimi 80 bcm’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu 

üretim miktarının içinde Groningen 64 bcm’lik bir paya sahiptir. Öte yandan 2011 itibariyle Hollanda’nın 

iç tüketimi yaklaşık 48 bcm olarak gerçekleşmiştir71. Hollanda, ABD’deki en büyük doğal gaz üreticisi 

konumundadır ve Kuzeybatı Avrupa’da bir doğal gaz üssü olarak hareket etmektedir; dolayısıyla fazla 

üretimini ihraç etmenin yanı sıra önemli miktarlarda doğal gaz ithal etmektedir. 

Arz Güvenliği 

Doğal gaz rezervlerinin çok büyük miktarda olması, Hollanda’ya yüksek düzeyde bir arz güvenliği 

sağlamaktadır. Hollanda’nın doğal gaz üretiminin, yurt içi tüketiminden fazla olması sebebiyle ülke net 

ihracatçı haline gelmiştir. Yüksek düzeydeki üretim ile birlikte mevcut gelişmiş ve yaygın altyapı 

şebekesi iç tüketim için arz güvenliğini güvence altına almaktadır.  

Yerli üretimin azalması beklendiğinden dolayı, depolama kapasitesine ve LNG tesislerine gerekli 

yatırımların yapılması arz esnekliğinin korunmasında hayati önem taşıyacaktır. Hollanda’daki iletim 

sistemi  işletmecisi (Gasunie Transport Services – GTS) ile ulusal dağıtım sistemi işletmecilerinin, arz 

güvenliğinin sağlanması amacıyla, kapasite ihtiyaçlarını ve doğal gaz şebekesinde planlanan 

yatırımları ayrıntılı olarak açıklayan altı aylık raporlar sunmaları gerekmektedir.  

                                                      
 
 
70 International Energy Agency (IEA) (2014): Energy Supply Security 2014 – Chapter 4: The Netherlands, pp.315-330. 
71 age. 
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Ayrıca, Hollanda Hükümeti, azalan üretimi telafi etmek ve doğal gaz dağıtım şebekesinde yeterli 

miktarda doğal gazın dolaşmasını sağlamak amacıyla Hazar ve Orta Asya doğal gazını Avrupa’ya 

getirmeye yönelik girişimleri desteklemektedir.  

LNG 

Halen Hollanda’da sadece Rotterdam yakınlarındaki GATE (Avrupa’ya Gaz Erişimi) LNG terminali 

LNG arzı sağlamaktadır. Tesisin toplam üretim potansiyeli 12 bcm’dir, ancak sadece yüzde 10 

kapasite ile çalışmaktadır. Dolayısıyla LNG, Asya’daki daha değerli piyasalara gittiği ve pahalı olduğu 

için tesis arz güvenliğine katkıda bulunamamaktadır. Bunun yerine, GATE gazlaştırma tesisi, boru 
hattı doğal gaz teslimlerini veya yerli üretim kapasitesini ikame etmek yerine puant doğal gaz talebinin 
karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.  

Doğal Gaz Depolama 

Hollanda’da toplam işletme kapasitesi 5,2 bcm olan dört yeraltı doğal gaz depolama tesisi 
bulunmaktadır72. Bunlara ek olarak, Hollanda sınıra yakın bölgelerde yer alan  ve Hollanda iletim 

sistemine bağlı olan Alman  depolama tesislerine de erişebilmektedir. Bu tesisler de ilave 1,5 bcm’lik 

işletme kapasitesi sunmaktadır73. Dolayısıyla, ithalat kesintileri durumunda depolama arz güvenliğine 
katkıda bulunabilmektedir, ancak tüm talebi tek başına karşılayabilecek düzeyde değildir. 

Yerli üretimin azalması ile birlikte, arz esnekliğinin sağlanmasında depolama kapasitesinin rolü giderek 

daha fazla önem kazanacaktır. Groningen sahasından çıkarılan doğal gaz, hem mevsimsel 
dalgalanmaların hem de piyasadaki arz ve talep değişkenliklerinin karşılanabilmesi için 39,5 bcm ile 

sınırlandırılmıştır; dolayısıyla, değişken üretici olarak faaliyet göstermektedir. Yerel halkın, gaz 
üretiminin sarsıntılara yol açtığı ve özel mülklere zarar verdiği yönündeki şikayetleri sebebiyle, üretimin 

2016 yılında daha da düşürülerek 33 bcm ile sınırlandırılması beklenmektedir74. Bununla birlikte, 
sahadaki üretim azaldıkça esneklik de azalacaktır. Gelecekteki depolama kapasitesi de, doğal gaz 
yakıtlı elektrik santrallerinin elektrik üretimini desteklemedeki artan rolünü güçlendirecektir. 

Groningen’deki üretim tavanı uygulaması sadece üretimi sınırlamamakta, aynı zamanda tüketim, 

depolama ve ihracat için kullanılabilecek doğal gaz miktarlarının kaybına yol açmaktadır. Hollanda, 
Kuzeybatı Avrupa’da kilit bir bölgesel tedarikçi olduğu için, genel arz güvenliğinin zarar görmesi riski 

devam etmektedir. 

Olası bir doğal gaz arz krizine karşı, mesken tüketicilerinin ve diğer hassas tüketicilerin korunmasına 

yönelik önlemler uygulamaya konulmuştur. Bir tedarikçinin son kullanıcılara doğal gaz teslim etme 
yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, GTS’nin yükümlülüğünü yerine getiremeyen tedarikçinin 

müşterilerinin doğal gaz almaya devam etmesini sağlamaya yönelik  müdahaleleri koordine etmesi 

gerekmektedir.  

8.4.5.   İngiltere 

İngiltere’nin enerji bileşiminde doğal gazın payı istikrarlı bir şekilde düşmektedir ve halen yüzde 34 

düzeyindedir. 2012 itibariyle toplam gaz talebi 78 bcm olarak gerçekleşmiştir75. Hollanda’ya benzer 

şekilde, İngiltere de doğal gaz üreten ve ihraç eden bir ülke konumundadır. Ülkenin doğal gaz üretimi 

2013 itibariyle 41 bcm düzeyindedir76. Doğal gaz arzının büyük bir kısmı Kuzey Denizinden ve İrlanda 

Denizinden gelmektedir.  

                                                      
 
 
72 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: Hollanda, s.315-330. 
73 age. 
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75 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2014): Enerji Arz Güvenliği 2014 – Bölüm 4: İngiltere, s.462-476. 
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Arz güvenliği ile ilgili olarak, İngiltere biraz daha yüksek bir arz güvenliği seviyesine sahiptir. Ülkenin 

toplam, ithalatı nispeten çeşitlendirilmiştir: ithalat kaynakları, Norveç (%54), Katar (%26) ve 

Hollanda’dır (%15). Yurt dışı tedarikçilerden doğal gaz ithalatını 2012 yılında 37 bcm olarak 

gerçekleşmiştir; bu miktar İngiltere’nin gereksinimin yüzde 47’sini karşılamıştır77. Dolayısıyla, azalan 

üretimi ve ithalatı artırma ihtiyacı göz önüne alındığında İngiltere daha fazla kaynak alımından oluşan 
bir arz güvenliği stratejisi üzerinde odaklanmaktadır. 

Arz Güvenliği  

Artan doğal gaz ihtiyacını karşılayabilmek için, İngiltere’nin arz güvenliği stratejisi ithalat kaynaklarının, 

altyapı kapasitesinin ve alternatif arz güzergahlarının çeşitlendirilmesi ihtiyacını ön plana 

çıkarmaktadır. Ayrıca, İngiltere Hükümeti piyasa likiditesini arttırılması ve kısa süreli ithalat 

kesintileriyle başa çıkılabilmesi amaçlarıyla, büyük ölçekli doğal gaz depolama tesislerine yatırım 

yaparak enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  

İthalat altyapısının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesinde temel olarak yerli doğal gaz üretimindeki  

azalmayı telafi etme ihtiyacı belirleyici olmaktadır. İngiltere’nin en büyük tedarikçisi olan Norveç’e 

uzanan üç boru hattı Kuzey Denizi rezervlerine erişimi sağlayacaktır. İlave iki boru hattı da, İngiltere’yi 

Kıta Avrupasına bağlayacaktır; bunlardan birisi Belçika’ya uzanan Enterkonnektör İngiltere boru hattı, 

diğeri ise Hollanda’ya uzanan Balgazand - Bacton (BBL) boru hattıdır.  

Doğal gaz sektörünün, piyasaya dayalı bir düzenleyici yapı ile yönetilmesi sebebiyle, arz güvenliğinin 

korunması konusunda İngiltere Hükümeti çoğunlukla piyasa dinamiklerine güvenmektedir. Bununla 

birlikte, İklim ve Enerji Bakanlığı (DECC), ulusal düzenleyici kurum (Ofgem) ve Doğal Gaz Şebekesi 

(NGG), alış şebekesinden veya depolama sahalarından müşterilere kadar uzanan tüketim yönlü 

şebekede arz güvenliğinin izlenmesi ile görevlidir. Dolayısıyla, piyasa artan talebi herhangi bir kesinti 

yaşanmadan karşılamak amacıyla ithalat ve depolama akışlarını kullanarak, açık yaşansa bile yüksek 

talep zamanlarında arzı sürdürebilmektedir. 

LNG 

İngiltere, toplam kapasitesi 31,4 bcm olan dört LNG ithalat terminali işletmektedir78. LNG terminalleri 
Teesside GasPort, Grain Adası, South Hook Milford Haven ve Dragon’da yer almaktadır. Bu 

terminaller, bazı endüstriyel son kullanıcılar ile izole kırsal alanlar da dahil olmak üzere tüm piyasa 

alanlarının ve önemli nüfus merkezlerinin arza ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla  ülke genelinde 
stratejik bir şekilde konumlandırılmış ve şebekeye bağlanmıştır. 

Böylelikle, LNG bir arz açığı durumunda ülkenin doğal gaz talebinin neredeyse yarısını 

karşılayabilmektedir. Bununla birlikte, LNG arzları küresel piyasalarda ticarete konu olduğundan dolayı 

LNG terminalleri esnek bir şekilde işletilmektedir. Dolayısıyla, terminallerde kısa süreli doğal gaz 
ithalat kesintilerine cevap verecek yeterli kapasiteyi içermeyebilir. Bu gibi durumlara cevap verme 

kapasitesi herhangi bir zamandaki mevcut LNG miktarlarına bağlıdır. LNG kapasitesini arttırma ve arz 

çeşitliliğin katkıda bulunma potansiyeline sahip altı proje önerilmiş olmasına rağmen, halihazırda inşa 
halinde ilave bir LNG tesisi bulunmamaktadır.  

Doğal Gaz Depolama  

İngiltere’de doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 4,7 bcm’lik bileşik kapasiteye sahiptir ve 

depolama toplam arzın yüzde 10’unu oluşturmaktadır79. Günlük teslimler, talebin dörtte birini 

karşılayabilecek düzeydedir. Tüketicilere arz güvenliğinin güvence altına alınabilmesi için bu artan 

ihtiyacı desteklemek amacıyla, iletim sistemi işletmecilerinin sağladığı miktarlar ile ticari depolama 
yaklaşık yüzde 25’e yükselmiştir.  
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İngiltere’nin azalan üretimi göz önüne alındığında, arz güvenliğine katkıda bulunmada doğal gaz 
depolamanın rolü gelecekte daha fazla önem kazanacaktır. Geçmişte, talebi yerli üretim sahalarından 

arzı arttırarak karşılama olanağı tanıyana değişken üretim kapasitesi sayesinde, depolama kapasitesi 

tutma ihtiyacı diğer Avrupa doğal gaz piyasaları ile karşılaştırıldığında daha düşük idi. Dolayısıyla, yeni 

altyapı ve LNG ile birlikte doğal gaz depolama bir ikame ve değişken arz kapasitesi olarak hizmet 

verecektir. 

Ofgem’in de kabul ettiği gibi, mesken ve hastaneler gibi belirli hassas müşterileri korumak amacıyla 

depolama tesislerinde belirli miktarda  doğal gazın tutulması gerekmektedir. 

8.5. Hassas Müşteriler 

Avrupa Birliği, kurumları çeşitli vesileler ile dahili enerji piyasasındaki tüketicilerin koşullarını 

iyileştirmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Tüketicilere tercih hakkı tanınmasına ve aynı zamanda 

artan rekabet ortamında daha iyi fiyatlardan ve daha iyi konumlanmış tedarikçilerden yararlanmalarına 

özellikle önem verilmiştir. Geçmişte kabul edilen Avrupa mevzuatı şu şekilde özetlenebilir: 

 Doğal gazda dahili piyasa ortak kurallarına ilişkin 2003/55/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi. 

o Üye Devletler hassas müşterilerin korunmalarını, yani şebekeden bağlantılarının 

kesilmesini önlemek için yeterli koruma önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır. 

o Sözleşmeler ve ihtilaf çözüm mekanizmaları şeffaf olmalı ve tüketiciler tedarikçilerini 

değiştirebilmelidir. 

 Dahili piyasada işletmeler ile tüketiciler arasında adil olmayan ticari uygulamalar hakkındaki 

2005/29/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi. 

o Enerji sektöründe, yanıltıcı ve agresif uygulamalar da dahil olmak üzere adil olmayan ticari 
uygulamalar yasaklanmıştır.  

o Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas tüketiciler için daha yüksek düzeyde koruma 

öngörülmüştür. 

 Doğal gazda dahili piyasa ortak kurallarına ilişkin 2009/73/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi. 

o Enerji yoksulluğu büyüyen bir sorun olarak tanınmıştır ve etkilenen Üye Devletlerin ulusal 

eylem planları veya çerçeveleri geliştirmeleri zorunlu kılınmıştır. 

o Üye Devletler enerji yoksulluğuna atıfta bulunabilecek hassas müşteri kavramını 

tanımlamalıdır.  

o Örneğin, kış mevsimi gibi kritik zamanlarda müşterilerin bağlantılarının kesilmesi 

yasaklanmıştır. 

o Müşteriler tedarikçilerini seçme ve 3 hafta içerisinde tedarikçilerini değiştirme hakkına sahip 

olmalıdır. 

o Tüm müşteriler doğru tüketim verilerine erişebilmeli ve kullanıcı dostu faturalar almalıdır. 

o Üye Devletlerin şikayetleri yönetmek için bağımsız bir enerji kurumu kurmaları zorunludur. 

o Üye Devletler ve ulusal kurumlar tüm hanehalklarının doğal gaz arzına erişimlerinin 

olmasını sağlamalıdır. 

Avrupa ülkelerinin daha önceki girişimleri tüketici koruma programlarının ve tüketici koşullarının 

iyileştirilmesi üzerinde odaklanmıştır. Mevzuat son kullanıcıların (hanehalkları veya sanayi) belirli 

kalitede doğal gaz almalarını, doğru ve zamanlı bilgi edinmelerini ve şeffaf sözleşmeler yapılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca Direktifler daha uygun fiyatlı ve etkin hizmet sağlayan tedarikçilere geçiş, resmi 

şikayetlerin sunulması ve adil olmayan ve ayrım gözeten piyasa uygulamalarından korunma 

konularında tüketicilerin yetkinleştirilmesini sağlamaktadır. 
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Bununla birlikte, Avrupa mevzuatı enerji yoksulluğunun mevcut olduğunu ve Avrupa genelinde 

büyüyen bir sorun olduğunu kabul etmesine rağmen, bunun bir tanımlaması yapılmamıştır ve 

‘etkilenen Üye Devlet’ kriterleri verilmemiştir. Sonuçta, Üye Devletlerin enerji yoksulluğu ile mücadele 

eden eylem planları uygulamaları ve hassas müşteriyi tanımlanmaları gerekmektedir. Benzer şekilde, 

kimin hassas müşteri olduğunun nasıl belirleneceğine dair yol gösterici bir kılavuz da sunulmamıştır.  

Avrupa Komisyonunun Hassas Tüketiciler Çalışma Grubunun (VCWG) analizine göre, çoğu AB Üye 

Devleti hassas tüketiciler ile ilgili bir tanıma sahip değildir. Bu Üye Devletlerde, hassas tüketicilere 
ilişkin hükümler ya ulusal sosyal politikalara dahil edilmiştir ya da hiç böyle bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ayrıca, hassas tüketici tanımının mevcut olduğu ülkelerde de kriterler ve 

sınıflandırmalar değişiklik göstermektedir.  

Diğer yandan, hassas tüketicilere ilişkin geniş anlamlı ve belirsiz tanımların mevcudiyeti hiç şüphesiz 

ki, uygulama sürecinde AB genelinde tutarsızlıklara yol açacaktır. Dolayısıyla, uyumlaştırmada tercihin 

bir ya da iki stratejiye bağlı kalınmalıdır. Avrupa düzeyinde, Komisyonun bir tanım  kabul etmesi 
halinde, bu AB çapında uyumlu bir yaklaşım oluşturacak ve asgari kriterleri belirleyecektir. Alternatif 

olarak, korunan müşterilerin bölgesel bir tanımı ise arz güvenliğine ilişkin bölgesel yaklaşımı 

pekiştirecektir. 

Ayrıca, yol gösterici bir kılavuz ve tanımların eksikliği arz güvenliği bakımından ilave sorunlar 

doğuracaktır. Spesifik olarak, özellikle korunan müşterilerin daha yüksek yoğunluklarda mevcut olduğu  

ülkelerin daha fazla doğal gaz akışından avantaj elde etmek isteyebilecekleri durumlarda, ortak bir 
tanımın olmayışı arz krizleri sırasında işbirliğini sınırlayacak ve dayanışmayı zayıflatacaktır. Korunan 
ve korunmayan müşteriler arasında ayrım yapılmasını engelleyebilecek teknik sorunlar da uygulamayı 

karmaşıklaştırmaktadır. 

Bir arz açığı durumunda, portföylerinde hassas tüketiciler bulunan taşıtanlara ve tedarikçilere doğal 

gaz arzına erişimde öncelik tanınmalıdır. Buradaki sorun böyle bir mekanizmanın nasıl uygulanacağı 

ile ilgilidir; yani bir Üye Devlet komşusunun aynı önlemi alma yeteneğini tehlikeye atmadan veya ortak 
bir rezervden ya da mevcut depolama kapasitesinden çok fazla gaz çekerek müşterilerini riske 

atmadan korunan müşterilerine nasıl gaz arzı sağlayacağı ile ilgilidir. 

Sonuç olarak, AB enerji yoksulluğu ile ilgili ulusal politikaları uyumlaştırmak ve hassas müşterilerin tek 
bir tanımını kabul etmek amacıyla bazı girişimler başlatmıştır. Üye Devletlerin artık bu mevzuatı kendi 

ulusal mevzuatlarına aktarma ve uygulamaya koyma konusunda sorumluluk üstlenmeleri 

gerekmektedir. Bunu yaparken ilgili ulusal bağlamı ve hassas müşterilere ilişkin arz güvenliği 

konularını da dikkate almaları gerekmektedir. Bu, ayrıca AB üye devletleri ve kurumları arasında 
uygulama ve düzenleme koordinasyonunun da güçlendirilmesini gerektirecektir. 
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9. AB’DE ŞEFFAFLIK 

Ana Hatlar 

 İletim Sistemi İşletmecilerinin şeffaflığına ilişkin Avrupa düzenlemeleri  

 Dağıtım Sistemi İşletmecilerinin şeffaflığı  

 

Yönetici Özeti 

Şeffaflık mevzuatının uygulanması ve böylelikle, piyasaya yeni girenlerin ve ulusal piyasadaki 
ayrıştırılmış kuruluşların ayrım gözetmeyen bir şekilde bilgilendirilmesi, etkili bir rekabetçi piyasanın 

oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Avrupa çapında giderek artan kapasite  ürünlerine ilişkin koşul 

ve hükümlerin ve ENTSOG’un şeffaflık platformu ve PRISMA gibi rezervasyon platformları üzerinde 

gerçekleşen kullanım oranlarının kapsamlı bir şekilde yayınlanması; iletim ve dağıtım sistemi 

şebekeleri, depolama tesisleri ve LNG terminalleri gibi gaz altyapısı bileşenlerine ayrım gözetmeyen 

bir şekilde erişimi sağlamıştır. Perakende piyasasının açılması ve müşteri haklarının güçlendirilmesi 

piyasayı giderek değiştirmiş ve hanehalkları için daha rekabetçi enerji fiyatlarının oluşturulması 

yönünde baskı yaratmıştır. Ulusal düzenleyici kurumlar, ACER ve Komisyon Dahili Enerji Piyasasını 

daha kapsamlı bir şekilde izlemeye başlamıştır ve piyasa suiistimali gibi piyasa başarısızlıklarına 

müdahale etme ve bunları cezalandırma hakkını elde etmiştir. Bununla birlikte, yüksek derecede 

şeffaflık, aynı zamanda veri üretiminin ve gerçek zamanlı sunumunun uygulanabilirliği ile ilgili zorlukları 

da gündeme getirmiştir. Bir yanda, piyasa katılımcılarının çok sayıdaki farklı menfaatlerini ve teknik 

proseslerini ele almak, diğer yanda alınan verilerin düzenleyici kurumlar tarafından ticari açıdan 

sorumlu ve hedef odaklı bir şekilde işlenip analiz edilmesini sağlamak zorlu bir görevdir. 

Aşağıdaki iki bölüm iletim ve dağıtım sistemi işletmecileri düzeyinde şeffaflık gerekliliklerinin nasıl 

uygulamaya konulduğunu kısaca açıklamaktadır. 

9.1. İletim Sistemi İşletmecilerinin Şeffaflığı ile ilgili 

Avrupa düzenlemeleri  

Avrupa Birliği piyasa entegrasyonu ülkelerine göre,  şeffaflık, dahili piyasanın işleyişi bakımından bir 

ön koşuldur ve son 15 yılda Dahili Avrupa Piyasası (IEM) ve serbestleştirme gündemini şekillendiren 
temel bir konudur. Üç Doğal Gaz Direktifinden (98/30/EC, 2003/55, 2009/73 sayılı Direktifler) oluşan 

birinci nesil Avrupa doğal gaz düzenlemesi ile yeni bir piyasa yapısı getirilmiş ve Üye Devletlerin 

başlangıçta uygulama yollarının ve düzenleyici araçların seçimi konusunda daha fazla takdir hakkına 

sahip olduğu yeni bir yönetişim yapısı oluşturulmuştur. Diğer yandan, ikinci nesil enerji düzenlemeleri 

2009 yılından itibaren şebeke yönetmelikleri ve doğal gaz piyasalarının daha fazla uyumlaştırılmasını 

amaçlayan tüzükler şeklinde doğrudan yasal olarak bağlayıcı düzenlemeler getirmiştir. Serbestleştirme 

ve şeffaflık gündeminin bir bölümünü; daha önce entegre yapıdaki şirketlerin ayrıştırılması, çapraz 

sübvansiyonların kaldırılması ve toptan satış ve tüketici piyasalarında rekabeti arttırmaya yönelik 

ayrım gözetmeyen bazda üçüncü taraf erişiminin sağlanması yoluyla sektör yapısının yeniden 

düzenlenmesi oluşturmuştur. Roller ve sorumluluklar giderek yeniden tanımlanmıştır ve piyasa 

katılımcıları arasında daha fazla koordinasyon istenerek daha standartlaştırılmış şeffaflık süreçlerinin 

yolu açılmıştır. 

715/2009 sayılı Tüzük doğal gaz iletim sistemine erişim koşullarını ortaya koymuş ve iletim sistemi 

işletmecileri, LNG ve depolama tesisi işletmecileri için bazı şeffaflık gereklilikleri getirmiştir. Bu Tüzük, 
iletim sistemi işletmecileri, LNG ve depolama tesisi işletmecileri için ilk şeffaflık gerekliliklerini ve 

kapasite tahsis mekanizması ilkelerini ve tıkanıklık yönetim prosedürlerini getirerek ikinci nesil 
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düzenlemelerin ve şebeke yönetmeliklerinin gündemini belirlemiştir. İletim sistemi işletmecilerinin 

dengeleme kuralları geliştirmeleri ve sistemi maliyetlerinin taşıtanlar ve en tüketiciler gibi piyasa 

katılımcıları arasında paylaştırılması için dengesizlik ücretleri uygulamaları gerekli kılınmıştır. Ayrıca, 

doğal gaz altyapısının sistem işletmecilerinin Madde 18 ve 19 ile Ek-3’ün  Bölüm 3’ünde belirtilen tüm 

bilgilerin kayıtlarını talep edildiğinde ulusal  mercilere sunmak üzere beş yıllık bir süre boyunca 

saklamaları öngörülmüştür (bakınız 715/2009 sayılı Tüzük, Madde 20).  

715/2009 sayılı Tüzük ve ekindeki kılavuzlara cevap olarak,  Avrupa’daki iletim sistemi işletmecileri 

arasında işleyen bir işbirliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık  2009 tarihinde Avrupa doğal gaz iletim 
sistemi işletmecileri ağının (ETSOG) kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Diğer görevlerinin yanında, 

ENTSOG’dan şebeke yönetmeliklerini (örneğin kapasite tahsis mekanizması, tıkanıklık yönetimi 

prosedürleri ve dengeleme kuralları) hazırlaması ve ilgili verileri piyasa katılımcılarına açıklaması talep 

edilmiştir. Şeffaflık Kılavuzuna ve Tıkanıklık Yönetimi Prosedürlerine uyumlu hale gelmek için, iletim 

sistemi işletmecilerinin örneğin farklı hizmetlerin açıklamalarını ve bunların ücretlerini, mevcut farklı 

sözleşme türlerini, kapasite tahsis hükümlerini, tıkanıklık yönetimi, fazla stoklama ile mücadele  ve 

yeniden kullanım prosedürlerini, ikincil piyasada kapasite ticareti ile ilgili kuralları, kullanılabilir 

(kesintisiz ve kesintili) kapasite ile ilgili kuralları ve başka birçok gerekliliği açıklamaları gerekmiştir. 

(bakınız 715/2009 sayılı Tüzük, 715/2009 sayılı Tüzüğün Ek-1 Bölüm 3 hükümleri ve Tüzükte yapılan 

değişiklikler). 

Yayınlama amacıyla iletim sistemi işletmecileri 2009 yılında ilk ortak platformu gönüllü olarak 

kurmuştur. Bu platformun yerini 1 Ekim 2014 tarihinde birlik çapında güncellenmiş  dijital bir arayüz 

olan ENTSOG  Şeffaflık Platformu almıştır.80 2015 yılında, Şeffaflık Platformunda saatlik baza kadar 

bilgiler tutulabilmekte ve iletim sistemi  işletmecisi ve dengeleme bölgesi bazında toplamlar 

hesaplanabilmektedir. ENTSOG’a göre, “bu toplamlar iletim sistemi işletmecileri tarafından 

enterkonneksiyon noktalarında sunulan değerlerin toplamlarına dayanacaktır ve her bir iletim sistemi 
işletmecisi ile bitişik sistemi arasındaki toplam fiziksel akışları, nominasyonları/yeniden nominasyonları 

ve tahsisleri oluşturacaktır.”81 

2011 yılında Avrupa Komisyonu toptan satış enerji piyasasının bütünlüğü ve şeffaflığı hakkındaki 

1227/2011  sayılı Tüzüğü (REMIT) kabul etmiş ve böylelikle şeffaflık ve raporlama gerekliliklerinin 

kapsamını iletim sistemi işletmecilerinden toptan satış enerji piyasasına genişletmiştir. Elektrik ve 
doğal gaz piyasalarına yapılan bu önemli nicel ve nitel müdahalenin gerekçesi, Avrupa toptan satış 

enerji piyasalarının iyi bir şekilde işlemesinin etkili sanayi ve son kullanıcı fiyatlarını koruduğu 

varsayımına dayanmaktadır. Bunun sonucunda, Avrupa Birliği, artık ACER’in, ulusal düzenleyici 

kurumların ve Avrupa Komisyonu’nun (Rekabet Genel Müdürlüğü) hakim piyasa gününün kötüye 

kullanılmasının veya içeriden edinilen bilgilere dayalı ticaretin kanıtlarının ortaya çıkması durumunda 

soruşturma başlatmalarına ve davalar açmalarına olanak tanıyacak kapsamlı izleme görevlerine ve 
araçlarına sahiptir.  

REMIT’in uygulaması, raporlama kanallarını tanımlamaya ve somut raporlama yükümlülüklerini ve 

gerekliliklerini belirlemeye yönelik Komisyon Uygulama Kararı (1348/2014 sayılı) ile desteklenmiştir. 

ACER, ARIS adı verilen bir veri sistemine sahip Remit Portalını82 kurmuştur ve piyasa 

katılımcılarından temel ve işlem esaslı 7 Ekim 2015 (standart sözleşmeler için) itibariyle veya 7 Nisan 

2016 itibariyle (standart dışı sözleşmeler için) yüklemeleri talep edilmiştir. Raporlama kapsamı, iletim 
sistemi düzeyindeki üretim tesislerini, LNG tesislerini, fiziksel ve sanal ticaret üslerini, 

enterkonneksiyon noktalarını, depolama giriş-çıkış noktalarını,  tek müşterilerden çıkış noktalarını 

(örneğin teknik kapasitesi >600 GWh/yıl olanlar) içermektedir. Sözleşme kapsamı, fiziksel elektrik ve 
doğal gaz ile gün içi ürünlerden opsiyonlara, future ve swap ürünlerine kadar çeşitlilik gösteren 

                                                      
 
 
80 https://transparency.entsog.eu/  
81 http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/Press%20Releases/2014/PR072-
14%20140930%20Press%20Release%20ENTSOG%20launches%20the%20new%20Transparency%20Platform.pdf  
82 https://www.acer-remit.eu/portal/home 

https://transparency.entsog.eu/
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/Press%20Releases/2014/PR072-14%20140930%20Press%20Release%20ENTSOG%20launches%20the%20new%20Transparency%20Platform.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/Press%20Releases/2014/PR072-14%20140930%20Press%20Release%20ENTSOG%20launches%20the%20new%20Transparency%20Platform.pdf
https://www.acer-remit.eu/portal/home


 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  126 

finansal ürünleri içermektedir (1348/2014 sayılı Tüzük, Madde 3-5). İkili sözleşmelerin, Tezgah Üstü 

sözleşmelerin ve organize piyasalar dışında yapılan sözleşmelerin de ACER’e bildirilmesi 

istenebilmektedir. Aşağıdaki şekilde REMIT raporlama yapısı görsel bir şekilde sunulmuştur. 

1775/2005 sayılı Tüzük sayfa L211/52-53’te aşağıdaki hükümleri içermektedir: 

3.3 Tüm ilgili noktalarda yayınlanacak bilgiler ve bu ilgilerin yayınlanmasına ilişkin zaman 

çizelgesi  

(1) İlgili tüm noktalarda, iletim sistemi işletmecileri kapasite durumu ile ilgili aşağıdaki bilgileri 

günlük dönemler bazına kadar inen sürelerle internette, düzenli olarak ve kullanıcı dostu 

standart bir şekilde yayınlar: 

(a) her iki yöndeki akışlar için azami teknik kapasite, 

(b) toplam sözleşmeye bağlanan ve kesintili kapasite, 

(c) kullanılabilir kapasite. 

(2) İlgili tüm noktalar için, iletim sistemi  işletmecileri kullanılabilir kapasiteleri en az 18 ay 

önceden yayınlar ve yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde bunları asgari olarak her ay veya 

daha sık aralıklarla günceller. 

(3) İletim sistemi işletmecileri, ilgili  tüm noktalar için diğer hususların yanında 
nominasyonlara, mevcut sözleşme taahhütlerine,  10 yıla kadar uzanan bir zaman dilimi için 

yıllık bazdaki düzenli uzun süreli kullanılabilir kapasite tahminlerine dayalı olarak kısa süreli 

hizmetlerin (gün öncesi ve hafta öncesi) mevcudiyetine ilişkin günlük bazda güncellenmiş 

bilgileri yayınlar. 

(4) İletim sistemi işletmecileri, ilgili tüm noktalar için son üç yıla ait azami ve asgari aylık 

kapasite kullanım oranlarını ve yıllık ortalama akışları yayınlar. 

 (5) İletim sistemi işletmecileri en az üç aylık dönemler için gerçekleşen toplam akışların 

günlük kayıtlarını tutar.  

(6) İletim sistemi işletmecileri, kullanılabilir kapasitelerin hesaplanmasına ve bunlara erişim 

sağlanmasına ilişkin tüm kapasite sözleşmelerinin ve diğer ilgili bilgilerin geçerli kayıtlarını 

tutar ve ilgili ulusal mercilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için bunlara erişimini sağlar. 

(7) İletim sistemi işletmecileri, kullanılabilir hizmetlere ait tarifelerin hesaplanmasına ve 

kullanılabilir kapasitenin online olarak doğrulanmasına yönelik kullanıcı dostu araçlar 

sunarlar. 

(8) İletim sistemi işletmecileri 1, 3 ve 7  no’lu paragraflarda belirtilen bilgileri 

yayınlayamadıkları durumlarda ilgili ulusal mercilere danışarak en geç 31 Aralık 2016 tarihine 

kadar olmak üzere mümkün olan en kısa sürede  uygulanacak bir Eylem Planı oluştururlar. 
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Şekil 54 REMIT Raporlama Yapısı (İngilizce) 

 
 

Kaynak: EFET 2015 
 

9.2. Dağıtım Sistemi İşletmecileri için Şeffaflık  

Serbestleştirme ve şeffaflık gündemi, son tüketici piyasası ve dağıtım sistemi işletmecisini de 

kapsamaktadır, ancak yeni REMIT rejiminde ayrıştırma ve raporlama gerekliliklerinin derecesi iletim 

seviyesine göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Geçmişe dönük bir inceleme yapıldığında, 

Dağıtım Sistemi İşletmecilerine ilişkin önemli şeffaflık konuları ön plana çıkacaktır. 

Bu konuda kabul edilen ilk Direktif (2003/55)83 mesken dışı tüketiciler için 2004 yılına ve mesken 
tüketicileri için 2007 yılına kadar tedarikçinin serbest bir şekilde seçilmesi olanağı getirilerek tüketici 

haklarının güçlendirilmesinin temellerini atmıştır. Böylelikle, perakende piyasasına ve aynı zamanda 

sanayi tüketicileri için rekabet getirilmiştir. Söz konusu tarihten itibaren Avrupa piyasası açılmıştır ve 

tedarikçiler arasında geçiş mümkün hale gelmiştir. Diğer yandan, farklı üye devletlerdeki perakende 

piyasaları günümüze kadar elektrik ve doğal gaz için serbest piyasa fiyatlarından farklı düzenlemeye 

tabi fiyatlar sunmaya devam etmişlerdir. ACER/CEER 2014 İzleme raporunda şu tespite yer vermiştir: 

“Bazı ülkelerde gelirlerinin büyük bir bölümünü enerjiye harcayan düşük gelirli tüketicilerin korunması 

amacıyla, hassas tüketicilere yönelik özel düzenlemeye tabi fiyatlar mevcuttur (elektrikte on, doğal 

gazda üç ülke), ancak bu özel tarifeleri ödeyen müşterilerin yüzdeleri nispeten düşüktür” (ACER/CEER 

2014: 88)84. 

Ayrıştırma yasal olarak gerekli kılınmıştır (2003/55 sayılı Direktif, Madde 13), ancak girişimlerin 

mülkiyet ayrıştırması yoluyla bölünmesine yönelik daha sonraki yasal hükümlerde teşvik edilmemiştir. 

Bağlı müşteri sayısı 100.000’den az olan dağıtım sistemi işletmecileri için, hukuki ayrıştırma hükmü 

                                                      
 
 
83 98/30/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, doğal gazda dahili piyasaya ilişkin ortak kurallar hakkındaki 2003/55/EC sayılı ve 
26 Haziran 2003 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 
, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0055&from=EN 
84 ACER/CEER (2014) 2013 Yılı Dahili Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları İzleme Sonuçları Yıllık Raporu,  
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2014.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0055&from=EN
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2014.pdf
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üye devletlerin tercihine bırakılmıştır. Bununla birlikte, dağıtım şebekesine erişimin ayrım gözetmeyen 

bir şekilde sağlanması öngörülmüş ve son tüketici talebinin doğru bir şekilde faturalanmasını sağlamak 

için sağlıklı bir ölçüm sistemi gerektirilmiştir. 

Dağıtım şebekesi işletmecileri, şebeke yönetmeliklerinin kapsamı dışında olduklarından ve şeffaflık 

hükümleri bu yönetmelikler kapsamında uygulamaya konulduğundan dolayı, dağıtım şebekesi 

işletmecilerinin ulusal düzenleyici kurumlara ve ACER’e raporlama yükümlülükleri çok daha az 

belirgindi. REMIT’ın uygulamaya girmesi; iletim sistemi işletmecisi ile olan  sözleşmelerinin ve giriş-
çıkış noktalarının REMIT raporlama yükümlülüklerinin kapsamına girmesi halinde dağıtım sistemi 

işletmecilerinin ticaret ve perakende kollarının raporlama gerekliliklerini geliştirecektir.       

Son iki yılda ACER ve ulusal düzenleyici kurumlar, dağıtım sistemi işletmecilerinin rollerinin ve 

sorumluluklarının yeniden tanımlanmasına yönelik bazı girişimler başlatmışladır. Ancak bu girişimler, 
daha fazla şeffaflık önlemlerinin uygulamaya konulmasından ziyade perakende piyasasının 

serbestleştirilmesi ve enerjide geçiş sürecinin gerektirdiği önlemler ile ilgilidir.85  

                                                      
 
 
85 CEER Girişimi: 
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/CROSSSEC
TORAL/PC_The_Future_Role_of_DSOs/CD/C14-DSO-09-03_Future%20Role%20of%20the%20DSO%20-
%2016%20December%202014.pdf 
ACER Piyasa İzleme Raporu, http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-Market-Monitoring-Report-2014---Why-is-
the-decrease-in-wholesale-energy-prices-not-reflected-in-retail-prices.aspx  

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/CROSSSECTORAL/PC_The_Future_Role_of_DSOs/CD/C14-DSO-09-03_Future%20Role%20of%20the%20DSO%20-%2016%20December%202014.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/CROSSSECTORAL/PC_The_Future_Role_of_DSOs/CD/C14-DSO-09-03_Future%20Role%20of%20the%20DSO%20-%2016%20December%202014.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/CROSSSECTORAL/PC_The_Future_Role_of_DSOs/CD/C14-DSO-09-03_Future%20Role%20of%20the%20DSO%20-%2016%20December%202014.pdf
http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-Market-Monitoring-Report-2014---Why-is-the-decrease-in-wholesale-energy-prices-not-reflected-in-retail-prices.aspx
http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-Market-Monitoring-Report-2014---Why-is-the-decrease-in-wholesale-energy-prices-not-reflected-in-retail-prices.aspx
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10. SEÇİLEN AB DOĞAL GAZ PİYASALARINDA PİYASA 
UYGULAMALARININ, BİLGİ SİSTEMLERİNİN VE 

PLATFORMLARIN İNCELENMESİ  

Bu bölümde Avrupa doğal gaz piyasasındaki rollere ve süreçlere ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır. 

İlk olarak, ilgili tüm süreçler genel olarak tanıtılmakta, daha sonra Türkiye doğal gaz piyasasının 

tasarımı için anlam taşıyan temel süreçler daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

10.1. Avrupa’da Doğal Gaz Ticaretine Genel Bakış  

Avrupa’da doğal gaz ticareti daima genel anlamda Enerji (elektrik ve doğal gaz) ticaretinin bir parçası 

olarak görülmektedir; çünkü ticaret şirketlerinin sadece bazıları “sadece gaz” üzerinde odaklanırken, 

birçok kamuya ait veya büyük ölçekli şirket için gaz ticareti genel tedarik faaliyetlerinin sadece bir 
parçasını oluşturmaktadır.  

Aynı zamanda, ticaret kuruluşları üretim, şebeke işletme (iletim ve dağıtım) ve tedarik gibi enerji 

sektöründeki diğer fonksiyonlardan hukuki olarak ayrıştırılmış durumdadır. Emtia, kapasite, türev, 
sertifika veya  izin satışları veya ticareti ticaret kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 55 Doğal Gaz Piyasasına Genel Bakış  

 

 

Ticaret işlemi ya bir borsada ya da tezgah üstü piyasada gerçekleştirilmektedir. Borsalar, iyi 
tanımlanmış ürünler listesini destekleyen düzenlemeye tabi organize piyasa alanlarıdır. İşlem koşulları, 
piyasa işletmecisi tarafından tek taraflı olarak tasarlanmaktadır. Sadece bir ürünün alınıp satılması için 
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değil, aynı zamanda takas ve (bazen) talimat verme için de işlem ücretleri alınmaktadır. Borsada 

işlemler isimsiz olarak gerçekleştirilir. Yani, bir işlemcinin karşı tarafı uzlaştırmadan sonra genellikle o 

borsanın takas merkezidir. İlgili takas merkezinin de aynı orijinal işleme dayalı olarak yine ikinci bir 

karşı tarafı vardır (“alfa işlemi”); yani, gerçek satıcı için alıcı konumundadır, gerçek alıcı için ise satıcı 

konumundadır. Dolayısıyla, tarafsız bir konumdadır ve gerçek karşı taraflar isimsizdir.  

Bir borsada işlem yapmamanın çeşitli sebepleri vardır: işlem maliyeti ve kayıt ücreti çok yüksek 

olabilir; daha  özellikli, likit olmayan ürünler borsada işlem görmüyor olabilir, ve her borsa tüm finansal 

türev ürünlerini ve fiziksel ürünleri desteklememektedir. Bu sebeple, bugün Avrupa’da en yüksek işlem 

hacmi tezgah üstü piyasalardadır; yani, işlemler çoğu durumda aracılar üzerinden gerçekleştirilse 

de doğrudan karşı taraflar arasında yapılmaktadır. Alıcılar ve satıcılar, sonuçta işlemin doğrudan karşı 

taraflarıdır. İşlemciler tarafından bir teklif sunulması için (örneğin fiziksel doğal gaz almak veya satmak 
için) bir aracı platformu kullanılmaktadır. Bu, teklifi aracı platformunda yayınlanan başlatıcı tarafından 

gerçekleştirilir. İlgilenen potansiyel karşı taraflar teklifin listelendiği aracı ekranında tıklayarak işlemi 

kapatabilirler. Bu rol ise, agresör olarak adlandırılmaktadır.  

Aracılar, aynı zamanda platformlarında işlem gören çeşitli ürünler sunarlar. Bunlar, bir borsa 
tarafından tanımlanan “benzer” ürünler veya münferit olarak tasarlanmış araçlar olabilir. Her 

halükarda, agresör başlatıcının teklifini tıkladığında işlem doğrudan alıcı ile satıcı arasında kapatılır.  

Sesli aracılar bir platform kullanmazlar, işlemleri alıcılar ile satıcılar arasında insan koordinasyonu 
yoluyla düzenlerler. Burada, telefon veya e-posta gibi araçlar kullanılır. Alıcı ile satıcı işlem üzerinde 

karşılıklı olarak anlaştığında işlem kapatılır. Ayrıca, işlem sonrası ve uzlaştırma süreçleri daha az 

resmidir. 

Son olarak, işlemciler birbirlerini tanıdıkça doğrudan irtibat kurabilir ve başka bir taraf müdahil 

olmaksızın karşılıklı olarak işlem yapabilirler. Bu gibi durumlarda, bir işlem veya platform kullanım 

ücreti ödenmesi gerekmez, ancak piyasa daha az şeffaftır. Az sayıda komşu karşı taraf ile fiziksel ürün 

ticareti yapan birçok küçük şirket günlük bir satış teklifi talep eder ve gün öncesi ürünleri telefon 

yoluyla satın alır. Bazı durumlarda, küçük şirketler birkaç aracı ve borsa platformunda faaliyet gösteren 
ve üyelerinin (veya ortaklarının) taleplerini toplulaştıran ortak bir ticaret kuruluşu işleterek işbirliği 

yaparlar. Aynı zamanda, bu ticaret kuruluşu tarafsız bir konumda üyeleri arasında “sırt sırta” karşılıklı 

ikili işlemler gerçekleştirir. 

Ticarete konu olan ürünler, fiziksel ve finansal olarak uzlaştırması yapılan şeklinde iki temel kategoriye 

ayrılmaktadır. “Fiziksel uzlaştırma” burada doğal gaz teslimi anlamına gelmektedir. Teslim daima 

belirli bir süre ve teslim noktası için tanımlanmaktadır. Teslim süreleri, genellikle yıl, mevsim, üç ay, ay, 

hafta, gün ve saat bazında belirlenmektedir. Puant ve puant dışı saatler, doğal gaz için oldukça olağan 

dışıdır. Gaz günü saat 06:00’da (CET ) başlayıp 06:00’da (CET) sona ermektedir ve Avrupa genelinde 
senkronizedir –İngiltere ile senkronizasyon 1 Ekim 2015’de başlayacak, yani 05:00’dan 05:00’a (CET) 

kadar olacaktır.  

Teslim edilen miktarların fiyatlandırması, sabit bir tutar olarak veya endekse dayalı bir tutar olarak 

kararlaştırılabilir. İkili anlaşmalarda “al ya da öde”, miktar indirimleri, tam tedarik sözleşmeleri, vs. gibi 

daha karmaşık fiyatlandırma mekanizmaları yer alabilir. Endeksleme için, borsalar, aracılar veya 

endeks kuruluşları (Reuters, Platts veya Heren gibi) tarafından yayınlanan endeksler gibi standart 

ürünler kullanılabilir. Bazı durumlarda, karşı taraflar ayrı bir endeks, formül veya sepet tanımı üzerinde 

anlaşabilir. 

Doğal gaz piyasası, spot işlemler ile future veya forward işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 Spot piyasası, daima fizikseldir ve birkaç gün sonrasına kadar teslimleri kapsar. Teslimler, 
nominasyon süreci kapsamında beyan edilir ve ödemeler ya hemen yan da aylık faturalar 

yoluyla uzlaştırılır. 

 Future piyasası süresi, haftalıktan yıllığa kadar olan ve buna karşı teslim (ve ödeme)  

yükümlülüğü içeren sözleşmeleri içerir. Burada fiyat hareketleri önemli düzeylerde 
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olabileceğinden dolayı, belirli bir para birimi bazında belirlenen bir teslimin değeri zaman içinde 

yükselebilir veya düşebilir. Dolayısıyla, karşı taraf ve fiyat riski işlemcilerin risk pozisyonlarını 

yönetmeyi tercih edebilecekleri bir duruma yol açabilir. Riskleri yönetim önlemlerinden birisi 

future ürünleri için takas merkezi kullanmaktır. Tezgah üstü piyasalardaki aracılı / ikili ürünlerin, 
borsada işlem gören future ürünlerine karşılık gelen türü forward işlemlerdir; bunlar da, yine 
satıcı için gelecekteki belirli bir süre içinde teslim yükümlülüğü getirmektedir. 

Bir doğal gaz miktarı ticarete konu olduğunda, ilgili dönem için teslimatın ve teslimat noktasının iletim 

sistemi işletmecisine bildirilmesi gerekmektedir. Bu nominasyon süreci, ticaret kuruluşları ile iletim 

sistemi işletemcileri arasındaki ana bağlantıdır: her bir doğal gaz günü için, piyasa katılımcıları 

(“dengeden sorumlu taraflar” olarak adlandırılmaktadırlar) ticarete konu olan teslimlerin bir 
mahsuplaşmasını yapar ve her bir piyasa bölgesi (sanal ticaret noktası) veya fiziksel şebeke noktası 

için saatlik teslimlerin bir zaman dizisini hesaplar. Bu noktaların her biri için giriş ve çıkış miktarları, 
nominasyon dokümanı olarak ilgili iletim sistemi işletmecisine sunulur. Diğer dengeden sorumlu 

tarafların da nominasyonlarını göndermeleri ile birlikte, şebeke noktası bazında tüm miktarlar dengede 

olmalıdır. Bu, alınan nominasyonlar için iletim sistemi işletmecisi tarafından gerçekleştirilen bir 

eşleştirme işlemi yoluyla tespit edilir. İletim sistemi işletmecisi tarafından bir dengesizliğin tespit 

edilmesi durumunda, durum ya ilgili işlemciler ile nominasyon süreci içerisinde düzeltilir ya da iletim 

sistemi işletmecisi tarafından düzenlenen dengeleme süreci kapsamında yedek enerji kullanılır. 

Doğal gaz teslim etme veya bir doğal gaz teslimi için ödeme yapma yükümlülüğü doğduğunda, 

aşağıdaki hizmetlerin sunulması için takas merkezlerinden yararlanılır: 

 Ödemelerin mahsuplaştırılması: burada işlemcilerin (= takas dışı üyeler veya uzlaştırma 

üyesi) tüm ödeme akışları mahsuplaştırılır ve merkezi karşı taraf olarak takas merkezine 

yapılacak veya takas merkezi tarafından yapılacak ödemeye indirgenir. Ödemeler, işlem yapan 

kuruluşlar adına hızlandırılmış bir ödeme yolu sunan takas bankaları (=takas üyeleri) yoluyla 

gerçekleştirilir. 

 Borsada işlem gören ürünlerin teslimi için nominasyonlar yukarıda açıklandığı şekildedir.   

 Marj uygulama işlemi: İşleme konu bir ürünün teslimi veya ödemesi gelecekte yapılacak ise,  

alıcıya başlangıçta bir marj uygulanarak ve fiyat gelişimine bağlı olarak günlük bazda bir 
değişiklik marjı belirlenerek risk azaltılır. Eğer bir işlemciden marj ödemesi alınması gerekirse,  

takas merkezi ve daha sonra takas bankası bir marj ödemesi çağrısında bulunur. Bu şekilde, 

işlemci temerrüde düşen karşı taraf riskine karşı korunmuş olur. Zararlar, tüm takas üyelerinin 

bir havuzda toplanan marjlarından karşılanır.  

Finansal ürünler, genellikle fiziksel olarak uzlaştırılmaz. Fiziksel işlemleri fiyat hareketlerine veya 

diğer para birimlerinin değişen kurlarına karşı korumak için kullanılırlar. Opsiyonlar ve Swaplar bu 

amaçla kullanılan başlıca araçlardır.  

 Opsiyon, opsiyon sahibinin bir finansal ürünü önceden üzerinde anlaşılan bir fiyat (işlem fiyatı) 
üzerinden tek taraflı olarak alma veya satma hakkıdır. Ürünün gerçek piyasa fiyatına bağlı 

olarak bir prim ödenir.  

 Swap sık aralıklarla (örneğin aylık) belirli bir tutarın karşılıklı olarak ödenmesine ilişkin 

anlaşmalardır, ancak her bir ödeme akışı farklı bir endekse dayalıdır. Örneğin, A tarafı her ay B 

tarafına 100 USD öder ve B tarafı A tarafına 100 EUR öder. Döviz kuru hareketlerine bağlı 

olarak, A tarafı veya B tarafı avantajlı duruma geçebilir. Ancak tarafları swap işlemine girmeye 
teşvik eden etken, bireysel USD/EUR oranlarını belirli bir süre için riskten korumaktır.  

Nadir durumlarda  finansal ürünler fiziksel olarak uzlaştırılır; örneğin aylık bir doğal gaz sözleşmesinin 

satın alma opsiyonunun alıcısı finansal uzlaştırma yerine fiziksel teslim isteyebilir. Bu durumda, borsa 
veya satıcı, opsiyonu bir fiziksel teslim sözleşmesine dönüştürebilir.  

Tezgah üstü piyasası ortamında, teyit eşleştirmesi ticaret kuruluşları arasında ticaret verilerinin 

tutarlılığını sağlamaya yönelik temel bir işlemdir: bir tezgah üstü işlem gerçekleştirildikten sonra, her iki 
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taraf işlem verilerini ilgili enerji ticareti ve risk yönetimi sistemlerine girerler. Aracılar, işlemciler ile 

elektronik veri alışverişini destelediğinden dolayı, bu kısmen otomatik bir şekilde gerçekleştirilir, ancak 

kısmen her iki tarafta ilave manüel işlem yapılmasını da gerektirir (ikili işlemler için ve aracı girişinin 

veri zenginleştirmesi için). Bu sebeple, alıcının veya satıcının sisteminde işlem verileri hata sonucu 

veya farklı hesaplama sistemlerinin uygulanması sebebiyle farklılık gösterebilir.  

Bu gibi farklılıklar farklı pozisyon değerlemelerine ve en kötü durumda iletim sistemi işletmecisine farklı 

nominasyon miktarları bildirilmesine yol açabileceğinden dolayı, ortaya çıkabilecek azami risk şebeke 

dengesizliği, dolayısıyla rezerv enerji için, işlemciye yüksek ücretlerin uygulanmasıdır. Bu sebeple, 

tararlar her bir işlem için bir işlem teyidi oluşturur ve bunu birbirlerine gönderir. Geleneksel olarak, her 

iki taraf alınan işlem teyitlerinin verilerini dahili enerji ve ticaret sistemi verileri ile uzlaştırır ve 

farklılıkları tespit etmeye çalışır. Bu uzun, sıkıcı ve riskli bir işlem olduğundan dolayı (bu işlem arka ofis 

personeli tarafından gerçekleştirilirse her farklılık tespit edilemeyebilir), teyit eşleştirmesi otomasyona 

bağlanmıştır ve günümüzde işlem sonrası sürecin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Fiziksel gaz teslimatı ile sonuçlanan her türlü ticaret faaliyetinin, gerekli kapasite ile ilgili mütekabil bir 

ticarete bağlanması gerekir. Geleneksel olarak doğal gaz kapasitesi, geçmişte uzun vadeli gaz 
teslimatlarına önceden tahsis edilmiştir. Artık uzun vadeli sözleşmelerin yerini daha kısa vadeli piyasa 

mekanizmasının alması ile birlikte, kapasite tahsisinin de daha esnek ve piyasa odaklı hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

Yıllık, üç aylık, aylık, günlük ve gün içi teslimli fiziksel emtia ürünlerine karşılık gelen kapasite de ilgili 

sürelerle işlem görmektedir. Verilen her bir süre için iletim sistemi işletmecisi ilk olarak kapasitesini 
taşıtanlara (= kapasite işlemcilerine) birincil piyasada satar. Piyasa likiditesi, emtia düzeyi kadar 

yüksek olmadığı için bu normal olarak ihale mekanizması yoluyla gerçekleştirilir. Belirli bir zaman 
çerçevesine ilişkin kapasiteler ihale edildikten sonra, kapasite iletim sistemi işletmecisine iade 

edilmediği sürece (garanti değil) veya ikincil kapasite piyasasında kapasite olmadığı sürece, ilgili 

zaman dilimi içerisindeki herhangi bir nokta için ilave kapasite işlemi yapmak mümkün değildir. İkincil 

piyasa, iletim sistemi işletmecisinin taşıtanların birbirleri ile kapasite ticareti yapmasını sağlayan 

“Elektronik Bülten Tablosuna” karşılık gelmektedir.  

Piyasa düzenleyici raporlaması  oldukça yeni bir gerekliliktir ve temel olarak aşağıdaki gelişmeler 

bunda etkili olmuştur: 

 Türev işlemlerinin sistemik riskinin daha şeffaf hale getirilmesi. Bu konu ABD’de Dodd-Frank 
Kanunu ve Avrupa’da EMIR Tüzüğü ile ele alınmaktadır. Buradaki amaç, piyasa katılımcısının 

risk pozisyonunun izlenebilmesi ve temerrütlerin önlenmesi için zamanında önlem alınabilmesi 

veya aşırı risklerin tespit edilebilmesi için tüm türev işlemlerinin (tüm varlık sınıflarındaki) 

düzenleyici kuruma bildirilmesidir.  

 İçeriden bilgilendirmeye dayalı ticaretin önlenmesi veya tespit edilmesi. Bu konu Avrupa’da 

spesifik olarak elektrik ve doğal gaz ticareti üzerinde odaklanan REMIT Tüzüğü ile ele 

alınmaktadır. Buradaki tipik durumlara örnek olarak, elektrik üretim santrallerinin veya boru 
hatlarının planlanmayan şekilde devre dışı kalması gösterilebilir. Böyle bir durumda, diğer ticaret 

kuruluşlarının da portföylerinde durumu yönetebilmeleri için şeffaflık platformunda kamuoyuna 

açıklanıncaya kadar üreticileri sahip oldukları ayrıcalıklı bilgi sebebiyle derhal  bir bildirim 

yayınlayarak işlemlerde kendilerini kısıtlamaları gerekmektedir. 

 Piyasa manipülasyonunun önlenmesi veya tespit edilmesi: İşleme tabi ürünler için çeşitli 

manipülasyon yöntemleri mevcuttur ve bunlar bir borsa teşkilatı bünyesindeki piyasa takip 

bölümleri tarafından tespit edilebilmektedirler. Ancak, piyasa manipülasyonu, piyasa alanları 

etkili takip yeteneklerini kaybedecekleri şekilde farklı platformlarda da gerçekleşebilir. Burada da  

bu gibi faaliyetlerin tespit edilmesini sağlaması beklenen  düzenleme yine REMIT Tüzüğüdür. 
Avrupa’da elektrik ve gaz piyasalarındaki her fiziksel işlemin merkezi piyasa takibi için Avrupa 

Komisyonu tarafından görevlendirilen bir kuruluş olarak ACER’e bildirilmesi zorunludur. Spot, 
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future ve forward işlemlerinin yanında, kapasite işlemlerinin, nominasyonların ve dengeleme 

piyasası işlemlerinin de bildirilmesi gerekmektedir. 

 

10.2.  Avrupa Doğal Gaz Piyasalarının Seçilen Bazı 

Özellikleri  

Aşağıdaki bölümler, platformlarda veya ikili olarak doğal gaz ürünlerinin ticaretini ele almaktadır. Enerji 

ürünlerinin nasıl yapılandırıldığını göstermek amacıyla, teyit eşleştirmesine yönelik EFET standardı 

kullanılmıştır. Kullanılan teknolojiye bir örnek olarak Trayport’un GlobalVision platform 

açıklanmaktadır.  

Ayrıca, borsalar, aracılar, işlemciler ve doğal gaz piyasasındaki diğer yardımcı fonksiyonlar tarafından 

uygulanan tipik süreçler açıklanmaktadır:  

 Nominasyon 

 Takas  

 Tezgah üstü işlemlerin takas kaydı  

 EMIR ve REMIT kapsamında düzenleyici raporlama  

10.2.1. Avrupa’daki Doğal Gaz Ticaret Platformları  

REMIT Tüzüğü kapsamında ACER tarafından tespit edildiği gibi, AB’de 60’ın üzerinde enerji aracısı ve 

borsası bulunmaktadır (https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces). Bunların yarıdan 

fazlası doğal gaz ürünlerinin ticaretine olanak tanımaktadır. Doğal gaz ticareti için en önemli piyasa 

alanları şunlardır: 

 Borsalar: GME, GEGH, CME, Gasponit Nordic, Iberian Gashub, ICE Endex Gas, Nasdaq OMX, 
PEGAS 

 Aracılar: GFI, Griffin Markets, ICAP, Marex Spectron, TFS/Tradition, Tullett Prebon 

 Kapasite ticareti: PRISMA  

Aracı platformlarının tümü ve borsaların çoğu (Nasdaq, CME ve ICE dışında), Trayport tarafından 

sunulan ve işletilen Globalvision platformunu kullanmaktadır (ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır). 

Bu platform iki şekilde kullanılmaktadır:  

 BTS – Aracı Ticaret Sistemi  

 ETS – Borsa Ticaret Sistemi  

10.2.2. Doğal Gaz Sözleşmeleri – Türleri ve Yapısı  

Doğal gaz piyasasındaki ürünler ürünler aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır: 

Fiziksel teslim ürünleri (=fiziksel ürünler) 

 Spot piyasa ürünleri: bunlar gün içi veya sonraki gün ürünleridir (hafta sonu günlerine kadar). 

 Future ürünleri, teslim süreleri bir ay, üç ay, bir mevsim veya bir yıl olan, borsada işlem gören 

ürünlerdir. 

 Forward işlemleri future ürünlerine karşılık gelen tazgah üstü sözleşmelerdir, ancak ikili olarak 
anlaşılan teslim sözleşmesi vardır. 
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 Standart olmayan işlem (profilli, bireysel arz sözleşmeleri) 

Finansal ürünler  

 Opsiyon sahibinin belirli bir süre içerisinde alma veya satma hakkını kullanabildiği opsiyonlar. 

 Sabit-Değişken Swaplar: A tarafı B tarafına sabit bir ücret öder, B tarafı A tarafına endekse 

dayalı bir fiyat öder. Örneğin A tarafı her ay 50 USD öder, B tarafı Brent petrol endeks fiyatını 

öder. 

 Değişken-Değişken Swaplar: Her iki taraf da endekse dayalı bir fiyattan hesaplanan bir tutar 

öder. Örneğin, Brent Petrolüne karşı WTI petrolü. 

Farklı doğal gaz borsaları ve aracıları farklı ürünleri desteklerler:  

 Fiziksel ürünler; örneğin PEGAS (GASPOOL, NCG, PEG NORD, TRS, TTF und ZTP), GEGH, 

ICE ENDEX, GME (İtalya), … 

 Finansal ürünler; örneğin ICE, … 

 Her ikisi; örneğin CME, Marex Spectron, GFI, ICAP, TFS, vs. 

Borsalar ve aracılar (topluca Organize Piyasa olarak adlandırılmaktadırlar) ürün kodunu, miktarını, 

fiyatını ve talimatın alış talimatı mı yoksa satış talimatı mı olduğunu belirterek üyeleri tarafından işlem 

yapılan ürünleri, sözleşme türlerini veya araçları tanımlarlar. Diğer tüm ayrıntılar, organize piyasanın 

ürün tanımı ile belirlenir (örneğin teslim noktası, teslim süresi, ölçüm birimi, para birimi, vs.) Örneğin 

DE000A1HUD07 ISIN kodu GASPOOL” sanal ticaret noktasına teslim edilecek 1 MW doğal gaz için 

gün öncesi sözleşmesini belirtir.  

İkili tezgah üstü piyasalarda, piyasa katılımcıları işlem koşulları üzerinde serbest bir şekilde anlaşmaya 

vardıkları için ürün kodlarının kullanılması gerekmez. Hukuki hususlar EFET veya ISDA tarafından 

yayınlanan çerçeve anlaşmalarda belirlenirken, daha ayrıntılı ticari ayrıntıların açık bir şekilde 

kararlaştırılması ve bir sözleşmede belgelenmesi gerekir (bakınız aşağıdaki tablo). 

Aracı sistemleri kendi ürünlerini veya borsa ürünlerini taklit eden “benzer” ürünleri sunarlar. Bir doğal 

gaz işlemi için borsa veya aracı sistemini kullanmak arasındaki temel farklar şunlardır: 

 aracılı tezgah üstü piyasa daha likit olabilir  

 aracı ücretleri genellikle borsa ücretlerinden daha düşüktür  

 aracılı işlemler gerçekleştirildikten sonra değiştirilebilir veya iptal edilebilir  

 aracılı işlemler isimsiz olarak gerçekleştirilmez  

 aracılı işlemler takas için otomatik olarak kaydedilmez  

 aracılı işlemler riske daha fazla dikkate edilmesini ve karşı taraflar arasında ikili karşılıklı 

yönetimini gerektirir.  

 elektronik teyit eşleştirmesi aracılı işlemler için de en iyi uygulamadır  

Dolayısıyla, tezgah üstü işlem sözleşmeleri (yani, aracı sistemleri üzerinden ya da ikili olarak işlemi 

gerçekleştirilen) işleme konu ürünü karakterize eden tüm hususlar dikkate alınabilmesi için daha 

ayrıntılı bir veri yapısı gerektirir. Aşağıdaki tabloda sunulan bilgiler, işlemciler ve aracılar tarafından 

tezgah üstü piyasasında kullanılan EFET eCM TradeConfirmation veri yapısından alınan temel işlem 

verileridir. Bu veri formatı, ürün kodlarını kullanmaz, bunun yerine  bir sözleşmeyi tanımlayan kilit 

parametreleri açıklar: 
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Tablo 14 Tezgah Üstü Piyasa İşlem Ayrıntıları  

Veri Kalemi  Değer(ler) Fiziksel Fiz. 
Endeks 

Opsiyon  Spot 

Genel           
Piyasa DE, UK, FR, … X X X X 
Emtia Doğal gaz  X X     
İşlem Türü  forward, gün öncesi, gün içi, opsiyon, 

swap … X X X X 
Alıcı / Satıcı Taraf   X X X X 
Anlaşma EFET, ISDA X X X X 
Para Birimi  EUR, GBP, CHF X X X X 
Toplam Miktar    X X X X 
Toplam Miktar Birimi  MWh, GWh, Therms X X X X 
İşlem Tarihi    X X X X 
İşlem Saati    X X X X 
İşlemcinin Adı    X X X X 
Aracı Kimlik No.  BRSPC, BRGFI X X X X 

Fiziksel Ürünler            
Sözleşme Türü / Yük Türü Baz, Puant, Puant Dışı  X X     
Kapasite Birimi    X X     
Toplam Sözleşme Değeri    X X     
Teslim Noktası Bölgesi  Doğal gaz şebeke noktası  X X     
Teslim Başlangıcı    X X     
Teslim Sonu    X X     

Finansal Ürünler            
Geçerlilik Tarihi        X X 
Sona Erme Tarihi        X X 

Opsiyonlar            
Opsiyon Türü Satış, Alış     X   
Opsiyonu Çıkaran        X   
Opsiyon Hamili        X   
Opsiyon Tarzı Amerikan, Avrupa     X   
İşlem Fiyatı        X   
Kullanma Tarihi        X   
Opsiyon Para Birimi        X   
Opsiyon Primi        X   
Option Primi Para Bir.        X   

Swap Sabit Ayağı (0 veya 1 ayak)           
Sabit Fiyat Ödeyicisi          X 
Sabit Fiyat Para Birimi          X 
Sabit Fiyat Kapasite Birimi         X 
Değişken Fiyat Ödeyicisi          X 

Swap Değişken Ayağı (1 veya 2 
ayak)           

Formül No          X 
Emtia Referans Fiyatı          X 
Endeks Emtiası          X 
Belirlenen Fiyat            
Faktör          X 
Teslim Tarihi         X 

 

10.2.3. Fiziksel Doğal Gaz için Ticaret Platformları  

Doğal gaz borsaları ya kendi geliştirdikleri bir sistemi (Nasdaq, CME, ICE) ya da bir üçüncü taraf 

ürününü kullanırlar. Bu ürün, çoğu durumda Trayport tarafından sunulan ve işletilen GlobalVision’dır. 

GlobalVision, her türlü aracın ekran üzerinden alışı-satışı için potansiyel olarak kullanılabilecek jenerik 

bir elektronik ticaret platformudur. GlobalVision’a erişen her işlemci Front-End adı verilen bir program 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  136 

çalıştırır. Bu program, işlemciye bir veya daha fazla çalışma sayfasından oluşan bir çalışma dosyası 

sunar. Her çalışma sayfası işlem için özellikle tasarlanmış bir ızgara görünümü sunar (Microsoft Excel 

gibi bir hesap çizelgesi programına benzer). Sayfada görünen araçlar için işlemcilerin sundukları 

talimatları gösterir. Aynı zamanda  işlem teyit mesajları ve son yapılan talimat işleminin ayrıntıları 

(örneğin, fiyat değeri ve miktar) gibi genel piyasa bilgilerini de gösterebilir.  

İşlemciler çalışma sayfasına fiyatları girerek GlobalVision’a bir talimat sunabilirler. Talimat 
sunulduğunda, sisteme giriş yapmış olan diğer tüm işlemcilere anında görünür ve işlemciler tarafından 

işlem yapılmaya açık hale gelir (her iki karşı taraf arasında bir ticaret anlaşması olması kaydıyla).  

GlobalVision’ın 8. sürümünde, kullanıcılar herhangi bir varlığın, basit veya karmaşık aracın ticareti için 

kendi piyasa alanlarını yaratabilmektedirler; fiziksek ve finansal doğal gaz dışında, FX, FX Forward, 

Kredi Türevleri, Emtia, Sabit Gelir, Future, Opsiyon, Spread (zaman, yer, emtia), Swap ve menkul 
kıymetler için.  

GlobalVision BTS ile ETS arasındaki temel farklar şunlardır:  

 Alış ve satış teklifleri, borsa sistemi tarafından daima otomatik olarak eşleştirildiği için ETS’de 

Talimat defteri yönetimi uygulanır; BTS’de ise bunlar opsiyonel işletme modlarıdır (tıklayarak 

işleme karşı otomatik işlem gerçekleştirme). 

 Piyasa katılımcısı karşı taraflar borsada isimsizdir; bir işlem gerçekleştirildikten sonra bir 

işlemcinin karşı tarafı borsa ve daha sonra da takas merkezidir. BTS işlemlerinde ise, 

işlemcilere gönderilen verilerde karşı taraf ismi belirtilir. 

Araç tanımı, katılımcıların yönetimi, risk ve arka ofis fonksiyonları BTS ve ETS sistemlerinde 
benzerdir. 

Şekil 56 Trayport GlobalVision Mimarisi (İngilizce) 

 

Kaynak: Trayport 

Organize piyasalar, Trayport’tan alınan GlobalVision Ticaret Sistemini kendileri işletmektedirler. 
İşlemciler, geleneksel olarak organize piyasa sistemine, organize piyasa  tarafından yerel olarak 

işletilen GlobalVision Front-End programı yoluyla erişirler. Ancak, organize piyasa  talimat yönetimi ve 

eşleştirmesi merkezi olarak yürütüldüğünden dolayı,  Trayport bir süredir işlemcilerin aynı anda tüm 

piyasalara toplu bir şekilde erilmelerine olanak tanıyan bir İşlem Kapısı (Trading Gateway) 
sunmaktadır. Bu olanak piyasa likiditesini arttırmıştır.  
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Globalvision tarafından Desteklenen Emir Türleri  

Gerçekleştir ve İptal Et: Mevcut olan miktar kadar gerçekleştirilip kalanı iptal edilecek emir. Bir 

Gerçekleştir ve İptal Et emri sunulduğunda, GlobalVision mümkün olduğunca talep edilen miktar kadar 

işlem yapmaya çalışır. Toplam emir miktarını karşılayacak kadar yeterli miktar mevcut değilse,  

GlobalVision emri kısmen gerçekleştirir ve kalanının iptal eder. 

Gerçekleştir veya İptal Et: Eğer tamamı gerçekleştirilemeyecek ise, iptal edilecek emir. Bir 
Gerçekleştir veya İptal Et emri sunulduğunda, GlobalVision toplam talep edilen miktar kadar işlem 

yapmayı dener. Eğer talep edilen miktar mevcut değilse, emir iptal edilir ve hiçbir işlem gerçekleşmez.  

Piyasa Emri: Bir emtiayı mümkün olan en kısa sürede piyasa fiyatı üzerinden alma veya satma 

emridir. Bir piyasa emri sunulduğunda, emir için bir fiyat değeri belirlenmez. Piyasanın diğer 

tarafındaki mevcut emirlere bağlı olarak, GlobalVision otomatik olarak mümkün olduğunca emir miktarı 

kadar işlem yapar. Sunulduktan sonra GlobalVision emri otomatik olarak düşürür. 

Dur Emri (Sınırlı Emir olarak da bilinir): Bir emtiayı piyasa değeri belirli bir noktaya ulaştığında alma 

veya satma emridir. Bir Dur Emri verildiğinde, emrin aktivasyon fiyatı ve fiyat değeri belirlenir. Emir 

verildiğinde, başlangıçta işlem yapılamaz niteliktedir ve sadece emri veren tarafından görülebilir. 

Aktivasyon fiyatı üzerinden veya aktivasyon fiyatından daha kötü bir fiyat üzerinden bir işlem 

gerçekleşinceye kadar emir bu durumda kalır. 

Aktivasyon fiyatı üzerinden bir işlem gerçekleşir gerçekleşmez, GlobalVision belirlenen fiyat değeri 

üzerinden emri kesinleştirir. Emir işleme dönüşünceye, iptal edilinceye, silininceye veya süresi sona 

erinceye kadar artık piyasada normal bir kesin emir olarak kalacaktır. 

Buzdağı Emirler: Burada emir hacminin sadece bir kısmı açık bir şekilde görünür, geri kalanı gizlenir: 

açık miktarlar işlem görürken, kalan miktarlar da dilimler halinde sunulur. 

Sepet işlemler: İşlemciler kendi araç kombinasyonlarını belirleyebildiklerinden dolayı emir türlerinin 

üzerindedirler. Bir sepet emri ya içeriğindeki tüm araçlar için gerçekleştirilir ya da hiç gerçekleştirilmez. 

Alternatif olarak, kademeli gerçekleştirme emirleri için parametreler belirlenebilir.  

Diğer GlobalVision Fonksiyonları  

İşlem ile ilgili temel fonksiyonlarının (emir girişi, emi ve işlem teyidi, veri besleme) dışında, 

GlobalVision tarafından işletilen bir platform tarafından genellikle aşağıdaki harici arayüzler  

kullanılabilmektedir: 

 OTC takas kayıt arayüzü: Aracılı işlemler (tanımı gereği tezgah üstü işlem olan) ve ikili tezgah 
üstü işlemleri için, takas aracıları bu işlemleri takasa girmek vazgeç/yürüt işlemini kullanırlar. 

 Takas arayüzü: Burada ECC çeşitli GlobalVision ETS ve BTS sistemleri tarafından kullanılan 

ana Avrupa takas merkezidir.   

 İkili kredi yönetimi: İşlem yapan bir kuruluş tüm karşı taraflarının kredi değerliğine tam olarak 

güvenmediğinden dolayı işlemciler tarafından kredi sınırlamaları tanımlanabilir ve sıklıkla 
aracılara ve borsalara sunulabilir. Bu amaçla, işlemcinin risk yönetim sistemi bir limit dosyası 

üretir (“kredi matrisi”). Bu dosya, işlemcilerin risk limitini aşan karşı taraflar ile işlem yapmasını 

engellemek amacıyla aracı tarafından tutulur. Bu arayüz İkili Kredi Yönetim aracı ile yönetilir 

(“Globalvision İşlem Anlaşmaları”). 

 Düzenleyici Raporlama: GlobalVision REMIT kapsamında, Kayıtlı Raporlama Mekanizması 

olarak hizmet verir ve işlem raporlarını düzenleyiciye (ACER) sunar. Bu konu, aşağıdaki 

bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.  
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10.2.4. Avrupa’daki Elektrik ve Doğal Gaz Borsaları  

Tablo 15 Avrupa’daki Enerji Borsaları (İngilizce) 

 

Kaynak: ACER  

 

Aşağı yukarı tüm AB Üye Devletlerinde bir enerji borsası mevcuttrur. Genellikle borsalar elektrik veya 
doğal gaz alanında ihtisaslaşmakta veya spot ya da future piyasası üzerinde odaklanmaktadırlar. 

Türkiye doğal gaz piyasası bakımından en anlamlı örnekler aşağıda sunulmuştur: 

10.2.4.1. CEGH – Orta Avrupa Gaz Üssü  

Viyana Borsasının CEGH Gas Borsası, Wiener Börse AG ve European Commodity Clearing AG (ECC 

– Avrupa Emtia Takas Merkezi) tarafından ortaklaşa işletilmektedir. Tamamen entegre bir ticaret 

sistemi ile birlikte, CEE’nin kapsamlı işlem, takas ve uzlaştırma hizmetleri uluslararası işlemciler için 

benzersiz olanaklar sunmaktadır. 

Wiener Börse’nin CEGH Gaz Borsası; her biri kendi güçlü yönlerini yansıtan farklı işlevleri yerine 

getiren CEGH, Wiener Börse (Viyana Borsası) ve European Commodity Clearing AG (ECC)’nin bir 

ortaklığına dayanmaktadır.  

Avusturya Gaz Borsasının işletmecisi olarak CEGH fiziksel uzlaştırmayı yürütmektedir ve müşterilere 

karşı, borsanın yüzü konumundadır. Emtia borsası takas merkezi olarak, Avrupa Emtia Takas Merkezi 
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(ECC) borsa işlemleri için takas ve uzlaştırma hizmetleri ile tezgah üstü piyasası işlem tescil hizmetleri 

sunmaktadır.  

Tüm CEGH Gaz Borsası süreçleri, Trayport GlobalVision ETS ile yürütülmektedir.  

Tablo 16 CEGH’de İşlem Gören Ürünler  

Lisans Türü Spot Piyasa  
Sonraki Saat Sözleşmesi  Gün İçi Gün Öncesi  

Doğal gaz Ürün 
Türü  Baz Yük  Baz Yük Baz Yük Baz Yük 

Teslim Noktası  VTP Avusturya VTP Avusturya VTP Avusturya VTP Avusturya 
  

Uzlaştırma  Sonraki tam saate dayalı 
olarak, 3 saat önceden 

sonraki saat için  
Sonraki tam saate dayalı 
olarak, 3 saat önceden 
günün geri kalanı için, 

06:00’a kadar (d veya d+1)  

06:00’dan (d+1) 
06:00’a (d+2) 
kadar fiziksel 

teslim  

06:00’dan (d+1) 
06:00’a (d+2) kadar 

fiziksel teslim 
İşlem Saatleri  24/7  24/7  09:00 17:30 

arası 09:00 17:30 arası 
 Fiyat Birimleri  EUR/MWh  EUR/MWh  EUR/MWh EUR/MWh 
Minimum Fiyat 

Değişikliği  0.025 EUR/MWh 0.025 EUR/MWh 0.025 EUR/MWh 0.025 EUR/MWh 
Minimum İşlem 

Büyüklüğü  1 MW 1 MW 1 MW 1 MW 
Tek Taraflı 

Nominasyon  ECC tarafından; karşı taraf nominasyonu CEGH tarafından borsa üyesi adına gerçekleştirilir  

10.2.4.2. PEGAS 

PEGAS müşterilerine ticaret platformu üzerinden tüm ürünlere erişim imkanı tanımakta ve müşterilerin 

GASPOOL, NCG, PEG NORD, TRS, TTF and ZTP piyasa alanlarında doğal gaz sözleşmelerinin 

ticaret işlemlerini yapmalarını sağlamaktadır. Ürün yelpazesi Avrupa’daki önemli doğal gaz üslerinin 

hepsine yönelik spot ve türev sözleşmelerini içermektedir. 

PEGAS sadece tek bir piyasa alanında işlem yapma imkanı tanımakla kalmamakta, aynı zamanda buy 

piyasa alanları arasında spread ürünlerinin alım-satım işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Ek 

olarak, bu lokasyon spread ürünleri yoluyla oluşturulan örtülü fiyatlar doğrudan ürünler için likiditeyi 

arttırmaktadır. Ocak 2015 tarihinden itibaren, tüm PEGAS ürünleri ürün özelliklerinde herhangi bir 
değişiklik olmaksızın Powernext tarafından işletilmektedir.  

PEGAS GlobalVision ticaret platformu üzerinde ticaret olanağı sunmaktadır. Her iki borsanın üyeleri 

tek bir lisans ile tüm ürünler için işlem yapabilmektedir. PEGAS yüzde 50 Powernext’e ve yüzde EEX’e 

aittir. 

Frontend ile ilgili olarak, işlemciler Global Vision Direct Screen ve Trading Gateway arasında tercih 

yapabilmektedir.  

PEGAS spot piyasa segmenti TTF, NBP, NCG, GASPOOL, Fransız PEGs (Nord ve TRS) ve 

Belçika’daki ZEE ve ZTP’te spot sözleşmeler sunmaktadır: 

 Gün içi sözleşmesi gün içinde arbitraj ve cari gaz günü için dengeleme olanağı sağlamaktadır 

(Fransa doğal gaz taşıma şebekesi saatlik değil günlük dengeleme imkanı tanımaktadır). 

 Gün Öncesi sözleşmesi bir sonraki gaz iş günü için doğal gaz alma/satma imkanı tanımaktadır. 

 Hafta Sonu sözleşmesi takip eden hafta sonu için doğal gaz alma/satma imkanı tanımaktadır. 

 Cumartesi sözleşmesi takip eden Cumartesi günü için doğal gaz alma/satma imkanı 

tanımaktadır.  

 Pazar sözleşmesi takip eden Pazar günü için doğal gaz alma/satma imkanı tanımaktadır. 
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 Tek Gün sözleşmesi, takip eden Banka tatili için doğal gaz alma/satma imkanı tanımaktadır; 

PEGAS işlem takvimine göre tüm piyasa alanları arasında spread ürünleri de sunulmaktadır. 

PEGAS future piyasası segmenti NBP, NCG, GASPOOL, PSV, PEG Nord, TTF, TRS ve ZTP 
üslerinde future ürünleri sunmakta ve aşağıdaki ürünler için işlem olanağı tanımaktadır: 

 TRS ve ZTP’de sonraki gün, 

 PSV Fin’de sonraki üç ay, 

 PEG Nord, TTF, NBP, NCG ve GASPOOL’da sonraki dört ay, 

 PSV Fin’de sonraki üç çeyrek; PEG Nord, NBP, NCG ve GASPOOL’da sonraki dört çeyrek; 

TTF’te sonraki beş çeyrek  

 PSV Fin’de sonraki iki gaz mevsimi, 

 PEG Nord, TTF, NBP, NCG ve GASPOOL’da sonraki dört gaz mevsimi, 

 PSV Fin’de sonraki takvim yılı; PEG Nord’das sonraki iki takvim yılı; TTF, NBP, NCG ve 

GASPOOL’da sonraki üç takvim yılı. 

Tüm piyasalar arasında spread ürünleri de sunulmaktadır. İş günlerinde 08:30 ile 18:00 saatleri 

arasında sözleşmeler sürekli olarak işlem görmektedir. Süresi son ermek üzere olan Spot ve Future 

sözleşmeleri GRTgaz ve TIGF şebekelerine sunulan nominasyonlar yoluyla ECC tarafından fiziksel 

olarak uzlaştırılmaktadır. 

10.2.4.3. GME – İtalya Enerji Borsası  

GME doğal gaz piyasasını (MGAS) düzenlemekte ve yönetmektedir. Doğal gaz piyasasında, sanal 

ticaret noktasında (“Punto Virtuale di Scambio”) işlem yapma yetkisi olan taraflar doğal gaz için 

forward ve spot işlemleri yapabilmektedir. 

Doğal gaz piyasasında GME piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemler için merkezi karşı 

taraf rolünü oynamaktadır. MGAS aşağıdaki piyasa segmetlerinden oluşmaktadır:  

 Gün Öncesi Doğal Gaz Piyasası. MGP-GAS sürekli işlem mekanizması kapsamında 

yürütülmektedir. MGP-GAS’da, doğal gaz alış ve satış teklifleri eşleştirilmektedir; seans gününü 

takip efen ikinci ve üçüncü gaz günleri ile ilgili ürünler için işlem saatleri her gün 9:00 - 17:00 
arasıdır. Seans gününü takip eden gaz gününe ilişkin ürünler için işlem seansı saat 11:00’de 

kapanmaktadır. 

 Gün İçi Doğal Gaz Piyasası MI-GAS sürekli işlem mekanizması kapsamında yürütülmektedir. 

MI-GAS’da, doğal gaz alış ve satış teklifleri eşleştirilmektedir. D gaz gününe ilişkin ürünler için 

işlem saatleri D-1 gaz günü için 14:00 ile 17:00 saatleri arası, D gaz günü ise 09:00 ile 15:30 

saatleri arasıdır. 

 Forward Doğal Gaz Piyasası. MT-GAS sürekli işlem mekanizması kapsamında 

yürütülmektedir. MT-GAS’da, doğal gaz alış ve satış teklifleri işlem görmektedir. İşlem 

görebilecek ürün türleri şunlardır: yıllık/ısı yılı, yıllık/takvim yılı, altı aylık, üç aylık, aylık ve Ayın 

Geri Kalanı (BoM). İşlem saatleri her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasıdır. 

İlgili teslim dönemi gaz günüdür (bir takvim günü saat 06:00’da başlayıp takip eden takvim günü saat 

06:00’da sona eren 24 ardışık saatlik dönem). Doğal gaz miktarı ölçü birimi MWh/gün, fiyat birimi ise 

Euro/MWh’tır. 

10.2.4.4. Diğer Avrupa Doğal Gaz Borsaları  

Danimarka’nın Brøndby şehrinde bulunan Gaspoint Nordic, 2007 yılından bu yana Danimarka’da 

doğal gazın fiziksel ticareti için borsaya dayalı bir piyasa alanı sunmaktadır. Sunulan ürünlerin hepsi 
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kısa vadeye sahiptir (gün içi ile ay öncesi arası). Gaspoint Nordic üreticilere, perakende şirketlerine, 

enerji şirketlerine, ticaret temsilcilerine ve büyük tüketicilere doğal gazı isimsiz ve tamamen risksiz bir 

şekilde alıp satabilecekleri bir piyasa alanı sunmaktadır. Gaspoint Nordic’te işlemler sürekli işlem 

bazında yürütülmektedir ve internet tabanlı bir işlem sistemi yoluyla  elektronik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu piyasa modeli daha fazla rekabet ve şeffaflığı teşvik etmekte, dolayısıyla 

dinamik bir doğal gaz piyasasına katkıda bulunmaktadır. Gaspoint Nordic, bir arz krizi halinde işlem 

saatlerini uzatarak, Danimarka iletim sistemi işletmecisi  Energinet.dk  ile işbirliği içerisinde piyasaya 

dayalı dengelemeyi desteklemektedir. Gaspoint Nordic ayrıca Trayport’un GlobalVision ETS sistemini 

de kullanmaktadır. 

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde bulunan CEEGEX Ltd. Macaristan iletim sistemi işletmecisi 

tarafından kurulmuştur  ve Macaristan’da organize elektrik piyasası işletme lisansı bulunmaktadır. 

CEEGEX’in rolü Macaristan’da güvenilir bir fiyat referansı sunmak ve CEE bölgesindeki elektrik 

piyasalarının entegrasyonunu sağlamaktır. CEEGEX, Macaristan elektrik piyasasında isimsiz gün 

öncesi ve fiziksel future işlemleri sunmakta, üyelerine hem işlem hem de takas hizmetleri bakımından 

yüksek düzeyde standartlar sağlamaktadır. CEEGEX ayrıca Trayport’un GlobalVision ETS sistemini 

de kullanmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde bulunan POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), 
Temmuz 2007’de Prag Borsasının bir bağlı kuruluşu olarak kurulan bir future emtia borsasıdır ve Çek 

Cumhuriyeti’nde düzenlemeye tabi bir piyasa işletmektedir. Piyasada Çek, Polonya, Slovak ve 
Macaristan elektrik future ürünleri ile Çek Doğal Gaz Future ürünlerinin işlemleri isimsiz olarak 
gerçekleştirilmekte, finansal uzlaştırma veya fiziksel teslim ilgili piyasa alanında gerçekleştirilmektedir. 
PXE işlemleri standartlaştırılmış ürünlere dayalıdır. PXE ayrıca Trayport’un GlobalVision ETS sistemini 

de kullanmaktadır. 

Tablo 17 Avrupa Doğal Gaz Borsalarına Ayrıntılı Bakış  

Borsa Yeri Ürünler  Teslim 
Noktaları Takas 

Merkezi Nominasyon 
Kanalı  İşlem 

Saatleri İşlem Sistemi  
PEGAS 

Paris Spot (Gün İçi, Gün 
Öncesi, Hafta Sonu, 
Cumartesi, Pazar), Gün 
İçi (saatlik), Future (aylık, 
üç aylık, mevsimlik, yıllık), 
Opsiyonlar (2015/4Ç), 
lokasyon spread ürünleri  
2014/4Ç’ten itibaren: 

•  Dengeleme için 
bölgesel ürünler 
(TSO bazında)  

•  Saatlik 
dengeleme ürünleri 
(VTP bazında) 

GASPOOL, 
NBP, PEG 
NDRD, PSV, 
TRS, TTF 
Zeebrugge 
(ZTP) 

ECC ECC 24/7 (Spot) Trayport 
Global-Vision 
ETS 

CEEGEX 
Budapeşte Spot (Gün Öncesi) 

Future (3 ay, 4 çeyrek) 

FGSZ KELER 
CCP 

KELER 
CCP 

08:30 – 
16:30 

Trayport ETS 

CEGH Viyana Spot (Sonraki Saatler, 
Gün İçi, Gün Öncesi) VTP 

Avusturya, 
VTP Çek 
Cum. (OTE) 

ECC ECC 24/7 (IND) 
09:00 – 
17:30 
(DAH) 

Trayport 
Global-Vision 
ETS 

  
GME Roma Spot (Gün İçi, Gün 

Öncesi) 
Future (aylık, ayın geri 
kalanı, üç aylık, 
mevsimlik, takvim yılı, gaz 
yılı) 
Lokasyon spread’leri 
PSV-TTF 
Dengeleme sözleşmeleri  

PSV-Sanal 
Ticaret 
Noktası  

ICE ICE DAH: 09:00-
17:00 
IND: 14:00-
17:00 for D-
1 09:00 – 
15:30 for D 
FUT 
09:17:00 

Trayport 
Global-Vision 
ETS 
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CME Londra  UK,NL,DE,AT,IT Gün 
Öncesi ve future ürünleri Finansal 

İşlemler  
Önemli 
Sözleşmelerin 
Fiziksel 
Uzlaştırması  

CME 
Clearpoint ? 23:00 – 

22:15 Su-Fr Kendi Sistemi  

 Gaspoint 
Nordic Brondby, 

Danimarka Spot (Gün İçi, Gün 
Öncesi, Hafta Sonu) 
Future (aylık) 

ETF ECC ECC 08:30 – 
18:0 Trayport 

Global-Vision 
ETS 

Iberian 
Gashub Bilbao Sesli İşlem Gaz ve LNG 

swap’ları VTP olarak 
İberya gaz 
üssü  

OMI clear TBD by CPs Ilgili değil Trayport 
Global-Vision 
ETS 

ICE Endex 
Gas Amsterdam Spot (Gün İçi, Gün 

Öncesi) 
Future 
Dengeleme 
Depolama 

ZTP, NBP ICE Clear 
Europe CPs (Ticaret 

Nominasyon 
Girişi) 

24/7 Kendi Sistemi 

Nasdaq 
OMX    Kendi 

CCP   Kendi Sistemi 
PXE Prag Çek Doğal Gaz Future 

ürünleri, CEGH ile işbirliği 
içinde 

VTP Çek 
Cum. (OTE) ECC ECC 08:00-16:30 Trayport 

Global-Vision 
ETS 

10.2.4.5. Enerji Aracıları ve Aracı Platformu  

Aracı ya sesli aracı (karşı taraflar arasındaki ticaret işlemleri aracı personeli  tarafından, genellikle 

telefon/faks/e-posta yoluyla gerçekleştirilir) olarak hareket etmekte ya da tekliflerde bulunarak ve 

bunları bir işlemci ekranı yoluyla kabul ederek karşı tarafları destekleyen bir platform işletmektedirler. 

Bu gibi ekran aracılarının örnekleri arasında, Marex Spectron, GFI, ICAP, TullettPrebon, TFS Tradition 
bulunmaktadır 

 İşlem Gerçekleştirme (Trayport BTS, borsalar ile likidite havuzu oluşturma, sesli aracılık) 

 Arka Ofis sistemleri (CRM, uzlaştırma, teyit eşleştirme) 

 Risk Yönetimi (Risk Matrisi) 

 Takas tescili, vazgeçme/yürütme işlemi  

 Piyasa verilerinin sunulması  

 Piyasa araştırmaları  

Borsalar ile karşılaştırıldığında, aracılar daha az likit araçlar için daha fazla esnekler sunarlar. 

Aracıların çoğu aynı zamanda Trayport’un Globalvision sistemini de kullanmaktadır (Globalvision 

BTS). 
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Tablo 18 Avrupa’daki Enerji Aracılarının Listesi (İngilizce) 

 

Kaynak:ACER  

10.2.5. Doğal Gaz Piyasaları ile İletim Sistemi 

İşletmecileri Arasındaki Arayüzler  

Genellikle doğal gaz ticareti ile iletim sistemi işletmecileri arasındaki arayüzlerin çoğu aşağıdaki 
süreçlerde yer almaktadır: 

 Doğal gaz ticaretinin fiziksel uzlaştırması olarak nominasyon, 

 İşleme konu gazın taşınmasını sağlamaya yönelik birincil ve ikincil kapasite rezervasyonu, 

 Planlanan ve gerçekleşen teslim miktarları arasında dengesizlik olması halinde kısa süreli doğal 

gaz temini için dengeleme piyasası (bakınız yukarıdaki dengeleme piyasası bölümü). 

10.2.5.1. Nominasyon Süreci  

Nominasyon süreci iletim sistemi işletmecileri ile doğal gaz işlemcileri (taşıtanlar) arasındaki ana 

bağlantılardan birisidir: taşıtanlar tarafından işlem yapılan fiziksel teslim miktarlarının aşağıdaki 

amaçlar için şebeke işletmecisine bildirilmesi gerekmektedir:  

 Şebekeye doğal gaz verenler ile şebekeden doğal gaz çekenler arasında dengesizliklerin 

önlenmesi, 

 Taşımada şebeke kapasitesini aşan aşırı yüklenmelerin önlenmesi. 

Bunu hesaplayabilmek için, iletim sistemi işletmecileri taşıtanlardan bir nominasyon sunmalarını 

isterler (yani çoğu durumda saatlik bazda  olmak üzere, sonraki güne ait netleştirilmiş miktarların 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  144 

programı). Teslim gününde, günün geri kalan bölümüne ilişkin miktarlarda ince ayar yapılması 

amacıyla yeniden nominasyonlar sunulur. 

Nominasyon süreci için Avrupa çapında bir standart ve nominasyon ile ilgili doküman formatları 

oluşturabilmek için,  EASEE.Gas konsorsiyumu tarafından EDIGAS doküman formatları geliştirilmiştir. 

Taşıtanlar tarafından bağlantı noktalarına ilişkin olarak iletim sistemi işletmecilere sunulan bilgiler 
arasında asgari olarak aşağıdakiler yer alır: 

 Bağlantı noktası tanımlama bilgileri; 

 Doğal gaz akışının yönü (giriş / çıkış); 

 Taşıtan veya dengeleme portföyü tanımlama bilgileri; 

 Taşıtanın karşı tarafının veya dengeleme portföyünün tanımlama bilgileri; 

 G gaz günü, doğal gaz akışı başlama ve sona erme saatleri; 

 Taşınması talep edilen doğal gaz miktarı  

Nominasyon Türleri  

 İki Taraflı Nominasyon (standart durum): Her iki işlemci de bireysel olarak nominasyon sunar. 

Bu durumda, taşıma öncesinde eşitsizliklerin tespit edilebilmesi için iki tarafın miktarlarının 

eşleştirilmesi gerekir. 

 Tek Taraflı Nominasyon: Taraflardan birisince her iki işlemci adına iletim sistemi işletmecisine 

sunulan nominasyondur. Örneğin ECC takas merkezi olarak, ortak borsalarda işlem yapan tüm 

karşı taraflar adına tek taraflı nominasyonlar yapar. 

Şebeke noktalarına nominasyon: 

 Sanal ticaret noktasına nominasyon: iletim sistemi işletmecisinin, sanal ticaret noktasından 

teslimlerden piyasa alanındaki ve enterkonneksiyon noktalarındaki fiziksel akışlara kadar daha 

ayrıntılı bir haritalandırma yapması gerekir. 

 Fiziksel şebeke noktasına nominasyon: bunlar genellikle enterkonneksiyon noktalarıdır; yani 

nominasyonlar Enterkonneksiyon Noktası ile birbirine bağlanan her iki iletim sistemi 
işletmecisine de yapılır. 

Nominasyon ve bildirim işlemleri için NOMINT ve NOMRES mesajları kullanılmaktadır. 

Sistem İşletmecisinin Sanal Ticaret Noktası ile ilgili Nominasyonlar  

 Eğer doğal gaz teslimi tek bir iletim sistemi işletmecisinin alanında gerçekleştiriliyorsa, her iki 

taşıtan da aynı iletim sistemi işletmecisine nominasyonlarını sunar. Zaman birimi bazında 

miktarların eşleştirilmesi iki taraf için de aynı iletim sistemi işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. 

 Sanal ticaret noktası durumunda,  nominasyonlar sanal ticaret noktası işletmecisi tarafından 

işleme konulur (örneğin Gaspool, NCG, TTF).   

Aşağıdaki  EDIGAS doküman formatları kullanılmaktadır: 

 Bir taşıtandan iletim sistemi işletmecisine / sanal ticaret noktasına nominasyon verilerini 
göndermek için NOMINT  

 Taşıtana cevap göndermek için NOMRES  

 Bir taşıtanın kapasitesinde yapılan değişikliklerin duyurulması için CHACAP (temel olarak 

kesintili kapasite için geçerlidir). 
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Şekil 57 Nominasyon Akış Diyagramı   

 

  

Şekil 58 Nominasyon Akış Çizelgesi  

 

 

İki sistem işletmecisi arasında iki taraflı bir nominasyon süreci işletilir Bu örnekte, D-1 gününde 

taşıtanlar ve iletim sistemi işletmecileri arasında ilk nominasyonlar paylaşılır. İletim sistemi 

işletmecileri, taşıtanlara konfirmasyonları geri göndermeden önce miktarları toplamak zorundadır. 
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Şekil 59 Enterkonneksiyon Noktası için Çift Taraflı Nominasyon Süreci   

 

 

Yeniden Nominasyon Akışı Diyagramı: Burada, iki sistem işletmecisi arasındaki çift taraflı yeniden 

nominasyon ele alınmaktadır. Burada akış, teslimat gününde gerçekleştirilir. Kesinti bildirimleri ve 
konfirmasyonları için öngörülen süre azami olarak, sırasıyla, 45 dakika ve 120 dakikadır: 

Şekil 60 Yeniden Nominasyon Süreci 

 

 

Bazı durumlarda, taşıtanlar her iki taraf adına da bildirimde bulunabilirler. Bu gibi tek taraflı 

nominasyon durumlarında, ticaret taraflarından birisi NOMINT gönderir. Her iki taraf da konfirmasyon 
alır. Takas yapılan ticaret işlemleri için, tek taraflı nominasyonu takas kuruluşu da gönderebilir.   
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Şekil 61 Tek Taraflı Nominasyon   

 

 

10.2.5.2. Doğal Gaz İşlemlerinin Takası  

Takas işlemi future piyasalarındaki temel faydalar arasındadır. Bir işlem, takas merkezi yoluyla takas 
edilmeden önce, takas kuruluşları, her iki tarafın işlem yapmak için finansal gücünü, büyük bir kurum 

mu yoksa bireysel bir işlemci mi olduklarını kontrol ederler. Ayrıca, alıcı ile satıcının sözleşme fiyatı, 

miktarı ve vadesi üzerinde anlaştıkları işlem platformlarına erişim sağlarlar. Daha sonra, birbirlerini 

dengeleyen (bir alış, bir satış) pozisyonların eşleştirilmesi yoluyla sözleşmenin takas işlemi 

yapıldığında, takas merkezi hem alıcıya hem de satıcıya ödeme yapılacağı güvencesini verir. Bu 

dengeleme veya “mahsuplaştırma” işlemi bir bütün olarak finansal sistemden riski çıkarır.  

Takas merkezleri (veya Merkezi Karşı Taraf) bir borsada işlem gören future ürünleri için takas ve 

uzlaştırma hizmetleri sunar. Her alıcı ve satıcı arasında tarafsız bir karşı taraf olarak hareket ederek 

her işlemin sağlıklı ve bir şekilde yapılmasını sağlar. Orijinal alıcı/satıcı sözleşmesi, iki sözleşmeye 

ayrılır; sözleşmelerin her birinde takas merkezi  karşı tarafın yerini alır (hukuki anlamda sözleşme 

yenilenmiş olur). 

 

Şekil 62 Sözleşme Yenileme ve Ödeme Mahsuplaştırma Süreci (İngilizce) 

CP 1 CP 2

CP 3 CP 4

100€

200€

500€

200€

100€

CP 1 CP 2

CP 3 CP 4

CCP

400€ -100€

-400€100€

Payment
Netting

CP 1 CP 2

CP 3 CP 4

Novation CCP

100€ -100€

-500€200€

500€ -200€
-200€

200€

-100€ 100€

 

Avrupa’da enerji borsaları için hizmet veren takas merkezleri: 

 European Commodity Clearing (Avrupa Emtia Takas Merkezi  - ECC) 

 APX Endex Clearing 

 NOS Clearing ASA 

 MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  148 

 Derivados S.A Sociedad Unipersonal 

 LCH Clearnet 

Takas hizmetleri hem spot hem de future piyasalarında kullanılabilmektedir: 

 Spot piyasasında takas (örneğin ECC SMSS sistemi) 

 Future piyasasında takas (marjlama süreci ile) 

10.2.5.3. ECC – Avrupa Emtia Takas Merkezi  

ECC, Avrupa genelindeki sekiz ortak borsa (enerji ve doğal gaz) için takas ve uzlaştırma hizmetleri 

sunmaktadır. ECC’nin temel stratejik yaklaşımı, ortak borsalara takas ve uzlaştırma hizmetleri 

sunmaktır. ECC, mevcut ve yeni ortakları birbirine bağlamak için standart arayüzlere ve prosedürlere 

sahiptir. Bu, teknik karmaşıklığı ve maliyetleri azaltmaktadır. 

2015 itibariyle, ECC aşağıdaki doğal gaz borsaları için takas merkezi olarak hizmet vermektedir:  

 CEGH 

 EEX 

 EPEX SPOT 

 Gaspoint Nordic 

 HUPX 

 Powernext 

 PXE 

ECC Takas Süreci  

EEX Ortak Borsalarının spot piyasalarında gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemden hemen sonra 

mevcut ECC üyesinin kimlik kodu (örneğin ABCEX) yardımıyla ECC’nin takas sistemine (SMSS) 

aktarılmaktadır. 

ECC’nin takas sistemi SMSS (Spot Piyasa Takas Sistemi) olarak adlandırılmasına rağmen, aslında 

hem spot hem de future işlemleri için takas hizmeti verilmektedir. Doğal gaz, Elektrik ve CO2 
sertifikalarının spot işlemleri Deutsche Börse (Alman Borsası) bünyesindeki  ComServe adı verilen bir 

sistem üzerinden gerçekleştirilirken, future işlemleri Eurex (yine Deutsche Börse Grubunun üyesidir) 

tarafından işletilen M7 sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Takas sistemi bir güne kadar olan teslim süreleri (elektrik için takvim günü, doğal gaz için gaz günü) 

için Uzlaştırma Talimatlarını işleme koyar. Yani, spot segmentinde işlem yapılan saat veya günler 1:1 

oranında uzlaştırma sürecine girer. Future işlemlerinde, işlem dosyaları t+1’de future işlem sistemi 

tarafından sunulur. Takas sistemleri, bunları aldıktan sonra ürün takvim tanımına göre günlük teslim 

dilimlerine ayırır. Örneğin, 11 Ağustos tarihinde işlemi yapılan ve Aralık ayında teslim edilecek olan 

fiziksel teslimli bir future işlemi 31 ayrı Uzlaştırma Talimatına ayrılır. İşlemler iptal edildiğinde veya 

güncellendiğinde, ilgili Uzlaştırma Talimatları da buna göre güncellenir.  

Marjlama ile ilgili olarak, marj hesaplaması CME Grubu tarafından geliştirilip ücretsiz olarak kullanıma 

sunulan SPAN isimli bir araç ile yapılır. SPAN, çok sayıda takas merkezi tarafından kullanılmaktadır. 

Yazılım aşağıdakileri içeren bir dizi parametre kullanmaktadır: 

 Ürün takvimleri (örneğin;  “P001DEC15” doğal gazın 001 teslim noktasına 01 Aralık 06:00’dan 

01 Ocak 06:00’a kadar teslim edileceği anlamına gelir). 

 Risk parametresi dosyaları (uzlaştırmaya kadar olan süre, emtia fiyatı volatilitesi, vs.) 

 İşletme parametreleri (örneğin çalışma sıklığı) 
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Belirli bir sıklıkla, piyasa katılımcıları için varyasyon marjlarının hesaplanabilmesi için SMSS veri 

tabanının tüm Uzlaştırma Talimatları SPAN’a yüklenir. Tüm ödemeler, belirli ödeme saatlerinde ve ilgili 

para birimine bağlı bir ödeme takvimine göre gerçekleştirilir: 

 EUR ödemeler TARGET2 çalışma günlerinde piyasa açılışından önce 08:00 CET dolaylarında 

işleme konulur.  

 USD ve GBP para birimlerindeki gecelik ödemeler para birimine özgü tüm çalışma günlerinde 

belirli saatlerde işleme konulur.  

Ödeme Süreci  

Tüm ödemeler, belirli ödeme saatlerinde ve ilgili para birimine bağlı bir ödeme takvimine göre 

gerçekleştirilir: 

 EUR ödemeler TARGET2 çalışma günlerinde piyasa açılışından önce 08:00 CET dolaylarında 

işleme konulur  

 USD ve GBP para birimlerindeki gecelik ödemeler para birimine özgü tüm çalışma günlerinde 

belirli saatlerde işleme konulur  

Ortak Borsaların spot piyasalarında gerçekleştirilen tüm işlemler işlem sonrasında SMSS’e aktarılır.  

Şekil 63 Günlük Takas Programı (İngilizce) 

 

Kaynak: EEX 

Finansal uzlaştırma, her ECC iş gününde gerçekleşir (TARGET2 tatilleri dışında, Pazartesi-Cuma 
arası). İşlemler Takas Üyesi başına bir net ödeme miktarı bazında netleştirilir. 

Muhasebe kapanış saati 16:00’dır (CET). Cari günde saat 16:00’ya kadar gerçekleştirilen tüm işlemler 

bir sonraki ECC iş gününde uzlaştırılır (Payment Group EUR_1600). 16:00’dan sonra gerçekleştirilen 

işlemler T+2 ECC iş gününde uzlaştırılır. 

Raporlama: Takas raporları, günlük olarak uzlaştırma üyelerine gönderilir veya ECC’nin web 

sitesinden alınabilir. Teslim ve ödeme günleri spot piyasa işlemleri için ECC Raporlarında gösterilir. 

Buna bir alternatif olarak, verilere ECC Üye Alanından erişilebilir. Aşağıda bir takas raporunun isimsiz 

bir örneği sunulmuştur. 
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Şekil 64 Günlük ECC Takas Raporu (İngilizce) 

 
SPOT TRADE REPORT DETAIL 
 
Report frequency: DAILY 
Report from: <First date> to <Last date>  
Report generated on: <Date of report generation> 
 

SettlementInstructionID Clearing  
Member 

Settlement  
Member 

External  
Source ID ECC Product Group Buy/Sell Number of  

Contracts Total quantity Delivery Start Delivery End Delivery Account 

Price Payment Amount 
Commodity 

Payment Amount 
German VAT 

Payment Amount 
Foreign VAT 

Payment 
Date Clearing Fee Clearing Fee 

German VAT 
Clearing Fee 
Foreign VAT Exchange Fee Exchange Fee 

German VAT 
Exchange Fee 

Foreign VAT 

Time stamp Trade Type External  
Product ID 

External  
Trade ID 

External  
Trade Sub ID 

External  
Member ID 

External  
Trader ID 

External  
Trading Account 

External 
Text Field 

Payment  
Transaction ID 

External Nomination ID or 
EmissionsTransactionID 

1 BHFEX RWTEX EEX EEX_ST_POWER_RWE B 100.0 200.0 MWh 2008-08-19 14:00 2008-08-19 16:00 11XRWT----12-E 

20.00 € 4,000.00 € 760.00 € 0.00 € 18.08.2008 2.00 € 0.38 € 0.00 € 8.00 € 1.52 € 0.00 € 

2008-08-18 14:50:10 X  1234567 0 RWTEX TRD001 P Mustertext 1 C_RWTEX_DBS_RWE_YYYY_MM_DD 

2 BHFEX RWTEX EEX EEX_ST_POWER_RWE B 100.0 200.0 MWh 2008-08-19 14:00 2008-08-19 16:00 11XRWT----12-E 

-20.00 € -4,000.00 € -760.00 € 0.00 € 18.08.2008 -2.00 € -0.38 € 0.00 € -8.00 € -1.52 € 0.00 € 

2008-08-18 14:50:10 X  1234567 0 RWTEX TRD001 P Mustertext 1 C_RWTEX_DBS_RWE_YYYY_MM_DD 

3 BHFEX RWTEX EEX EEX_ST_POWER_RWE S 100.0 2008-08-19 16:00 2008-08-19 18:00 2008-08-19 16:00 11XRWT----12-E 

20.00 € 4,000.00 € 760.00 € 0.00 € 18.08.2008 2.00 € 999.999.99 € 999.999.99 € 8.00 € 1.52 € 0.00 € 

2008-08-18 14:50:10 X  1234567 0 RWTEX TRD001 P Mustertext 1 C_RWTEX_DBS_RWE_YYYY_MM_DD 

4 BHFEX RWTEX EEX EEX_ST_POWER_EON B 100.0 200.0 MWh 2008-08-19 14:00 2008-08-19 16:00 11XRWT----12-E 

-20.00 € -4,000.00 € -760.00 € 0.00 € 18.08.2008 -2.00 € -0.38 € 0.00 € -8.00 € -1.52 € 0.00 € 

2008-08-18 14:50:10 X  1234567 0 RWTEX TRD001 P Mustertext 1 C_RWTEX_DBS_EON_YYYY_MM_DD 

5 BHFEX RWTEX EEX EEX_ST_POWER_EON B 100.0 200.0 MWh 2008-08-19 18:00 2008-08-19 20:00 11XRWT----12-E 

-20.00 € -4,000.00 € -760.00 € 0.00 € 18.08.2008 -2.00 € -0.38 € 0.00 € -8.00 € -1.52 € 0.00 € 

2008-08-18 14:50:10 X  1234567 0 RWTEX TRD001 P Mustertext 1 C_RWTEX_DBS_EON_YYYY_MM_DD 

 
Summary 
 

Clearing  
Member 

Settlement  
Member ECC Product Group  Delivery Day Pos/Neg Buy/Sell Total Quantity Payment  Amount 

Commodity 
Payment Amount 

German VAT 
Payment Amount 

Foreign VAT 

BHFEX RWTEX EEX_ST_POWER_RWE 2008-08-19 POS B 200.0 4,000.00 € 760.00 € 0.00 € 

BHFEX RWTEX EEX_ST_POWER_RWE 2008-08-19 POS S 200.0 -4,000.00 € -760.00 € 0.00 € 

BHFEX RWTEX EEX_ST_POWER_RWE 2008-08-19 NEG B 200.0 -4,000.00 € -760.00 € 0.00 € 

BHFEX RWTEX EEX_ST_POWER_EON 2008-08-19 NEG B 400.0 -8,000.00 € -1,520.00 € 0.00 € 

 
End of report 

 

 

Aşağıda bir takas üyesinin müşterileri (takas dışı üyeler) bazında ayrıştırılmış konsolide ödeme 

raaporu görülmektedir. 

Şekil 65 Günlük ECC Ödeme Raporu (İngilizce) 

 

10.2.5.4. Birincil Taşıma Kapasitesi için PRISMA Piyasası  

Avrupa’da birincil doğal gaz taşıma kapasitesi alımı, Kapasite Tahsis Mekanizmaları Şebeke 

Yönetmeliğinde (NC CAM) tanımlanan kurallara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kurallar, 
taşıtanların kritik enterkonneksiyon ve sınır noktalarında taşıma kapasitesi edinebilmeleri için standart 

bir yaklaşım sunmaktadır. ACER ve diğer ulusal düzenleyici kurumlar, bu noktaları Avrupa’da fiziksel 
olarak uzlaştırılmış doğal gaz alış-satış işlemlerinin yapılmasına engel teşkil edebilecek potansiyel 

olarak tıkanık noktalar olarak tanımlamışlardır. Şebeke yönetmelikleri, genel ticari ve teknik kurallar 
koyarak kapasite sunma ve tahsis mekanizmalarını uyumlaştırmayı amaçlamaktadır; örneğin bitişik 

iletim sistemi işletmecilerinin, taşıtanlardan  her bir iletim sistemi işletmecisinde ayrı ayrı rezervasyon 
yapmalarını istemek yerine ortak enterkonneksiyon noktalarında birleşik kapasiteyi nasıl 

sunabilecekleri ve yönetebilecekleri ile ilgili kurallar. 
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Kapasite Tahsis Mekanizmaları Şebeke Yönetmeliğinde göre, birincil kapasitenin ortak rezervasyon 

platformları yoluyla sunulması ve tahsis edilmesi gerekmektedir. Bir birincil kapasite rezervasyon 
platformunun en çarpıcı örneği PRISMA Primary’dir. Avrupa’daki  22 iletim sistemi işletmecisinin sahibi 

olduğu platform, halen 34 iletim sistemi işletmecisinin taşıma kapasitesine erişim imkanı sunmaktadır.  

Tamamen ticari tıkanıklık durumlarını önlemek ve taşıma şebekesindeki fiziksel darboğazların ortadan 

kaldırılmasına yönelik teşvikler sunmak için, PRISMA şebeke noktalarını işleten iletim sistemi 

işletmecileri adına enterkonneksiyon noktalarında mevcut birincil kapasite için ihaleler 

düzenlemektedir. 

Bu amaçla, söz konusu iletim sistemi işletmecileri kapasite sözleşmesi yönetim sistemlerinin teknik 
entegrasyonu yoluyla ne kadar taşıma kapasitesinin mevcut olduğu ile ilgili bilgileri PRISMA’ya 

sunmaktadırlar.  

PRISMA, Kapasite Tahsis Mekanizmaları Şebeke Yönetmeliğinde açıklanan mekanizmalar yoluyla 

ortaklarının taşıma kapasitesini pazarlamaktadır: 

1. Yıllık kapasite ürünleri yıllık bazda takip eden 15 yıla kadar olan süre için ihale edilmektedir  

2. Üç aylık kapasite ürünlerine ilişkin ihaleler takip eden yıl için gerçekleştirilmektedir (NC CAM 
uyarınca enterkonneksiyon noktalarındaki teknik kapasitenin en az yüzde 10’u sunulmaktadır) 

3. Aylık kapasite ürünleri için, takip eden ay için hareketli aylık kapasite ihaleleri 

gerçekleştirilmektedir.  

4. Kapasitenin geri kalanı günlük bazda bir sonraki gün için günlük kapasite ürünleri olarak ihale 

edilmektedir (gün öncesi kapasite) 

5. Kasım 2015’ten itibaren, PRISMA gün içi kapasite ürünleri de sunmayı planlamaktadır. 

Farklı ürünler için farklı algoritmalar kullanılmaktadır: yıllık, üç aylık ve ay öncesi ürünler potansiyel 

olarak birkaç ihale turunda ilerleyen saat ihale algoritması kullanılarak ihale edilmektedir. Gün öncesi 

sürecinin daha zorlayıcı zaman çerçevesi sebebiyle, gün öncesi kapasitesi tek bir ihale oturumunda 
tek fiyat algoritması kullanılarak ihale edilmektedir. Tüm algoritmalar, NC CAM ile tanımlanmaktadır. 

PRISMA platformu, kapasite ticaretinin karmaşıklığını yansıtmak için ilave fonksiyonlar da 

sunmaktadır; örneğin bir ihalenin başka bir ihaleyi etkilediği durumlarda “rakip ihalelerin” 

gerçekleştirilmesi veya kesintisiz veya kesintili kapasite ürünlerinin çeşitli alt türlerinin bir haritasının 

oluşturulması. 

Şekil 66 Uzun Vadeli Kapasite için PRISMA İhale Süreci  

 

Kaynak: PRISMA 
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PRISMA, aynı zamanda tek bir arayüz (rezervasyon platformu) yoluyla birleştirilmiş kapasite 

ürünlerinin edinilmesi için bir yol sunmakta ve taşıma sistemleri arasında taşıma işlemlerini 

kolaylaştırmaktadır. Taşıtan, bitişik iki iletim sistemi işletmecisinden ayrı ayrı ve potansiyel olarak farklı 

türlerde kapasite rezerve etmek yerine PRISMA üzerinden tek seferde birleştirilmiş kapasite rezerve 

etmektedir. 

 

Şekil 67 PRISMA’da Birleştirilmiş Kapasite Rezervasyonu  

 

Kaynak: PRISMA 

Aşağıdaki şekil, kapasitesi  4 taşıtan tarafından rezerve edilmiş bir enterkonneksiyon noktasını 

göstermektedir: 

 Taşıtan-1, A ve B İletim Sistem İşletmecilerinde birleştirilmiş kapasite rezerve etmiştir.  

 Taşıtan-2, A İletim Sistem İşletmecisinde tek taraflı kapasite rezerve etmiştir.  

 Taşıtan-3 ve 4, B İletim Sistem İşletmecisinde tek taraflı kapasite rezerve etmiştir.   

Şekil 68 Bir Bağlantı Noktası için Birleşik ve Ayrıştırılmış Kapasite Rezervasyonlarının 

Birleştirilmesi (İngilizce) 

 

 

Bir ürün başarılı bir şekilde satıldığında, kapasiteyi satın alan taşıtan, otomatik olarak iletim sistemi 
işletmecisi ile ürünü sunan  bir sözleşme yapmış olur. PRISMA böyle bir durumda derhal her iki tarafı 

da bilgilendirir. İletim sistemi işletmecileri bu bilgiyi PRISMA ile olan backend entegrasyonları 

sayesinde  alır. Taşıtanlar da, otomatik taşıtan bağlantısı yoluyla backend sistemlerini PRISMA ile 
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entegre edebilirler. Alternatif olarak, ihale ve tahsis bilgileri mail veya web arayüzü yoluyla alınıp 

verilebilir. Gerekli iletişim arayüzlerinin oluşturulması, bir taşıtanın PRISMA platformuna kaydolma 

sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır. 

PRISMA gerçekleştirilen tüm ihaleler ile ilgili bilgileri platform web sitesinde yayınlayarak piyasaya 

şeffaflık sunmaktadır.  

10.2.5.5. İkincil Taşıma Kapasitesi için PRISMA Piyasası   

İkincil piyasa, 2011 yılında ayrı bir platform olarak ve başlangıçta TRAC-X (PRISMA’nin eski marka 

adı) tarafından işletilen oldukça ayrışık bir platform olarak kurulmuştur. Daha sonra, 2014 yılında, 

PRISMA tarafından işletilen birincil ve ikincil  piyasalara yönelik ortak yazılım platformu altında 

birleştirilmiştir. İkincil piyasa, CAM tarafından düzenlenmemektedir, dolayısıyla iletim sistemi 

işletmecisi ve taşıtanların gereksinimleri çerçevesinde şekillenmektedir.    

Avruğa doğal gaz piyasası, 15 yıl ve daha uzun süreli uzun vadeli sözleşmelerin hakimiyeti altında 

olduğu için, piyasadaki emreamade kapasite halen çok kısıtlıdır. Ancak, uzun vadel, sözleşmelern, 

2016 yılından başlayarak azalması beklenmektedir.   

CAM Şebeke Yönetmeliği, iletim sistemi işletmecilerinin, enterkonneksiyon noktaları işletmeleri 

durumunda, PRISMA gibi kapasite platformlar üzerinden kapasite ticareti yapmalarını gerekli 

kılmaktadır. İletim sistemi işletmecisinin şebekesi dahilindeki şebeke noktalarının, platform üzerinde 

ticareti yapılabilir. Bu nedenle, bazı iletim sistemi işletmecileri, taşıtanların erişimine açık olan kendi 

kapasite ticaret platformlarını ( daha önceden “Elektronik Bülten Tablosu” olarak anılmaktaydı) 
işletmeye devam etmektedirler. 

İkincil piyasa, kullanılmayan doğal gaz taşıma kapasitelerinin ticaretini yapan taşıtanlarca 

kullanılmaktadır. Iletim sistemi işletmecileri, teklifleri ve ticaret işlemlerini doğruladıkları için bu sürece 

müdahildirler.   

İkincil piyasada aşağıdaki teklif türleri desteklenmektedir:   

 “Sipariş Çağrısı”: Cevapların belirlenen bir zaman aralığında verilmesi gereklidir; satıcı, kime 

satış yapacağına karar vererek minimum fiyatı belirler. Alıcılar, daha yüksek fiyatlar önererek 
kendilerini avantajlı pozisyona koyabilirler. Bu teklifler / işlemler, kamuya açıktır ve 

yayımlanmadan önce doğrulanacaktır. 

 “İlk Gelen Hizmet Alır”: Bu işlemler, platform tarafından otomatik olarak kabul edilir, alıcılar 

sadece toplam teklifi görürler (halihazırda satışı tamamlanmış kısımları değil).  

 “Tezgah Üstü”: İkincil ticaretin offline yapıldığı durumlarda, satıcı tarafındani iletim sistemi 

işletmecisi tarafından onaylanmak üzere platforma yüklenir. Tezgah üstü işlemler kamuya açık 

değildir. 

 Platform dışında yapılan ticaret işlemleri (yani, tarihsel uzun vadeli ticaret işlemleri), iletim 
sistemi işletmecisi tarafından platforma yüklenir .   

Genellikle Alıcılar, önerilen kapasiteyi önerilen sürenin belirli bir kısmı için satın alabilir. Örneğin, 

satıcının bir takvim yılı için 1.000 kWh/h önermesi durumunda, alıcı Kasım ayı için 500 kWh/h kapasite 
rezervasyonu yapabilir. Ara işlemler, piyasa tarafından görülmez. Alınan cevaplar, teklifin sadece bir 

kısmını karşılayabilir; yani, bir teklif için birden fazla işlem yapılabilir. Diğer alıcılar, emreamade 

kapasitenin diğer kısımlarını daha sonra satın alabilirler. Satıcılar, ilerleyen zamanlarda, orijinal 

tekliflerini geri çekebilir ve daha küçük kapasiteler yayınlayabilirler.  

 

 

 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  154 

Şekil 69 İkincil Piyasaya Sunulan Orjinal Teklif ve Satılan Kısımları 

   

 

Kapasite ticareti süreçleri aşağıdaki şekildedir:   

1) Teklif Yaratma: Kayıtlı taşıtanlar, satın alım (“talep”) ya da satış (“teklif”) için ticaret teklifleri 

girerler. Fiyat, negatif de olabilir. Orjinal birinci ya da ikincil ticarete link de kurulabilir. 
2) Teklifin Doğrulanması: Satıcının teklif verisinin girmesinden sonra, önce PRISMA sonra da 

iletim sistemi işletmecisi tarafından doğrulanır. Teklif, ancak bu işlemden sonra yayımlanır 

(tezgah üstü işlem durumları hariç).  
3) Birincil platformda birincil kapasite sunulması durumunda, detaylar, birincil işlemdeki bilgiler ile 

doğrulanır.  
4) İkincil kapasitenin yeniden ticaretinin yapılması durumunda, detaylar, ilk ikincil kapasite 

işlemindeki bilgiler ile doğrulanır.    
5) Cevap Verilmesi: Satıcı, platform GUI arayüzünü kullanarak, seçtiği teklife cevap verir.   
6) Ticaret İşleminin Yaratılması: Platform, “yeni” statüsünde yeni bir işlem yaratır ve iletim 

sistemi işletmecisi tarafından doğrulanmak üzere sunar.   
7) Ticaret İşleminin Doğrulanması: Bu işlem, iletim sistemi işletmecisi tarafından yapılır (kredi 

kontrolu, miktar kontrolu, vb.). Bunun sonucu olarak, iletim sistemi işletmecisi, ticaret işlemini 

onaylar ya da reddeder.   
8) Ticaret İşleminin Teyidi: Doğrulama işlemin sonra platform, alıcı, satıcı ve iletim sistemi 

işletmecisine konfirmasyon gönderir.   
9) Ticaret İşleminin Yayımlanması: Son olarak, ticaret işlemine ait bilgiler platform üzerinde 

yayımlanır. 

Bir teklifin temel bileşenleri aşağıdaki şekildedir:   

 İletim sistemi işletmecisi ve ikinci iletim sistemi işletmecisi (birleşik kapasite olması durumunda) 

 Şebeke noktası   

 Ticaret prosedürü (sipariş çağrısı, ilk gelen hizmet alır, tezgah üstü, dışarıdan işlem) 

 Fiyat, miktar, süre, ücret  ... 

 Lot (ticareti yapılacak asgari birim), örneğin, 100 kWh/h 

 Süre: örneğin, Kasım 2015 

 Ticaret koşulları ( = örneğin, EFET çerçeve sözleşmesi) 

 Teklife ait master veriler (teklifin geçerlilik süreci,...) 
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Teklifin master verilerinin haricinde, alıcının cevabı çerçevesinde, sadece miktar ve zaman 

kısaltılabilir. 

Bunlara ilaveten, iletim sistemi işletmecileri, taşıtanlara ayrı ayrı kredi limitleri atayabilir. 

Tarihsel olarak, alıcı ve satıcı taşıtanlar araasında iletim sistemi işletmecisine ya da PRISMA’ya hber 

vermeden de kapasite ticareti yapılmıştır. Bu durumda, tüm muhasebe ve dengeleme süreçleri, satıcı 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Satıcı taşıtanın, alıcı adına nominasyon yapması gerekmiştir. Ancak, 

REMIT düzenlemesi, Nisan 2016 tarihinden başlamak üzere tüm ticaret işlemlerinin raporlanmasını 

gerekli kıldığı için, bu şekilde işlem yapılması artık mümkün olmayacaktır. PRISMA, REMIT 
düzenlemesi uyarınca, ikincil ticaret için kayıtlı raporlama mekanizması olarak seçilmiş olduğu için; bu 
işlemleri de ikincil kapasite platformuna bildirilmesi haricinde bir seçenek bulunmamaktadır. 

Raporlama için getirilen zamanlama aşağıdaki şekildedir (Temmuz 2015 itibariyle; PRISMA ve ACER 
arasındaki görüşmeler sonucunda değiştirilebilir): 

 Siparişler (= “teklifler”), platformda yayımlandıktan sonra sunulur   

 Ticaret işlemleri, T+1’de yayımlanır  (diğer organize doğal gaz piyasalarında olduğu gibi) 

 Temel verilerin raporlanması (örn, boru hattı dağılımı) da PRISMA üzerinden gerçekleşir   

İlave özellikler aşağıdaki şekildedir: 

 İkincil kapasite ticareti için onaylı taraflarının listesi (onaylı taşıtanlar), teklif ya da tekliflerine 
cevap atanabilir  

 Yapılan tekliflerin listesi isimsizdir.  

 Artan kapasitenin iletim sistemi işletmecisine devri, ancak bu kapasiteye yeniden satabileceği 

durumda mümkündür. Aksi durumda, geri devir işlemi iptal olur (“Rück-Rückgabe”). 

Teknik detaylar aşağıdaki şekildedir: 

 İletim sistemi işletmecisi ve PRISMA platformları arasındaki arayüz, web tabanlıdır: ticaret 
teklifleri, doğrulama sonrası onaylar, bildirimler, statü değişiklikleri, veri değişiklikleri, 

PRISMA’dan iletim sistemi işletmecisine aktarılır. İletim sistemi işletmecilerinin aynı arayüzleri 

uygulamaları ve kullanmaları gereklidir.   

10.2.6. Tezgah Üstü Ticareti Sonrası Süreçler   

Tezgah üstü piyasalar, yani borsaların kullanılmadığı ticaret yöntemi, Avrupa’daki enerji ticaretinde 

aslan payına sahiptir. Borsa yerine aracılar, piyasa katılımcıları tarafından talep ve arzın 

eşleştirilmesi için kullanılan platformları işletmektedir. Ancak, aracı olsun ya da olmasın, bir alıcı ve bir 

satıcı arasında işlem yapılmaktadır: yani, işlemin tamamlanmasından piyasa katılımcıları ve iş ortakları 

(karşı taraf, iletim sistemi işletmecisi, aracı, vb.) başka işlem süreçleri de yaşanmaktadır. Tezgah üstü 
işlemlerin bazı özellikler aşağıda açıklanmıştır: 

 Ticaret konfirmasyonu ve elektronik konfirmasyon eşleştirmesi   

 Takas kayıt süreci   

Uzlaştırma aşamasında, ticaret yapan taraflar arasında karşılıklı olarak ilave süreçler de 

yaşanmaktadır.  Bu işlemler, “borsa dışı” ve iletim sistemi dışı” olduğu için, detaylı şekilde ele 

alınmamaktadır”: 

 Teminat yönetimi süreci   

 Karşılıklı uzlaştırma süreci   

 Portföy uzlaştırma süreci   
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 Portföy sıkıştırma süreci  

10.2.6.1. Elektronik Konfirmasyon Eşleştirmesi   

Elektronik konfirmasyon eşleştirmesi işlemi, 2005 yılından bu yana 100’dan fazla Avrupalı enerji 

işlemcisi ve aracısı tarafından kullanılmaktadır. Bu işlem, tezgah üstü piyasalar dünyasında, faks veya 

telefon yoluyla  uygulanan klasik bir arka ofis işlemidir. EFET’in getirdiği yenilik, katılımcılar arasında 

kullanılan iş süreçlerinin, ticaret konfirmasyonu veri formatının ve iletişim protokolünün sıkı bir şekilde 

standartlaştırılması olmuştur.  

Bu sürecin amacı, piyasa katılımcılarının enerji ticareti ve risk yönetimi sistemlerinde depolanan ticaret 
verileri arasındaki farklılıklardan kaçınmaktır. Bu farklılıklar, sesli ticaret sürecindeki yanlış 

anlaşılmalardan ya da aracı platformlarından ticaret verisi alırken oluşan very işleme hatalarından 

kaynaklanabilir.   

EFETnet CMS (Merkezi Eşleştirme Sistemi) kullanılarak, ticaret yapan taraflar ve aracılar, üçlü bir ilişki 

içerisinde olarak birbirleri ile eşleşme sağlamaktadırlar.   

Şekil 70 Ticaret Konfirmasyon Eşleştirme İlişkisi (İngilizce) 

 

Elektronik konfirmasyon eşleştirme süreci (eCM), ticaret yapan tarafların ve aracıların, ilgili ticaret 

verilerini, eşleştirilmek üzere CML’ye  yüklemelerine imkan tanır. Eşleştirme işlemi,   

 Iki taraf arasında,  

 Aracı ve alıcı arasında,  

 Aracı ve satıcı arasında  

gerçekşebilir. 

Ticaret işlemi, ancak tüm eşleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, konfirmasyon almaktadır.   

Teknik olarak, CMS, yeni bir ticaret işlemi yüklendiğinde mevcut ticaret işlemlerini arasında arama 

yapar. Eğer böylesi bir ticaret işlemi bulunursa, tüm temel veri unsurları karşılaştırılır ve ancak tüm veri 

unsurlarının eşleşmesi durumunda bu iki ticaret konfirmasyonunun “eşleşmiş” olduğu kabul edilir. Bu 

durumlarda, taraflar ve aracı, yaptıkları ticaret işlemini, kendi ticaret sistemlerinde “konfirmasyon 
alınmış” olarak işaretleyebileceklerine dair bir bildirim alırlar.   

Sisteme yüklenen bir ticari işlemin eşleşmemesi durumunda, bu işlem henüz sadece tek tarafça 

girilmiş olabilir. Bu durumda, eşlecek ticaret işlemi ilgili diğer tarafarca yüklenene kadar, “askıda” 

statüsünde kalacaktır.    



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  157 

Çok nadiren de olsa, ticaret konfirmasyonlarında, yuvarlama, farklı teslimat noktası gibi nedenler ile 

farklılıklar oluşabilmektedir. Bu durumda, her iki taraf da sisteme kendi konfirmasyonlarını yüklemiş 

olmalarına ragmen, ilgili işlem askıda kalmaya devam edecektir.   

Askıda kalan bir konfirmasyon işlemi, taraflardan birisi eşleştirmenin gerçekleşmiş olması gerektiğini 

fark edene kadar sistemde kalmaya devam edecektir, çünkü eşleştirmenin bir sonraki günde de 

gerçekleşmemesi olağandışıdır.  Bu nedenle, arka-ofis personeli, eCM üzerinde ekran üzerinden 

genel konfirmasyon statülerini kontrol eder. Askıda olan ticaret işlemleri, gerekirse ticaret yapılan diğer 

tarafın arka-ofisi ile işbirliği yapılarak, kolaylıkla belirlenebilir ve analiz edilebilir. Taraflardan birisinde 
hatanın tespit edildiği noktada, ilgili taraf kendi ticaret sisteminde hatayı düzelterek, bu düzeltilen veriyi 

tekrar yükler.   

Veri değerlerinde hata olan bir işlemin karşı tarafını bulmakta yardımcı olmak üzere, Near-Match 
Finder isimli bir araç kullanılmaktadır: bu araç, eşleşmeyen konfirmasyona ait veri kalemleri ve ilgili 

taraf konfirmasyonları arasında en yakın sonuçları hesaplamaktadır.  Bu şekilde, arka-ofis personelinin 
en olası işlemi belirlemesine, hatanın tespit edilmesine ve hangi tarafın bu hatayı gidermesi 

gerektiğinin tespitine imkan tanınmış olmaktadır.   

Şekil 71 eCM Near-Match Finder (İngilizce) 

 

Elektronik konfirmasyon eşleştirmesi, arka ofislerin işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve sektördeki 

tüm ticaret sistemlerindeki veri senkronize edilmiş olduğu üzere, riskin azaltılmasına imkan tanımıştır.   

Haziran 2015 döneminde, 600.000’i aşkın tezgah üstü işlemi CMS kullanılarak eşleştirilmiştir. 
Bunlardan sadece %2’lik kısmının, farklı bilgi girişinden dolayı tekrar ele alınması gerekmiştir. 

EFETnet, her ticaret işlemi başına her bir taraftan 2,99 Euro ücret almaktadır. Aylık işlem sayısı 

250’den düşük olan küçük ticaret işlemcileri için, konfirmasyon eşleştirmesi ücretsizdir. Büyük ticaret 

işlemcileri için ise, aylık 10.000 işlemden sonrası ücretsizdir. EFETnet’in eCM fiyatlandırması, EMIR 

ve REMIT kapsamında yapılması gereken düzenleyici raporlama süreçlerini (aşağıda açıklanmaktadır) 

de kapsamaktadır.   
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Şekil 72 EFETnet Merkezi Eşleştirme Sistemi Mimarisi   

 

Kaynak: EFETnet 

10.2.6.2. Takas kayıt süreci   

Bazı durumlarda, tezgah üstü ticaret yapanlar, ikili ya da aracılı işlemlerinin bir takas kuruluşu 

üzerinden gerçekleştirilmesini tercih edebilmektedirler. Bunun nedeni, genellikle, karşı taraf riski ya da 

operasyonel riski azaltmaktır.   

Takas kayıt süreci, tezgah üstü işlemini borsa sistemine giren takas aracıları tarafından yapılır. Bu 

işlem genellikle manuel ve ilgili borsaya özgü arayüzler üzerinden yapılmaktadır. Bu açıdan, bunun 

uygulaması ve operasyon gerekliliği olukça yüksektir. Dahası, bazen aracılar, hem alıcı hem satıcı 

olarak sisteme kendileri giriş yapmaktadırlar. Ikinci aşamada, satış tarafı satıcıya, alış tarafı ise alıcıya 

devredilmektedir. Yani, belirli bir süre için (genellikle dakikalardan saatlere kadar) ticaret işleminin tüm 

sorumlulukları sadece aracının üzerindedir. Tarafların kendi üzerlerine düşün sözleşme kısımlarını 

üstlenmemeleri durumunda, aracı, işlemin arası olarak alış/satış işlemini tamamlamakla yükümlüdür.   

Aracıların çok farklı arayüzler kullanmaları gerektiği için, EFETnet tarafından takas kaydı ve için 

standart bir süreç (eXRP – elektronik takas süreçleri) tanımlanmış e uygulamaya alınmıştır.   

Şekil 73 Tezgah Üstü İşmeler için Takas Kayıt Süreci  
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eXRP amacı, ticaret yapan taflar, aracılar, borsalar, takas kuruluşları ve takas bankaları arasındaki 

ticaret veri akışını ve  kayıt akışını uyumlaştırmak, standardize etmek ve otomatikleştirmektir. 

Standardizasyon sürecinin en az iki aşamadan oluştuğu öngörülmektedir:   

 Aşama 1: Çok taraflı ticaret tesisleri ve ticaret sistemleri arasındaki veri akışları ile ilgilidir. 

Aşama 1’in amacı, düzenleyici hükümlerin de öngördüğü gibi, piyasadaki giderek artan takas 

hizmetleri kullanma trendleri çerçevesinde artan takasa konu miktarların gelişmesine katkıda 

bulunmaktır.   

 Aşama 2: Takas kuruluşlarından ticaret taraflarına geri veri akışı ile ilgilidir. Aşama 2’nin hedefi, 

takas bankasından alınan fiili ve tahmini takas verileri arasındaki uzlaştırma sürecinin 

iyileştirilmesi ve takasa konu miktarlar arttıkça operasyonel riskin artmasının önlenmesidir.   

Takas Kayıdının Faydalanması   

Standardizasyon ve otomasyonun faydaları, klasik geleneksel yöntemlere göre, maliyetlerin azalması, 

süreçlerin iyileşmesi ve operasyonel riskin azalması olarak sayılabilir. Genel faydalar aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 Süreçlerin iyileşmesi   

o Süreçlerin standart hale getirilmesi ile operasyonel karmaşıklığın azaltılması   

o Yeni katılımcıların piyasaya erişimlerinin kolaylaştırılması   

o Ürün isimleri gibi diğer alanların da standardizasyonuna imkan sağlanması   

o Ölçeklenebilirlik – takas işlemlerinin “her iki yılda bir ikiye katlanması” şeklinde bir genel 

piyasa trendi vardır   

 Düzenleyici baskılar   

o EMIR (Avrupa) ve Dodd-Frank (ABD) gibi düzenlemeler, tezgah üstü işlemlerin borsalara 

kaymasını teşvik ederken, eXRP bu iki dünyanın bağlantısının kurulmasını sağlamaktadır.   

o Bir risk önlemi olarak, takas sistemi, taraflar arasındaki kredibilite matriksini, geleneksel 

yöntemlerden daha fazla işlem yapılmasına izin verebilecek şekilde oluşturmaktadır.  

 Maliyetlerin azaltılması   

o Sorunların giderilmesi de dahil olmak üzere kayıt işyükünün azaltılması: mevcut süreçler le 

karşılaştırıldığında %50’lik bir işyükü azalması olduğu öngörülmektedir.   

Genel faydalara ilaveten, farklı rollere ilişkin faydalar da aşağıdaki şekile özetlenebilir:   

 Ticaret Yapan Taraflar  

o Takasın karşısındaki operasyonel bariyelerin kaldırılması (Aşama 1) 

o Marjların uzlaştırılması ve buna ilişkin operasyonel risklerden kaçınma (Aşama 2) 

o Takas kuruluşları ile işlem yapmaya ayrılan genel giderlerin azaltılması (Aşama 2) 

 Borsalar / Takas Kuruluşları   

o Takası yapılan miktarın artması (hem borsa hem de tezgah üstü) 

o Müşteri memnuniyetinin artması   

o Piyasanın gelişmesi ve rekabette avantaj elde edilmesi   

o Diğer verilerin de değişimi için kanal oluşturulması (MIFiD/REMIT/EMIR/Dodd-Frank) 

 Aracılar  

o Operasyonel risklerin azaltılması   
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 Tarafların sözleşmelerini üstlenmemelerine sürecine ilişkin risklerin ortadan 

kaldırılması (bir ticari işlemde taraf olarak kalma riski) 

 Farklı mekanizmaların basitleştirilmesi   

o İşlem yapılan hacimlerin artması  

o Takas kayıt sürecinde harcanan zamanın azaltılması   

 Diğer verilerin de değişimi için kanal oluşturulması (MIFiD/REMIT/EMIR/Dodd-Frank) 

Süreçler  

eXRP standardı, EFET önderliğinde, sektör paydaşları tarafından geliştirilmiş olan bir dizi süreç 

tanımını ifade etmektedir. Her bir EFET süreci, B2B otomasyonu gerekli açık standartların başarılı 

şekilde tanımlanması için gerekli üç temel unsuru kapsamaktadır:   

 Dokümanlar: veri alanları, kod değerleri ve doküman/mesaj formatları; 

 Veri işleme: doküman iş akışı, eşleştirme kriterleri, süreç tarih sınırları, vb; 

 İletişim: Elekronik dokümanların internet üzerinden güvenli ve garantili teslimatı için gerekli 

teknik protokoller. 

Bu alanların her birisinde, eXRP, diğer EFET süreçleri ile uyumlu olmayı hedeflemektedir ve bu 

süreçlerde ortak olan unsurları kullanmaktadır. eXRP, özellikle, EFET İletişim standartları kapsamında 

tanımlanan aynı iletişim standardını  kullanacaktır. 

10.2.7. Düzenleyici Raporlama   

Son yıllarda Avrupa genelinde, bir kaç düzenleyici gereksinimler geçerli olmuştur. Bu düzenlemeler 
aşağıdaki şekilde gruplanabilir:   

 Finansal piyasa düzenlemeler (EMIR, MIFID, MIFIR gibi)  

 Enerji ya da doğal gaz odaklı düzenlemeler (REMIT, Üçüncü Enerji Paketi, Şebeke Kodu gibi).  

Her iki türdeki düzenlemeler de enerji piyasası için geçerlidir: 

Şekil 74 Düzenleme Türleri   

 

 

Aşağıdaki kısımda, özellikle REMIT ele alınmıştır, çünkü REMIT, Avrupa doğal gaz piyasasında en 

derin etkiye sahip düzenleme olup, aynı zamanda en gelişmiş düzenlemedir.   
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10.2.7.1. REMIT 

Avrupa enerji piyasasında, hakim piyasa gücünün kötüye kullanılmasını ya da içeriden edinilen 
bilgilere dayalı ticareti engellemek ya da tespit etmek için, Avrupa Komisyonu, 2011 yılında REMIT 

yönetmeliğini yayımlamıştır. Bu yönetmelik, iki kısımdan oluşmaktadır:   

 Temel verilerin raporlanması: Bu kapsamda elektrik ya da doğal gaz için üretim, depolama, 
tüketim ya da iletime ilişkin kapasite ve kullanıma ilişkin şeffaflık bilgileri ile planlı ya da plansız 

bakımlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.  Temel verilerin raporlanması yükümlülüğü, 2011 

yılından bugüne yürürlüktedir ve ENTSO-G ve EEX gibi kurumlarca işletilen şeffaflık platformları 

ile de desteklenmektedir. Temel verilerin raporlanmasındaki temel unsurlardan birisi de, elektrik 

üretim santrallarının ve boru hatlarının planlı ya da plansız bakımlara ilişkin içeriden bilgi 

sızdırılmasını engellemektir. Bu yönetmelik, sistem işletmecilerinin devre dışı kalma durumlarına 

ilişkin bilgileri nasıl yayınlayacaklarına ve bilgilendirme farklılıklarının önüne geçmek için bu 

bilginin nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin açık ve net kurallar tanımlamıştır.   

 İşlem Raporlaması: Bu konu, REMIT yönetmeliğinin çok daha büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Her bir toptan satış işleminin ve işlemin süresi boyuncaki bilgilerin 
raporlanması gereklidir. Enerji sektöründeki toptan satış işlemleri, organize piyasa işlemlerinden 
teslimatın son gününe kadar uzayabileceği için, bu raporlama dakikalar sürebileceği 

(dengeleme piyasası), yıllarca da sürebilecektir. Raporlonması gereken dokümanlar aşağıdaki 

şekildedir:   

o Talimat bilgisi   

o Elektrik ve doğal gaz için emtia işlem verileri   

o İletim sözleşmeleri: Birinci ve ikincil kapasite ticaretine ilişkin veriler  

o Türev ürünler –EMIR altında raporlanan ve ESMA tarafından ACER’a sunulan bilgiler   

o Dengeleme sözleşmeleri   

İşlem raporlaması yükümlülüğünün yürürlüğe girişi iki aşamalı olarak planlanmıştır:   

 Aşama 1, 07 Ekim 2015 tarihinden itibaren başlayacak ve organize piyasalarda yapılan ticaret 

işlemlerine odaklanacaktır (ACER’in kayıtlı organize piyasalar listesi için bakınız 
https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces). 

 Aşama 2, 07 Nisan 2016 tarihinden başlayacak ve bu tarihten itibaren organize piyasalar 
dışında yapılan ticaret işlemlerinin de raporlanması gerekecektir. Bu işlemler, piyasa 

katılımcıları arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında ticaret işlemleri, kapasite ticareti, 

nominasyonlar ve dengeleme sözleşmeleri kapsayacaktır.   

REMIT yönetmeliği sadece AB ülkelerini kapsamasına rağmen, İsviçre (ElCom) ve Norveç (NVE) gibi 
ülkeler de kendi ulusal mevzuatlarını REMIT ile senkronize etmişlerdir. 

Organize piyasalarda yapılan ya da organize piyasalarda yapılabilme özelliklerini taşıyan sözleşmeler, 
standart sözleşmeler olarak anılmaktadır; diğer tüm sözleşmeler ise standart dışı sözleşmeler olarak 

anılmaktadır. Standart sözleşmeler, ACER (ACER XML, Tablo 1) tarafından tanımlanan detaylı bir 

formatta rapolanmaktadır işlemden sonraki gün EOB öncesinde raporlanmalıdırlar. Standart dışı 

sözleşmeler için daha az veri içeren daha basit bir formatta raporlama yükümlülüğü vardır ve 30 gün 

içerisinde raporlanmalıdırlar.   

Taraflar, organize piyasada yapabilekleri bir sözleşmeyi organize piyasa dışında da biraraya gelerek 
imzalayabilirler.  Tarafların karşılıklı olarak bir sözleşme imzalamaları ve bu sözleşmenin organize 

piyasada ticarete konu olmak için kabul edilmesi durumunda, bu sözleşmeler de standart sözleşme 

olarak kabul edilir – örneğin, elektrik ya da doğal gazın fiziksel teslimi için imzalanan spot ya da 
forward sözleşme. Ancak, profilli bir sözleşmenin piyasa dışında ticaretinin yapılması durumunda, bu 

sözleşme de stadart dışı bir sözleşme olarak kabul edilir.   

https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces
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Bir sözleşmenin standart dışı bir sözleşme olarak kabul edilmesi, ancak üzerinde mutabık kalınan 

miktar ve fiyatının olması durumunda, bu sözleşmenin de Uygulama Yönetmeliğ’nin Tablo 1 

kapsamında raporlanması gereklidir. Ancak, bu durumlarda, bu sözleşmelerin standart sözleşmeler 

gibi bir sonraki günde değil, 30 gün içerisinde raporlanması gerekli olduğunu belirtmek gereklidir. 

Kayıtlı Raporlama Mekanizmaları (RRM) 

ACER raporlamaları, dolaylı olarak Kayıtlı Raporlama Mekanizmaları üzerinden yapılır. Kayıtlı 

Raporlama Mekanizmaları, (i) kendi platformlarında yapılan ticaret işlemlerini, sabit bir kanal üzerinden 

ACER’a raporlayan organize piyasalardır, ya da (ii) EFETnet gibi özellikle standart dışı ticaret işlemleri 

için raporlama mekanizması rolünü üstlenen üçüncü taraflardır. ACER kapsamında, nihai durumda, 
30-50 kadar Kayıtlı Raporlama Mekanizmasının mevcut olması beklenmektedir.   

Piyasaların raporlama işlemlerini kendi tercih ettikleri Kayıtlı Raporlama Mekanizmasına 

yönlendirmeleri mümkün olduğu üzere,  organize piyasalar ve Kayıtlı Raporlama Mekanizmaları 

arasında ya da farklı Kayıtlı Raporlama Mekanizmaları ilave süreçler de yaşanabilir.   

REMIT raporlama yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için, bu organize piyasalar ve Kayıtlı Raporlama 

Mekanizmaları arasında ya da farklı Kayıtlı Raporlama Mekanizmaları arasındaki standart dışı 

süreçlerin, piyasalar ve ACER tarafından uygulanması gereklidir.   

Şekil 75 Standart Olmayan OMP/RRM ve RRM/RRM Süreçleri  
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10.2.8. Gaz Ticareti Platformu’nun SCADA ve Üçüncü 

Taraf Yazılımları ile olan Bağlantısının Siber Güvenliği 

Trayport GlobalVision benzeri tüm Gaz Ticaret Platformları (GTP) ile PRISMA benzeri kapasite 

platformlarının detaylı güvenlik politika ve prosedürleri bulunmaktadır. Bu platformlar piyasalarının ve 

verilerinin fiziki ve dijital güvenliğini öncü teknoloji ve süreçler ile sağlamaktadırlar. 

Genel olarak tüm GTP’ler bir çok vekil sunucu, güvenlik duvarı ve antivirüs çözümleri ile 

korunmaktadır. GTP’ler merkezlerinde ek sunucular bulundurmakta, diğer ek sunucular merkezden 

uzak felaket kurtarma merkezlerinde konuşlandırılmaktadır. GTP’lerin BT altyapısı sunucular arası 

geçişleri veri kaybı yaşanmadan birkaç dakika içinde mümkün kılmaktadır. BT güvenliğine istianden 

GTP’ler genellikle ISO/IEC 27001 standardına göre sertifikalandırılmaktadır. 

ISO/IEC 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) gereksinimleri anlamında en iyi bilinen  
standarttır. ISO/IEC 27001, ISO/IEC ortak teknik komitesi olan JTC tarafından geliştirilmiştir. JTC 1, 
uzmanların bir araya gelerek iş ve müşteri hizmetleri uygulamalarında dünya genelindeki “Information 
and Communication Technology (ICT)” standartlarını geliştirdikleri ortamın adıdır. Ek olarak JTC 1 
farklı ve kompleks ICT teknolojilerinin onay ortamı için standardları belirlemektedir. Bu standartlar,  
JTC 1 uzmanlık merkezleri tarafından geliştirilen ve diğer organizasyonlardaki özellikler tarafından 

tamamlanan temel altyapı teknolojilerine dayanmaktadır. 

İletim Sistemi İşletmecisi tarafında, SCADA, ölçüm ve sevkiyat fonksiyonları da dahil olmak üzere tüm 

işletme (İT) ve bilişim teknolojileri (BT), ISO/IEC 27001 ile sertifikalandırılmıştır. Örneğin İtalyan İletim 

Sistemi İşletmecisi olan Snam Rete Gas, Sevkiyat Kontrol Merkezi, Yeşil Veri Merkezi ve Acil Durum 

İşletme Merkezi’ni 2014’te bilgi güvenliği yönetimi anlamında sertifikalandırmıştır. 

Sık SCADA sistemi hassasiyetleri ve saldırılar şu konularda gerçekleşmektedir: 

 Dış saldırılara açık portlar ve servis noktaları 

 Yamalanmamış işletim sistemleri (bazı durumlarda (örn. Windows 2000) üretici desteğinden 

yoksun olarak) 

 Çevirmeli erişimle bağlanılan modemler 

 Doğru konfigüre edilmemiş cihazlar (güvenlik duvarının her türlü tejlikeye karşı koruması 

beklenemez) 

 Doğru konfigüre edilmemiş yazılımlar (şifresi değiştirilmemiş cihazlar) 

 Fiziki korumadan yoksun durumlar 

 Üretici tarafından tanımlanmış şifreler ve mühendislik açıkları – üretici tarafından endüstri 

ekipmanı geliştirilirken güvenlik alanına yeterli önemin gösterilmemesi durumu 

 Saldırı türleri: 

o Servisin verilememesi 

o Kontrol logiclerinin indirilmesi veya yeni kontrol logiclerinin yüklenmesi 

o Kritik bir sürecin değiştirilmesi 

BT/İT yakınsamaları, endüstriyel internel kullanımının kalbinde yer almaktadır. SCADA 
sistemlerinin (İT), EBT, GTP gibi doğrudan veya dolaylı olarak  BT sistemleri ile üst seviye bağlantısı 

bir çok fırsat ile riski birlikte doğurmaktadır. Sonuç olarak kompleks güvenlik çözümlerine olan talep 

artacaktır. Üst seviyede tüm entegrasyon, bulut ortamında sağlanacaktır.
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Şekil 76 SCADA Entegrasyonu için Referans Mimari (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture 
 



 
 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  165 

Şekil 77 Güvenlik Kontrollerinin Yerleştirilmesindeki Seçenekler (İngilizce) 

Category Sub-category Details

End-to-end

• Rouge device identi fication

• Cri tica l  data-l ike readings  wi l l  be encrypted with AES 256

• Use of IPSec and SSL/TLS for communications  with access  points , 

TGBs, WAN access  points

• Phys ica l  securi ty to protect access  points

Egress/Ingress

• Fi rewal ls  to protect network communications

• Intrus ion detection and prevention across  network zones

• Restricted services

• VPN/secure remote access

• Hardening systems, appl ications  and services

Enterprise Network

• Enterprise network securi ty

• Systems and servers  are secured per s tandards

• User authentication

• Logging and audit at a l l  systems, appl ications

and network points

Enterprise Service 

Bus (ESB)

• User authentication via  LDAP

• Groups-based access  management across

ESB/SOA appl ications

• Encrypted communication support

• Server and system authorization

Meter Data 

Management 

(MDM)

• Encryption of data  via  digi ta l  certi ficates

• User authentication

• Logging and audit features

• Monitoring of data  integri ty features

• Server securi ty

Portal

• User authentication us ing LDAP

• Account and access  management

• Encrypted communication (SSL)

• Data  protected during trans i t and s tore

• Data  pul l  from MDM and data  repos i tories

• Web services  and appl ication level  securi ty

• PCI compl iant for use of credit card information

Security Capability 

and Operations

• Securi ty event/information management

• Logging and audit

• Infrastructure securi ty operations

• Identi ty and access  management

• Digi ta l  certi ficates

• Securi ty pol icy management

• Compl iance monitoring and audit

WAN WAN

• Authentication and encrypted communication

• Logging and log management for activi ty

monitoring

• DES/AES-based data  encryption for

confidentia l i ty

• 128-bit AES encryption with CRC us ing per

meter pre-shared keys  to ensure confidentia l i ty,

authentici ty, and integri ty of data  in trans i t

SCADA, 

Operations 

and 

Enterprise 

Local Area 

Network 

(LAN)

 

Kaynak: Accenture 
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Günümüzce kuruluşlar, proaktif olarak tehdit unsurlarını ve riskler belirlemede, anlamada ve 
cevaplamada gerekli yetkinliklere sahip olmasalar da, ileri siber güvenlik yaklaşımları bu hedeflere 

ulaşmada gelişmiş, organize olmuş ve yüksek kabiliyete sahiptirler. Bu saldırganlar, tekrar eden saldırı 

yöntemlerini ortaklaşa çalışarak ve bilgi paylaşarak kullanmaktadırlar. 

Şekil 78: Siber Güvenlik Tehdit Unsurları ve Riskleri (İngilizce) 

 

Bu risklerden kaçınmak adına; GTP, SCADA sistemleri ve üçüncü taraf yazılımları gibi kritik sistemler, 

tehditlere hazırlık yapan, tahminleyen, saldırıları tespit eden, cevaplayan ve bu tür olaylar sonrası 

sistemleri kurtaran, güvenlik yetkinlikleri risk yönetimi yaklaşımı sonucu geliştirilmiş, kapsayıcı siber 

güvenlik programları kullanmaktadır.  

Organizasyon yapılarına uygun olarak, güvenlik yönetim sistemlerini geliştirme, uygulama, bakımını 

yapma ve sürekli iyileştirme amacıyla gereksinimlerini belirleyen uluslararası güvenlik standartları 

bulunmaktadır. Bu standartlar ayrıca bilgi güvenliği risklerini, organizasyonların ihtiyaçlarına göre (örn. 

ISO/IEC 27001:2013) değerlendiren ve işleyen gereksinimlere sahiptirler. Şirketler, platformlar ve 

kuruluşlar, siber saldırılardan yüksek seviyede korunduklarından emin olmak adına bu standartlara 

uyumluluk sağlayabilirler. 

Şirketler, bu yüksek seviye güvenlik standartları ile uyumlu olmak ve iyi korunmak adına akıllı siber 

güvenlik yetkinliklerini oluşturmalı, ilgili komplike süreçleri ve temel performans göstergelerini 

tanımlamalıdır. Accenture Siber Güvenlik İşleyiş Modeli ile birlikte kapsayıcı bir siber güvenlik 

mimarisini tanımlamakta olup, bu mimari geniş kapsamlı siber güvenlik yetkinlik ve süreçleriyle  dünya 

çapındaki bir çok organizasyonda kanıtlanmıştır. Bu mimari üç ana fonksiyondan oluşmaktadır: 

Hazırlık, Tahminleme ve Tespit ile Cevaplama ve Kurtarma. Her bir fonksiyon destekleyici yetkinlik ve 
süreçlere indirgenmiştir. 

 

Şekil 79 Accenture Siber Güvenlik İşleyiş Modeli v4.0 Yetkinlik Haritası (İngilizce) 
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Şekil 80 Accenture Siber Güvenlik Temel Performans Göstergeleri (İngilizce) 

Category Metric Description Purpose / Benefit Sample Audience

Number of 

devices  per 

employee

tota l  number of devices  (or 

data  feeds) by type by 

employee over time.

Used to track a  manageable ratio of analysts  and engineers  to the 

number of feeds  being monitored and managed. An effective 

basel ine wi l l  show operations  where the analysts  can be di l igent 

and respons ive and securi ty engineers  are effectively managing a l l  

the securi ty devices . Once this  basel ine i s  establ ished, deviations  

can be tracked to determine when more employees  wi l l  be 

required due to increased workload.

Number of appl ications , fi rewal ls , 

network IDS sensors , and system IDS 

sensors  monitored divided by the tota l  

number of analysts  and engineers  by 

month.

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

events  per 

analyst

Shows tota l  number of events  

by analyst over time

Simi lar to the Number of devices  per analysts , this  metric i s  used 

to track a  manageable ratio of analysts  to the number of events  

being monitored. In some cases , the number of devices  might not 

be as  accurate i f the range of events  being monitored by device i s  

not uni form across  the environment.

Number of appl ication, fi rewal l , network 

IDS, and system IDS events  monitored 

divided by the tota l  number of analysts  by 

month.

Cyber Securi ty 

Management

Reports  

generated

Shows the number of 

generated s tandard and 

custom reports  

Another factor in the ROI, this  shows the number of generated 

reports  . This  measurement i s  more va luable i f there are 

automated reports  that were once manual  and i t's  poss ible to 

document time savings

Tota l  number of s tandard (automated, 

scheduled) reports  vs . number of custom 

(manual ly created, one-time) reports  

del ivered in a  given month

Cyber Securi ty 

Management

Cri tica l  

Systems 

compl iance

Shows the percentage of 

cri tica l  systems compl iant with 

Information Securi ty Pol icy

Used to show state of compl iance of cri tica l  systems to 

Information Securi ty Pol icy

Number of cri tica l  systems reported as  

compl iant divided by tota l  number of 

cri tica l  systems

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

devices  

monitored

Shows tota l  number of devices  

(or data  feeds) by type over 

time

Can be used in cases  where bi l l ing occurs  by device and can be 

tracked to another department

Number of appl ications , fi rewal ls , 

network IDS sensors , and system IDS 

sensors  monitored by month

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

events  per 

device

Shows the number of raw 

events  received by device over 

time

Used to veri fy the architecture of securi ty devices  (and/or feeds) to 

determine what devices  are seeing too few or too many events

Number of fi rewal l  events  by fi rewal l  by 

month

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

events  

monitored

Shows tota l  number of raw 

events , uncorrelated events , 

and correlated events  

managed within the SIEM 

infrastructure over time

Used to show the va lue in a  SIEM infrastructure that i s  able to take 

a  large amount of raw events  then fi l ter, summarize, and correlate 

those events  to a  manageable level

Tota l  number of raw events , uncorrelated 

events , and correlated events  by month

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

materia l  

breaches  per 

device

This  metric measures  the 

number of highly s igni ficant 

securi ty breaches  from 

external  sources  that have 

received s igni ficant attention

Used to show the efficiency of protection mechanisms. Number of s igni ficant securi ty breaches  

per month averaged over las t year / 

number of devices  in the measured 

environment (%)

Cyber Securi ty 

Management

Outages

Shows the infrastructure 

ava i labi l i ty  over time

Used to determine what components  of the cyber securi ty 

infrastructure experiences  outages  and how long each outage 

occurs

Percentage of time each IDS Sensor was  

ava i lable by month

Cyber Securi ty 

Management

Quiet feeds

Shows the number of data  

feeds  that feed few or no 

events  to the SIEM over time

Used to proactively determine which data  feeds  may have 

problems s ince they are no longer sending events  to the SIEM 

infrastructure

Lis t of “quiet” IDS sensors  by day Engineers

Number of 

cases  by s tatus

Shows the number of cases  by 

s tatus  over time

Tracks  the tota l  case load handled by the cyber securi ty operations  

over time to ensure analysts  are not overloaded. Additional ly, 

these metrics  show a  performance decrease in cases  where the 

number of closed cases  does  not continue to ri se with the number 

of new open cases

Number of cases  in open, investigation, 

hold, and closed s tatus  by week

Cyber Securi ty 

Management

Number of 

cases  by 

severi ty

Shows the number of cases  by 

severi ty over time.

Tracks  the tota l  case load by severi ty handled by the cyber securi ty 

operations  over time to determine time periods  when the more 

severe incidents  occur

Number of cases  by severi ty (cri tica l , high, 

medium, low) by week

Cyber Securi ty 

Management

Case 

management

Shows the average time each 

case spends  in each s tatus  

over time

Al lows  the managers  to track the performance efficiencies  of how 

cases  are handled in the cyber securi ty operations  and which s teps  

take the most time

Average amount of time cases  spend in 

Open s tatus , average time cases  spend in 

Investigation s tatus , and average time 

cases  spend in Hold s tatus  by week

Cyber Securi ty 

Management, 

Analysts

Securi ty 

Incident 

resolution 

time

Shows the average time to 

resolve a  securi ty incident over 

time

Al lows  management to detect tendencies  and work on poss ible 

efficiencies

Tota l  time logged to securi ty incidents  

divided by number of securi ty incidents

Cyber Securi ty 

Management, 

Incident 

Management

Vulnerabi l i ty 

management

Shows the number of open 

vulnerabi l i ties  by severi ty by 

owner over time

Al lows  the various  system owners  and bus iness  unit managers  to 

track the s tatus  of system vulnerabi l i ties  by severi ty

Number of vulnerabi l i ties  open by 

severi ty by month. (Need abi l i ty to dri l l  

down by bus iness  unit / system owner to 

l i s t of systems.)

Bus iness  unit 

leads , system 

owners , Analysts , 

and Incident 

Management.

Compl iant 

systems

Shows the number of systems 

that comply with internal  or 

formal  compl iance 

requirements  over time

Tracks  the adherence to compl iance requirements % of PCI systems that show compl iance to 

PCI requirements  per month. (Need abi l i ty 

to dri l l  down by bus iness  unit / system 

owner to l i s t of systems.)

Bus iness  unit 

leads , system 

owners , and 

Internal  audit

Infected 

systems

Shows the number of systems 

infected by malcode and 

cleaned over time

Tracks  the occurrence of various  malcode fami l ies  within the 

environment

Number of system infected with the 

number of systems cleaned by day (abi l i ty 

to dri l l  down by bus iness  unit / system 

owner to l i s t of systems)

Bus iness  unit 

leads , system 

owners , Analysts , 

and Incident 

Management

Top 10 

attacked ports

Shows the destination TCP/IP 

ports  that are most attacked 

over time

Shows trends  in port attacks Top 10 attacked TCP/IP ports  by day (abi l i ty 

to dri l l  down to typica l  uses  of port)

Analysts  and 

Incident 

Management

Top 10 events

Shows the most severe 

securi ty events  over time

Shows trends  in attacks Top 10 attacks  by day (abi l i ty to dri l l  down 

to description of the event)

Analysts  and 

Incident 

Management

Analytical 

Processes

Business 

Processes

Operational 

Processes

Technological 

Processes
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11. TÜRKİYE PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ 

Raporun bu bölümünde, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının barşılı bir şekilde dönüşümü ve gelişimi için 

gerekli unsurlar ve özellikle İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere olmak üzere Avrupa 
ülkelerindeki yaşanan süreçler  ele alınmaktadır.   

Bu bölümde aşağıdaki ana başlıklar ele alınmıştır:   

 Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Büyüklüğü, Büyüme Trendleri ve Coğrafi Konumu   

 Kısıtlı Yerel Üretim, Arz Güvenliği Problemleri, Sınırlı Sayıda Ülkelerden yapılan İthalata 

Bağımlılık ve Uzun-Vadeli Petrole Endeksli Sözleşmeler  

 Piyasa Fiyatlarının Oluşumu ve BOTAŞ Ticaret’in Fiyatlandırma Metodolojisi   

 Talep Artış Projeksiyonları, Mevsimsellik Etkisi ve Sistemin Ticari ve Fiziksel Esnekliği   

 Dengeleme Mekanizması   

 Piyasada Yaşanması Beklenen Değişikliklerin Etkisi   

o Yeni Doğal Gaz Piyasası Kanunu   

o BOTAŞ’ın Yeniden Yapılandırılması   

o EPİAŞ’ın İşlevsellik Kazanması   

o Gaz Ticaret Platformu’nun Oluşturulması    

o Potansiyel Sözleşme/Gaz Devirleri, Serbest Tüketici Limitleri   

o Şeffaflığın Artması   

 Örnek Avrupa Piyasaları ile Karşılaştırma   

 Türkiye Doğal Gaz Piyasası Yapısı ve Gelişimi   

o Türkiye Doğal Gaz Piyasası Gelişiminin Tarihçesi   

o Düzenleyici Çerçeve   

o Mevcut Piyasa Yapısı ve Katılımcıları  

o Mevcut Piyasa Yapısı   

o Vizyon ve Stratejik Hedefler   

o Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nu Değişiklikleri 
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11.1. Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Büyüklüğü, Büyüme 

Trendleri ve Coğrafi Konumu    

11.1.1. Temel Faktörler   

2014 itibariyle 48.7 bcm/yıl tüketimi ile Türkiye, Avrupa’nın en büyük 4. doğal gaz piyasasıdır.   

Şekil 81 Türkiye’deki ve Diğer Avrupa Piyasalarındaki Doğal Gaz Tüketim Miktarları   

 

 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 Raporu, EPDK Sektör Raporları 

2001 yılındaki 16 bcm doğal gaz tüketiminden 2014 yılında 48.7 bcm seviyesine yıllık ortalama %9 
artış oranı ile Türkiye doğal gaz piyasası, OECD ülkeleri içerisinde en dinamik pazar konumundadır.   

Şekil 82 Türkiye’deki Primer Enerji ve Doğal Gaz Tüketimi (2001- 2014) 

                    

Kaynak: BP Statistical Report of World Energy 2012(2001,2002,2003 için)&2015 Raporları, EPDK Sektör Raporları, Ekip Analizi  
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Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa’nın kesişim noktasındaki coğrafi konumuna bağlı olarak ve 

özellikle de Avrupa Birliği’nin Rusya’dan yapılan doğal gaz alımlarını çeşitlendirmek istemesi de 

dikkate alındığında, Türkiye, kendisni “Doğu-Batı” ve “Kuzey-Güney” enerji koridorlarının merkezine 

yerleşmek üzere pozisyonlayabilecek potansiyele sahiptir.   

 

Şekil 83 Türkiye’nin Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa’nın Kesişim Noktasındaki 

Coğrafi Konumu 

  

 

Kaynak: BP Statistical Rev. of World Energy 2015 Raporu, BOTAŞ(http://www.botas.gov.tr/images/maps/BotasGenel_full.png), 
Ekip Analizi 

 

Yukarıda sayılan üç faktör, Türkiye’ye, gerekli piyasa gelişmelerinin yaşanması halinde, büyüme 

potansiyeli olan, çeşitliliği yüksek ve oldukça likit bir toptan doğal gaz piyasası oluşturabilmesi ve doğal 

gaz ticaret üssü olabilmesine imkan tanımaktadır.  
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11.2. Kısıtlı Yerel Üretim, Arz Güvenliği Problemleri, Sınırlı 

Sayıda Ülkelerden yapılan İthalata Bağımlılık ve Uzun-
Vadeli Petrole Endeksli Sözleşmeler   

11.2.1. Temel Faktörler:  

Türkiye’nin, çok kısıtlı doğal gaz üretimi mevcut olup, özellikle 3 ülkeden boru hatları ile yapılan doğal 

gaz ithalatına oldukça bağımlıdır.  

Şekil 84 Türkiye’nin Son 5 Yıldaki Doğal Gaz Tedariğinin Kırılımı (2010-2014) 

 

Kaynak: EPDK Sektör Raporları  

Hızla artan talebini karşılayabilmek ve ilgili tedarik projelerini finanse edilebilir kılmak için, Türkiye, 

tedarikçiler ile uzun vadeli, al-ya da-öde yükümlülüğü olan ve petrole endeksli sözleşmeler imzalamak 

zorunda kalmıştır:  

Tablo 19 Türkiye’deki Uzun Vadeli Doğal Gaz Satış ve Alış Sözleşmeleri   

Tedarikçi Miktar 
(bcm/yıl) Tür Bitiş Tarihi İthalatçı 

Rusya (Batı Hattı 1) 6,0 PNG 2042 Özel Sektör 
Cezayir 4,4 LNG 2024 BOTAŞ Ticaret 
Nijerya 1,3 LNG 2020 BOTAŞ Ticaret 
İran 9,6 PNG 2026 BOTAŞ Ticaret 
Rusya (Mavi Akım) 16,0 PNG 2025 BOTAŞ Ticaret 
Rusya (Batı Hattı 2) 4,0 PNG 2021 Özel Sektör 
Rusya (Batı Hattı 2) 4,0 PNG 2021 BOTAŞ Ticaret 
Azerbaycan 6,6 PNG 2022 BOTAŞ Ticaret, SOCAR 
Azerbaycan (BIL) 0,15 PNG 2046 BOTAŞ Ticaret 

Ara Toplam (Aktif Sözleşmeler) 52,05 
   

Azerbaycan (Faz 2) 6,0 PNG 2032/2033 - 
Ara Toplam (Gelecekteki Sözleşmeler) 6,0 

   
Toplam 58,05 

   
 
Kaynak: BOTAŞ (http://botas.gov.tr/index/tur/faaliyetler/dogalgaz/anlasma.asp) 
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Yukarıda belirtilen ve halen Türkiye’nin ihtiyacı olan doğal gazın teminini sağlayan uzun vadeli 

sözleşmelere ilaveten ve Avrupa Birliği’nin kaynak çeşitlendirme hedefi ile kendi talep artışını da 

dikkate alarak Türkiye, aşağıdaki projeler kapsamında uzun vadeli doğal gaz alış ve satış sözleşmeleri 

imzalamıştır:    

 Trans-Anadolu Doğal Gaz Boruhattı Projesi – TANAP 

o Miktar: Şah Deniz Faz-II doğal gazından 6 bcm ithalat ve 10 bcm transit iletim   

o Tahmini Teslimat Başlangıç Tarihi: 2018 

o Doğal Gaz Alış ve Satış Anlaşması: 15 yıllık alım süresini kapsamak üzere 2011 yılında 
imzalanmıştır.    

 Irak-Türkiye Doğal Gaz Boruhattı Projesi   

o Miktar: 10 bcm (20 bcm kadar artırma opsiyonu mevcut)86   

o Tahmini Teslimat Başlangıç Tarihi: 2018 (başlangıçta 4 bcm olarak)   

o Doğal Gaz Alış ve Satış Anlaşması: 15 yıllık alım süresini kapsamak üzere 2013 yılında 

imzalanmıştır.     

Son 5 yıldaki uzun vadeli ve petrole endeksli ithalat sözleşmelerinin toplam tedarik içerisindeki 

ortalama payı %96’dan fazladır:   

Şekil 85 Türkiye’nin Uzun Vadeli ve Petrole Endeksli İthalat Sözleşmelerinin Toplam Tedarik 

İçerisindeki Payı   

 

 
Kaynak: EPDK Sektör Raporları 

 

                                                      
 
 
86 Genel Enerji Yatırımcı Sunumu, Eylül 2015. Yatırımcı sunumuna göre ilk gaz akışının 2018’de 4 bcm/yıl hacminde başlaması 
beklenmekte olup, hacim 10 bcm/yıl’a kadar çıkarılabilecektir. Eppen Turkish Ambivalance Toward Kurdish Energy: Between 
Economics and Politics, Dr. Volkan Özdemir. Makaleye göre 2020 senesinde bu hattan gaz akışı 20 bcm/yıla ulaşabilir. 
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Yukarıda belirtilen iki projenin de tamamlanmasından sonra, 2018 yılına kadar yıllık ilave 10+ bcm 

fiziksel doğal gaz teslimatı başlayacaktır. Önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde talepte %20’lik düşüş olsa 

dahi, yukarıd belirtilen ilave alımlardan dolayı, uzun vadeli ve petrole endeksli sözleşmelerin toplam 

tedarik içerisindeki payı azalmayacaktır.   

 

Şekil 86 Türkiye’nin Önümüzdeki Yıllardaki Sözleşmeye Bağlanmamış Talebine ilişkin 

Projeksiyonlar   

 

 

Kaynak: BOTAŞ (http://botas.gov.tr/index/tur/faaliyetler/dogalgaz/anlasma.asp) 

11.2.2. Temel Faktörlerin Piyasa Değişim Sürecindeki 

Etkileri   

Yerel üretimin çok az olması ve oldukça az sayıda tedarikçiye bağımlı olunması, adil rekabet ortamının 

yaratılması ve yeni katılımcıların piyasa girişi konularında zorluklar yaratmaktadır.   

Üretime yönelik projeler ile boru hattı projelerinin sermaye yoğun yapısı ve finansman gereklilikleri ile 
Türkiye Doğal Gaz Piyasasında fiyatların  öngörülebilirliğinin düşük seviyede olması göz önüne 

alındığında, halihazırda işleyen sahalardan yaptıkları üretim/alım nedeniyle artı pozisyonda sahip LNG 
tedarikçileri dışında, yeni potansiyel tedarikçilerin (TANAP ve Irak-Türkiye projelerindeki duruma 

benzer şekilde) fiyat ve miktar risklerinden kaçınmaları ve BOTAŞ Ticaret ile uzun süreli sözleşme 

yapmak istemeleri muhtemeldir.   

Stratejik hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye, uzun vadeli ve petrole endeksli sözleşmelerinin payını 

azaltmak ve yeni kaynakların payını artırmak için yeni yöntemler bulmak zorundadır.  
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11.3. Piyasa Fiyatlarının Oluşumu ve BOTAŞ Ticaret’in 
Fiyatlandırma Metodolojisi   

11.3.1. Temel Faktörler  

BOTAŞ Ticaret Şirketi, piyasadaki hakim pozisyonuna bağlı olarak, özel sektör de dahil olmak üzere 

tüm ticari işlemlerde fiyat belirleyici pozisyondadır.   

Şekil 87 Türkiye Doğal Gaz Piyasasındaki BOTAŞ Ticaret’in Payı   

 

 

Kaynak: EPDK Sektör Raporları, Ekip Analizi 

Uygulamada sadece iki farklı özel sektör fiyatı bulunmaktadır (birisi yıllık tüketim miktarı 300.000 Sm³ 
veya altında olan müşteriler için, diğeri yıllık tüketim miktarı 300.000 Sm³ üzerinde olan müşteriler için)  

ve mevsimsel tüketim profilleri birbirinden ne kadar farklı olursa olsun bu tüketici gruplarındaki tüm 

tükeciler için aynı fiyat uygulanmaktadır. Bu çerçevede, marjinal tedarik maliyetini yansıtan bir 

fiyatlandırma metodolojisi uygulanmadığı görülmektedir.   

Şekil 88 Son 3 Yılda Seviye 2 Müşterileri için Uygulanan TL ve USD Cinsinden BOTAŞ Ticaret 
Toptan Satış Fiyatları ile Talep Arasındaki Korelasyon   

 

Kaynak: EPDK Sektör Raporları, BOTAŞ  
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Bu iki özel sektör tüketici gruplarına ilaveten BOTAŞ Ticaret, kamuya ait ve Yİ/YİD modeli 

kapsamındaki elektrik üretim santrallarına da kamuya açıklanmayan fiyatlar üzerinden doğal gaz satışı 

yapmaktadır.   

Makroekonomik politikalar ışığında BOTAŞ Ticaret, zarar ederek ve/veya kamuya ait ve Yİ/YİD modeli 

kapsamındaki elektrik üretim santrallarına yüksek fiyattan, özel sektör müşterilerine ise düşük fiyattan 

satış yapmak suretiyle çapraz sübvansiyon uygulayarak doğrudan sübvansiyon uygulamasını 

sürdürmektedir87.   

 

Şekil 89 Seviye 2 Müşterileri için BOTAŞ Ticaret Toptan Satış Fiyatları ve BOTAŞ Ticaret’in 
Başabaş Satış Fiyatı Hesaplamaları (Brent esaslı olarak)   

 

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Ekip Analizi  

 

BOTAŞ Ticaret şirketi dengeleme gazının ana tedarikçisidir, ancak bu şirketin fiyatlandırma 

metodolojisi net değildir.   

 

 

 

                                                      
 
 
87 Oxford Energy Institute, “Natural Gas Market in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Challenges” Raporu, 
Gulmira Rzayeva. Makalede BOTAŞ Ticaret’in mesken tüketicilerine sattığı doğal gazı sübvanse etmesi sonucu oluşan zararını, 
Yİ/YİD santrallerine yüksek fiyattan doğal gaz satarak dengelemeye çalıştığı ifade edilmektedir. Dünya Bankası Grubu 
tarafından yayımlanan Ocak 2015 tarihli “Turkey’s Energy Transition – Milestones and Challenges” raporunda aynı tür 
santrallere atıf yaparken yine “sübvansiyon” ifadesi kullanılmaktadır. 
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Şekil 90 BOTAŞ Ticaret Dengeleme Fiyatları (TL), BOTAŞ Ticaret Dengeleme Fiyatları (USD) ve 
Örnek Ticaret Üslerindeki Fiyatlar (USD) 

 

 

 

Kaynak: BOTAŞ, Ekip Analizi  

 

Şekil 91 Seviye 2 Müşterileri için BOTAŞ Ticaret Toptan Satış Fiyatları ve Örnek Üslerindeki 

Fiyatlar   

 

 

Kaynak: BOTAŞ, Ekip Analizi  
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11.3.2. Temel Faktörlerin Piyasa Değişim Sürecindeki 

Etkileri    

Liberal piyasa yapsına geçişteki ana hedeflerden birisi de doğru fiyat sinyallerinin alınmasıdır. Serbest 

bir piyasada, tüm fiyatların marjinal tedarik maliyetlerini yansıtması durumunda, hem tedarikçilerin hem 

de tüketicilerin kendi arz ve taleplerini ayarlamaları suretiyle arz – talep dengesinin elde edileceğine 

inanılmaktadır.   

Referans fiyatın, gerçek zamanlı dengeleme piyasası fiyatı olduğu kabul edilir ve ikili anlaşmalardaki 

ve tüketici sözleşmelerindeki fiyatların, tahmin edilen dengeleme ve sistem dengesizlik fiyatlarının bir 

fonksiyonu olması beklenir.   

Büyük çoğunlukla BOTAŞ Ticaret’in dengeleme gazını tedarik etmesi ve dengeleme gazı fiyatı (ve 

dolayısıyla da sistem dengesizlik fiyatı) için belirleyici durumda olması beklendiği üzere, fiyatlandırma 

metodolojisi liberal piyasanın hedeflerine ulaşılması için kritik bir faktördür.   

Tüketici fiyatlarının da toptan satış fiyatları ile uyumlu olması ve ilgili tüketicinin tüketim profilini 

yansıtması gereklidir. Aksi durumda, sistem mantıklı olmayan (fazla yüksek ya da düşük) toptan satış 

marjları üretebilir ve sürdürülebilir olamaz.   

Fiyata ilişkin belirsizlik nedeniyle ve tipik bir uzun vadeli ithalat sözleşmesi için gerekli finansal 

yükümlükler açısından pek çok özel sektör oyuncusunun mali durumlarının güçsüz kalması da dikkate 

alındığında, bir özel sektör piyasa katılımcısının, kısa vadeli bir ithalat sözleşmesi ya da hatta bir ay 

sonra teslimli LNG sözleşmesi bile imzalayabilmesine imkan yoktur. Budurum da, BOTAŞ Ticaret 

şirketinin piyasadaki hakim gücünün devamına katkıda bulunmaktadır. 

Stratejik hedeflerine ulaşabilmek için BOTAŞ Ticaret, marjinal tedarik maliyetlerini yansıtan şeffaf bir 

fiyatlandırma metodolojisi izlemeli ve ihtiyaç duyması halinde tüketici gruplarına sübvansiyonları ayrı 

ayrı uygulamalıdır.   

 

11.4. Talep Artış Projeksiyonları, Mevsimsellik Etkisi ve 

Sistemin Ticari ve Fiziksel Esnekliği    

11.4.1. Temel Faktörler   

Türkiye Doğal Gaz Piyasasındak talep artışı, son yirmi yıldır çok sıradışı şekilde yüksek seyretmiştir:   
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Şekil 92 Türkiye’deki Primer Enerji ve Doğal Gaz Tüketimi (2001- 2014) 

 

Kaynak: BP Statistical Report of World Energy 2012(2001,2002,2003 için)&2015 Raporları, EPDK Sektör Raporları, Ekip Analizi  
 

Türkiye’deki kişi başına düşen primer enerji talebi halen 1.8 toe/kişi seviyesinde olup, AB-27 
ortalaması olan 3.36toe/kişi seviyesinin %87 altındadır ve OECD ortalaması olan 4.33 toe/kişi 

seviyesinin ise %141 altındadır.   

 

Şekil 93 Türkiye, AB-27 ve OECD Ülkelerindeki Ortalama Kişi Başına Primer Enerji Taleplerinin 

Karşılaştırması   

 

 

Kaynak: BP Statistical Report of World Energy 2015 Raporu, Ekip Analizi (AB üyesi ülke Hırvatistan analize katılmamıştır) 
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Ancak,  

 (i) dünya çapında artan enerji verimliliği ve azalan enerji yoğunluğu trendlerine, ve (ii) gelşmekte 

olan piyasalar da dahil olmak üzere global ekonomilerdeki ciddi yavaşlamaya bağlı olarak, 

Türkiye’deki kişi başına primer enerji tüketiminin, yukarıda belirtilen potansiyelden daha düşük 

bir şekilde artması beklenmektedir; ve   

 Elektrik sektöründen gelen doğal gaz talebinin düşme potansiyeline (özellikle Yİ/YİD 

sözleşmelerinin sona ermesinden sonra, elektrik üretim portföyü içerisindeki yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan üretim payının artması nedeniyle), doğal gazın primer enerji talebi içerisindeki 

%31-32 seviyesindeki payı azalmaya başlayabilir; ve   

 Bu iki nedenden ötürü, doğal gaz talebindeki büyüme, daha önceki yıllardakinden çok daha 

düşük seviyelerde gerçekleşebilir. Önümüzdeki yıllarda, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modelleri 
altındaki doğal gaz yakıtlı elektrik üretim santrallarının Elektrik Alım Sözleşmelerinin sona 

ermesinden sonra çok ciddi düşüşler yaşanabilir.   

Bugün yaşanan  

 Türkiye’nin tarihsel olarak ihracat pazarları olan Avrupa ve Rusya başta olmak üzere global 

ölçekteki ekonomik darboğaz,   

 Türkiye’nin komşu ülkelerinde (Irak, İran ve Suriye) istikrarın sağlanması, 

 Önde gelen merkez bankalarının (FED, ECB, BOJ ve BOE) para politikaları ve gelişmekte olan 

ülkelere ve ülkelerden fon akışları,  

 Türkiye elektrik piyasasındaki gelişmeler – özellikle de nükleer santral projeleri, mega kömür 

projeleri ve yenilenebilir enerji projeleri gibi doğal gaz harici kaynaklara dayalı projelerin hayata 

geçirilmesine bağlı olarak, 

 Küresel ısınmanın etkileri,   

 Siyasi ve hükümetler arası gelişmeler  

gibi pek çok belirsizlik nedeniyle, gerçekleşecek olan talep bugünden yapılacak herhangi bir 

projeksiyondan çok farklı olabilir.   

Türkiye’deki mevsimsel dalgalanmalar oldukça yüksektir. Günlük tüketim yaz aylarında 100 mcm/gün 

seviyesine kadar düşerken, soğuk kış aylarında 250 mcm/gün seviyesine kadar yükselebilmektedir.   
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Şekil 94 Türkiye’nin Aylık Doğal Gaz Tüketim Miktarları   

 

 

Kaynak: EPDK  

Ancak, mevcut ithalat sözleşmeleri, oldukça katı olup, sözleşmesel esnekliği çok kısıtlıdır. Ayrıca, 

mevcut depolama ve gazlaştırma kapasitesi de çok limitli olduğu için, BOTAŞ’ın hareket esnekliği ciddi 

şekilde kısıtlanmaktadır. Sistemin azami giriş kapasitesi, 190 mcm/gün olup, geçmiş kış aylarında 

yapılan kesintiler 50 mcm/gün seviyesine kadar ulaşmıştır.   

Tablo 20 Türkiye’deki Doğal Gaz Depolama Kapasitesi   

Şirket  Yer Tip Depolama Kapasitesi Depolama 
Kapasitesi 

(mcm) 
Maksimum 
Enjeksiyon 
Kapasitesi 
(mcm/gün) 

BOTAŞ Marmara 
Ereğlisi LNG 255,000m3 LNG (85.000m3 x 3) 149  

22.05 

EGEGAZ Aliağa LNG 280,000m3 LNG (140.000m3 x 2) 161 16.4 

 TPAO  Silivri  Yeraltı 2,661 milyon m3 gaz  2,661 16  
(geri basma 20) 

 BOTAŞ  Sultanhanı 
(Tuz Gölü)  Yeraltı (inşa 

halinde)  1,500 milyon m3 gaz 1,500  

Kaynak: EPDK 2014 Yıllık Raporu 
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Tablo 21 Türkiye Doğal Gaz İletim Sistemi Giriş ve Çıkış Kapasiteleri   

No Nokta 

Tahsis 
Edilebilir 
Azami 
Kapasite 
(mcm/gün) 

1 DURUSU GİRİŞ NOKTASI 47,4 

2 EGEGAZ ALİAĞA LNG TERMİNALİ 16,1 

3 GÜRBULAK GİRİŞ NOKTASI 28,6 

4 MALKOÇLAR GİRİŞ NOKTASI 51,4 

5 MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ 22,0 

6 TEMI EDİRNE ÜRETİM ŞİRKETİ 1,0 

7 TPAO AKÇAKOCA-ÇAYAĞZI ÜRETİM  2,1 

8 TPAO K.MARMARA DEĞİRMENKÖY DEPOLAMA (TERS ÜRETİM) 20,0 

9 TÜRKGÖZÜ GİRİŞ NOKTASI  19,1 

Kaynak: Türkiye Doğal Gaz İletim Sistemine  Erişim Rapou  

11.4.2. Temel Faktörlerin Piyasa Değişim Sürecindeki 

Etkileri    

Talep artışındaki yavaşlama ihtimali de dikkate alındığında, Türkiye’nin, uzun vadeli petrole endeksli 

sözleşmelerin toplam tedarik içerisindeki payını azaltmak ve yeni kaynakların payını artırmak için talep 

artışına güvenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.   

BOTAŞ Ticaret’in al-ya da-öde yükümlülükleri altında olduğu ve depolama imkanlarının kısıtlı olması 

nedeniyle arz güvenliği endişeleri taşıdığı bir senaryoda, liberal bir piyasanın düzgün şekilde 

çalışabilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle, ticari ve fiziksel esnekliğin artırılması kritik bir 

faktör olarak görülmektedir.   

Yeni uzun vadeli sözleşmeler yaparken BOTAŞ Ticaret’in, ticari esnekliğinin daha fazla 

kısıtlanmaması hususuna çok dikkat etmesi gerekmektedir.   

Talep değişkenliği riskinden korunmak için, (i) Avrupa piyasaları ile fiziksel sınır ötesi ticaret 

kapasitelerinin artırılması, ve (ii) depolama ve gaz çekiş kapasitelerinin artırılması konularının çok kritik 

önemde olması muhtemeldir.   

Üçüncü bir LNG terminali inşa edilmesi ve LNG payının artırılması da hem ticari hem de fiziksel 

esnekliğin artırılmasına katkıda bulunabilir.   

Gaz Ticaret Platformu’nun uygulanması, ve dolayısıyla da doğal gaz ticaret üssünün oluşturulması, 

gerekli piyasa değişimlerinin sağlanması koşuluna bağlı olarak sistemin ticari esnekliğini artıracaktır.   

11.5. Dengeleme Mekanizması 

11.5.1. Temel Faktörler  

31 Aralık 2013 tarih ve 4763 sayılı EPDK Kurul Kararı ve 01 Ocak 2014 tarihli ilave Kurul Kararı ile 
BOTAŞ,  Dengeleme Gaz Piyasası işletimi için kendi seçtiği yazılım üzerinde test ve simülasyon 
çalışmalarına başlamakla görevlendirilmiştir. Tüm Taşıtanların simülasyon sürecinde yer alması ve 

simlasyon sonuçlarını içeren aylık raporların EPDK’ya sunmaları gerekmektedir. Halihazırda 

ertelenmiş olmakla birlikte, aynı Kurul Kararı, Dengeleme Piyasası simülasyonunun EBT üzerinde 
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devam edebilmesini teminen grekli değişikliklerin 1 Mart 2014 tarihine kadar yapılmasını 

öngörmektedir.   

Dengeleme Gaz Piyasasının ne zaman ve nasıl operasyonel olacağı belli olmamakla birlikte, 
Dengeleme Piyasasının aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlemesi öngörülmüştür:   

 BOTAŞ İletim Sistem İşletmecisi, sistem ihtiyaçlarını dikkate alarak, dengeleme gazı için ihale 

ilanı yapacaktır.   

 Taşıtanlar, dengeleme gazı alımı ya da satışı için teklif vereceklerdir; ve kabul edilen tekliflerin 
ağırlıklı ortalaması Dengeleme Gazı Satış ve Alış Fiyatlarını (“DGSF/DGAF”) oluşturacaktır.   

 Kabul edilen tekliflerin shaipleri, kendi teklif fiyatları üzerinden alış ya da satış yapacaklardır ve  

Taşıtan dengesizlik pozisyonları buna göre güncellenecektir.   

 Sistem dengesizlik ücretleri, Taşıtanların kendi pozisyonları dikkate alınarak hesaplanacak ve 

DGSF ya da DGAF yönündeki dikkate alınarak yansıtılacaktır.    

 Günlük Sistem Dengesizlik Ücretleri,  DGSF ve DGAF dikkate alınarak hesaplanacaktır.   

Önerilen Dengeleme Gaz Piyasasına ilişkin süreç akışları aşağıda sunulmuştur:   
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Şekil 95 Dengeleme Gazı Teklifleri ve Fiyat Oluşumu   

CS03 Gaz Ticareti Platformu | Sistem Dengeleme (EPDK Kurul Kararı No: 4763'e göre)

T
a

ş
ıy

ıc
ı
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a

ş
ıt

a
n

Dengeleme Gazı Teklif Verme ve Fiyat Oluşumu

Yorumlar
Teklif süreci Taşıyıcı tarafından 
istenildiği zaman başlatılabilir 
veya sonlandırılabilir.

Teklifler EBT üzerinden 

Taşıyıcı’ya G / 11.00'e 
kadar sunulmaktadır.

Yorumlar
Teklifler bir sonraki teklif periyoduna kadar geçerlidir.
Teklifler fiyat, miktar, Giriş/Çıkış Noktası bilgisi, süre (gün) 
bilgilerini içermektedir. Taşıtanlar bu parametreleri farklılaştırak 
farklı «Ürünler» oluşturabilir.

Yorumlar
Dengeleme gazı miktarı, Sistem Toplam 
Dengesizlik Miktarı ile Sistem Tolerans 
Seviyesi’nin arasındaki fark olarak 
hesaplanmaktadır.

Dengeleme gazı miktarı 

EBT üzerinden G+1 / 
10.00'a kadar 

duyurulmaktadır.

Sistem Dengesizlik 
Miktarı Pozitif mi 

Negatif mi?

Dengeleme gazı teklifleri 

yüksekten düşük fiyata 

doğru sıralanmaktadır.

Dengeleme gazı teklifleri 

düşükten yüksek fiyata 

doğru sıralanmaktadır.
Negatif

Pozitif

Yorumlar
Aynı Taşıtan tarafından marjinal teklif için 
eşit fiyatın önerilmesi durumunda teklifler, 
miktarları oranında azaltılarak kabul edilir.

Kabul edilen tekliflerin 
ağırlıklı ortamaları 

alınarak Dengeleme Gazı 

Alım Fiyatı («DGAF») 
belirlenir.

Kabul edilen tekliflerin 
ağırlıklı ortamaları 

alınarak Dengeleme Gazı 

Satış Fiyatı («DGSF») 
belirlenir.

Taşıyıcı DGAF/DGSF, 
kabul edilen teklifler ve 

gaz miktarlarını EBT’den 

G+1/10.30'a kadar 
duyurur.

Yorumlar
Taşıtan itirazları kabul 
edilmesi durumunda 
revizyonlar GD+1 / 11.30'a 
kadar duyurulur.

G+1 için tekliflerin kabul 

edilmesi durumunda 
iletilen TMB’ler Taşıtanlar 

tarafından güncellenir.

A

Günlük akış miktarı 

EBT’de yayımlanarak 

Taşıtanların Günlük 

Dengesizlik pozisyonların 

belirlenmektedir.

Dengeleme gazı teklif 

periyodu Taşıyıcı 

tarafından 

duyurulmaktadır.
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Sistem Dengesizlik Uzlaştırması

A
Sistem Dengesizlik 
Miktarı Pozitif mi 

Negatif mi?

Taşıyıcı Dengeleme 

Gazı’nı önerdikleri 

fiyattan kabul edilen teklif 
sahiplerine satar.

Taşıyıcı Dengeleme 

Gazı’nı önerdikleri 

fiyattan kabul edilen teklif 
sahiplerinden alır.

Pozitif

Negatif

Toplanan maddi miktar 
pozitif dengesizlik 
miktarları oranında 

DGAF’den Taşıtanlara 

ödenir.

Ödenen maddi miktar 

negatif dengesizlik 
miktarları oranında 

DGSF’den Taşıtanlardan 

tahsil edilir.

Alınan ve satılan 

Dengeleme Gazı 

miktarlarına göre 

Taşıtanların dengesizlik 

pozisyonları güncellenir.

Dengeleme Gazı 

DGAF’den Taşıtanlara 

negatif dengesizlik 
miktarlarına göre satılır.

Dengeleme Gazı 

DGSF’den Taşıtanlardan 

pozitif dengesizlik 
miktarlarına göre alınır.
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Dengeleme Gaz Piyasasının temel özellikleri aşağıdaki şekildedir:   

 Katılımcı Dengeleme Piyasası: ŞİD Geçiçi Maddde 23.1.3.1 hükümleri çerçevesinde, BOTAŞ 
Ticaret dengeleme gazının tek tedarikçisidir; ancak önerilen Dengeleme Gaz Piyasası, diğer 

Taşıtanların da bu piyasaya katılmalarına, teklif sunmalarına ve dengeleme gazı almalarına ve 

satmalarına imkan tanmaktadır.   

 Bu çerçevede, bu yeni mekanizmanın fonksiyonel olduğu noktada anılan geçiçi maddenin 

yürürlükten kaldırılması gerekecektir.   

 Fiyat Oluşumu: Dengeleme gazının tek tedarikçisi olan BOTAŞ Ticaret tarafından aylık bazda 

belirlenen tek bir dengeleme gazı fiyatı yerine, iki fiyat olacaktır: Dengeleme Gazı Satış Fiyatı 

(“DGSF”) ve Dengeleme Gazı Alış Fiyatı (“DGAF”). Günlük dengesizlik ücretleri, işlem ücretleri, 

sistem dengesizlik cezaları ve teminat miktarları hep bu fiyatlar esas alınarak belirlenecektir.   

 Dengesizliklerin Aynı Ay İçerisinde Giderilmesine İzin Verilmemesi: Mevcut Dengeleme 
Gazı mekanizmasında, Taşıtanlar, gün sonrasında pozisyonlarını dengeleyebilmekte ve doğal 

gaz miktarlarını ay sonunda düzeltebilmektedirler. Bu durumda, günlük dengesizlik uzlaştırması 

yerine aylık uzlaştırma yapılmaktadır. Yeni mekanizma, Taşıtanların fiziksel dengesizliklerini, iki 
teklif dönemi arasında geçerli kalacak  DGSF/DGAF üzerinden günlük bazda dengeleyecektir.   

PETFORM tarafından EPDK’ya sunulan 18 Ağustos 2015 tarihli simülasyon sonuçlarında, farklı 

özellikleri (ithalatçı, tüketim paterni, vb.) olan yedi Taşıtan farkı senaryolar (yaz dönemi, kış dönemi, 
Batı Hattı Gaz Kesintisi) simüle etmişler ve sistem dengesizliğinin yanısıra kendi pozisyonları için de 

fakl sonuçlar üretmişlerdir. Aşağıdaki öneriler getirilmiştir:   

 Simülasyon çalıştaylarının, LNG ve fiziksel kısıtlar gibi farklı senaryoları da dikkate alacak 

şekilde, devam edilmesi gerekmektedir.   

 İlgili fonksiyonalitelerin (faturalama, program revizyonları gibi) değerlendirilebilmesi için 

Dengeleme Gazı Yazılımı ve EBT’nin birlikte simüle edilmesi gerekmektedir. 

 Sistem İşletmecisi tarafından mevsimsel etkileri esas alan şebeke stoğu simülasyonlarının 

eklenmesi gerekmektedir.  

 Depolama da dengeleme sürecinin kritik bir parçası olarak görüldüğü üzere, depo maliklerinin 
(TPAO) de simülasyon çalıştaylarında yer alması gerekmektedir.  

 İyi işleyen bir dengeleme piyasası için, EPDK tarafından standart zaman çizelgesine bağlı 

standardize veri aktarımının sağlanması  ve şeffaflığın artırılması gerekmektedir.     

 Sistem dengesizlik fiyatları, piyasa katılımcılarına yeterli derecede ceza yansıtacak olup, ilave 

cezalar, vergiler ve teminatlar piyasaya katılımları olumsuz etkileyecektir.   

 Talep tarafı katılımı desteklenmeli ve kesintilerin, mümkün olduğu derecede, gönüllü/ticari 

şartlar altında olması gerekmektedir.   

Dengeleme Gazı Piyasası operasyonları, projemizin bel kemiği olup, piyasa bazlı fiyat oluşumunu ve 

doğru fiyat sinyallerini destekleyecektir. D-7 Analiz Raporları ANR-1 ve ANR-2 kapsamında, likit piyasa 
gelişiminin sağlanmasına yönelik olarak, temel konsantrasyonumuz Dengeleme Gazı Piyasası 

tasarımına verilecektir. Denegeleme Gaz Piyasası tasarım sürecinde, piyasa katılımcıları ve ilgili 

kurumlar ile toplantılar yapılacak ve mevcut öneriler değerlendirilecektir.   
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11.6. Beklenen Değişikliklerin Piyasa Değişim Sürecindeki 

Etkileri     

11.6.1. Doğal Gaz Piyasası Kanunu Değişikliği   

Kanunda yer alan bazı hükümler (geçiş dönemi önlemleri ve kısıtlamalara ilişkin) belirlenen zaman 

çizelgesi içerisinde yerine getirilemediği için, Doğal Gaz Piyasası Kanunu tadili, 5 yılı aşkın bir süredir 
piyasanın gündemindedir. 

Diğer hükümlerinin yanısıra, Kanun ile getirilen temel hükümler arasında rekabetin sağlanması, hesap 

ve faaliyet ayrışımı, hakim piyasa gücünün oluşmaması (hiç bir tedarikçi toplam yıllık doğal gaz 

tüketiminin %20’sinden fazlasını satamaması), veri şeffaflığı ve serbest erişim hakkı sayılabilir.   

Kanun, aynı zamanda, bazı geçiş dönemi önlem ve kısıtlamaları da getirmiştir:   

 BOTAŞ Ticaret’in piyasa payının 2009 yılı itibariyle %20’ye düşürülecektir. 

 BOTAŞ Ticaret, her yıl piyasanın asgari %10’una denk gelecek miktardaki sözleşme devirleri 

için ihale açacaktır.   

 BOTAŞ Ticaret, yeni ithalat/alım sözleşmesi imzalamayacaktır (2008 yılında yapılan değişiklik 

ile, BOTAŞ Ticaret ve özel sektör şirketlerinin, doğal gaz arzında yaşanan mevsimsel sıkıntılar 

nedeniyle, spot ve uzun dönemli LNG alımı yapmalarına izin verilmiştir). 

 BOTAŞ Ticaret ile mevcut sözleşmesi olan ülkeler ile yeni doğal gaz ithalat anlaşması 

imzalanması mümkün olmayıp, mevcut sözleşmeler yenilenebilecektir.   

 BOTAŞ, 2009 yılı itibariyle tamamen ayrışmış olacak ve doğal gaz tedariği ve iletim hizmetleri 

haricindeki ayrışan diğer faaliyetlerin 2 yıl içerisinde özelleştirilmesi tamamlanacaktır.   

Uzun yıllar süren tartışmalardan sonra, Ağustos 2014 döneminde, mevcut Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nu tadil etmek üzere EPDK tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı Meclis’e sunulmuştur, 

ancak bu yasa tasarısının Meclis Gündemi’ne gelmesi mümkün olamamıştır. Yeni hükümetin 
kurulmasından sonra bu sürecin tekrar hareketlenmesi beklenmektedir.   

Piyasa değişiklikleri açısından getirilen kritik düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:   

 BOTAŞ 3 şirket olarak yeniden yapılandırılacaktır: BOTAŞ Ticaret, ithalat ve ticaret şirketi olarak 
varlığını sürdürecektir. Yeni kurulacak iki şirketten bir tanesi İletim Sistemi maliki ve işletmecisi 

olacak, diğeri ise Depolama ve LNG faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Mülkiyet ayrışımı 2015 

yılına kadar tamamlanacaktır. 

 Halen BOTAŞ Ticaret ile sözleşmesi olan ülkelerden gaz ithalatı yapmalarına izin verilmeyen 

BOTAŞ Ticaret harcindeki diğer ithalat şirketlerinin önündeki kısıtlamalar kaldırılacaktır.   

 BOTAŞ Ticaret, piyasa payı (ithalat payı) %20’ye düşene kadar yeni boru hattı doğal gaz 
sözleşmeleri imzalayamayacak ve mevcut sözleşmelerinin süresini uzatamayacaktır. Ancak, arz 

güvenliğinin tehlikeye düştüğü durumlarda ya da ihracat amaçlı olarak, BOTAŞ Ticaret, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni boru hattı doğal gaz sözleşmeleri imzalayabilecek ve LNG 
ithalatı yapabilecektir. Bu maddenin amacı, BOTAŞ Ticaret’in piyasa payını azaltmaktır. Ancak, 

mevcut yasanın aksine, bu düşüş için bir zaman çizelgesi öngörülmemektedir.  

 Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulan EPİAŞ, gaz borsası platformu olarak da işleyecektir.   

Piyasa tasarımı ve uygulama planına ilişkin olarak verilecek kararlara bağlı olarak, ilave tadil ihtiyaçları 

ya da mevcut tadil önerilerinde değişiklik yapılması gündeme gelebilecektir.   
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11.6.2. BOTAŞ’ın Yeniden Yapılandırılması 

BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması, mevcut piyasa değişikliği yol haritasının en temel bileşenleri 

arasındadır.   

Türkiye elektrik piyasasındaki mevcut deneyimler çerçevesinde, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi, 

BOTAŞ Ticaret şirketinin de dahil olduğu diğer piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetmeyen bir 

davranış sergilemesi için bu tür bir yeniden yapılandırılmanın yeterli olduğu düşünülse de, aslında bu 

ayrışma yeterli değildir.   

Ayrışan bu şirketler, ETKB bağlı şirketler olarak kaldıkları sürece (elektrik sektöründeki EÜAŞ, TETAŞ, 

TEİAŞ örnekleri gibi), merkezi planlama sisteminin entegre parçaları gibi davranabilmektedirler. Bu 

durumda, özellikle fiyat oluşumu ve fiyat sinyalleri açısından hedeflenen sonuçlar elde edlemeyebilir.  

 

11.6.3. EPİAŞ’ın İşlevsellik Kazanması ve Gaz Ticaret 
Platformu’nun Oluşturulması      

Spot piyasaları (gün öncesi ve gün-içi) işletmesi beklenen EPİAŞ’ın işlevsellik kazanması da piyasa 

değişiklikleri uygulama planının başka kritik bir bileşenidir.  

Gün öncesi ve gün-içi piyasalarının, piyasa değişim sürecinin ikinci aşamasında uygulanması 

gerektiği, ancak sistem işletmecisinin dengeleme mekanizmasının ise birinci aşamada uygulanması 

gerektiği unutulmamalıdır.  

Dengeleme mekanizması gelişim sürecinde EPİAŞ ile yakın koordinasyon içersinde olunması çok 

faydalı olacaktır, ancak dengeleme mekanizmasının başarılı şekilde tasarımı, uygulanması ve 

işletilmesi (ve sonuçta da spot piyasa uygulamasına geçilmesi) sadece BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi’nin desteği ile mümkün olacaktır.   

Gaz Ticaret Platformu’nun (BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafından işletilecek Dengeleme 

Piyasası, EPİAŞ tarafından işletilecek Spot Piyasa ve BİST tarafından işletilecek Türev Piyasalar 

olmak üzere 3 bilgi sisteminin kombinasyonu) da benzeri şekilde aşamalı bir yaklaşım ile uygulanması 

gerekecektir.   

 

11.6.4. Potansiyel Sözleşme/Gaz Devirleri  

Bu konu, tasarım aşamasında detaylı şekilde ele alınması gerekmekle birlikte, BOTAŞ Ticaret 
şirketinin serbest olmayan tüketicileri için gerekli miktarı ayırdıktan sonra geriye kalan portföyünü özel 
sektör katılımcılarına devrettiği bir sözleşme/gaz devir süreci, piyasa dönüşümün çok önemli bir 

unsuru olacaktr.   

Bu şekilde:   

 BOTAŞ Ticaret, serbest olmayan tüketicileri arasındaki belirli tüketici gruplarını sübvanse 

edebilir ve bu sübvansiyonlu fiyat, dağıtım şirketleri vasıtasıyla serbest olmayan tüketicilere 

yansıtılabilir ve toptan satış piyasasındaki fiyatlara bir etkisi olmaz.   

 Özel sektör toptan satış şirketleri, (i) (a) devredilen bu miktarları BOTAŞ Ticaret’ten satın almak, 

(b) özel sektör ithalat şirketlerinden ilave doğal gaz satın almak, ve (c) uluslararası 

tedarikçilerden doğrudan ithalat yapmak suretiyle kendi portöylerini oluşturabilirler, ve/veya (ii) 
serbest tüketicilere satış yapabilir ve kendi pozisyonlarını spot piyasa ve dengeleme piyasası 

işlemleri ile dengeleyebilir/optimize edebilirler.   
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11.7. Örnek Avrupa Piyasaları ile Karşılaştırma   

Türkiye’de piyasa/ticaret üssü gelişimi sürecinin desteklenmesi açısından, bazı örnek AB ülkelerindeki 

altyapı ve piyasa dinamikleri incelenmiştir: İtalya, Fransa, Almanya, Holanda ve İngiltere. 

Altyapı, bir ülkenin ticari esneklik için büyük önem taşıyan sistem fiziksel esnekliği için bir sınırlandırıcı 

bir faktör veya avantaj oluşturmaktadır. Fiziksel ve ticari esneklik, doğal gaz ticaret faaliyetlerini 
artırmakta ve doğal gaz ticaret üssünün derinliği ve likiditesi ile fiyat sinyallerinin güvenilirliğini 

artırmaktadır. Eğer fiziksel esneklik kısıtlı ise, bu esnekliği artırmanın yollarından birisi de komşu 

piyasa ve bölgeler ile enterkonneksiyonun sağlanmasıdır. 

Piyasa büyüklüğü ve talep yapısı açısından, Almanya, İngiltere ve İtalya, Türkiye’den daha fazla 

tüketime sahiptir. Bu ülkelerdeki mesken ve ticarethane tüketimleri ön planda iken, Türkiye, en 

yüksek elektrik üretim santralı tüketim payına sahiptir. 

Türkiye’deki depolama kapasitesi, karşılaştırılan AB ülkelerinden oldukça düşüktür. Yıllık tüketim 

başına en yüksek depolama kapasitesi Hollanda’dadır. Doğal gaz depoları, sadece bulundukları 

ülkedeki değil, komşu ülkelerdeki depolar ile de rekabet halindedirler. Hollanda, enterkonneksiyon 
kapasitesi sayesinde Almanya’daki depolama tesislerini de kullanmaktadır. Doğal gaz depolama 
tesisleri, sistem stabilitesini desteklemekte ve özellikle toptan satış fiyatlarındaki volatilitenin 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır.  Bu şekilde, satış portföyü maliyetleri azaltılmakta ve doğal gaz 
tüketicileri için daha düşük fiyatların oluşmasına imkan tanımaktadır.   

İngiltere ve Hollanda piyasalarının aksine, Almanya’da yeterli yerli üretim (toplam tedariğin sadece 
%11’I) bulunmamaktadır. Almanya, komşu ülkeler ile yaptığı enterkonneksiyonlar sayesinde arz 
güvenliğini sağlamaktadır. Sahip olduğu 22 giriş ve 16 çıkış noktası ile Almanya, sisteminde lokal 

bir kısıt yaşadığında faklı kaynaklardan doğal gaz erişimi sağlayabilmektedir. İletim sisteminin 

giriş ve çıkış noktaları, doğal gaz tedariği için transit rotaları ve kullabılabilecek farklı kaynakları 

göstermektedir. Türkiye iletim sisteminde sadece bir enterkonneksiyon çıkış noktası 

bulunmaktadır.   

Herhangi bir tüketim döneminde, yıllık tüketiminin %35’ini depolama kapasitesine sahip Almanya, 
puant dönemlerini rahatlıkla atlatabilecek esnekliğe sahiptir. Bu altyapısal esneklik, Alman piyasa 

katılımcılarına, Rus tedarikçilerinin piyasa hakimiyetlerini de yönetme imkanı tanımaktadır.   

İtalya piyasası, sınırlı yerli üretime sahip (%10’dan az) gelişmekte olan doğal gaz piyasalarından 

birisidir. Boruhattı doğal gaz ithalatına (%80’ın üzerinde) bağımlı olan İtalya, arz güvenliğini 

artırmak için LNG kapasitesini kullanmaktadır. Mevcut iki LNG tesisi ile, yıllık tüketiminin %10’una 

yakın kısmını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. İtalya, tüm Avrupa piyasasının giriş noktası 

olmasına rağmen, sadece 8 giriş ve 2 çıkış noktasına sahip olduğu için, çok iyi şekilde enterkonnekte 
olduğu söylenemez. İtalya’nın, arz güvenliğini sağlamak için geniş ithalat kapasitesi oluşturma 

yaklaşımını tercih ettiği ve mevcut 120 bcm ithalat kapasitesinin %65’ini kullandığı 

görülmektedir. Bu çerçevede, İtalya’nın, Avrupa’nın giriş noktası olarak daha büyük bir rol 

oynayabileceği ve doğal gaz kendi sınırlarından geçeceği için arz güvenliğini daha çok geliştirebileceği 

görülmektedir.   

Fransa piyasası da, sınırlı yerli üretime sahip (%2’den az) gelişmekte olan doğal gaz piyasalarından 

birisidir. Yerleşik oyuncunun piyasa payı oldukça yüksek olup, %73 seviyelerinde bulunmaktadır. LNG 
payı da oldukça yüksek olup, %30 seviyelerindedir. Fransa, arz güvenliğini, oldukça çeşitli arz 

kaynakları ve tipleri sayesinde ve Hollanda ile doğrudan bağlı olması sayesinde sağlamaktadır.   

Ticari açıdan bakıldığında, tedarik konsantrasyonu Türkiye ve Hollanda’da en yüksek seviyededir, 

ancak Holanda’nın yerli üretimi toplam tüketiminin %67.4’sine karşılık gelmektedir. İngiltere ve 

Hollanda, yüksek fiziksel esnekliklerine (yerli üretim, yüksek LNG ve depolama kapasiteleri) bağlı 

olarak yüksek hareket oranlarına sahip likit ticaret üsleridirler. Bu piyasalardan elde edilen ve Türkiye 
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için oldukça değerli olabilecek çeşitli dersler vardır. Örneğin, Almanya piyasası, yerli üretimin olmadığı 

ve Rusya gibi ihracatçı ülkeler ile uzun vadeli sözleşmelerin olduğu durumlarda dahi, rekabetçi bir 

piyasa oluşumunun mümkün olduğunu göstermektedir. İtalya’da olduğu gibi, arz çeşitliliğini sağlamak 

ve esnekliği artırmak için LNG imkanlarının kullanılması da Türkiye için incelemeye değer bir örnektir.   

Şekil 97 Türkiye ve AB Piyasalarındaki Doğal Gaz Altyapılarının ve Ticari Yapıların 

Karşılaştırılması   

 

Kaynak: EPDK 2014 Yıllık Raporu, BP World 2015 raporu, Gas Infrastructure Europe, Avrupa Komisyonu Ülke Raporları, World 

Factbook, İletim Sistemlerinin websiteleri, Ekip Analizi   

İngiltere’nin iyi işleyen bir doğal gaz piyasası olmasının sırrı, büyük ölçüde, iyi-işleyen bir ticaret 
üssüne sahip olmasına bağlıdır. İngiltere Ticaret Üssü, Ulusal Dengeleme Noktası (NBP), tüm iletim 

şebekesini temsil eden sanal bir üsdür. Bunu elde etmek için, İngiltere, sistem kısıtlarını yönetmekte 

başarılı olmuş  ve “tüm ülkeye hizmet eden tek bir şebeke” oluşturmayı başarmıştır. İletim sistemi 

boyunca var olan nispeten yüksek sayıdaki kompresörler (her 279 km’de 1 tane; bu rakam 

Almanya’da 1000 km’de 1,  Türkiye’de ise 1400 km’de 1 şeklindedir), İngiltere’nin bu hedefe 

nasıl ulaştığının bir göstergesi olabilir. Sistemin fiziksel esnekliğini atırabilmek için, 

kompresörlerin sayısının ve büyüklüğünün teknik ve ticari optimizasyonu konusunda daha 

detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir.   

Bugüne kadar toplam tüketiminn %45’lk seviyesindeki yerli üretimi sayesinde sahp olduğu esneklğine 

devam edebilmek için, İngiltere anakıta Avrupa’sına boruhatları ile enterkonneksiyonu artırmak 

(örneğin, Bacton-Zeebrugge enterkonnektörü ile) ve LNG terminallerinin sayısını artırmak (son 10 
yılda 4 adet terminal inşa edilmiş olup, 3 tanesi işletmededir) yöntemini takip etmektedir. Bu 4 LNG 
tesisi, ülkeye yapılan doğal gaz ithalatının yaklaşık yarısını karşılamaktadır. Doğal gazın büyük kısmı 

Katar’dan gelmesine rağmen, LNG ticareti tüm dünya çapında artmakta olduğu üzere, herhangi bir 
gereklilik durumunda dünya piyasasından spot LNG alımını mümkün kıldığı için  LNG tesisleri 
esneklik sağlamaktadır. ABD ihracata başladığı zaman, ABD menşeili LNG tankerlerinin güzergahı 

İngiltere olacaktır (Centrica halihazırda uzun vadeli bir tedarik sözleşmesi imzalamış durumdadır). 

 Germany, UK and Italy have more 
consumption than Turkey, but 
driven by Residential and 
Commercial consumptions. 

 Turkey has the highest power plant 
consumption share. 

 Storage capacity is significantly 
lower in Turkey than the compared 
EU countries. 

  Exit points in Turkish transmission 
system is only one. 

 UK and Netherlands have liquid 
hubs with highest churns, thanks to 
high physical flexibilities (domestic 
production, high LNG and storage 
capacity) 

  There is a clear trend of more than 
one exchange offering trading 
platform for a hub (3 in UK, 2 in 
Netherlands for example). 

 PEGAS is offering platform for 
many European gas hubs  

Key Points 
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Bir doğal gaz üssü için ticaret platformu öneren birden fazla borsa olması yönünde bir eğilim vardır 

(örneğin, İngiltere’de 3, Hollanda’da 2). PEGAS, pek çok Avrupa doğal gaz üssü için platform 

sağlamakta olup, kapasite ticaretinde PRISMA’nın olduğu gibi, Pan-Avrupa Doğal Gaz Ticaret 
Platformu haline gelmeyi hedeflemektedir. Detaylı analizler, Türkiye’nin yüksek başınçlı boruhattı 

uzunluğunun nispeten kısa olduğunu, İtalya’da bu uzunluğun Türkiye’nin neredeyse üç katı 

uzunluğunda olduğunu ortaya koymuştur. Bugüne kadar Türkiye doğal gaz talebinin %49’luk kısmı 

elektrik üretim santrallarından gelmiştir. İncelemeye alınan Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek elektrik 

üretim santralları tüketimleri İtalya (%29) ve İngiltere (%26), olup, yenilenebilir enerjilerin artan payına 

bağlı olarak giderek de azalmaktadır.   

İtalya, Almanya ve Türkiye, Rusya’nın ana doğal gaz ithalatçıları iken, Fransa, Hollanda ve 
İngiltere de Norveç’in ana doğal gaz ithalatçılarıdırlar. Katar ise, LNG tedariğini nedeniyle, İngiltere ve 

Fransa için ikinci en büyük tedarikçi konumundadır.   

Almanya’nın hiç LNG ithalatı olmayıp, tamamen boruhatlarına bağımlı iken,  LNG kapasitesi en yüksek 

ülke İngiltere’dir (52 bcm). İncelemeye alınan Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye’nin yeterli 

yeraltı depolama tesisleri olmadığı görülmektedir. 

Ulusal Groeningen Bölgesi rezervleri, ithalat ve diğer piyasalar ile enterkonneksiyonların 

kombinasyonundan oluşan bir doğal gaz yapısı olan Hollanda hükümetinin,  tarihsel açıdan da oldukça 

güçlü olan tüccarlık ve lojistik merkezi bağlamında Avrupa’nın “Doğal Gaz Kavşağı” olmak şeklinde bir 

stratejisi vardır. Hollanda’nın ve şebekesinin bağlı bulunduğu diğer ülkelerin toplam doğal gaz karması 

içersinde LNG de önemli rol oynamaya başlamıştır. 

Ekonomik İlişkiler, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı ve enerji sektörü tarafından, 2010 yılında, Doğal Gaz 
Üssü Konsültasyon Platformu (Gas Hub Consultative Platform) oluşturulmuştur. Bu platformun amacı, 

sektör şirketleri ile kamu arasında bir link görevi üstlenmektir. Platformun temel hedefi, doğal gaz 
üssünün gelişiminin desteklenmesidir. Bu hedefe yönelik, bazı fonksiyonları aşağıda listelenmiştir:   

 Faaliyetlerin koordine edilmesi ve stratejik konuların tartışılması; 

 Bilgi alışverişinin sağlanması; 

 Özel sektörün politika belirlenmesi sürecine dahil edilmesi; 

 İşbirliğinin başlatılması; 

 Hükümet yetkilileri ile birlikle yıllara yaygın aksiyon planlarının uygulanması. 

İletim sistemi; pazarlama, ticaret, dağıtım ve perakende dahil tüm hizmetleri etkileyen nitelikle olup, 

piyasanın belkemiğini oluşturmaktadır. Başarılı piyasaların incelenmesi sonucunda, iletim sistemi 

operasyonlarının, hem altyapı (boruhattı, bilgi teknolojileri gibi) hem de düzenlemeler (iletim sistemi 

işletmecsinin sorumlulukları, şeffaflık gibi) açısından iyi yönetilmesi gerektiği görülmüştür. İngiltere, 

Holanda, İtalya ve İspanya gibi piyasalarda, her iletim şebekesi için bir iletim sistemi işletmecisi mevcut 

iken, Almanya ve Fransa’da birden fazla iletim sistemi işletmecisi mevcuttur.   

Almanya’nın tek bir doğal gaz piyasası oluşturmak için aşmaya çalıştığı engellerin başında kamu 

odaklı politik ve sosyal sistem yer almaktadır, çünkü bir süre öncesine kadar her bölgenin kendi doğal 

gaz iletim şirketi mevcuttu. Almanya, son yıllarda, birleşik bir tek şebeke oluşturmak üzere tüm 

şebekelerin birleştirilmesi için pek çok önemli adım atmıştır. Halen iki doğal gaz üssü (her birisinde de 

6 iletim sistemi işletmecisinin hisseleri vardır) bulunmasına rağmen, yakın gelecekte bu iki üssün 

birleşeceği ve Almanya’nın da tıpkı İngiltere gibi tek bir doğal gaz üssüne sahip olacağı 

beklenmektedir. 

12 iletim sistemi işletmecisinin ver alışverişini sağlamak ve tek ses şeklinde düşüncelerini ifade etmek 

üzere biraraya gelerek art 2013 tarihinde oluşturdukları İletim Sistemi İşletmeciler Birliği (Vereinigung 
der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V) de doğru yönde bir adım olarak görülmektedir. Bu birliğin temel 

sorumluluklarından birisi de, tüm Alman piyasasını kapsayacak şekilde kompresörler ve boruhatları 
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gibi yatırım planlarının hazırlanmasıdır. Benzeri bir yaklaşım, iletim sistemi işletmecileri tarafından 

hazırlanan ve kamuya ilan edilen 10 yıllık yatırım planları ile Avrupa çapında da uygulanmaktadır.   

Fransa’da, tek doğal gaz üssü ve tüm piyasayı yöneten tek bir iletim sistemi işletmecisi hedefine 

ulaşılamamasının sebebi altyapısal kısıtlar olmuştur. Fransa, ülkenin özellikle kuzeyi ve güneyi 

arasındaki kısıtları azaltmak için yatırımlar yapmaya devam etmekte olup, tek doğal gaz üssü ve tek 

iletim sistemi işletmecisi hedefine biraz daha yaklaşması beklenmektedir.   

Kendi üretim kapasitesi olduğu için İngiltere son yıllara kadar, yüksek depolama kapasitesi ihtiyacını 

hissetmemiştir ve bu nedenle de depolama kapasitesi yıllık tüketiminin %6’sı kadardır. Ancak, ithalatın 

önemi arttıkça, İngiltere’nin de depolama kapasitesini artırması beklenmektedir. Bu durum, LNG 
yatırımlarının artırılması için de ilave bir neden olabilir, çünkü LNG tesislerinin depolama kapasitesi, 
ülkenin toplam kapasitesinin %25’inden fazlasına denk gelmektedir. Halen, National Grid, puant 
dönemlerde ve  arz kısıtları yaşandığı durumlarda doğal gaz sağlamak için Avonmouth’da yer alan 

LNG tesisini kullanmaktadır.   

İngiltere’deki depolama kapasitesinin düşük olmasının nedenlerinin birisinin de, gerekli teşvikler 

olmaksızın, piyasa koşullarının depolama tesisi yatırımlarını desteklemediği olduğunu belirtmek 

gereklidir.  Bu çerçevede, İngiltere’de, yatırımcılara Üçüncü Taraf Erişimi istisnası verilmesi gündemde 

tartışılmaktadır. Bu istisnalar, küçük çaplı depolama tesislerine verilmektedir88.   

Kapasitenin mevcut olmasının yanısıra, bu kapasitenin nasıl kullanıldığı da piyasa başarısı için çok 

önemlidir. Depolama tesislerinin en etkin kullanımını elde edebilmek için, kapasite piyasası 

oluşturulması ve depolamaya ilişkin diğer ürünlerin geliştirilmesi yönünde eğilim olduğu görülmektedir. 

Örneğin, İngiltere’de, depolama kapasiteleri, depolama tesisi işletmecileri tarafından ihale edilmektedir 

ve bu kapasitenin ikincil ticareti OTC üzerinden yapılmaktadır. Ürünler arasında Doğal Gaz Çekişi, 
Enjeksiyon ve Boş Kapasite yer almaktadır. Almanya’da da, depolamaya ilişkin ürünlerin ticaretinin 

yapıldığı konsolide bir platform (Store.x) mevcuttur. İtalya piyasasında, depolama kapasitesinin bir 
kısmı ulusal piyasaya ayrılırken, geri kalan kısım İngiltere’de olduğu gibi depolama tesis işletmecileri 

tarafından ihale edilmektedir.   

Almanya’da LNG tesislerinin olmaması şaşırtıcı olabilir. Bunun nedenlerinden birisi, Almanya’nın 

kuzeyindeki kısa deniz kıyısıdır, çünkü bu kısalık LNG tesisleri için çok uygun değildir. Yüksek 

enterkonneksiyon ve depolama kapasitesi sayesinde, Almanya, Rotterdam Gateway terminalini LNG 
için kendi giriş noktası olarak görebilmekte ve herhangi bir ilave LNG kapasitesine ihtiyaç duymaksızın 

kendi arzını yönetebilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
88 United Nations Economic Commission for Europe. Study on Underground Gas Storage in Europe and Central Asia. Makalede 
İngiltere’nin bu tür muafiyetleri mevcut kapasitesinin %18’ine sağladığı ifade edilmektedir. 
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Şekil 98 Türkiye ve AB Doğal Gaz Altyapılarının Karşılaştırılması   

 

Kaynak: EPDK, BP World 2015 raporu, Gas Infrastructure Europe, Avrupa Komisyonu Ülke Raporları, World Factbook, İletim 
Sistemlerinin websiteleri, Ekip Analizi  

 

Alman perakende piyasası, dünyadaki en serbest piyasalar arasındadır. 300 bileşenden oluşan 

Herfindahl-Hirschman endeksinin de gösterdiği gibi, piyasa konsantrasyonu çok düşüktür ve rekabet 

yüksektir. 

NBP ve TFF gibi gelişmiş doğal gaz üssüne dayalı piyasaların hepsinde dengeleme ve 

nominasyon için iyi oluşturulmuş sistemler vardır. Toptan satış piyasası katılımcılarının 

nominasyonlarını yapabildikleri noktaların konsolide edilmesi, iletim sistemi işletmecisinin şebekeyi 
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daha iyi ve daha kısa sürede dengelemesine imkan tanır.  Bölgesel veya ulusal doğal gaz üssü ile 

ilişkili olan tek bir dengeleme noktası uygulamasıdır. Fiziksel teslimat ve fiyatlandrma açısından bu 

işlemler, kendisini kanıtlamış bir modeldir (NBP, TTF, ve giderek artan şekilde diğerleri). 

 

11.8. Türkiye Doğal Gaz Piyasası Yapısı ve Gelişimi   

11.8.1. Türkiye Doğal Gaz Piyasası Gelişiminin Tarihçesi:  

Türkiye Enerji Sektörü’ndeki liberalizasyon sürecinin 2001 yılında başladığı kabul edilmektedir. Ancak, 

Türkiye doğal gaz piyasasının gelişimini ve bugünkü durumuna nasıl ulaştığını anlayabilmek için, ilk 

doğal gaz arama çalışmalarının yapıldığı ve çıkarılan doğal gazın bir çimento fabrikasında kullanıldığı 

1970li  yıllara uzanan olayların incelenmesi gereklidir. Günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, 

sektörü şekillendiren ulusal ve uluslarası düzeyde pek çok önemli gelişme yaşanmıştır:   

Şekil 99 Türkiye Doğal Gaz Piyasası Gelişiminin Tarihçesi 
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Kaynak: Ekip Analizi  

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasa Kanunu (Kanun) yürürlüğe girmeden önce, BOTAŞ, Ankara,  İstanbul ve 

İzmit illerinde görevli belediye şirketleri haricinde doğal gaz sektöründeki ana tedarikçi, ithalatçı ve 

iletim şirketi olarak faaliyet gösteren tek sektör şirketiydi.   

Kanun’un amaçları Madde 1’de belirlenmiştir:   

“Madde 1.- Bu Kanunun amacı; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar 

çerçevesinde  çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz 
piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının 

oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.” 

Kanunun yürürlüğe alınmasının stratejik hedeflerinden birisi de, rekabetçi bir ulusal toptan satış 

piyasası yaratmak suretiyle riskin özel sektöre kaydırılarak kamunun gelecekteki yükümlülüklerinin 

minimize edilmesi olduğu dikkate alınmalıdır.   

Kanunun uygulanması sürecinde elde edilen temel kazanımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:   

 EPDK tarafından ikincil mevzuatın yayımlanması   

 Lisans sahibi özel sektör şirketlerinin piyasa faaliyetleri ile iştigal etmeye başlaması    

 EPDK tarafından yapılan ihaleleri kazanan özel sektör dağıtım şirketleri tarafından doğal gaz 
dağıtım sisteminin genişletilmesi   

 Serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan toptan satış şirketlerinin kurulması    

 Sözleşme devir süreci, BOTAŞ Ticaret’in bazı sözleşmelerini özel sektör ithalat şirketlerine 

devretmesine ve böylelikle BOTAŞ Ticaret’in toplam ithalat içerisindeki payının azalmasına 

imkan tanıması   

 LNG ithalat sürecinin liberalizasyonu 

 İletim sisteminin üçüncü taraf erişimine açılması   
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 Taşıtanlar ve iletim sistemi işletmecisi arasındaki ilişkilerin prosedürünü ve kurallarını belirleyen 

şebeke işletim prosedürlerinin uygulanması ve nominasyon ve kapasite tahsis sürecinin 

üzerinden yürütüldüğü EBT’nin hayata geçirilmesi 

11.8.2. Düzenleyici Çerçeve  

Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin düzenleyici çerçevenin ana bileşenleri aşağıdaki şekildedir:   

Şekil 100 Türkiye Doğal Gaz Sektörü Düzenleyici Çerçevesi   

 

 

Kaynak: EPDK 

 

 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  

 Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği   

 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği   

 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirllenmesine 

dair Yönetmelik  

 Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik   

 Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği   

 Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği  

 Şebeke Yönetmeliği  

 EPDK Kurul Kararı no. 4168: Serbest Tüketici Limitine ilişkin Kurul Kararı  

 EPDK Kurul Kararı no. 397: Dağıtım Bölgesi dahilindeki Serbest Tüketicilere uygulanacak 

Taşıma Bedeli’ne ilişkin Kurul Kararı  

 EPDK Kurul Kararı no. 4169: Serbest Tüketici hakkını kazanma ve kullanmaya ilişkin Kurul 

Kararı 

11.8.3. Mevcut Piyasa Yapısı ve Piyasa Katılımcıları   

Kanunun uygulanması sonucu olarak, EPDK, Lisans Yönetmeliği dahil olmak üzere doğal gaz 
sektörüne ilişkin ikincil mevzuatı yürürlüğe almış ve özel sektör şirketlerinin piyasa faaliyetleri ile 

iştigaline imkan tanımıştır:   
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11.8.3.1. Üretim Şirketleri  

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "Üretim Şirketi", doğal gazın 30.5.2013 tarihli ve 6491 sayılı Petrol 

Kanunu kapsamında Türkiye'de yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılması, 

temizlenmesi ve arıtılması, toplama hatlarıyla iletim hatlarına kadar taşınması faaliyetini gerçekleştiren 

tüzel kişiyi ifade etmektedir.   

Türkiye’de doğal gaz üretimi ile iştigal edebilecek 9 adet toptan satış şirketi bulunmaktadır.   

Bu şirketler, 2014 yılında 0.479 bcm doğal gaz üretimi yapmışlardır.   

Tablo 22 Doğal Gaz Üreticileri ve Üretim Miktarları   

Şirket  
Üretim 
Miktarı 
(bcm) 

 
Yüzde 

Amity Oil 0.020 4.2% 

Foinavon Energy 0.007 1.5% 
Marsa Türkiye 

0.001 0.1% 
Petrogas 

0.003 0.6% 
Trakya Havzası  

0.171 35.7% 
Tiway Türkiye 
Petrol Arama 0.017 3.6% 

Tiway Türkiye 
Ankara 0.015 3.1% 

Transatlantic 
Exploration 0.010 2.1% 

TPAO 
0.235 49.1% 

Toplam  
0.479  

 

Kaynak: EPDK 

11.8.3.2. İthalatçı Şirket   

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "İthalatçı Şirket", doğal gazın Toptan Satış Şirketlerine, serbest 

tüketicilere veya İhracatçı Şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından 

LNG veya gaz formunda doğal gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi ifade 

etmektedir.   

BOTAŞ Ticaret’in doğal gaz alım sözleşmelerini özel sektöre devri süreci 2004 yılında başlamıştır. İlk 

ihale, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’ndaki geçici 2. Madde gereği satıcı tarafın ön onayı 

gereksiniminden ötürü iptal edilmiştir. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 2005 yılında tadil edilmesinden 

sonra, bu sözleşmelerdeki satıcı tarafın onayı ihale katıım için önşart olarak getirilmiştir. Rusya, İran, 

Cezayir ve Nijerya gazı için 64 lotluk (250 milyon m3/lot) kinci ihale süreci ise 2005 yılında başlamıştır. 

Kanunun bu hükmü gereği alınması gereken satıcı izni taleplerinin pek çoğu satıcılar tarafından 

onaylanmamıştır; sadece Rusya, 16 lotluk (4 bcm) Batı Hattı (Malkoçlar) sözleşmesi için onay 

vermiştir.   

Özellikle Rusya Mavi Akım Sözleşmesi’nin 24 lotluk (6 bcm) kısmı için 2011 yılında tekrar ihale 

açılmıştır, ancak satıcı hiçbir şirkete sözleşme devri için gerekli onayı vermediği için ihale sonuçsuz 

kalmıştır. 14 Şubat 1986 tarihli BOTAŞ Ticaret’in Batı Hattı Sözleşmesi gereği ithal edilen 6 bcm/yıl 

hacmindeki doğal gaz 2011 senesinde sona ermiş ve uzatılmamıştır. 4 özel sektör şirketi 2013 

senesinden itibaren 6 bcm/yıl hacmindeki doğal gazı Batı Hattı’ndan ithal etmeye başlamıştır.  
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4 bcm sözleşme devri ve 6 bcm ithalat lisansı ilanı sonucu, piyasada Rusya’dan 10 bcm (9729 milyon 
Sm3 (Standard m3) doğal gaz ithal etme hakkına sahip 7 şirket bulunmaktadır:89 

 

Tablo 23 BOTAŞ Ticaret’in Uzun Vadeli Doğal Gaz Sözleşmerini Devrettiği Özel Sektör Şirketleri   

Lisans Sahibi Şirket Sözleşme Miktarı (Milyon Cm3) Sözleşme Miktarı (Milyon Sm3) 
Batı Hattı AŞ 1000 983 

Kibar Enerji AŞ 1000 983 
Bosphorus Gas Corporation AŞ 2500 2458 

 Akfel Enerji San. Ve Tic. AŞ 2250 2212 
 Enerco 2500 2458 

Shell 250 246 
Avrasya Gaz 500 492 

 
Kaynak: EPDK  

2014 yıında Türkiye, 9 farklı şirket üzerinden 49.26 bcm doğal gaz ithalatı yapmıştır.   

39 şirketin spot LNG ithalat lisansı olmasına rağmen, bu şirketlerden sadece 2 tanesi (BOTAŞ Ticaret 
ve EGEGAZ) 2014 yılında LNG ithalatı yapmıştır.   

 

Şekil 101 İthalat Şirketlerinin Doğal Gaz Piyasa Payları   

 

 

Kaynak: EPDK  

 

 

 

                                                      
 
 
89 “Turkey’s Energy Transition – Milestones and Challenges” Raporu, Dünya Bankası Grubu, Ocak 2015  
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11.8.3.3. Toptan Satış Şirketleri  

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "Toptan Satış Şirketi", sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım 

faaliyeti yapmaksızın, doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi ifade etmektedir.  
2014 yılı sonu itibariyle, toptan satış lisansına sahip 47 şirket mevcut olup, bunlardan sadece 24 tanesi 

2014 yılında toptan satış faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten, 39 spot LNG ithalatçısı, 8 PNG 
ithalatçısı ve 9 üretim şirketi de,kendi ithalat ya da üretim lisanslarının yanısıra, toptan satış lisansına 

sahiptirler.   

Tablo 24 İthalat, Üretim ve Toptan Satış Lisans Sahibi Şirket Sayıları   

Lisans Türü Toptan Satış Piyasasnda Aktif 
Şirket Sayısı (2014) 

Toplam Şİrket 
Sayısı 

PNG ithalatı 8 8 

Spot LNG ithalatı   12 
   

   39 
 

Toptan Satış  
 

  24 
 

   38 
 

Üretim  
 

   9 
 

     9 
 

Toplam  
 

  47 
 

    94 

 

Kaynak: EPDK 2014 Doğal Gaz Raporu  

11.8.3.4. Dağıtım Şirketleri  

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "Dağıtım Şirketi", belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli 

gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi ifade etmektedir. 2014 
yılı itibariyle, 69 doğal gaz dağıtım şirketi tarafından Türkiye’nin 71 iline doğal gaz hizmeti sunulmuştur.   

11.8.3.5. İhracatçı Şirketler 

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "İhracatçı Şirket", Üretim Şirketi ve Toptan Satış Şirketlerinden veya 

İthalatçı Şirketlerden satın aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi ifade etmektedir. Sadece 
BOTAŞ Ticaret, 1 çıkış noktasından Yunanistan’a 0.632 bcm doğal gaz ihracatı yapmıştır.   

 

Tablo 25 BOTAŞ Ticaret Tarafından Gerçekleştirilen Doğal Gaz İhracatı   

Şirket  İhracat Miktarı 
(bcm) 

Yüzde 

BOTAŞ Ticaret 0.632 100% 
 

Toplam  0.632  

 

Kaynak: EPDK 2014 Doğal Gaz Raporu  
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Şekil 102 Türkiye’nin Yıllık Doğal Gaz İhracat Grafiği   

 

Kaynak: EPDK 2014 Doğal Gaz Raporu  

 

11.8.3.6. Son Kullanıcılar  

ŞİD hükümleri çerçevesinde, "Son Kullanıcılar" tabiri, Taşıtan Tedarikçi tarafından herhangi bir Çıkış 

Noktasında çekilen doğal gazı satın almak ve/veya kullanmak amacıyla Taşıtan Tedarikçi ile anlaşma 

imzalayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmektedir.   

Türkiye’de 71 ilde 10 milyonu aşkın doğal gaz tüketicisi bulunmaktadır. 18.12.2014 tarih ve 5362 sayılı 

EPDK Kurul Kararı çerçevesinde, mesken tüketicileri haricinde tüm tüketiciler serbest tüketici olarak 

kabul edlmiş olup, yıllık tüketimi 75.000 m3 üzerinde olan mesken tüketicilerinin de serbest tüketici 

olabilecekleri hükme bağlanmıştır.   

Tüm serbest tüketicilerin 2014 yılında 32.6 bcm doğal gaz tükettikleri dikkate alındığında, Türkiye 

doğal gaz piyasasındaki piyasa açıklığının %66 olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 26 Tüketici Sınıfları ve İstatistikleri   

Tüketici Sınıfı  Tüketici Sayısı Tüketim Miktarı (bcm) 

Serbest Tüketiciler* 440.241 32.6 
 

Mesken Tüketicileri 
 

10.765.377 

 

16.1 

*Taşıtanlardan gaz alan tüketiciler  

Kaynak: EPDK 2014 Doğal Gaz Raporu   

11.8.3.7. Mevcut Piyasa Yapısı   

BOTAŞ’ın entegre yapısı ve ticaret platformlarının olmaması haricinde, Türkiye doğal gaz piyasası 

tipik örneklerinden çok farklı değildir.   

Ancak, asıl farklılık üç temel nedene bağlıdır: (i) BOTAŞ’ın entegre yapısı, (ii) piyasa fiyatlarını 

belirlemeye imkan tanıyan hakim piyasa gücü, ve (iii) piyasa faaliyetlerinin, sadece doğal gaz piyasası 

koşullarına değil, hükümetin genel makroekonomik planlarına bağlı olması. 
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Şekil 103 Türkiye Doğal Gaz Piyasası   

 

Kaynak: Ekip Analizi  

11.8.4. Vizyon ve Stratejik Hedefler   

ETKB’nin vizyonu aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir:   

ETKB’nin “Enerjide ve doğal kaynaklarda ülkemizi bölge lideri yapmak” ve BOTAŞ’ın 
“Türkiye'yi doğal gaz ve petrol alanlarında bir enerji koridoru haline getirmek” şeklindeki 

vizyonlarının her ikisi de bölgesel liderlik hedefini vurgulamaktadır.   

 

BOTAŞ’ın vizyonu aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir:   

“Türkiye'yi doğal gaz ve petrol alanlarında bir enerji koridoru haline getirirken, ulusal ve 

uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendiren, dünyada saygın, bölgesinde lider ve sektöründe 

yönlendirici bir kuruluş olmaktır.” 
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Şekil 104 ETKB’nin Stratejik Plan Hedefleri ve Amaçları   

 

 

Kaynak: ETKB 2015-2019 Stratejik Planı  
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12. SONUÇ VE ÖNERILER   

 Doğal gaz fiyatları ve bu fiyatların nasıl oluştuğu, yatırımların ekonomik açıdan 

sürdürülebilirliğini ve piyasa gelişimini etkilemektedir. Doğal gaz toptan satış fiyatlarının 

giderek ticarete açık gaz piyasalarındaki (üslerindeki) fiyatlara dayalı olarak belirlenmesi 

eğiliminde, tüketicilerin  en düşük fiyatları teklif eden tedarikçileri arayabildikleri gaz rekabetçi 

piyasalarındaki genişleme etkili olmuştur.   

 Küresel kıtalararası doğal gaz ticaret piyasası, uzun vadeli sözleşme fiyatlandırma 

mekanizmalarında bölgeler arasında büyük yapısal farklılıklar olduğunu kanıtlamaktadır ve bu 

aynı zamanda teslim fiyatlarındaki büyük farklılıkları da açıklamaktadır. Asya, halen büyük 

ölçüde petrole bağlı bir LNG piyasasına sahiptir, Kıta Avrupası petrol fiyatlarına 

endeksleme ile doğal gaz üs (piyasa)  fiyatlandırmasının birlikte mevcut olduğu hibrid 

bir modele sahiptir, İngiltere ve Kuzey Amerika ise sırasıyla NBP ve Henry Hub (HH) 
piyasaları yoluyla tamamen gaz rekabetçi üs fiyatlandırmasına bağlıdır.   

 Kıta Avrupasının gaz fiyatlandırmasında hibrid aşamasına ulaşması neredeyse 15 yıl 
almıştır, ancak petrole bağlı uzun vadeli sözleşme fiyatlandırması, halen arzın çoğunluğunu 

temsil etmektedir. Avrupa’da petrole bağlı fiyatlandırmadan piyasa fiyatlandırmasına geçiş 

aşamalı bir süreçtir;  tedarikçiler ile alıcılar arasında “al ya da öde” sözleşmeleri için birbiri 

ardına yapılan yeniden müzakereler sonucunda piyasa fiyatlarının (spot ve future fiyatları) 
2014 itibariyle yüzde 50’ye yaklaşan belirli bir oranı fiyatlandırma formüllerine dahil 

edilmiştir. 

 ABD’de kaya gazı üretiminde yaşanan teknolojik atılım, geleneksel olmayan saha geliştirme 

teknolojilerinin yaygınlaşması, yeni LNG tesislerinin işletmeye girmesi, umut vaat eden kıta 

sahanlığı rezervlerinin bulunması (Akdeniz, Doğu Afrika) ve 2010’lu yıllarda spot doğal gaz 
ticaretindeki artış sayesinde, tüketicilerin en düşük fiyatları teklif eden tedarikçileri 

arayabildikleri  “Alıcı Piyasası” kavramı ortaya çıkmıştır.  

 Petrol ürünlerine bağlı  fiyat referanslarının yaklaşık 2009 yılına kadar önemli bir rol oynadığı 

uzun vadeli arz anlaşmaları ya tekrar müzakere edilmiştir ya da şu anda tahkimdedir. Petrole 

bağlı fiyat referansının çok katı olduğu ve doğal gaz sektöründeki altta yatan fiyat gelişmelerini 

yansıtmadığı görülmüştür. 

 Ekonomik yavaşlama ve yapısal değişiklikler sebebiyle doğal gaz talebi düşerken 

sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kaya gazı şeklindeki ilave arz dünya piyasalarında aşırı arza 

yol açmakta ve Avrupa doğal gaz üslerindeki likidite önemli ölçüde artmaktadır. Bu 
likidite artışı, gaz rekabetinin artmasına ve petrole bağlı fiyatlandırmanın azalmasına yol 

açmıştır. 2005 yılı itibariyle ABD’deki doğal gazın sadece yüzde 17’si gaz rekabeti 
fiyatlandırmasına tabi iken, yüzde 77’si petrole bağlı olarak fiyatlandırılmaktayken; 2015 yılı 

itibariyle ise, ABD’de doğal gazın yüzde 52’sinin gaz rekabeti fiyatlandırmasına tabi 

olması, petrole bağlı fiyatlandırmanın payının ise yüzde 48’e düşmesi beklenmektedir.   

 Avrupa’da yaşanan örnekler dikkate alındığında, Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın, kendisine, politik ve hukuki hedef olarak iyi işleyen bir doğal gaz piyasasını  

koyması önerilmektedir. Bu çerçevede, iyi işleyen bir doğal gaz toptan satış piyasası, tek 
bir fiyat bölgesinin olduğu ya da kritik fiziksel kısıtlar olması durumunda çok az sayıda 

fiyat bölgesinin olduğu, mevcut ve yeni katılımcılar için eşit şartlarda erişilebilir olan 

(ayrım gözetmeyen) ve ticaret işleminin likit olduğu (sağlam ve dayanıklı) ve dolayısıyla, 
forward ve spot piyasalarda güvenilir fiyat sinyalleri oluşturan bir piyasa anlamındadır. 

ETKB’nin, piyasa odaklı tekniklerin tesptine imkan tanıyan, güvenilir ve sürdürülebilir 

düzenleyici çerçeveyi geliştirmeyi ve iyi işleyen bir doğal gaz toptan satış piyasasını hayata 

geçirmeyi hedeflemesi gereklidir.   
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 Avrupa Hedeflenen Doğal Gaz Modeli’nin kritik unsurlarının, piyasasını işleten AB şebeke 

yönetmelikleri ile birlikte, (i) iletim altyapısı işletmecilerinin kendi sistemlerindeki kapasitenin 
nasıl etkin şekilde kullanımına imkan tanıdıkları ve (ii) kapasite erişimi ile serbest ticretin 

yapıldığı toptan satış piyasasına erişim arasındaki ilişki olduğu ortaya konmuştur.  Yeni AB 

Kapasite Tahsis Şebeke Yönetmeliği, (i) tüm birincil kapasitenin ihaleler yoluyla piyasa 
katılımcılarına açık olmasını, (ii) enterkonneksiyon noktalarındaki emreamade kapasitenin 

maksimize edilerek sınır ötesi ticaretin desteklenmesini, ve (iii) ticaret haklarının, 

prosedürlerinin, sözleşme hükümlerinin açık ve net olmasını sağlaması gereklidir.   

 715/2009 ve mülga 175/2005 sayılı Tüzükler Kapasite Tahsis Mekanizmasının (CAM) ve 
Tıkanıklık Prosedürlerinin (CP) uygulanmasının yolunu açmıştır. CAM yol haritası süreci, 

seçilen beş ülkede (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere) birincil ve ikincil piyasaların 

erken uygulanmasına yol açmıştır. Ürünlerin standartlaştırılması ve rezervasyon 
platformlarının oluşturulması, mevcut kapasite ürünleri yelpazesini genişletmiş ve sınır ötesi 

kapasitenin birleştirilmesini sağlamıştır. Özellikle PRISMA, 16 Avrupa ülkesinde yaklaşık 

1.510 enterkonneksiyon noktasını birbirine bağlayarak Avrupa’daki doğal gaz 
taşımacılığının enterkonneksiyon kapasitesini ve şeffaflığını önemli ölçüde arttırmıştır.   

 Hedeflenen Avrupa Gaz Modelinin 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.  

 Doğal gaz üssü geliştirme girişimi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 13 Temmuz 

2009 tarih ve 715/2009 sayılı Tüzüğü ile iletim sistemi işletmecilerinin bir “giriş/çıkış sistemi” 
oluşturmalarını öngörmesi ile tetiklenmiştir. Halen çeşitli AB ülkelerinde doğal gaz üsleri 
gelişme aşamasındadır. Bunların daha fazla gelişimi, ticaret şirketlerinin ilave fiyatlandırma 

noktalarına sahip olmalarının gerekip gerekmemesine ve mevcut ulusal şirketlerin geleneksel 

rollerini yeniden tanımlamaya ne derecede hazır olduklarına bağlı olacaktır.  Mevcut ulusal 
şirketlerin değişimi kucaklamadığı ülkelerde, ticaret şirketleri fiyatlandırma için diğer 

likit ticaret üslerini (TTF gibi) referans alacaktır. TTF referans fiyatına ek olarak, bir başka 

fiyat unsuru da, referans noktasında ilgili coğrafi piyasaya doğal gaz taşıma tarifeleri olacaktır. 
Likidite gelişmelerinin ulusal üs oluşturma girişimlerinin ilk dalgasını yakalaması ile 

birlikte, AB doğal gaz üslerinde bir konsolidasyon yaşanması beklenmektedir. Halen 
birleşme sürecinde olan doğal gaz borsalarından giderek artan fiyat sinyalleri alınmaktadır.  

 Türkiye, doğal gaz üssü oluşturma bakımından benzeri bir yaklaşım izleyebilir. Böyle bir 

doğal gaz üssünde fiyat oluşumunun güvenilebilir olması, yeterince sağlam olması ve 
iyi işleyen, derin ve likit bir piyasaya dayalı olması giderek artan bir önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla, doğal gaz üs piyasaları enerji alımı için daha şeffaf ve daha etkin bir yol 

sunmaktadırlar. 

 İlk adım temel gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak olmalıdır (örneğin giriş/çıkış 

sisteminin düzgün bir şekilde işlemesi, iletim sistemi işletmecisi tarafından gerçeğe 

yakın zamanlı bilgi sağlanması, sınırlar içerisinde tutarlı kesintisiz kapasite 

sözleşmeleri, vs.). Kapasite tahsisinde, tıkanıklık yönetiminde, işlerlik ve dengelemede 
yapılacak ilave iyileştirmeler piyasa bağlantısını ve entegrasyonunu daha üst seviyelere 

çıkaracaktır.  

 AB’nin doğal gaz için kabul ettiği Dengeleme Şebeke Yönetmeliği, bir giriş-çıkış sistemi 

içerisinde tek bir sanal ticaret noktasında gerçekleştirilecek piyasaya dayalı dengeleme için 

açık bir vizyon ortaya koymaktadır. Yönetmelikteki temel ilke taşıtanların kendi 

pozisyonlarını dengelemekten sorumlu olmaları ve iletim sistemi işletmecisinin 

dengelemede marjinal bir role sahip olmasıdır (“son çare dengeleyicisi”). Bireysel 
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dengesizlikler günlük bazda yerel piyasa fiyatı üzerinden uzlaştırılır. Taşıtanların 

pozisyonlarını izleyebilmeleri ve gerçekleştiğinde dengesizlikleri düzeltebilmeleri için  

esnekliğe (depolama, iletim hattı stoğu, gaz günü ,içinde tekrar nominasyon olanağı) ve bilgiye 

(sistemde gerçekleşen akışlar, dengesizlikler, talep, vs. hakkında) erişimlerinin olması gerekir. 
Dolayısıyla, işleyen bir dengeleme piyasası, ancak taşıtanların iletim kapasitesine, 

esnekliğe, bilgiye ve taşıtanların pozisyonlarını dengelemek amacıyla doğal gaz alıp 

satabilecekleri likit bir doğal gaz üssü Sanal Ticaret Noktasına erişmelerini sağlayan 

başka reformların yapılması halinde başarılabilir. 

 Bu aynı zamanda, Türkiye’deki iletim sistemi işletmecisinin, Sanal Ticaret Noktası olan 
düzgün giriş-çıkış sistemleri oluşturmak, serbest bir şekilde tahsis edilebilir kapasite 

(sadece spesifik güzergahlarına veya akış koşullarına bağlı yarı kesintisiz kapasite 

değil) oluşturmak, esnekliğe (depolama veya iletim hattı stoku)  erişim sağlamak, iletim 

sistemi işletmecisi ile dağıtım sistemi işletmecisi arasındaki arayüzde ayrı veya 

gereksiz derecede karmaşık sözleşme prosedürlerinin olmamasını sağlamak için artık 

harekete geçmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bir gün öncesi piyasasının bile olmadığı bir 

ortamda, future işlemlerini oluşturmaya yönelik düzenleyici müdahale en iyi ihtimalle çok erken 

olacaktır ve potansiyel olarak başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Ayrıca, taşıtanlara sistem 

dengeleme ihtiyaçları, iletim hattı stoku seviyeleri,  sistemde gerçekleşen akışlar ve 

dengesizlikler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlanmalıdır. Taşıtanlara pozisyonlarını 

düzeltme ve dengesizlikleri önleme konusunda ilave hareket alanı sağlamak için, bir sürekli 

yeniden nominasyon sistemi de oluşturulmalıdır. 

 Türkiye’de, AB hedefleri ile daha tutarlı iletim sistemi işletmecisi operasyonlarının teşvik 

edilmesi ve desteklenmesi için ve Türkiye’de doğal gaz ticaretinin oluşturulması için, 

Türkiye’deki letim sistemi işletmecisinin ENTSOG ile işbirliği yapması faydalı olacaktır.   

 Avrupa Piyasındaki deneyimler, tamamen serbestleşmiş piyasalarda depolama tesislerinin 

daha çok kullanıldığını ortaya koymaktadır. Rekabetçi depolama hizmeti sunulması ve 

depolamanın kullanımına ilişkin daha fazla esneklik sağlanması, bu tesislerin,  daha etkin ve 

verimli şekilde kullanımına imkan tanıyacaktır ve piyasa katıımcıları, depolama tesis hizmeti 

sunanlar ve tüketiciler açısından daha faydalı olacaktır. Depolama tesislerinin üçüncü taraf 

erişimine açılması ve /veya alternative depolama hizmet sağlayıcılarının getirilmesi, 

serbestleşme sürecinin çok önemli parçalarıdır. Bu önlemler, toptan satış ticaretinde gerekli 

esnekleğin sağlanmasına ve likiditenin artırılmasına imkan tanıyacaktır.   

 Gaz transiti ile ilgili olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilim ve bununla ilişkili ithalat 

kesintileri riski göz önüne alındığında, arz güvenliği ile ilgili hususlar Avrupa Birliği’nde ve Üye 

Devletlerinde yeniden önem kazanmıştır. Etkili bir Arz Güvenliği Stratejisinin kabul edilmesi 
de AB’nin 2025 Enerji Birliği yol haritasında ağırlıklı bir yere sahiptir.   

 AB, halen, doğal gaz arz güvenliği ile ilgili 994/2010 sayılı Tüzüğünü revize etmektedir ve 
Üye Devletlerin arz açıkları ile baş edebilmeleri için yeterli bir çerçeveye sahip olmalarını 

sağlamaya çalışmaktadır. Revize edilen Tüzük hükümleri arasında doğal gaz arzının 

kesintiye uğraması durumunda tüketicilere doğal gaz teslimatlarının garanti altına 

alınması amacıyla 30-60 günlük bir arz standardının korunması ve aynı zamanda acil 

durum eylem planlarını da sürdürme ihtiyacı yer almaktadır. Ayrıca, AB, 2014 yılında 

özellikle bölgesel bazda olmak üzere sınır ötesi enterkonneksiyonları geliştirmeyi ve  

Avrupa işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir Enerji Güvenliği Stratejisi hazırlamıştır. 

 Bununla birlikte, Üye Devletler arz güvenliğini sağlama ve ithalat portföylerini geliştirme 

yaklaşımları bakımından halen farklılıklar sergilemektedir. Seçilen beş ülkenin tümü –İngiltere, 

Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya– özellikle yeni boru hattı güzergahları ve Orta Doğu 

ve Hazar Havzası’ndaki doğal gaz rezervlerine erişim üzerinde odaklanarak ithalat 

kaynaklarını ve transit güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedirler.  
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 Genel düzeyde, LNG ve depolama kapasitesi, doğal gaz piyasasında ilave esneklik ve bir arz 

krizi durumunda yeterli doğal gaz miktarlarının mevcudiyetini sağlayabilecek bir konumdadır. 

Ancak, buradaki zorluk esnek bir küresel piyasada rekabetçi fiyatlarda ve yeterli miktarda 

LNG’ye erişim sağlamak ve depolama kapasitesinin serbest bir piyasada yeterli düzeyde dolu 

kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, LNG ve depolamanın arz güvenliğine nasıl dahil 

edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Halen hem AB düzeyinde hem de Üye Devletler düzeyinde hassas müşterilerin standart bir 

tanımı bulunmamaktadır. Bu durum, bir arz krizi durumunda hassas müşterilerin nasıl 

korunacağı ve acil durum doğal gaz arzlarını hangi ülkelerin/tedarikçilerin öncelikli olarak 

alacağı sorularını ortaya çıkarmaktadır. 

 Şeffaflık mevzuatının uygulanması ve böylelikle piyasaya yeni girenlerin ve ulusal 

piyasadaki ayrıştırılmış kuruluşların ayrım gözetmeyen bir şekilde bilgilendirilmesi etkili bir 
rekabetçi piyasanın oluşturulmasında büyük rol oynamıştır. Avrupa çapında giderek artan 
kapasite  ürünlerine ilişkin koşul ve hükümlerin ve ENTSOG’un şeffaflık platformu ve 
PRISMA gibi rezervasyon platformları üzerinde gerçekleşen kullanım oranlarının kapsamlı 

bir şekilde yayınlanması; iletim ve dağıtım sistemi şebekeleri, depolama tesisleri ve LNG 
terminalleri gibi doğal gaz altyapısı bileşenlerine ayrım gözetmeyen bir şekilde erişimi 
sağlamıştır. Perakende piyasasının açılması ve müşteri haklarının güçlendirilmesi, piyasayı 

giderek değiştirmiş ve hanehalkları için daha rekabetçi enerji fiyatlarının oluşturulması 

yönünde baskı yaratmıştır. Ulusal düzenleyici kurumlar, ACER ve Komisyon, Dahili Enerji 
Piyasasını daha kapsamlı bir şekilde izlemeye başlamıştır ve piyasa hakim gücünün kötüye 

kullanılması gibi piyasa başarısızlıklarına müdahale etme ve bunları cezalandırma hakkını 

elde etmiştir. Bununla birlikte, yüksek derecede şeffaflık aynı zamanda veri üretiminin ve 

gerçek zamanlı sunumunun uygulanabilirliği ile ilgili zorlukları da gündeme getirmiştir. 
Bir yanda piyasa katılımcılarının çok sayıdaki farklı menfaatlerini ve teknik süreçlerini ele 
almak, diğer yandan da alınan verilerin düzenleyici kurumlar tarafından ticari açıdan sorumlu 

ve hedef odaklı bir şekilde işlenip analiz edilmesini sağlamak zorlu bir görevdir. 

 Düzenleyici raporlama oldukça yeni bir yükümlülüktür ve temel olarak aşağıdaki gelişmeler 

bunda etkili olmuştur: 

o Türev işlemlerinin sistemik riskinin daha şeffaf hale getirilmesi  

o İçeriden bilgilendirmeye dayalı ticaretin önlenmesi veya tespit edilmesi  

o Piyasa manipülasyonunun önlenmesi veya tespit edilmesi  

 ACER tarafından REMIT Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi, AB’de 60’tan fazla enerji 

aracı platformu ve borsası mevcuttur (https://www.acer-remit.eu/portal/organised-
marketplaces). Bunların yarıdan fazlası doğal gaz ürünlerinin ticaretine olanak tanımaktadır. 

Doğal gaz ticaretine ilişkin en önemli piyasa alanları şunlardır: 

o Borsalar: GME, GEGH, CME, Gasponit Nordic, Iberian Gashub, ICE Endex Gas, Nasdaq 
OMX, PEGAS 

o Aracı Platformlar: GFI, Griffin Markets, ICAP, Marex Spectron, TFS/Tradition, Tullett 
Prebon 

o Kapasite Ticareti: PRISMA   

 Aracı platformlarının tümü ve borsaların çoğu (kendilerinin geliştirdiği bir sistemin 

kullanıldığı Nasdaq, CME ve ICE dışında), Trayport tarafından sunulan ve işletilen 

Globalvision platformunu kullanmaktadır. Bu platform iki şekilde kullanılmaktadır:  

o BTS – Aracı Ticaret Sistemi  

o ETS – Borsa Ticaret Sistemi  
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 Genel olarak, doğal gaz ticaret dünyası ile iletim sistemi işletmecileri dünyası arasındaki 

arayüzlerin çoğu aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır: 

o Doğal gaz ticaretinin fiziksel uzlaştırması olarak nominasyon işlemi, 

o Ticarete konu doğal gazın taşınmasını sağlamaya yönelik birincil ve ikincil kapasite 
rezervasyonu, 

o Planlanan ve gerçekleşen miktarlar arasındaki dengesizlikler durumunda kısa vadeli 
doğal gaz sağlanmasına yönelik dengeleme piyasası. 

 Takas süreci future piyasalarında temel bir özelliktir. Takas merkezleri (aynı zamanda 

Merkezi Karşı Taraf – CCP- olarak da bilinir), bir borsada işlem gören future ürünleri için takas 
ve uzlaştırma hizmetleri sağlar. Her alıcı ve satıcı arasında bağımsız karşı taraf olarak 
hareket ederler ve her ticaret işleminin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlarlar.  

 Tezgah üstü piyasalar, yani borsaların kullanılmadığı ticaret yöntemi, Avrupa’daki enerji 

ticaretinde aslan payına sahiptir. Borsa yerine aracılar, piyasa katılımcıları tarafından talep 

ve arzın eşleştirilmesi için kullanılan platformları işletmektedir. Elektronik konfirmasyon 
eşleştirmesi işlemi, 2005 yılından bu yana 100’dan fazla Avrupalı enerji işlemcisi ve aracısı 

tarafından kullanılmaktadır. Bu işlem, tezgah üstü piyasalar dünyasında, faks veya telefon 
yoluyla  uygulanan klasik bir arka ofis işlemidir. EFET’in getirdiği yenilik, katılımcılar 

arasında kullanılan iş süreçlerinin, ticaret konfirmasyonu veri formatının ve iletişim 

protokolünün sıkı bir şekilde standartlaştırılması olmuştur. 

 Bazı durumlarda, tezgah üstü piyasa oyuncuları, takas işlemlerinin bir takas merkezi yoluyla 
yapılmasını tercih ederler. Bunun sebebi, genellikle karşı taraf riskinin veya operasyonel riskin 
azaltılması isteğidir. 

 Son yıllarda Avrupa genelinde bazı düzenleyici gereklilikler uygulamaya konulmuştur. 

Mevzuatlar ikiye ayrılabilir: 

o Finansal piyasa üzerinde odaklananlar (örneğin EMIR, MIFID, MIFIR) ve  

o Spesifik olarak enerji veya doğal gaz üzerinde odaklananlar (örneğin, REMIT, üçüncü 

enerji paketi, şebeke yönetmeliği).  

 Türkiye 2014 yılı itibariyle 48,7 bcm/yıl düzeyine ulaşan tüketim miktarı ile Avrupa’daki 

dördüncü en büyük doğal gaz piyasasına sahiptir. Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve 

Avrupa’nın kavşak noktasında yer alan benzersiz coğrafi konumu ve aynı zamanda Avrupa 
Birliği’nin doğal gaz arzını Rusya’nın dışında çeşitlendirme arayışı göz önüne alındığında, 

Türkiye, kendini “Doğu-Batı” ve “Kuzey-Güney” enerji koridorlarının merkezinde 
konumlandırma potansiyeline sahiptir. Altyapı, bir ülkenin ticari esneklik için büyük önem 

taşıyan sistem fiziksel esnekliği için bir sınırlandırıcı bir faktör veya avantaj oluşturur. Piyasa 

büyüklüğü ve talep bileşimi bakımından incelendiğinde,  Almanya, İngiltere ve İtalya 

Türkiye’den daha fazla tüketime sahiptir. Ancak bu ülkelerin tüketimlerinin büyük kısmı konut 
ve ticarethane tüketimi iken, Türkiye elektrik santrallerinin tüketim payının en yüksek 

olduğu ülkedir. 

 İngiltere ve Hollanda piyasalarının aksine,  Almanya yeterli yerli üretime sahip değildir (toplam 
arzın sadece yüzde 11’i). Almanya, arz güvenliğini çevresindeki ülkeler ile enterkonneksiyon 

yoluyla sağlamaktadır. Almanya’nın 22 giriş ve 16 çıkış noktası ülkenin sistemde yerel bir kısıt 

meydana gelmesi halinde birden fazla kaynaktan gaza erişebilmesini sağlamaktadır. İletim 

sisteminin Giriş ve Çıkış noktaları, transit güzergahlarını ve doğal gaz arzı için farklı kaynakları 

kullanabilme esnekliğini gösterir. Türkiye’nin iletim sistemi sadece tek bir enterkonneksiyon 
çıkış noktasına sahiptir. 

 İtalya’nın, arz güvenliğini sağlamak için geniş ithalat kapasitesi oluşturma yaklaşımını tercih 

ettiği ve mevcut 120 bcm ithalat kapasitesinin %65’ini kullandığı görülmektedir   
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 İletim sistemi boyunca var olan nispeten yüksek sayıdaki kompresörler (her 279 km’de 1 

tane; bu rakam Almanya’ da 1000 km’de 1,  Türkiye’de ise 1400 km’de 1 şeklindedir), 

İngiltere’nin bu hedefe nasıl ulaştığının bir göstergesi olabilir. Sistemin fiziksel esnekliğini 
atırabilmek için, kompresörlerin sayısının ve büyüklüğünün teknik ve ticari 

optimizasyonu konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir.    

 PEGAS, pek çok Avrupa doğal gaz üssü için platform sağlamakta olup, kapasite ticaretinde 

PRISMA’nın olduğu gibi, Pan-Avrupa Doğal Gaz Ticaret Platformu haline gelmeyi 
hedeflemektedir. 

 Türkiye ulusal piyasasının büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve üretim bölgeleri ile tüketim 
ülkeleri arasındaki konumu sebebiyle  bir doğal gaz üssü haline gelmek için büyük bir 
potansiyele sahiptir. Türkiye büyük bir doğal gaz transit ülkesi olarak bir doğal gaz üssü 

haline gelmek için ideal bir konumdadır.  

 Bununla birlikte,  

o Sınırlı sayıdaki ihracatçı ülkeye yüksek oranda bağımlı olması,  

o Uzun vadeli petrole endeksli sözleşmelerin payının yüksek olması ve sistemin ticari 

esnekliğinin sınırlı olması,  

o BOTAŞ Ticaret’in marjinal arz maliyetini yansıtmak yerine merkezi makroekonomik ilkeleri 

takip eden fiyatlandırma metodolojisi,  

o BOTAŞ’ın ayrıştırılmamış yapısı,  

o Mevcut lisanslandırma rejimi,  

o Dengeleme piyasasındaki sınırlı şeffaflık ve  

o Özellikle depolama ve Avrupa’ya çıkış kapasitesi bakımlarından sistemin fiziksel 
esnekliğinin sınırlı olması,  

doğal gaz üssü tasarımına paralel olarak çözülmesi gereken kilit sorunlardan bazılarıdır. 

 Üretime yönelik projeler ile boru hattı projelerinin sermaye yoğun yapısı ve finansman 

gereklilikleri ile Türkiye Doğal Gaz Piyasasında fiyatların  öngörülebilirliğinin düşük seviyede 
olması göz önüne alındığında, halihazırda işleyen sahalardan yaptıkları üretim/alım nedeniyle 

artı pozisyonda sahip LNG tedarikçileri dışında, yeni potansiyel tedarikçilerin (TANAP ve Irak-
Türkiye projelerindeki duruma benzer şekilde) fiyat ve miktar risklerinden kaçınmaları ve 

BOTAŞ Ticaret ile uzun vadeli sözleşme yapmak istemeleri muhtemeldir. Bununla birlikte, 
özellikle artan verimlilik ve azalan enerji yoğunluğu, küresel ekonomilerdeki potansiyel 

yavaşlama ve elektrik sektörünün doğal gaz talebinin potansiyel olarak azalması (özellikle Yİ-
YİD sözleşmelerinin sona ermesinden sonra elektrik üretim karmaasında, yenilenebilir ve yerli 
kaynakların payının artması sonucunda) sebebiyle önümüzdeki yıllarda doğal gaz talep 
artışının daha düşük seviyelerde kalabileceği düşünüldüğünde,  uzun vadeli petrole endeksli 
sözleşmelerin miktarının ve payının arttırılması ve BOTAŞ Ticaret’in portföyünün 

miktarının ve payının arttırılması piyasa dönüşümü bakımından zarar verici adımlar 

olabilir. Serbest bir piyasanın iyi bir şekilde işlemesi, BOTAŞ Ticaret’in al ya da öde 

yükümlülüklerinin baskısı altında olduğu veya depolama sınırlamaları sebebiyle arz güvenliği 

endişelerinin olduğu bir senaryoda oldukça güç olabilir; dolayısıyla ticari ve fiziksel 
esnekliğin arttırılması çok önemli bir faktördür.  

 Serbest piyasa yapısına geçişteki temel hedeflerden birisi doğru fiyat sinyallerine sahip 
olmaktır. Referans fiyat, dengeleme piyasası fiyatından türetilmektedir ve ikili sözleşmeler ile 

tüketici sözleşmelerindeki tüm fiyatların, öngörülen dengeleme ve sistem dengesizlik 

fiyatlarının bir fonksiyonu olması beklenmektedir. BOTAŞ Ticaret’in dengeleme gazı 

sağlaması ve çoğu zaman dengeleme gazı için fiyat belirleyicisi olması beklendiğinden dolayı, 
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gerçek anlamda serbest bir piyasa oluşturabilmek için fiyatlandırma metodolojisi büyük önem 

taşımaktadır. Tüketici fiyatlarının da toptan satış fiyatları ile uyumlu olması ve ilgili tüketicinin  

tüketim profilini yansıtması gerekir. Aksi takdirde, sistem makul olmayan (aşırı veya negatif) 

toptan satış marjları üretebilir ve sürdürülebilir olamaz. BOTAŞ Ticaret’in stratejik amaçlarına 

ulaşabilmesi için, gerçek marjinal arz maliyetlerini yansıtan şeffaf bir fiyatlandırma 

metodolojisi takip etmesi ve seçilen tüketici gruplarına gerekli sübvansiyonları ayrı ayrı 

sağlaması gerekmektedir. 

 Bu konunun tasarım aşamasında ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerekmekle birlikte, BOTAŞ 

Ticaret’in özellikle meskenler olmak üzere serbest olmayan tüketiciler için  yeterli miktarda 

gaz tutacağı ve portföyünün geri kalanını özel sektöre devredeceği sözleşme devirleri piyasa 
değişim sürecinin önemli bir unsurunu oluşturacaktır. Bu şekilde, (i) BOTAŞ Ticaret serbest 
olmayan tüketiciler arasından seçilen tüketici gruplarına sübvansiyon sağlayabilir; bu 
sübvansiyonlu fiyat dağıtım şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere yansıtılabilir ve 

toptan satış piyasa fiyatlarından izole edilebilir; ve (ii) özel toptan satış şirketleri (i) (a) bu 
devir miktarlarını BOTAŞ Ticaret’ten satın alarak, (b) özel ithalat şirketlerinden ilave miktarlar 

satın alarak, ve (c) uluslararası tedarikçilerden doğrudan ithalat yaparak kendi portföylerini 

oluşturabilirler, (ii) serbest tüketicilere satış yapabilirler ve spot piyasa ve dengeleme 
piyasası işlemleri yoluyla pozisyonlarını optimize edebilirler/dengeleyebilirler.   

 Spot piyasaları işletmesi beklenen EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi ve Gaz Ticaret Platformunun 
oluşturulması mevcut piyasa değişim uygulama planının kritik bileşenlerini oluşturmaktadır. 

Piyasa değişim sürecinin, birinci aşamaında iletim sistemi işletmecisinin dengeleme 

mekanizmasının, ikinci aşamasında ise gün öncesi ve gün içi piyasalarının tasarlanması 

ve uygulamaya konulması gerekecektir. Gaz Ticaret Platformu’nun (BOTAŞ iletim şirketi 

tarafından işletilecek Dengeleme Piyasası, EPİAŞ tarafından işletilecek Spot Piyasa ve BİST 

tarafından işletilecek Türev Piyasalar olmak üzere 3 bilgi sisteminin kombinasyonu) da benzeri 

şekilde aşamalı bir yaklaşım ile uygulanması gerekecektir. Bu çerçevede, dengeleme 
mekanizmasının başarılı şekilde tasarımı, uygulanması ve işletilmesi (ve sonuçta da spot 
piyasa uygulamasına geçilmesi) sadece BOTAŞ Ticaret’in desteği ile mümkün olacaktır. Doğal 

gaz fiyatları ve bu fiyatların nasıl oluştuğu, yatırımların ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini ve 

piyasa gelişimini etkilemektedir. Doğal gaz toptan satış fiyatlarının giderek ticarete açık gaz 

piyasalarındaki (üslerindeki) fiyatlara dayalı olarak belirlenmesi eğiliminde, tüketicilerin  en 

düşük fiyatları teklif eden tedarikçileri arayabildikleri gaz rekabetçi piyasalarındaki genişleme 

etkili olmuştur.  
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13. EK A – BAŞLICA REFERANSLAR VE ANA 
KAYNAKLAR   

 ACER “European Gas Target Model review and update” – January 2015: 
http://www.acer.europa.eu/Events/Presentation-of-ACER-Gas-Target-Model-
/Documents/European%20Gas%20Target%20Model%20Review%20and%20Update.pdf  

 
 The EU third internal energy package: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm 

 
 EU Gas Network Codes: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/gas-network-
codes  

 
 Energy Union Package:  

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm 
 

 European Energy Security Strategy [COM(2014)330]                                                           

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN  

 

 In-depth study of European Energy Security [SWD(2014)330]    
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study.pdf 

 
 EC study by Booz: Study on the benefits of an integrated European energy market: 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf 
 
 EC study by KEMA and COWI on entry-exit systems:  

o Part A - Implementation of entry-exit systems: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-
gas-parta.pdf  

o Part B - Entry-exit market area integration: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-
gas-partb.pdf  

o Appendix - Country factsheets: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-
gas-parta-appendix.pdf  

o Appendix - CBA: main assumptions and results: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-
gas-parta-appendix.pdf  

 EFET European Gas Hub Development Study: 
http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment 

 
 EC study by KEMA and COWI: Study on long-term - short term markets in gas: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/lt-st_final_report_06092013final.pdf  
 
 ENTSOG Booking Platform Report, November 2014 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2014/CAP0505_
141104_Booking%20platform%20report_FINAL.pdf  

 

http://www.acer.europa.eu/Events/Presentation-of-ACER-Gas-Target-Model-/Documents/European%20Gas%20Target%20Model%20Review%20and%20Update.pdf
http://www.acer.europa.eu/Events/Presentation-of-ACER-Gas-Target-Model-/Documents/European%20Gas%20Target%20Model%20Review%20and%20Update.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/gas-network-codes
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/gas-network-codes
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study.pdf
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-partb.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-partb.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta-appendix.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta-appendix.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta-appendix.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/201307-entry-exit-regimes-in-gas-parta-appendix.pdf
http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/doc/gas/lt-st_final_report_06092013final.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2014/CAP0505_141104_Booking%20platform%20report_FINAL.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2014/CAP0505_141104_Booking%20platform%20report_FINAL.pdf
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 ACER Implementation Monitoring Report on Congestion Management Procedures in 2014, (13th 
January 2015):  
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20CMP%2
0Implementation%20Monitoring%20Report%202014.pdf 

 
 ENTSOG Roadmap for the early implementation of the Capacity Allocation Mechanisms Network 

Code, October 2014: 
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2014/CAP0471_
141022_Annex%20II%20-%20CAM%20Roadmap_final.xls  

 
 ACER Market Monitoring Report 2014: 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Mo
nitoring_Report_2014.pdf  

 
 EU Regulation (EU) No 1227/2011  of the European Parliament and of the Council on wholesale 

energy market integrity and transparency (REMIT): 
http://www.acer.europa.eu/remit/About/Regulation/Pages/default.aspx  

 
 ENTSOG Transparency Platform: https://transparency.entsog.eu/  

 
 Energy Supply Security: The Emergency Response of IEA Countries 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf  

 
 International Gas Union Wholesale Gas Price Survey – 2015 edition 

http://www.igu.org/sites/default/files/node-page 
field_file/IGU%20Whole%20Sale%20Gas%20Price%20Survey%20Report%20%202015%20Editio
n.pdf 

 
 European Commission Quarterly Report on European Gas Markets 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_market
s_2014_q4.pdf 

 
 BP Statistical Review of World Energy 2015 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-
review-of-world-energy-2015-full-report.pdf 

 
 Republic of Turkey Energy Market Regulatory Authority 

http://www.epdk.org.tr/documents/dogalgaz/rapor_yayin/DPD_RaporYayin2014.pdf 
 
 Third Party Access to the Turkish Natural Gas Transmission System 2007-2013 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjABahUKEwi
p172ZzcnHAhUhm3IKHS7dBHk&url=http%3A%2F%2Faaenergyterminal.com%2Fdownload.php%
3Freportid%3D9&ei=ETDfVekKobbKA666k8gH&usg=AFQjCNFDFF3IfiiKHAE90DMyRlk68BFIfA&s
ig2=i6QmUwi-PhZydo2izfXh9Q&cad=rja 

 
 
 BOTAŞ 2014 Sektör Raporu 

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r+Raporu%2F20
14+Y%C4%B1l%C4%B1+Sekt%C3%B6r+Raporu.pdf 
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