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1. ÖNSÖZ 

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

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

etmiş ve tamamlamıştır. Bu saha ziyaretlerinin tamamlanmasıyla D9-Değerlendirme Raporu hazırlanmış 

ve Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Destek Projesi: EU-

IPA12/CS03 “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması Projesi” (Proje) 

kapsamında Proje Yönetim Komitesi’ne sunulmuştur. 

Hatırlatmak gerekirse D9-Değerlendirme Raporu’nun amacı; 

 Saha ziyaretindeki sunum ve tartışmaları, 

 Saha ziyetinden elde edilen gözlem ve kilit çıkarımları,  

 Kazanımları ve Türkiye Doğal Gaz Piyasası’ndaki karşılıklarını özetlemektir.  

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

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

(DTFD)” raporlarına girdi sağlamıştır.   

Her bir saha ziyaretinden sonra Danışman, o saha ziyaretine ilişkin değerlendirme raporlarını sunmuştur; 

bu sebeple bu rapor, diğer değerlendirme raporlarının konsolide bir versiyonu olarak değerlendirilmelidir.  

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

Proje Yönetim Komitesi ile paylaşılmıştır. 

Saha ziyaretlerinden elde edilen kilit çıkarımlar şöyle özetlenmektedir: 

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

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

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

düzenlenmiştir. 

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

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

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

dengelemenin işleyişi ve ücretlerin hesaplanmasına ilişkin konuları D7 ve D11 raporlarına 

yansıtmıştır.   

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

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

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

olmuştur. 

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

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

işlemleri gerçekleştirmesini mümkün kılmıştır. Nationalgrid tarafından gerçekleştirilen sunum, 

İletim Sistemi İşletmecisi tarafından asgari seviyede müdahale edilmesine rağmen likit bir doğal 

gaz piyasasına, piyasa oyuncularına doğru sinyallerin gönderilmesiyle ulaşılabileceğini 

göstermiştir. 

Her bir saha ziyaretinin detayı, ilerleyen bölümlerde sunulmuştur. 
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2. İTALYA 

2.1. Giriş 

Accenture teklifinde İtalyan İletim Sistemi İşletmecisi Snam Rete Gas ile henüz olgulaşma aşamasında 

olan PSV’yi ziyaret etmeyi ek bir saha ziyareti çerçevesinde teklif etmiş ve bu teklif memnuniyetle 

karşılanmıştır. 

Bu ek saha ziyareti, Accenture tarafından 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, ETKB’den 4, 

EPDK’dan 2, BOTAŞ’tan 6 olmak üzere toplam 12 görevlinin katılımıyla Snam Rete Gas (İtalyan İletim 

Sistemi İşletmecisi), sanal ticaret noktası “Punto di Scambio Virtuale” (PSV), PEGAS (Pan-European Gas 

Cooperation) Milano Ofisi ve 15 seneyi aşkın Snam Rete Gas deneyiminden ötürü Accenture İtalya ofisi 

ziyaretlerini kapsayacak şekilde organize edilmiştir. 

Saha ziyaretinin katılımcı listesi aşağıda sunulmuştur. Delegasyona, Accenture takımından Hakan Irgıt, 

Orhan Çıtanak, Bakatjan Sandalkhan, Andrea Falciai, Paolo Maffeis ve Serhat Bölükbaşı tarafından eşlik 

edilmiştir. 

Tablo 1 İtalya Saha Ziyareti Katılımcı Listesi 

# Kurum Birim İsim Pozisyon 

1 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Mehmet Hüseyin YILMAZ AB Uzmanı 

2 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Öztürk SELVİTOP Daire Başkanı 

3 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Ali GÜLMEZ 
ETK Uzman 
Yardımcısı 

4 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Engin İLSEVEN 
ETK Uzman 
Yardımcısı 

5 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Adem KÜSMÜŞ Bölge Müdürü 

6 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Murat KOÇAK Müdür 

7 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Gürcan ÖZ Müdür  

8 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Mehmet DENİZ Başmühendis 

9 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Merve Rabia GÜRLÜK Mühendis 

10 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Yunus Emre İCİK Mühendis 

11 EPDK 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi 
Başkanlığı 

Gökhan EFE Grup Başkanı 

12 EPDK 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi 
Başkanlığı 

Koray KALAYCIOĞLU Enerji Uzmanı 

 

  

http://tureng.com/search/chief%20engineer
http://tureng.com/search/chief%20engineer
http://tureng.com/search/chief%20engineer
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2.2. İtalya Doğal Gaz Piyasası’na Genel Bakış 

D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nda (DSER-2) da belirtildiği üzere, bir taraftan ithalata 

olan bağımlılığın düşük olması, yüksek doğal gaz üretimi, büyük depolama ve LNG tesislerinin varlığı ve 

iletim şebekesi stoğu benzeri diğer doğal gaz iletim sistemi esneklikleri, İngilitere’deki NBP ve 

Hollanda’daki TTF benzeri likit ticaret hubları için ana altyapı faktörleri olarak öne çıksa da, diğer yandan 

ithalata olan yüksek bağımlılık, kısıtlı doğal gaz üretimi, yüksek depolama kapasitesine karşın kısıtlı LNG 

kapasitesi, İtalyan PSV ve Alman NCG/Gaspool örneklerinde görüldüğü üzere doğal gaz ticaret üslerinin 

gelişimini, sırasıyla 57 bcm/yıl ve 71 bcm/yıl olan piyasa büyüklüklerine istinaden, sınırlandırmamaktadır.   

Şekil 1 Türkiye ve İtalya Doğal Gaz Altyapılarının Karşılaştırılması 

 
 
*Mesken & Ticarethane 
** FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) dahil 
***Rezervuarlı Hidro El. Santralleri hariç 

 
Kaynak: EPDK, BP World 2015 Report, Gas Infrastructure Europe, European Commission Country Reports, World Factbook, İletim 
Sistemi İşletmecileri İnternet Siteleri, Takım Analizi 

İtalyan doğal gaz piyasası, Avrupa’nın 3. büyük pazarıdır. 2000’lerde başlayan serbestleşme süreci, giriş 

kapasitelerindeki darboğaz, ENI’nin doğal gaz ithalatındaki hakim pozisyonu ve geç başlatılan 

dengeleme piyasası sebebiyle başarısızlığa uğramıştır. 2012’nin sonlarından itibaren altyapıya ilişkin 



 

 

10 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

sorunların çözümlenmesiyle PSV fiyatları, TTF ve diğer Kuzeybatı Avrupa hub fiyatları ile aynı seviyelere 

gelmiştir. 

Türkiye’ye benzer şekilde boru gazı ithalatına olan yüksek bağımlılık (İtalya %80,9, Türkiye %84,4), en 

büyük tedarikçinin Rusya oluşu (İtalya – 21,3 bcm, Türkiye – 26,9 bcm), görece yüksek elektrik santrali 

tüketimi (%26,8) İtalya ve Türkiye’nin altyapı ve sistemlerindeki benzerlikleri özetlemektedir. Ancak, 

Türkiye’ye oranla İtalya’daki yüksek depolama kapasitesinin (toplam tüketimin %29’u, Türkiye %5) fiziki 

ve ticari esneklik sunması, etkin bir ticaret piyasasının işleyişini mümkün kılmaktadır.  

Kanun Hükmünde Kararname No. 164/2000 ile ENI’nin yapısı değiştirilmiştir. İtalya’da İletim Sistemi 

İşletmecisi, entegre doğal gaz şirketinden hukuki ayrışma yöntemiyle ayrıştırılmıştır. 2001 senesinde 

Snam, Snam Rete Gas’a dönüştürülmüştür. Yeni oluşturulan İletim Sistemi İşletmecisi, başta tamamıyla 

ENI tarafından kontrol edilse de, sonrasında kısmen özelleştirilmiştir. Aralık 2001 itibariyle şirketin %40’ı 

borsada işlem görmekteydi. 2004 senesinde ek %9’luk bir kısım halka arz edilmiş ve Ocak 2013 itibariyle 

Snam Rete Gas’da ENI’nin %20,23, CDP’nin %29,97, Snam’ın %0,09 hissesi bulunmakta olup, geriye 

kalan %49,71’lık kısım İtalyan Borsası’nda kote edilmiştir. Bugün itibariyle Snam S.p.A. 

3.696.851.994,00 € kayıtlı sermayesi ve buna karşılık gelen, nominal değeri belirtmeksizin, 

3.500.638.294 hisse senedi bulunmaktadır. 

Şekil 2 Snam Rete Gas Ortaklık Yapısı (2015, İngilizce) 

 
 
Kaynak: Snam Rete Gas 

 

Ağustos 2010 tarihli Kanun Hükmünde Kararname No. 130 (“Doğal Gaz Piyasası’nda Rekabetin 

Geliştirilmesi ve Ekonomik Faydanın Son Tüketicilere Yansıtılması”), İtalyan ulusal şebekesine doğal gaz 

sağlayan tüm tedarikçilerin tavan piyasa payını %40 olarak belirlemiştir. Bu tavan pay, tedarikçinin 

İtalya’da, kararnamenin yayım tarihinden itibaren beş yıl içerisinde toplam 4 bcm’lik depolama kapasitesi 

inşa etmesi halinde %55’e yükseltilebilmektedir. Tedarikçi, bu maddeye uygun davranmaması halinde, 4 

bcm’e varan hacimdeki doğal gazı iki senelik bir süre içerisinde regüle fiyatlardan piyasaya sunmakla 

yükümlü kılınmıştır.  
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2.3. Yönetici Özeti 

 Kanuni gereksinimlerden ötürü 2000’lerin başında yürürlüğe giren kararname sonucu Snam, 

doğal gaz üretim, ithalat ve satışında aktif rol almamaktadır. Altyapıya erişim, maliyet ve tarifeler, 

İtalyan Elektrik ve Doğal Gaz Piyasa Düzenleyicisi (AEEG) tarafından, tüm oyunculara eşit erişim 

sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. 

 İtalyan İletim Sistemi İşletmecisi Snam Rete Gas, Sanal Ticaret Noktası’nı işletmekte ve piyasa 

katılımcıları için şeffaflığı sağlamakta iken, dengeleme platformu Snam Rete Gas adına GME 

tarafından işletilmektedir. 

 İtalya örneğinden yola çıkarak Türkiye’de vadeli ve türev işlemler piyasaları Borsa İstanbul 

(BİST), gün öncesi ve gün içi piyasalar EPİAŞ ve dengeleme piyasası BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi veya onun adına EPİAŞ tarafından işletilebilir. 

 Tasarım aşamasında detay seviyede tartışılması gerekli ise de, miktar devri, piyasa dönüşüm 

sürecinin önemli bir faktörü olabilir; BOTAŞ Ticaret, serbest olmayan tüketiciler için yeterli 

miktarda doğal gazı tedarik ederek, portföyünün geriye kalan kısmının özel sektöre ayrı bir 

platform üzerinden transferini sağlayabilir1. 

 İletim Sistem İşletmecisi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve olgunlaşmış bir doğal gaz piyasasına 

ulaşılması, idari fonksiyonlar, varlık yönetimi, ticari süreçler ve şebeke operasyonları gibi farklı 

alanlarda kompleks projelerin aynı anda yürütülmesine bağlıdır. Bu sebeple gelişmiş ve yetkin 

danışmanlık hizmetlerinin temini, hatalardan kaçınmak ve en kısa sürede hedeflere ulaşma adına 

birinci ön koşuldur. 

 Borsa kurulumu görece olarak kısa zaman ve ön koşullarına oranla daha az çaba 

gerektirmektedir. Ön koşulların tamamlanmasıyla birlikte bir çok borsa işletmecisi konuya ilgi 

duyacaktır. Bu sebeple borsa kurulumuna dair harekete geçmeden önce ilk olarak bu ön 

koşulların tamamlanmasına odaklanılmalıdır. 

  

                                                      
 
 
1 Raporlarımızda da ifade ettiğimiz gibi kanaatimizce sorun, BOTAŞ’ın pazar payı değil, BOTAŞ’ın hâkim durumunun adil rekabet 

ortamını bozucu olası etkileridir. Çözüm ise, BOTAŞ’ın portföyünü küçültmek değil, hâkim durumuna bağlı olarak BOTAŞ’ın adil 
rekabet ortamını bozma ihtimalini düzenlemeler ile gerçekçi bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Nasıl bir düzenleme yapılacağı ayrı bir 
tartışmanın konusudur. Bu düşünceler ışığında, (i) düzenlemeye tabi geçiş dönemi sözleşmeleri ile serbest olmayan tüketicilere 
satış yapılması ve (ii) portföyün önemli bir kısmının organize piyasalardaki standart ürünler üzerinden diğer piyasa katılımcılarına 
satılması, şeklinde özetlenen iki yaklaşım örnek olarak sunulmuştur. Bu projenin kapsamında olmamakla birlikte, bu örnekler 
üzerinde detaylıca çalışılmasında fayda görülmektedir. 
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2.4. Ziyaret Edilen Kurumlar 

2.4.1. İtalyan İletim Sistemi İşletmecisi Snam Rete Gas 

Ziyareti 

İtalya’daki Gaz İletim Sistemi 

Snam, İtalya’daki regüle edilmiş doğal gaz sektöründeki entegre bir altyapı grubu olup, yine regüle olan 

doğal gaz altyapısı sektöründe lider konumda bulunan entegre işletmeci rolündedir. Snam, taşıma (Snam 

Rete Gas), yeniden gazlaştırma (Gnl Italia), depolama (Stogit) ve dağıtım (Italgas) olmak üzere %100 

kontrolünde bulunan dört iştiraki vasıtasıyla faaliyet gösteren bir holding şirketidir. 

Şekil 3 Snam'ın Entegre Yapısı 

 

Kaynak: Snam Rete Gas 

Kanuni gereksinimlerden ötürü 2000’lerin başında yürürlüğe giren kararname sonucu Snam, doğal gaz 

üretim, ithalat ve satışında aktif rol almamaktadır. Altyapıya erişim, maliyet ve tarifeler, İtalyan Elektrik ve 

Doğal Gaz Piyasa Düzenleyicisi (AEEG) tarafından, tüm oyunculara eşit erişim sağlayacak şekilde 

düzenlenmektedir. 

Snam Rete Gas, İtalya’daki ulusal iletim sistemi ile bölgesel iletim sistemlerini kontrol etmektedir. Ulusal 

iletim sistemindeki boru hattı uzunluğu 9.559 km olup, basınç değerleri 24 ila 75 bar arasında 

değişmektedir; bölgesel iletim sisteminde ise boru hattı uzunluğu 22.780 km’dir ve basınç 5 bar’a kadar 

düşebilmektedir. Ulusal iletim sistemi giriş noktaları (ithalat ve üretim) ile depolama tesisleri ve bölgesel 

iletim sistemi enterkonneksiyon noktalarını bağlamaktadır. Sistem, uzaktan kontrol edilmekte ve sevkiyat 

kontrol merkezi Milano’da, San Donato Milanese’de bulunmaktadır. Snam Rete Gas sahipliğinde 

toplamda 11 kompresör istasyonu, 1 kompresör istasyonu kontrol merkezi, 1 sevkiyat kontrol merkezi, 8 

bölge, 49 bakım merkezi ve 6.899 teslimat noktası bulunmaktadır. 

Snam Rete Gas ve Accenture üst seviye yöneticileri, ETKB, BOTAŞ ve EPDK katılımcılarına iletim 

sistemi, sevkiyat kontrol mekanizmaları ve yönetişim yapısına dair detay sunumlarını 

gerçekleştirmişlerdir. 
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Şekil 4 Snam Rete Gas Ziyaretinden Fotoğraflar 

 

Snam Rete Gas’da bulunan Sevkiyat Kontrol Merkezi, SCADA ve telekontrol sistemleri detaylı şekilde 

incelenmiştir. SCADA sistemi her dakika elektrik santrallerinin 80.000 kontrol noktasından ve 

telekomünikasyon sisteminin 130.000 diğer noktasından gelen 25.000 veriyi işlemektedir. Ortaya çıkan 

ihtiyaçlara cevap vermek adına farklı teknolojiler ve çözümler denenmekte olup, gerçek zamanlı ve olay 

bazlı güncellenmekte olan uzak terminal üniteleri (RTU), kablolu telekomünikasyon araçları, uydu ve 

mikrodalga vericileri, ön uç ve arka uç sunuculardan oluşan kompleks ve çok boyutlu bir teknoloji 

mimarisini ortaya koymuştur. Snam Rete Gas’ın yeni SCADA entegre sistemleri (NSI), uzak terminal 

üniteleriyle bağlantı kurulabilmesi adına tüm bileşenleri sağlamakta ve farklı iletişim araçlarını 

destekleyerek, bugün itibariyle Snam Rete Gas’ın ihtiyaç duyduğu tüm iletim modlarını desteklemektedir: 

Kablolu “Senkronize Dijital Hiyerarşi” (Synchronous Digital Hierarchy, SDH), uydu, mikrodalga, sabit 

telefon ve global mobil sistem iletişimi (GSM). Uydu iletişim çözümleri, uzak ve zor bölgelerde kritik 

görevde bulunan altyapının yönetimini mümkün kılmaktadır. 

Şekil 5 NSI İletişim Mimarisi (İngilizce) 

 

Kaynak: Kuala Lumpur Dünya Doğal Gaz Konferansı: Snam Rete Gas Telekontrol Sistemlerinin Güncellenmesi 

 

Snam Rete Gas’ta kullanılan TSAT sistemleri bu gün 12 Hub ve 210 TSAT RTU içermektedir. Şebeke, 

kullanımda olan ağ çoklu protokolleri ve çoklu bağlantı kanallarını da içeren 2000’in üzerinde SCADA 

RTU’sunu kusursuz bir şekilde desteklemektedir. 

Şekil 6 Tipik TSAT 3000 Ağ Mimarisi (İngilizce) 

 
Kaynak: TSAT 
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2.4.2. Sanal Ticaret Noktası / “Punto di Scambio Virtuale” 

(PSV)  

Sanal Ticaret Noktası /  İtalya’daki PSV (“Punto Di Scambio Virtuale”) 

İtalyan doğal gaz piyasası, aşağıdaki faktörler ışığında gelişim göstermiştir: 

 Kanun Hükmünde Kararname No. 164/00’ın yürürlüğe girmesi, serbestleşme sürecini başlatmış, 

doğal gaz sektöründeki tüm aktiviteleri (ithalat ve ihracat, taşıma ve sevkiyat kontrol, dağıtım ve 

satış) ayrıştırmıştır, 

 İtalya’nın coğrafi konumundan ötürü borsa için doğal bir konum teşkil ederek, farklı doğal gaz 

akışları için transit bir bölge oluşturmuştur. 

Bu yapı, farklı ticaret platformlarının gelişmesini tetiklemiştir: 

Şekil 7 İtalya'daki Ticaret Platformları 

 

 
Kaynak: Snam Rete Gas 
 

2.4.2.1. PSV 

PSV, İtalya’daki sanal ticaret noktası olup, kullanıcılar sisteme kayıt olarak, sistem üzerinde 

gerçekleştirdikleri doğal gaz işlemlerini görüntüleyebilmektedir. PSV sanal bir hub olup, kavramsal olarak 

ulusal boru hattı şebekesindeki giriş ve çıkış noktalarının arasında bulunmaktadır. Snam Rete Gas (SRG) 

tarafından işletilmesine rağmen SRG, işlemlerde taraf değildir. PSV’nin birincil amacı, kullanıcılarına 

günlük olarak talep ve tekliflerini ortaya koyarak ikili doğal gaz işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve her 

kullanıcının kendi denge pozisyonunda mahsuplaştığı bir buluşma noktası sunmaktır. PSV’de bahsi 

geçen şu kullanıcılar işlem yapabilir: SRG Taşıtanları, GME ve Tacirler. Doğal gaz borsasının ve 

işlemlerinin emir bazlı, verimli ve otomatik olarak yönetimini sağlamak amacıyla SRG, kullanıcıların doğal 

gaz satış teklifleri ve alım isteklerini yayımladıkları ve görüntüledikleri bir “Duyuru Panosu” (Notice Board) 

geliştirmiştir. 

İtalyan İletim Sistem İşletmecisi Snam Rete Gas, Sanal Ticaret Noktası’nı işletmekte ve piyasa 

katılımcıları için şeffaflığı sağlamakta iken, dengeleme platformu Snam Rete Gas adına GME tarafından 

işletilmektedir. 
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2.4.2.2. PB-GAS 

GME, aşağıdaki segmentleri de içeren doğal gaz dengeleme platformu PB-GAS’ı organize etmekte ve 

yönetmektedir: 

 G-1 segmentinde, PB-GAS katılımcı statüsüne hak kazanan dengeleme kullanıcıları doğal gaz 

talep veya arz teklifleri sunabilmektedir. Bu segmentte Snam Rete Gas, AEEGSI Karar No. 

ARG/gas 45/11 ile uyumlu olan dengeden sorumlu taraf olarak, sistemde beklenen dengesizliği 

gidermek amacıyla her oturumda tek bir talep veya arz teklifi sunarak doğal gaz alım/satımı 

gerçekleştirebilir. G-1 segmentinin işletimini sağlamak amacıyla, birden fazla esnek kaynağın 

tanımlandığı bir veya daha fazla nokta belirlenmiş olup, Snam Rete Gas, gerekli görülen hallerde, 

bu noktalar için kullanım sınırlarını belirleyebilir; 

 G+1 segmentinde, PB-GAS katılımcı statüsüne hak kazanan yetkili kullanıcılar (iletim sistemi 

işletmecisi hariç depolama hizmetleri kullanıcıları ve stratejik depolama hizmetleri kullanıcıları) 

günlük olarak sahip oldukları depolama kaynaklarına ilişkin alım veya satım tekliflerinde 

bulunabilirler. G+1 segmentinde Snam Rete Gas, dengeden sorumlu taraf olarak, sistemin tüm 

dengesizliğini gözeterek, katılımcılar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sistemi dengeleme 

adına alım veya satım yönlü teklifte bulunabilir. 

PB-GAS’ın her iki segmentindeki kabul edilen teklifler, açık arttırma mekanizması ile belirlenmektedir.       

PB-GAS’daki oturumlar, aşağıdaki zaman tablosuna göre günlük olarak işletilmektedir: 

G-1 Segmenti: 

 Teklif verme oturumu G-1 günü saat 17.00’de açılmakta ve ticaretin gerçekleşeceği doğal gaz 

gününden bir önceki gün saat 20.00’de kapanmaktadır; 

 Sonuçlar GME tarafından ticaretin gerçekleşeceği doğal gaz gününden bir önceki gün saat 

20.30’da açıklanmaktadır. 

G+1 Segmenti: 

 Teklif verme oturumu, ticaretin gerçekleşeceği doğal gaz gününden dört gün önce saat 09.00’da 

açılmakta ve ticaretin gerçekleşeceği doğal gaz günü saat 20.00’de kapanmaktadır; 

 Sonuçlar GME tarafından ticaretin gerçekleştiği doğal gaz gününden bir sonraki gün saat 

11.00’de açıklanmaktadır. 

İtalya örneğinden yola çıkarak Türkiye’de vadeli ve türev işlemler piyasaları Borsa İstanbul (BİST), gün 

öncesi ve gün içi piyasalar EPİAŞ ve dengeleme piyasası BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi veya onun 

adına EPİAŞ tarafından işletilebilir. 

2.4.2.3. M-GAS 

GME, M-GAS doğal gaz piyasasını organize etmekte ve yönetmektedir. M-GAS’da PSV’de işlem 

yapmaya yetkili katılımcılar, vadeli ve spot alım ve satım işlemleri gerçekleştirebilmektedir. M-GAS’da 

GME, piyasa katılımcıları tarafından sonuçlandırılan işlemler için merkezi karşı taraf rolünü 

üstlenmektedir.  

MGAS aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 Gün Öncesi Doğal Gaz Piyasası (MPG-GAS). MPG-GAS, kesintisiz ticaret mekanizması 

prensibine göre çalışmaktadır. MPG-GAS’da gaz alım ve satım teklifleri, oturumun bittiği doğal 

gaz gününü takip eden gün için eşleştirilmektedir. 

 Gün İçi Doğal Gaz Piyasası (MI-GAS). MI-GAS, kesintisiz ticaret mekanizması prensibine göre 

çalışmaktadır. MI-GAS’da gaz alım ve satım teklifleri, oturumun bittiği doğal gaz günü için 

eşleştirilmektedir.  
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 Vadeli Doğal Gaz Piyasası (MT-GAS) kesintisiz ticaret mekanizması prensibine göre 

çalışmaktadır. MT-GAS’da doğal gaz alım ve satım teklifleri, farklı teslimat dönemlerinde ticareti 

gerçekleştirilen sözleşmeler için mümkün olan en fazla emir sayısı için eşleştirilir. Ticareti 

gerçekleştirilecek olan ürünler; yıllık (gaz yılı veya takvim yılı için), yarı yıllık, çeyreklik, aylık ve 

aylık dengeleme (BoM) türünde olabilmektedir. Piyasa işlevselliği için: 

o İlgili zaman aralığı, gaz günü olarak (her takvim günü saat 06.00’da başlayan ve bir 
sonraki takvim günü saat 06.00’da sona eren 24 saatlik zaman dilimi) olarak; 

o Doğal gaz hacmi, MWs/gün olarak ve küsuratsız olarak; 

o Birim fiyat, Euro/MWs oalrak ve 1/1000 küsüratlı şekilde ifade edilmektedir. 

M-GAS’daki oturumlar aşağıdaki zaman çizelgesine göre gerçekleştirilmektedir: 

 MGP-GAS: her gün, saat 09.00’dan 17.00’ye kadar, oturumlardan sonraki ikinci veya üçüncü gaz 

gününü içerecek şekilde düzenlenir. Bir sonraki gaz gününe tekabül eden oturumlar, saat 

11.00’de sona erer. 

 MI-GAS: her gün, G-1 gaz günü için saat 14.00’ten 17.00’ye kadar, G gaz günü için saat 

09.00’dan 15.30’a kadar , G gaz gününe tekabül eden oturumlar düzenlenir. 

 MT-GAS: her gün, saat 09.00’dan 17.00’e kadar, tüm ticareti gerçekleştirilen vadeli ürünler için 

düzenlenir. 

Şekil 8 M-GAS'ın Yapısı 

 

 
 

Kaynak: GME 

 

2.4.2.4. P-GAS 

P-GAS, doğal gaz ticaret platformu olup, Kararname No. 7/07, Madde 11’e istinaden doğal gaz kotası 

yükümlülüğü bulunan katılımcıların teklif verebildiği ve sanal depo işletmecileri tarafından sunulan doğal 

gaza diğer sanal depolama faaliyetine katılan katılımcılar tarafından teklif sunulabildiği bir platformdur. P-

GAS’da ticaret yapmak için, PSV’de işlem yapma yetkisine sahip olmak gerekmektedir. 

P-GAS, İthalat segmenti, İşletme Payları segmenti ve Kararname No. 130/10’a göre oluşturulan 

segmentten oluşmaktadır. Kanun No. 40/07, Madde 11, Paragraf 2’ye ilişkin doğal gaz kotaları ile Kanun 

No. 40/07, Madde 11, Paragraf 1 ve 2’de işaret edilenler harici doğal gaz kotaları, İthalat segmentinde 

sunulmaktadır. Kanun No. 40/07, Madde 11, Paragraf 1’de atfedilen ve kamuya borçlu olunan İşletme 

Payları, İşletme Payları segmentinde sunulmaktadır. 

Kararname No. 130/10’a atfedilen segmentte, AEEG’nin 67/2012/R/GAS sayılı kararına istinaden, sanal 

depo işletmecileri tarafından sunulan doğal gaza diğer sanal depolama faaliyetine katılan katılımcılar 

tarafından teklif sunulmaktadır. 
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Şekil 9 P-GAS'ın Yapısı 

 
Kaynak: GME 

Tasarım aşamasında detay seviyede tartışılması gerekli ise de, miktar devri, piyasa dönüşüm sürecinin 

önemli bir faktörü olabilir; BOTAŞ Ticaret, serbest olmayan tüketiciler için yeterli miktarda doğal gazı 

tedarik ederek, portföyünün geriye kalan kısmının özel sektöre ayrı bir platform üzerinden transferini 

sağlayabilir. 

Accenture üst seviye yöneticileri, PSV ve GME platformlarının detaylarını ETKB, BOTAŞ ve EPDK 

katılımcılarına sunmuşlardır. 

Şekil 10 Snam Rete Gas Sunumlarından Fotoğraflar 

  
 

2.4.3. Accenture İtalya Ofisi Ziyareti 

Gündem 

 Accenture ve Snam 

 İtalya Gaz Piyasası Gelişimi 

 Accenture’ın Snam Rete Gas ile birlikte gerçekleştirdiği projelerden bazıları: 

o Kapasite Portalı 

o Dengeleme Sistemi - Çözüm 45/11 

o PRISMA ile Entegrasyon ve Şeffaflık Platformu 

o Yeni Gaz Lojistik İşlemleri Platformu 

o Gaz Talebi Tahmini ve Fiziksel Gaz Dengeleme Sistemi 

o İletim Simülasyonu ve Optimizasyonu 

o Gerçek Zamanlı Simülasyon 
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Snam Rete Gas, İtalya’daki ulusal iletim sistemi ile bölgesel iletim sistemlerini kontrol etmektedir. Ulusal 

iletim sistemindeki boru hattı uzunluğu 9.559 km olup, bölgesel iletim sisteminde ise boru hattı uzunluğu 

22.780 km’dir. Snam Rete Gas sahipliğinde toplamda 11 kompresör istasyonu, 1 kompresör istasyonu 

kontrol merkezi, 1 sevkiyat kontrol merkezi, 8 bölge, 49 bakım merkezi ve 6.899 teslimat noktası 

bulunmaktadır. Snam Rete Gas yetkinliklerini son 15 yılda ciddi derecede geliştirmiş ve bunun bir sonucu 

olarak piyasa olgunluğuna katkıda bulunmuştur. 

Şekil 11 Snam Rete Gas'daki Gelişimler ve Gerçkleşen İşlem Sayısı (İngilizce) 

 
Kaynak: Snam Rete Gas 
 

Şekil 12 Yıllara Göre İtalya'daki Taşıtan Sayısı (İngilizce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Snam Rete Gas 

Kuvvetlendirilmiş altyapı ve yönetim yetkinliklerine sahip güçlü bir İletim Sistemi İşletmecisi, piyasa 

gelişimi için ön koşuldur. 

Accenture, başarıya giden yol haritası boyunca sektör bilgisi, yönetişim yetkinliği ve stratejinin 

uygulanmasında karşılaşılan zorluklara karşı sağladığı destek ile Snam Rete Gas ile birlikte hareket 

etmiştir. 2001’de başlayan işbirliği, başarılı projeler ile taçlandırılmış ve Snam Rete Gas yüksek 

performansa giden yolda desteklenmiştir. Accenture ile Snam Rete Gas, tüm iş alanlarında birlikte 

çalışmakta olup Accenture, son 15 yılda ilgili her adımda Snam Rete Gas’ın yanında olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

• Uzun dönemli sözleşmeleri bulunan sadece 

birkaç Taşıtanın bulunduğu bir piyasadan; 

doğal gaz ve kapasite ticareti gerçekleştiren 

yüzün üzerinde taşıtanın bulunduğu bir 

piyasaya geçiş gerçekleşmiştir. 

 

• Avrupa Doğal Gaz Piyasası; likidite, esneklik ve 

arz güvenliği ile ilişkilendirilmektedir. 
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Şekil 13 Son 15 Yılda Snam Rete Gas'daki Gelişmeler ve Accenture’un Katkıları 

 
 
Kaynak: Snam Rete Gas 

 

İletim Sistem İşletmecisi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve olgunlaşmış bir doğal gaz piyasasına ulaşılması, 

idari fonksiyonlar, varlık yönetimi, ticari süreçler ve şebeke operasyonları gibi farklı alanlarda kompleks 

projelerin aynı anda yürütülmesine bağlıdır. Bu sebeple gelişmiş ve yetkin danışmanlık hizmetlerinin 

temini, yanlışlardan kaçınmak ve en kısa sürede hedeflere ulaşma adına birinci ön koşuldur. 

Şekil 14 Accenture İtalya Ofisi Ziyaretinden Fotoğraflar 
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2.4.4. PEGAS  

Gündem 

 Powernext Sunumu: Şirket Görünümü 

 PEGAS Piyasa Modelinin İncelenmesi: Ticaret Ekranları, Ürünler, vb. 

 PEGAS Piyasasının Kurulması – Fransa Doğal Gaz Girişimleri Örnekleri 

o Fransa Doğal Gaz Piyasası’na Genel Bakış 

o Borsa Kurulumu için Ön Koşullar 

o Powernext Fizibilite Çalışmaları ve Proje Uygulamaları 

o Doğal Gaz Borsası’nın Kurulumundaki Temel Başarı Faktörleri 

 Kurumsal: İletim Sistemi İşletmecisi ve Depolama Hizmetleri İşletmecisi için Borsa Hizmetleri 

Powernext, EEX Grubu’nun 2001 senesinde kurulan bir alt kuruluşu olup, doğal gaz piyasalarına 

odaklanmaktadır. Powernext, regüle bir piyasa olarak lisanslanmıştır; bu sebeple AB’deki tüm finansal 

kuruluşlar tarafından düzenlenmekte ve EMIR (European Market Infrastructure Regulation) raporlama 

zorunluluklarını yerine getirmektedir. 

PEGAS 2013 senesinde European Energy Exchange (EEX) ve Powernext’in işbirliği ile kurulmuştur. Bu 

işbirliği çerçevesinde her iki şirket, doğal gaz piyasaları aktivitelerini birleştirerek ortak bir Avrupa doğal 

gaz piyasasını oluşturmuşlardır. 2015’ten itibaren Avrupa doğal gaz piyasasındaki tüm EEX ve Powernext 

aktiviteleri, PEGAS markası altında Powernext tarafından yürütülecektir. Bu konsolidasyon, piyasaların 

uyumlulaşması adına öncü, ortak bir Avrupa doğal gaz ticaret piyasasının oluşmasına hizmet edecektir. 

Üyeler ortak bir doğal gaz ticaret platformunu kullanarak bahsi geçen borsalarda işlem gören tüm spot ve 

türev ürünlere ulaşacaklardır: Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere (2015’ten itibaren), Hollanda ve İtalya. 

Bu piyasalar arasındaki spread ürünlerin de aynı platformda ticareti gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 15 Avrupa Doğal Gaz Piyasası’nda PEGAS 

 

Kaynak: PEGAS 
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Borsa kurulumu için bazı ön koşullar bulunmaktadır: 

 Enerji piyasalarının liberalleşmesi 

 Bağımsız İletim Sistem İşletmecisi’nin oluşturulması 

 İletim operasyonlarının basitleştirilmesi ve doğal gaz hublarının kurulumu 

 İkili anlaşmalar ve Tezgahüstü Piyasalar (OTC) fiyat referanslarının oluşumu 

Bu ana ve diğer bazı ikinci ön koşulların yerine getirilmesi ile fizibilite çalışmaları ve uygulama aşamaları 

çok kısa sürede tamamlanabilir. 

Şekil 16 Powernext Tipik Doğal Gaz Projesi Planlanması (İngilizce) 

 
 
Kaynak: Powernext 

 

Borsa kurulumu görece olarak kısa zaman ve ön koşullarına oranla daha az çaba gerektirmektedir. Ön 

koşulların tamamlanmasıyla birlikte bir çok borsa işletmecisi konuya ilgi duyacaktır. Bu sebeple borsa 

kurulumuna dair harekete geçmeden önce ilk olarak bu ön koşulların tamamlanmasına odaklanılmalıdır. 

  



 

 

22 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

3. ALMANYA 

3.1. Giriş 

Bu saha ziyareti Accenture (Danışman) tarafından 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında, ETKB’den dört, 

EPDK’dan iki ve BOTAŞ’tan altı temsilci olmak üzere toplam on iki kişilik delegasyonun katılımıyla; 

PRISMA European Capacity Platform, PEGAS (Pan-European Gas Cooperation), ECC (European 

Commodity Clearing), Trayport, Gaspool Balancing Services GmbH ve Ontras Gastransport GmbH 

ziyaretlerini içerecek şekilde organize edilmiştir. 

Katılımcı listesi, EPİAŞ’tan bir ve PETFORM (taşıtanlar birliği) aracılığıyla özel sektörden üç temsilcinin 

katılımıyla güçlendirilmiş olup, aşağıda sunulmuştur. Delegasyona, saha ziyaretinde Correggio 

Consulting’den Jan Haizmann ve Aygul Avtakhova, Ponton GmbH’dan Michael Merz ile Accenture’dan 

Orhan Çıtanak, Bakatjan Sandalkhan ve Sinan Doğusoy eşlik etmiştir. 

Ek olarak, 5 kişilik EPİAŞ delegasyonuna, Türkiye’deki enerji borsası gelişimindeki işbirliğinin arttırılması 

amacıyla Accenture tarafından EEX/PEGAS ve ECC ile toplantılar organize edilmiştir. 

Tablo 2 Almanya Saha Ziyareti Katılımcı Listesi 

# Kurum Birim İsim Pozisyon 

1 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Murat Akkaya Daire Başkanı 

2 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Mehmet Hüseyin YILMAZ AB Uzmanı 

3 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Ahmet Anıl Uzman Yardımcısı 

4 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Özgür Sarhan Uzman Yardımcısı 

5 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Adem KÜSMÜŞ Bölge Müdürü 

6 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Murat KOÇAK Müdür 

7 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Gürcan ÖZ Müdür 

8 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Yavuz YILMAZ Başmühendis 

9 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Hızır Hakan ÜNAL Kıdemli Memur 

10 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Çağrı KOÇAK Uzman 

11 EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Gökhan EFE Grup Başkanı  

12 EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Koray KALAYCIOĞLU Enerji Uzmanı 

13 EPİAŞ Doğal Gaz Piyasası Dairesi  Mustafa GÜZEL 
Doğal Gaz Operasyon 
Yönetmeni 

14 PETFORM  PETFORM Eser ÖZDİL Genel Sekreter 

15 PETFORM Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Ali GÜNCAN 
Doğal Gaz Tedarik ve 
Ticaret Müdürü 

16 PETFORM Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Yağmur KAHRAMAN 
Doğal Gaz Tedarik 
Mühendisi 

 

 

 

 

http://tureng.com/search/chief%20engineer
http://tureng.com/search/chief%20engineer
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3.2. Almanya Doğal Gaz Piyasası’na Genel Bakış 

D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nda (DSER-2) da belirtildiği üzere, Almanya Doğal Gaz 

Piyasası, yıllık 70,9 milyar m3 hacmi ile Avrupa’daki en büyük piyasa olup, Avrupa’daki en uzun doğal 

gaz boru hatları şebekesi (26.985 km), 22 boru hattı giriş ve 16 boru hattı çıkış noktası ve 24,6 milyar m3 

toplam kapasiteye ulaşan 58 depolama tesisi ile çeşitlendirilmiş ve esnek tedarik altyapısı ile 

karakterizedir. 

Türkiye ve Almanya doğal gaz piyasaları, özellikle sınırlı üretim ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 

kapasiteleri ile ithalata olan yüksek bağımlılıkları açısından benzeşmektedir. Almanya’nın doğal gaz 

talebinin %91,7’si boru gazı ithalatı yoluyla karşılanmakta (Türkiye’de %84,4) olup, Rusya’nın bu ithalat 

içindeki payı %54,3’e ulaşmaktadır (Türkiye’de %55,2). Özet bir karşılaştırma tablosu aşağıda 

sunulmuştur: 

Şekil 17 Türkiye ve Almanya Piyasalarının Doğal Gaz Altyapılarının Karşılaştırılması 

 

*Mesken & Ticarethane 
** FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) dahil 
***Rezervuarlı Hidro El. Santralleri hariç 

 
Kaynak: EPDK, BP World 2015 Report, Gas Infrastructure Europe, European Commission Country Reports, World Factbook, İletim 
Sistemi İşletmecileri İnternet Siteleri, Takım Analizi 
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3.3. Ziyaret Edilen Kurumlar 

Danışman’ın saha ziyareti programı, aşağıda yer verilen altı kurumda gerçekleştirilen detaylı sunumlar, 

çalıştaylar ve toplantıları içerecek şekilde oluşturulmuştur: 

 PEGAS – Pan-European Gas Corporation – 10 Kasım 2015 

 ECC – European Commodity Clearing – 10 Kasım 2015 

 PRISMA European Capacity Platform – 11 Kasım 2015 

 Trayport – 11 Kasım 2015 

 Gaspool Balancing Services GmbH2 - 12 Kasım 2015 

 ONTRAS Gastransport GmbH – 13 Kasım 2015 

Danışman, bu kurumları ziyaret etmek suretiyle doğal gaz piyasalarını gaz ticareti bakımından tümüyle 

kapsamıştır: Spot ve Vadeli İşlemler (PEGAS), Takas ve Uzlaştırma İşlemleri (ECC), Sistem Çözümleri 

Sağlayıcıları (Trayport), Dengeleme ve Piyasa İşletimi (Gaspool), Kapasite Ticareti (PRISMA) ve Sevkiyat 

Kontrol Merkezi’ni içerecek şekilde İletim Sistemi İşletmecisi (ONTRAS). Bu saha ziyaretinden elde 

edinilen ana çıkarımlar, her bir kurum için aşağıda sunulmuştur. 

  

                                                      
 
 
2 GmbH: “Gesellschaft mit beschrænkter Haftung”: Ltd. Şti.: Limited Şirketi 
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3.3.1. Pan-European Gas Corporation (PEGAS) 

PEGAS, EEX ve Powernext tarafından kurulmuş olan merkezi doğal gaz ticareti platformudur. Bu 

yöntemle üyelerine tüm ürünlere tek bir platform üzerinden ulaşma imkanı sağlarken, doğal gaz 

sözleşmelerinin Belçika (ZEE, ZTP), Hollanda (TTF), Fransa (PEG Nord, PEG Sud), Almanya (Gaspool, 

NCG), İtalya (PSV) ve İngiltere (NBP) piyasalarında el değiştirmesini mümkün kılmaktadır. PEGAS’taki 

ürün kapsamı, Avrupa’daki spot ve vadeli sözleşmelerin yanı sıra, piyasalar arası “spread” ürünleri de 

içermektedir. PEGAS, Powernext tarafından işletilmekte olup, ana hissedarı %78,29 pay oranı ile EEX’tir. 

Diğer hissedarlar ENEL, E.On, EdF ve 3GRT’dir. 

PEGAS sunumu, 10 Kasım 2015 tarihinde EEX ofisinde Antoine Devillers tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 18 PEGAS Ortaklık Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: PEGAS 

PEGAS Trayport Global Vision teknolojisi üzerinde kurgulanmış olup, bu teknoloji piyasa standardını 

temsil etmektedir. PEGAS’ta ticareti gerçekleştirilen sözleşmeler, “spread” ürünleri de içerecek şekilde 

şöyledir: 

 Spot: Gün İçi, Gün Öncesi, Hafta Sonu, Cumartesi, Pazar, Tatil Günleri, Spesifik Günler 

 Vadeli İşlemler: Aylık, Çeyreklik, Sezonluk, Takvim Yılı / Gaz Yılı 

Spot ve Vadeli İşlemler piyasalarında gerçekleşen ticaret hacimlerinin aylık gelişimi, piyasa kırılımında 

aşağıdaki grafikte sunulmuştır: 
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Şekil 19 PEGAS Spot ve Vadeli İşlemler Hacimleri (2013-2015 Ekim) (İngilizce) 

 

Kaynak: PEGAS 

 

Eylül 2015’te toplam 30,2 TWh Spot İşlemler Piyasası’nda işlem görmüş olup, bunun 11,2 TWh’si 

Gaspool ve NCG piyasalarından gelmiştir. Yine Eylül 2015’te Vadeli İşlemler Piyasası’nda 40,4 TWh’lik 

işlem gerçekleşmiş olup, bu yıllık bazda %31’lik bir artışa tekabül etmektedir. 

PEGAS, ayrıca tüm Spot ve Vadeli ürünleri için fiyat referanslarını ve aylık endeksleri yayımlamaktadır. 

Fransa piyasasından bir örnek aşağıda sunulmuştur: 
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Şekil 20 Fransa Piyasası’ndaki PEGAS Fiyat Referansları (2008-2014) (İngilizce) 

 

Kaynak: PEGAS 

Siyah ve gri fiyat çizgileri, Fransa’nın iki piyasasındaki (PEG Nord ve PEG Sud) aylık fiyat endekslerini 

temsil etmekte olup, yeşil ve mavi fiyat çizgileri ise sırasıyla her iki piyasadaki gün sonu fiyatlarını 

göstermektedir. Yukarıdaki grafikten elde edilen ana çıkarımlar şu şekildedir: 

 2009 senesinde kaya gazı üretimindeki gelişmeler ve ekonomik durgunluk sebebiyle tarihi düşük 

seviyeleri gören fiyatlar, Fukuşima kazasından sonra yükselmiş ve bu durum, Avrupa fiyaltarını 

da yukarı yönlü hareket ettirmiştir. 

 Fiyatlar, 2013’ün son çeyreğinden itibaren düşmeye başlamış ve 2010 seviyelerine geri 

dönmüştür. 

 Fiyatlar iki piyasada da benzer şekilde hareket etseler de, çok soğuk havalar sebebiyle piyasalar 

arası fiyat ayrışmaları gerçekleşmiştir. 

 Ancak aylık fiyat endeksleri, gün sonu fiyatları ile karşılaştırıldığında düşük volatilite göstermekte 

ve fiyat sabitleme (“price hedging”) mekanizması olarak fayda sağlayabilmektedir. Bu durum, 

PEGAS’ta işlem gören yüksek Spot ve Vadeli İşlemler hacimlerini açıklamaktadır. 
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Şekil 21 EEX Sunumu Esnasında Çekilmiş Bir Fotoğraf 

 

3.3.2. European Commodity Clearing (ECC) 

European Commodity Clearing (ECC), ticareti gerçekleştirilen kömür, petrol, zirai ürünler, metaller, vb. 

enerji ve diğer ürünleri kapsayacak şekilde fiziki uzlaştırma, finansal uzlaştırma ve faturalamayı içeren 

entegre operasyonları yönetmektedir. ECC, tümüyle EEX’in sahipliğindedir. 

ECC sunumu, 10 Kasım 2015 tarihinde EEX ofisinde Jörg Schenderlein tarafından gerçekleştirilmiştir. 

ECC, ayrıca, ticari yükümlülüklere istinaden karşı taraf riskini azaltmak amacıyla satış işlemleri için alıcı, 

alım işlemleri için satıcı rolünde, merkezi karşı taraf rolünü üstlenmektedir. ECC ticaret işlemine dahil olan 

tarafların pozisyonlarını netlemekte ve işlemlerdeki riski yönetmek adına teminatları zorunlu kılmaktadır.  

ECC takas sürecinde enerji borsalarında, piyasa katılımcılarıyla (takas tarafı olmayan, “non-clearing 

members”), takas tarafı olan katılımcılar ile (“clearing members”) ve İletim Sistemi İşletmecileri ile işlem 

gerçekleştiren bir ticari taraf olarak hareket edebilmektedir. Takas tarafı olan katılımcılar, yani bankalar ve 

finansal kurumlar, borsalarda ticari katılımcı da olabilmektedir. Toplamda 9 enerji borsası, 22 takas tarafı 

olan katılımcı ve 397 takas tarafı olmayan piyasa katılımcısı ile 22 İletim Sistem İşletmecisi, Kasım 2015 

itibariyle ECC’de kayıtlı bulunmaktadır. ECC’de kayıtlı olan enerji borsaları arasında CEGH, EEX, 

EPEXSPOT, HUPX ve PEGAS bulunmaktadır. Takas işlemleri yapılandırması üst seviyede aşağıdaki 

grafikte tariflenmiştir: 

Şekil 22 ECC’deki Enerji Takas İşlemleri Yapılandırması (İngilizce) 

 

Kaynak: ECC 
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ECC, takas tarafı olan bir katılımcıyı işlemler için garantör olarak zorunlu kılmakta olup, bu katılımcı nakdi 

uzlaştırma hizmetleri sunmaktadır. Takas tarafı olan katılımcılar, gerekli teminat ve nakdi miktarları, takas 

tarafı olmayan katılımcıların (örn. taşıtanların) ticari işlemlerde ve sonucunda oluşan nakdi uzlaştırma 

işlemlerine katılım göstermesi için sağlamaktadır. ECC, bu sebeple, takas tarafı olmayan katılımcıların 

iflas veya ticari yükümlülüklerini yerine getirememelerine ilişkin herhangi bir risk taşımamaktadır. 

Şekil 23 Vadeli ve Türev İşlemler Piyasası’nda ECC’nin Sözleşmeler Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: ECC 

 

ECC takas süreci, fiziki teslimat açısından kendini ayrıştırmaktadır; ECC piyasa katılımcısı rolünü 

üstlenerek, Katma Değer Vergisi açısından avantajlı olan Lüksemburg merkezli alt kuruluşu ECC 

Luxembourg S.a.r.l  üzerinden İletim Sistemi İşletmecileri’ne bildirimleri gerçekleştirmektedir. Taşıtan ile 

ECC’nin gerçekleştirdiği bildirimler arasında farklılık olması durumunda, ECC’nin yaptığı bildirim esas 

kabul edilmektedir. 

Şekil 24 ECC Fiziki Uzlaştırma Süreci (İngilizce) 

 

 

Kaynak: ECC 
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ECC, adım adım ilerleyen bir risk yönetimi yaklaşımı sergilemekte olup, bu yaklaşımın adı “Savunma 

Hatları” olarak adlandırılmaktadır. ECC, merkezi bir karşı taraf olarak, pozisyonları netleştirmek ve piyasa 

katılımcılarından alınan teminatları zorunlu kılmak suretiyle riski azaltmaktadır. Daha büyük ölçekli bir iflas 

durumunda ise ECC, kendi kaynaklarını ve bir iflas fonunu hazır tutarak piyasanın zarar görmesini 

engellemektedir. Adım adım ilerleyen risk yönetimi yaklaşımı, aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir: 

 

Şekil 25 ECC’nin Risk Yönetimi Yaklaşımı “Savunma Hatları” (İngilizce) 

 

Kaynak: ECC 

3.3.3. PRISMA European Capacity Platform  

PRISMA European Capacity Platform (PRISMA), Kasım 2015 itibariyle 16 ülkeden (Avusturya, Belçika, 

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 

Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya ve İngiltere) 37 İletim Sistemi İşletmecisi’ni temsil etmektedir. 

PRISMA platformuna kayıtlı 1,700’den fazla kullanıcı ve 480’den fazla taşıtan bulunmakta olup, 

PRISMA’da kayıtlı bulunan 1,500 noktada bugüne kadar 200,000’den fazla ihale gerçekleştirilmiştir. 

PRISMA sunumu, 11 Kasım 2015 tarihinde Pentahotel Oteli’nde Dr. Götz Lincke, Dr. Nadine Haase, 

Florentina Stoica ve Anna Mazurek tarafından gerçekleştirilmiştir. 

PRISMA ürünlerin standartlaşmasını ve rezervasyon platformlarının oluşumunu mümkün kılarak ürün 

sayısının artmasında ve birleşik sınır ötesi ürünlerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Kapasite ürünlerine, 

ihaleler yoluyla birincil piyasada ve PRISMA tarafından yönlendirilen ikincil piyasada erişilebilmektedir. 

Aşağıdaki grafikte Avrupa’da PRISMA ve diğer platformlar üzerinden sunulan ürünler gösterilmiştir: 
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Şekil 26 Avrupa’da PRISMA ve Diğer Platformlar Üzerinden Sunulan Ürünler (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 

Nisan 2013’te PRISMA, birincil kapasiteyi ihale etmeye başlamış, ikincil kapasite ticareti Ocak 2014’te 

aktifleştirilmiştir. PRISMA, AB Kapasite Tahsis Şebeke Düzenlemeleri’nin tüm gereksinimlerini 1 Ekim 

2015 tarihi itibariyle, son uygulama tarihinden bir ay önce yerine getirmiş olup, platformu yeni bir tasarım 

ile güncellemeye hazırlanmaktadır. 

PRISMA’nın yönetim yapısı, ülkelerin ENTSOG’de belirlenen oy hakları ile paralellik göstermekte olup, 

yeni bir İletim Sistemi İşletmecisi’nin katılımıyla PRISMA hisselerinin dağılımı tekrar yapılmaktadır. 

ENTSOG’de 26 ülkeden aktif 44 üye ve iki ilişkili üye bulunmakta olup, Makedonya, Norveç, İsviçre ve 

Ukrayna İletim Sistemi İşletmecileri gözlemci statüsünde bulunmaktadır. PRISMA hisselerinin mevcut 

dağılımına aşağıda yer verilmiştir: 

 

Şekil 27 Ülke Kırılımında PRISMA’nın Ortaklık Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 
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PRISMA, çalışma grupları içerisinde faaliyet göstererek hukuk, mevzuat, finans ve şeffaflık konularında 

görüş oluşturmakta, taşıtanları danışma grupları içinde organize ederek platform kullanılabilirliği ile 

Düzenleyici Kurumlar ve İletim Sistemi İşletmecileri nezdinde Mevzuat Danışma Grubu üzerinden politika 

oluşturmalarına olanak vermektedir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, PRISMA, birincil ve ikincil kapasite ticaretine yönelik AB Kapasite 

Tahsis Şebeke Düzenlemeleri’ne uyumlu olarak ihaleler düzenlemekte ve ihale yöntemleri, kapasite 

ürünlerine göre farklılık göstermektedir. İki yöntem için de detaylı açıklamalar, ilgili fonksiyonel 

gereksinimleri ile birlikte Danışman’ın “D4 - Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler 

Raporu”nda sunulmuş olup, bu raporda sadece kısa bir özete yer verilmektedir. 

Çok turlu ihale yöntemi; yıllık, üç aylık ve aylık ürünler için kullanılmakta olup, ihale başlangıç fiyatı, İletim 

Sistemi İşletmecileri tarafından belirlenen tarife ve diğer bedeller ile, ihalenin bitiminde oluşan fiyatın 

toplamıdır. Çok turlu ihale yönteminde ihale, genellikle birden fazla turdan sonra sonuçlandırılmaktadır. 

Çok turlu ihale yönteminde ihaleye sunulan kapasite ile büyük/küçük fiyat aralıkları, lokasyon ve ürün 

bazlı olarak tanımlıdır ve tüm ihaleler düzenlemeye tabi tarife bedeli ile başlatılmaktadır. Toplam talebin, 

ihaleye sunulan kapasiteden fazla olması durumunda fiyat, büyük fiyat aralığı kadar yükseltilmektedir. 

Toplam talebin ihaleye sunulan kapasiteden düşük olması durumunda fiyat, bir önceki fiyat seviyesinden 

başlayarak küçük fiyat aralıkları kadar yükseltilmekte olup ihale, talebin ihaleye sunulan kapasitenin tekrar 

altında kalması halinde sonlandırılmakta, kapasite tahsisatı ortaya çıkan fiyattan gerçekleştirilmektedir. 

Görsel bir örnek aşağıda sunulmuştur: 

Şekil 28 Tamamlanmış Çok Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 

 

Tek turlu ihale yöntemi, gün öncesi ve gün içi ürünler için kullanılmakta olup, tek bir ihale turunda 

taşıtanlar fiyat, talep edilen kapasite ve asgari talep ettikleri kapasiteyi belirterek en fazla on teklif 

girebilmektedir. Kabul edilen teklifler arasından en düşük fiyatlı olanı, ihalenin sonucunda oluşan fiyatı 

belirlemektedir.  
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Şekil 29 Tamamlanmış Tek Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 

 

Kaynak: PRISMA 

 

Son olarak PRISMA, ihale takvimini kesintili ve kesintisiz kapasite kırılımında, kesintisiz kapasite ihaleleri 

kesintili kapasite ihaleleri tarafından takip edilecek şekilde yayımlamaktadır. Benzer şekilde kesintisiz ve 

kesintili kapasiteler için gerçekleştirilen yıllık ürün ihaleleri, çeyreklik ürün ihaleleri tarafından takip 

edilmektedir. Aylık ürün ihaleleri, aynı ayın ikinci Pazartesi günü gerçekleştirilmekte ve tüm aylar için, 

kesintisiz kapasite ihaleleri kesintili kapasite ihaleleri tarafından takip edilecek şekilde, devam etmektedir. 

Tüm ürün türlerini içeren detaylı bir ihale takvimi aşağıda sunulmuş olsa da ihale takvimleri, İletim Sistemi 

İşletmecisi tercihlerine göre değiştirilebilmektedir: 

Şekil 30 Kapasite İhale Takvimi (İngilizce) 

 
 

Kaynak: PRISMA 
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Şekil 31 PRISMA Sunumu Esnasında Çekilmiş Bir Fotoğraf 

 
 

3.3.4. Trayport 

Trayport, aracı kurumlar ve borsalar için teknik çözüm sağlayıcısı olup; ikili anlaşmalar yoluyla, 

Tezgahüstü Piyasalarda (OTC) ve borsalarda takası gerçekleşen, elektrik ve doğal gazdan, kömür ve 

metallere kadar tüm emtialar için ticareti mümkün kılmaktadır. Avrupa’da gerçekleşen tüm elektrik, doğal 

gaz, kömür, emisyon ve navlun vadeli işlemlerinin %85’i, Trayport teknolojisi kullanılarak 

gerçekleşmektedir.  Trayport hisselerinin tamamı, aracı kurum hizmetleri, işlem uygulamaları, piyasa 

verileri ve ticaret platformlarına yazılım hizmeti sağlayan GFI Group’un sahipliğindedir. 

Trayport sunumu, 11 Kasım 2015 tarihinde EEX ofisinde Paul Constantinou, Tom Patman ve Oğuzhan 

Sak tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Trayport; 14 enerji borsası, 25 aracı kurum ve 6 takas merkezine hizmet vermekte ve  elektrik, doğal gaz, 

LNG, kömür, petrol, vb. için tek bir ticaret platformunu teşkil etmektedir. Trayport, piyasa standardı olarak 

kabul edilmekte olup, enerji tacirleri açısından fiyat keşfi, işlem öncesi risk değerlendirme ve doğrudan 

piyasa erişimi, ticari işlem uygulamaları, ticari işlem sonrası şeffaflık ile ticari işlem sonrası süreçler için 

güven teşkil etmektedir. 

Aşağıdaki şekilde Trayport teknolojisinin; aracı kurum, enerji borsası ve takas merkezleri tarafından 

elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki yaygın kullanımı gösterilmiştir: 
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Şekil 32 Trayport Emtia Piyasaları ve İşlem Platformları (İngilizce) 

 

Kaynak: Trayport 

Trayport tarafından gerçekleştirilen ekran gösterimi, işlem uygulamalarını ve fiyat keşfini görsel olarak 

aktarmıştır. Paylaşılan ekranlar, tacirlerin aşina olduğu ekranlardır; PEGAS da Trayport teknoloji 

altyapısını kullanmaktadır. PEGAS ticaret ekranının bir görüntüsü aşağıda paylaşılmıştır: 

Şekil 33 PEGAS Ticaret Ekranının Görüntüsü 

 
 
Kaynak: PEGAS, Trayport 
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3.3.5. Gaspool Balancing Services GmbH 

NetConnect Germany (NCG) ile iki piyasa bölgesinden biri olan Gaspool, büyük bir coğrafi alanı 

kapsamakta olup, Gaspool’da altı İletim Sistemi İşletmecisi (Gasunie, GASCADE Transport, Gastransport 

Nord, Nowega, Jordgas Transport ve ONTRAS) eşit oranda hissedardır. 

Gaspool sunumu, 12 Kasım 2015 tarihinde Berlin’deki Gaspool ofisinde Anja von Poblocki, Moritz 

Hoheisel ve Jörg Ehmke tarafından gerçekleştirilmiştir. PRISMA’dan Dr. Götz Lincke, sunum esnasında 

hazır bulunmuştur. 

Şekil 34 Gaspool ve NCG Piyasa Bölgesi Kapsamı 

 

Kaynak: Enet, Gaspool 

Gaspool piyasa bölgesi; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika ile 

enterkonneksiyon noktalarına sahip olup, 350’den fazla dağıtım şirketi ile 300’den fazla dengeden 

sorumlu gruba hizmet vermektedir.  

NCG’ye benzer olarak Gaspool, European Energy Exchange (EEX) – PEGAS’da elektronik olarak işlem 

görmekte olup, bu durum Alman “marker” fiyatının (doğal gaz hubı referans fiyatı) oluşmasına katkıda 

bulunmuştur. Ocak 2011’de EEX, “All-German Gas Index” (Almanya Doğal Gaz Endeksi) adı altında NCG 

ve Gaspool’da oluşan günlük ticaret hacminin ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasını 

paylaşmaya başlamıştır. Gaspool’daki doğal gaz günlük referans fiyatı, alım-satım fiyatını teşkil etmekte 

olup; ilgili gaz günü için, gaz gününün tamamlanmasından hemen sonra yayımlanmaktadır.3 

Gaspool Ticaret Hub’ında gerçekleşen ticaret hacimleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
3 EEX Doğal Gaz Fiyat İndeksi, Basın Bülteni, 27 Ocak 2011 
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Şekil 35 Gaspool Sanal Ticaret Noktası’ndaki Ticaret Hacimleri (GWh) (İngilizce) 

 

 
Kaynak: Gaspool 

 

Almanya piyasasında, özel bir durumu teşkil eden farklı doğal gaz kaliteleri (L-Gas: düşük kalorifik değerli 

doğal gaz, H-Gas: yüksek kalorifik değerli doğal gaz) bulunmaktadır. İki tür doğal gazın ticareti birbirinden 

ayrıştırılmıştır; ancak Gaspool piyasa bölgesinde iki kalite arasında çevrim yapmak mümkündür. L-Gas’ın 

üretildiği Hollanda’nın Gröningen bölgesindeki doğal gazın yakın zamanda tükenmesi beklendiğinden, 

2015 itibariyle kalıcı doğal gaz kalitesi çevrim pilot programlarının başlatılması beklenmektedir. 

Gaspool Sanal Ticaret Noktası (VTP), taşıtanların dengeleme hesapları arasındaki doğal gaz hacimlerini 

takas ettikleri, aralarındaki anlaşmaları ve şartlarını tanımladıkları (örn. fiyat, hacim, vb.) ve dengeleme 

gazını Sanal Ticaret Noktası üzerinden iletebildikleri bir platformdur. Sanal Ticaret Noktası’nın işleyişine 

dair görsel bir şema aşağıda paylaşılmıştır: 

Şekil 36 Gaspool Sanal Ticaret Noktası Modeli (İngilizce) 

 

 
Kaynak: Gaspool 
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Gaspool’da işlem gerçekleştirilebilen dengeleme periyodu bir gaz gününü içermekte olup, saat 06.00’da 

başlamakta ve ertesi gün saat 06.00’da son bulmaktadır. Tolerans ve gün sonu ticareti bulunmamakta ve 

piyasa bölgesi yöneticisi, yani Gaspool, tüm dengeden sorumlu grupların (örn. dengeden sorumlu 

taşıtanlar) hesaplarındaki denge pozisyonlarını açıklamaktadır. Dengesizlik fiyatlandırması aşağıdaki 

şekilde gerçekleştirilmektedir: 

 Pozitif Dengesizlik: Gaz günü oluşan ortalama fiyat eksi %2 veya piyasa bölgesinde ilgili gaz 

günü gerçekleşen tüm ticari işlemlerde oluşan en düşük fiyattan düşük olanı, 

 Negatif Dengesizlik: Gaz günü oluşan ortalama fiyat artı %2 veya piyasa bölgesinde ilgili gaz 

günü gerçekleşen tüm ticari işlemlerde oluşan en yüksek fiyattan yüksek olanı. 

 

Şekil 37 Gaspool’daki Sistem Dengesizlik Fiyatlandırması (İngilizce) 

 
 
Kaynak: Gaspool 

 

Gaspool tarafından uygulanan sıfır bakiye fiyatlandırması (“neutrality charging”), piyasa bölgesi 

yöneticisinin yansıttığı günlük dengesizlik tutarları, dengeleme hizmetleri ve diğer dengeleme 

aktivitelerinden kazanç veya kayıp elde etmemesi prensibine dayanmaktadır. Bu sebeple, piyasa bölgesi 

yöneticisi, günlük dengesizlik ve gün içi oluşan diğer tutarlardan oluşan maliyet ve gelirleri taşıtanlara 

yansıtmaktadır. Piyasa bazlı dengeleme aktivitelerine bağlı olarak oluşan maliyetler, taşıtanlara orantılı 

olarak yansıtılmalıdır. Sayaçları günlük okunan müşteriler ile günlük okunmayan müşteriler, ayrı 

hesaplarda takip edilmekte ve sıfır bakiye fiyatlandırmaları, hesap türüne göre farklılık göstermektedir. 

3.3.6. ONTRAS Gastransport GmbH 

ONTRAS Gastransport GmbH, Almanya’daki 16 İletim Sistemi İşletmecisi arasında ikinci büyük şebekeye 

sahip olup; 513 şebeke noktası, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile enterkonneksiyon noktaları ve 7,200 km 

uzunluğundaki yüksek basınç boru hattını yönetmektedir. 2014 yılında son kullanıcılar (elektrik santralleri 

ve endüstriyel kuruluşlar) ve dağıtım şirketlerine iletimi sağlanan hacim, 15,2 milyar m3 olarak 

gerçekleşmiştir. ONTRAS, Verbundnetz Gas’ın (VNG) bir alt kuruluşu olup, VNG %74,2 oranında 

EWE’nin sahipliğindedir. 

ONTRAS sunumu, 13 Kasım 2015 tarihinde Leipzig’deki VNG ofisinde Ina Adler, Markus Wild ve Markus 

Vollhardt tarafından gerçekleştirilmiştir. PRISMA’dan Dr. Götz Lincke, sunum esnasında hazır 

bulunmuştur. 
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ONTRAS, PRISMA ile işbirliği içerisinde kapasite sözleşmeleri ve hesaplamaları ile şebekeye ilişkin 

sistem planlaması, bakım ve sevkiyat kontrol hizmetlerini yönetmektedir. ONTRAS ofisinde sevkiyat 

kontrol merkezi de ziyaret edilmiştir. 

 

Şekil 38 ONTRAS Sevkiyat Kontrol Merkezi’ni Ziyaret Eden Delegasyon 

 

 

 

ONTRAS, kontrolündeki şebeke için AB mevzuatına (REMIT) tam uyumlu olmak amacıyla, şebekesindeki 

noktalardaki bakım, basınç, kesinti, kapasite, bildirim, akış, üst ısıl değer, sülfür oranları, vb. bilgilerini, 

kendi yönettiği “Şeffaflık Platformu” üzerinden paylaşmaktadır. Şeffaflık platformunda yer alan doğal gaz 

kalitesine ilişkin ve diğer ilgili bilgilerin yayımlanması, AB İşlerlik ve Veri Paylaşımı Şebeke 

Düzenlemeleri’ne uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 39 ONTRAS Şeffaflık Platformu Ekran Görüntüsü (İngilizce) 

 

 
Kaynak: ONTRAS Gastransport  
 

Almanya piyasasındaki 16 İletim Sistemi İşletmecisi’nin işbirliği yapması gündemde olup, İletim Sistemi 

İşletmecileri’nin işbirliğinin koordinasyonu, ”Die Fernleitungsnetzbetrieber” (FNB) isimli kurum tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

ONTRAS ve diğer tüm İletim Sistemi İşletmecileri her yıl, gelecek 10 yıl için farklı senaryoları içeren 

şebeke gelişim raporu yayımlamaktadır. Raporun oluşturulması sürecinde Taşıtanlara danışılmakta ve 

raporun tesliminden sonra Düzenleyici Kurum, rapordaki varsayımları kontrol ederek revizyonlar talep 

edebilmektedir. Raporun kabulünden sonra Düzenleyici Kurum, raporda yer alan sermaye ve işletme 

giderleri (CAPEX/OPEX) gereksinimlerine istinaden tarifeleri güncellemekte ve plana uygun olarak 

gerçekleştirilen yatırımları denetlemektedir. Düzenleyici Kurum, zaman çizelgesine göre uyumu kontrol 

etmekte ve nihai plana uygun olarak yapı sürecini yönlendirmektedir.  
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4. AVUSTURYA VE BELÇİKA 

4.1. Giriş 

Avusturya ve Belçika’ya 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen işbu saha ziyareti Accenture 

(“Danışman”) tarafından ETKB (2), EPDK (2) ve BOTAŞ (8) olmak üzere 12 temsilcinin katılımıyla; Enerji 

Topluluğu (Energy Community), E-Control, CEGH (“Central European Gas Hub”), Gas Connect Austria, 

EFET (“European Federation of Energy Traders”), OMV, Fluxys, PRISMA European Capacity Platform, 

ENTSOG ve CEFIN ziyaretlerini / sunumlarını kapsayacak şekilde organize edilmiştir. 

Saha ziyaretinin katılımcı listesi EPİAŞ (2) ile PETFORM (2) ve GAZBİR (2) temsilcilerinin, yani özel 

sektörün de katılımlarıyla güçlendirilmiştir. Katılımcı listesi aşağıda sunulmuştur. Delegasyona; Correggio 

Consulting’den Jan Haizmann, Aygul Avtakhova, Ayşegül Önol ve Alexander Müller, Ponton GmbH’dan 

Michael Merz, PRISMA’dan Paolo Maffeis ve Accenture’dan Hakan Irgıt, Orhan Çıtanak, Bakatjan 

Sandalkhan, Sinan Doğusoy, Serhat Bölükbaşı ve Kaan Kara eşilk etmişlerdir. 

Tablo 3 Avustruya - Belçika Saha Ziyareti Katılımcı Listesi 

# Kurum Birim İsim Pozisyon 

1 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Mehmet Hüseyin Yılmaz AB Uzmanı 

2 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Ahmet Anıl Uzman Yardımcısı 

3 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Adem Küsmüş Bölge Müdürü 

4 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Murat Koçak Müdür 

5 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Gürcan Öz Müdür 

6 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Mehmet Deniz Başmühendis 

7 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Ayşe Kırmacı Başmühendis 

8 BOTAŞ 
Doğalgaz İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü 

Mithat Aydın Uzman 

9 BOTAŞ 
Genel Müdürlük – D.G Pazarlama ve 
Satış 

Alp Arslan Şenzeybek Daire Başkanı 

10 BOTAŞ 
Genel Müdürlük – D.G Pazarlama ve 
Satış 

Gökhan Özenir Başmühendis 

11 EMRA 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi 
Başkanlığı 

Gökhan Efe Grup Başkanı 

12 EMRA 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi 
Başkanlığı 

Koray Kalaycıoğlu Enerji Uzmanı 

13 EPİAŞ Doğal Gaz Piyasası Dairesi Mustafa Güzel Doğal Gaz Operasyon Yönetmeni 

14 EPİAŞ Spot Piyasaları Salih Burak Akat İş Geliştirme Uzmanı 

15 PETFORM Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Yağmur Kahraman Doğal Gaz Arzı Mühendisi 

16 PETFORM Enerco Enerji A.Ş. Sefa Furkan Gül 
Operasyon ve Regülasyon 
Uyumu Uzmanı  

17 GAZBİR* GAZBİR Ayşegül Selamoğlu Planlama ve Raporama Uzmanı 

18 GAZBİR* Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Şinasi Gölbaşı 
Doğal Gaz Ticareti ve Teslimatı 
Müdürü 

 
* Bu katılımcılar saha ziyaretinin sadece Viyana ayağına katılım göstermişlerdir. 

  

http://tureng.com/search/chief%20engineer
http://tureng.com/search/chief%20engineer
http://tureng.com/search/chief%20engineer
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4.2. Avusturya & Belçika Doğal Gaz Piyasası’na Genel Bakış 

Avusturya Doğal Gaz Piyasası, yıllık 7,8 milyar m3 tüketim hacmine sahip olup, 4.736 km’ye ulaşan iletim 

hattı uzunluğu, çok sayıda boru hattı giriş (7) / çıkış (9) noktası ve doğal gaz depolama tesisleri (toplam 

8.3 milyar m3 kapasiteli 10 depolama tesisi) ile çeşitlendirilmiş ve esnek tedarik altyapısı ile karakterizedir; 

buna karşın Belçika Doğal Gaz Piyasası yıllık 14,7 milyar m3 tüketim hacmine, 3,139 km iletim hattı 

uzunluğuna ve 18 giriş / 17 çıkış noktasına ve 0,7 milyar m3 kapasiteli bir doğal gaz depolama tesisine 

sahiptir.  

Şekil 40 Türkiye ve Avusrutya & Belçika Doğal Gaz Altyapılarının Karşılaştırılması 

 

*Mesken & Ticarethane 
** FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) dahil 
***Rezervuarlı Hidro El. Santralleri hariç 

 
Kaynak: EPDK, BP World 2015 Report, Gas Infrastructure Europe, European Commission Country Reports, World Factbook, İletim 
Sistemi İşletmecileri İnternet Siteleri, Takım Analizi 
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4.3. Ziyaret Edilen Kurumlar 

Danışman’ın saha ziyareti programı, aşağıda yer verilen on kurumda gerçekleştirilen detaylı sunumlar, 

çalıştaylar ve toplantıları içerecek şekilde oluşturulmuştur: 

 Enerji Topluluğu (Energy Community) – 25 Ocak 2016, Viyana 

 E-Control – 25 Ocak 2016, Viyana 

 CEGH (Central European Gas Hub) – 26 Ocak 2016, Viyana 

 Gas Connect Austria – 26 Ocak 2016, Viyana 

 EFET (European Federation of Energy Traders) – 26, 28 Ocak 2016, Viyana ve Brüksel 

 OMV – 26 Ocak 2016, Viyana 

 Fluxys – 27 Ocak 2016, Zeebrugge 

 PRISMA European Capacity Platform – 28 Ocak 2016, Brüksel 

 ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) – 28 Ocak 2016, 

Brüksel 

 CEFIN – 28 Ocak 2016, Brüksel 

Danışman, doğal gaz piyasalarının tüm ticari alanlarını; Avrupa Birliği (AB) ve komşu ülkelerdeki (örn. 

Ukrayna) Doğal Gaz Piyasası Koşulları (Enerji Topluluğu), Düzenleyici Kuruluş (E-Control), Spot ve 

Vadeli İşlemler Piyasaları (CEGH ve CEFIN), Tezgahüstü Piyasalar ve Şeffaflık (EFET), AB Depolama 

Piyasaları’ndaki Gelişmeler (OMV), Dengeleme Piyasası (Gas Connect Austria ve Fluxys), Kapasite 

Platformu (PRISMA) ve İletim Sistemi İşletmecisi (ENTSOG) ziyaret / sunumları ile programda 

kapsamıştır. Saha ziyaretinden elde edilen kilit çıkarımlara, ziyaret edilen her kurum için aşağıda yer 

verilmiştir.   
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4.3.1. Enerji Topluluğu (Energy Community) 

Enerji Topluluğu; Avrupa Birliği ile üye ve taraf ülkeler arasında geçerli olan enerji politikaları ile ilgilenen 

uluslararası bir kuruluştur. Organizasyon, uluslararası bir anlaşma ile Ekim 2015’te Atina’da kurulmuş 

olup anlaşma, Haziran 2006’da yürürlüğe girmiştir. Enerji Topluluğu’nun kurulumunu gerçekleştiren 

anlaşma, Avrupa Birliği ülkeleri ile Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki ülkeleri ortak politika 

oluşturma adına bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

Şekil 41 Enerji Topluluğu Üyeleri (İngilizce) 

 
Kaynak: Enerji Topluluğu (Energy Community) 

Enerji Topluluğu sunumu Janez Kopac, Predrag Grujicic ve Nina Grall tarafından Viyana’daki Enerji 

Topluluğu ofisinde 25 Ocak 2016 günü gerçekleştirilmiştir. 

Organizasyonun ana amacı, AB iç enerji piyasasını Güneydoğu Avrupa’ya ve ötesine doğru bağlayıcı 

hukuki bir çerçeve dahilinde genişletmektir. 

Enerji Topluluğu’nun hedefleri arasında: 

 Ekonomik gelişme ve sosyal istikrarı sağlayacak şekilde, sürekli ve devamlı enerji arzını 

sağlamak adına, elektrik üretimine ve şebekelerine yatırımları teşvik etmek, 

 Entegre bir enerji piyasasını, sınır ötesi enerji ticaretini ve AB piyasaları ile entegrasyonu 

mümkün kılacak şekilde oluşturmak, 

 Arz güvenliğini güçlendirmek, 

 Bölgedeki enerji arzına ilişkin çevresel durumu iyileştirmek ve 

 Bölgesel bazda rekabeti güçlendirerek, ölçek ekonomisinden faydalanmak bulunmaktadır. 

Enerji Topluluğu anlaşmasını imzalamak suretiyle taraf ülkeler; AB enerji kanunlarını uygulamayı, buna 

uygun hukuki çerçeveyi oluşturmayı ve belirli bir zaman planı içerisinde anlaşma müktesebatına göre 

enerji piyasalarını serbestleştirmeyi taahhüt etmektedir. AB enerji kanunlarının gelişimine ayak uydurmak 

adına anlaşma, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesiyle AB mevzuatının Enerji Topluluğu tarafından hızlı bir 

şekilde uygulanmasını öngörmektedir. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Enerji Topluluğu 
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müktesebatı birden fazla sefer güncellenmiştir. Doğal gaz konusunda, mevzuat ve altyapı konularını da 

içerecek şekilde Enerji Topluluğu müktesebatı, aşağıda gösterildiği şekilde bir çok alanı kapsamaktadır: 

Şekil 42 Doğal Gaz Müktesabatının Aktarımı ve Grafik Yorumu (İngilizce) 

 

Kaynak: Enerji Topluluğu (Energy Community) 

Enerji Topluluğu, Enerji Topluluğu anlaşması (“Energy Community Treaty”) çerçevesinde yükümlülükleri 

bulunan ülkelerin uygulamalarını gözlemlemekte, yardımcı olmakta ve danışmanlık vermektedir. 

Aşağıdaki Ukrayna ve Arnavutluk örneklerinde her iki ülkedeki Enerji Topluluğu danışmanlık hizmetleri 

listelenmiştir. 

Ukrayna’daki ikincil mevzuatın hazırlanması süreci, Enerji Topluluğu Sekreterliği ile uluslararası ve ulusal 

uzmanlardan oluşan ve Ukrayna’daki kurumlar, yetkililer, enerji şirketleri ve diğer paydaşlar ile işbirliği 

içerisinde bulunan bir konsorsiyum tarafından yönetilmiştir. Oluşturulan paket, doğal gaz iletim, dağıtım 

ve depolama sistemlerinin operasyonu, toptan ve perakende doğal gaz piyasalarının işleyişi, sistem 

işletmecilerinin ayrıştırılması, arz güvenliği, iletim tarifelerin oluşturulması ve Ukrayna doğal gaz 

sektöründeki diğer reformların pratik uygulamaları için bir çerçeve sunmaktadır. 

Ukrayna’daki düzenleyici kuruluş (“The National Energy and Utilities Regulatory Commission – NEURC”) 

29 Eylül itibariyle on tane ikincil mevzuatı yürürlüğe koymuştur. Ancak Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine 

Enerji Topluluğu Sekreterliği bu mevzuata uyumluluğa ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirmekte olup, 

müktesebat ile uyum açısından mevzuatın kısmen değiştirilecektir. Düzenleyici kuruluş ayrıca dokuz farklı 

mevzuat çalışması içerisinde olup, bunlardan en önemlisi iletim sistemi işletmecisinin sertifikalandırma 

kurallarıdır. 

Ukrayna örneğinin yanı sıra Arnavutluk, Üçüncü Enerji Paketi’nin uygulanması için son tarih olan 1 Ocak 

2015’i kaçırmıştır. Ülke, düzenleyici kuruluşun güç ve sorumlulukları, şebekelere erişim, ayrışma ve 

sertifikalandırma gibi bir çok konuda ilgili mevzuata uyumluluk sağlayamamıştır. Bunun yanı sıra 

Arnavutluk, bazıları mevcut kanununda zorunlu kılındığı üzere bir çok ikincil mevzuatı geliştirmek 

zorundadır. 

Parlamento’ya iletilmiş olan taslak doğal gaz kanunu, müktesebat ile uyumluluk göstermektedir. 

Arnavutluk’un bu kanunu mümkün olan en kısa sürede kabul etmesi önem teşkil etmektedir. Bu kanunun 

kabul edilmemesi halinde TAP’ın sertifikasyonu tehlike altına girecektir. Bu durum Arnavutluk’un 

bölgesinde bir doğal gaz piyasasını oluşturma ve Güney Koridor’un açılmasına ilişkin çabalarını sonuçsuz 
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bırakacaktır. Bu sebeple Enerji Topluluğu Sekreterliği ve Enerji ve Sanayi Bakanlığı, doğal gaz piyasası 

ikincil mevzuat aksiyon planına ilişkin anlaşmaya varmıştır. 

Enerji Topluluğu, “Türkiye’de Enerji Yönetişimi: Enerji Topluluğu Müktesebatı ile Uyum” adlı bir raporu 1 

Ekim 2015 tarihinde yayımlamıştır. Bu rapor elektrik, doğal gaz ve petrol piyasaları ile enerji verimliliği, 

çevre ve rekabete dair diğer konuları içermektedir. Gözlemci bir ülkenin müktesebata uyum anlamındaki 

ilk rapor olması münasebetiyle Türkiye, AB ve Enerji Topluluğu tarafından Enerji Topluluğu’nun enerji 

sektörlerinin yönetişimi, arz güvenliği ve enerjinin sağlanabilirliği hedeflerine uyum açısından kilit bir ülke 

olarak görülmektedir. Rapor ayrıca Türkiye’deki müktesebata ilişkin hukuki durum hakkında bilgi vermekte 

ve böylelikle Enerji Topluluğu anlaşması çerçevesinde yer alan zorunlu enerji mevzuatına uyumluluğa 

ilişkin çabaları desteklemektedir. 

Raporun basılı ve elektronik kopyası, toplantı katılımcılarına dağıtılmıştır. 

 

4.3.2. E-Control 

E-Control Avusturya’daki elektrik ve doğal gaz piyasalarından sorumlu düzenleyici kuruluş olup, 2001’de 

“Enerji Piyasaları Serbestleştirme” mevzuatı ile birlikte kurulmuştur. E-Control’un ana amacı, bağımsız 

düzenleyici kuruluş olarak Avusturya elektrik ve gaz piyasalarını “son kullanıcıların çıkarları 

doğrultusunda” gözlemlemek ve kontrol etmektir. 

“Avrupa Doğal Gaz Piyasaları’ndaki Serbestleşme Süreci ve Avusturya’nın Likit Bir Piyasaya Dönüşümü” 

isimli E-Control sunumu, Markus Krug tarafından 25 Ocak 2016 günü Enerji Topluluğu ofisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa doğal gaz piyasasında üç temel prensip bulunmaktadır: 

 Sanal ticaret noktalarına sahip olan giriş-çıkış bölgesi 

o Taşıtanlar esnek olarak giriş-çıkış noktalarında kapasite rezerve edebilir ve kullanabilir 

o Ticari işlemler, tek bir sanal ticaret noktasında toplanabilir 

 Yeterli ve verimli kullanılan altyapı ile likit hublar 

 Avrupa’nın tamamında iyi işleyen piyasalar 

Avusturya’daki yeni piyasa modeli, doğal gaz ticareti için değişimleri beraberinde getirmiştir. CEGH bu 

zorlukları yenilikçi hizmetler sunarak adreslemiş, tacirlerine mevzuattan faydalanmalarını ve zorlukları 

fırsat çevirmelerini sağlamıştır. 

3. Enerji Paketi, yeni bir giriş-çıkış rejiminin uygulamasını mecburi kılmıştır. Noktadan noktaya iletim 

yerine, doğal gazın fiziki akışı giriş ve çıkış noktaları üzerinden, iletim rotalarından bağımsız olarak 

gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum Avusturya’nın doğusundaki piyasa bölgesinin, iletim, arz ve 

depolama aktivitelerinin entegre bir şekilde yönetilmesiyle tek bir bölgeye dönüşmesini sağlamıştır. 

Avusturya genelinde ayrık olan ticaret bölgeleri böylelikle CEGH tarafından yönetilen bir Sanal Ticaret 

Noktası’nda toplanmıştır. 
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Şekil 43 Noktadan Noktaya Modelden Giriş-Çıkış Modeline (İngilizce) 

 

Kaynak: E-Control 

Avusturya’da üç piyasa bölgesi bulunmaktadır: 

 Doğu Piyasa Bölgesi 

 Tirol Piyasa Bölgesi (dağıtım seviyesinde) 

 Vorarlberg Piyasa Bölgesi (dağıtım seviyesinde) 

Doğu Piyasa Bölgesi, iletim seviyesinde tek bir giriş-çıkş bölgesine sahiptir ve ticari aktiviteler tek bir 

Sanal Ticaret Noktası (VTP) gerçekleşmektedir. 

Şekil 44 Avusturya’daki Sanal Ticaret Noktası Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: E-Control 

Öte yandan Avusturya Dengeleme Sistemi bir çok oyuncuyu içermektedir: 

 MAM….. Piyasa Bölgesi Yöneticisi 

 DAM….. Dağıtım Bölgesi Yöneticisi 

 VTP…… Sanal Ticaret Noktası 

 BGC….. Dengeleme Grubu Koordinatörü 

 DSO….. Dağıtım Sistemi İşletmecisi 

 TSO….. İletim Sistemi İşletmecisi 

Giriş-çıkış sistemi piyasa bölgesindeki dengelemeye ilişkin, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen 

ticareti ortaya koyan yeni mevzuatı zorunlu kılmaktadır. Bildirimi gerçekleştirilen doğal gaz hacimleri, 

saatlik ve günlük olarak kontrol edilmektedir. Miktar bildirimi değişikliğinin zamanında yapılmaması 

sonucu dengesizlik halinde piyasa bölgesi yöneticisi, ilgili hacimleri, dengeden sorumlu gruplar adına ve 

hesabına dengelemektedir. CEGH bu sebeple borsa fiyatına bağlı olarak gelişen şeffaf ticaret olanakları 

oluşturmak adına bir gün içi piyasası oluşturmuştur. Gün içi piyasası, sadece Piyasa Bölgesi 
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Yöneticisi’nin mevzuata uyumlu olmasını sağlamamakta, aynı zamanda tacirlere ticaret işlemlerini 

tamamlamak adına bir fırsat sunmaktadır. 

 

Şekil 45 Dengeleme Grubu Modeli (İngilizce) 

 

Kaynak: E-Control 

 

Sonuç olarak Avusturya Doğal Gaz Piyasası’ndaki temel prensipler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

 Giriş-çıkış sistemleri, transit veya ulusal Taşıtanlar arasında fark gözetmemektedir, 

 Ticari işlemlerin VTP üzerinde yoğunlaşması, işleyen bir toptan satış piyasasını mümkün 

kılmaktadır, 

 Dengeleme, likit bir toptan satış piyasası yoluyla gerçekleşmektedir, 

 İhaleler, piyasa bazlı ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen tahsisat mekanizmalarıdır, 

 Tıkanıklık yönetimi, mevcut altyapının etkin kullanımını temin etmektedir. 

 

Şekil 46 E-Control Sunumunda Çekilmiş Bir Fotoğraf 
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4.3.3. Central European Gas Hub AG    

Avusturya-Viyana merkezli olan Central European Gas Hub AG (CEGH), Orta ve Doğu Avrupa’daki doğal 

gaz ticareti için önde gelen bir hub’ı teşkil etmektedir. Sanal Ticaret Noktası’nın işletmecisi olarak CEGH, 

uluslararası doğal gaz tacirlerine Avsutruya piyasasındaki giriş-çıkış sistemine erişim sağlamaktadır. 

2014’te CEGH, Tezgahüstü piyasalarda 440 TWh, doğal gaz borsasında ise 21,3 TWh doğal gaz ticaret 

hacmine ulaşmıştır. CEGH bölgeler arası bir dengeleme platformu olarak faaliyet göstermekte olup, farklı 

piyasalar için ticaret işlemleri sunmaktadır: 

 CEGH Tezgahüstü Piyasalar 

 Viyana Borsası – CEGH Doğal Gaz Spot Piyasası (Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasaları) 

 Viyana Borsası – CEGH Doğal Gaz Vadeli İşlemler Piyasası (Bir Sonraki Ay, Çeyrek, Mevsim, 

Yıl) 

 PXE ile İşbirliği içerisinde CEGH Çek Cumhuriyeti Doğal Gaz Borsası (Spot ve Vadeli İşlemler 

Piyasaları) 

CEGH sunumu 26 Ocak 2016 günü Viyana’da Florido Tower’da Gottfried Steiner tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Başarılı bir hub için amaçlar, enstrümanlar ve parametreler, aşağıdaki şekilde tasvir edilmiştir: 

Şekil 47 Başarılı Bir Hub için Amaçlar, Enstrümanlar ve Parametreler (İngilizce) 

 

Kaynak: CEGH 

Organizasyonel olarak CEGH, farklı piyasaları tek bir şemsiye altına toplamıştır: 

Şekil 48 CEGH Piyasaları (İngilizce) 

 

 
Kaynak: CEGH 
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Viyana Borsası – CEGH Doğal Gaz Spot Piyasası’nda gün öncesi ve gün içi ürünlerinin ticareti 

gerçekleştirilmektedir. 

Spot Piyasa’daki ticari işlemler haftaiçi saat 09:00’dan 17.30’a kadar mümkün olsa da, gün içi piyasa tüm 

sene 7/24 işlem görmektedir. Bu durum Avusturya doğal gaz piyasası modelinde CEGH doğal gaz 

borsası ve gün içi piyasaları, Doğu Piyasa Bölgesi’nde dengeleme amacıyla kullanılmaktadır. 

Viyana Borsası – CEGH Doğal Gaz Vadeli İşlemler Piyasası’nda gelecekteki ilk üç ay, dört çeyrek, üç 

mevsim ve iki senelik ürünler sunulmaktadır. Borsadaki vadeli işlem ürünlerinin her gün saat 09.00’dan 

17.30’a kadar ticareti gerçekleştirilmektedir. Viyana Borsası-CEGH Doğal Gaz Borsası’nda 

gerçekleştirilen ticari işlemlerin fiziki uzlaştırmaları otomatik olarak European Commodity Clearinghouse 

(ECC) tarafından tek taraflı bir nominasyon ile gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 49 Takas ve Uzlaştırma Süreci (İngilizce)  

 

Kaynak: ECC 

Şekil 50 CEGH Sunumu Esnasında Çekilen Bir Fotoğraf 
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4.3.4. European Federation of Energy Traders   

European Federation of Energy Traders (EFET), Avrupa’da enerji ticaretinin koşullarını iyileştirmeyi ve 

sürdürülebilir, likit toptan satış piyasalarını geliştirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. EFET Avrupa 

enerji ticaretinin açık, şeffaf, sürdürülebilir ve likit toptan satış piyasalarında, ulusal sınırlar ve diğer 

engellere maruz kalmadan gerçekleştirilmesini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmaktayı amaçlamaktadır. EFET 

Avrupa enerji toptan satış piyasalarının işleyişi ile bu piyasalardaki tacirlerin ve destek birimlerin 

performansını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Piyasaların fonksiyonalitelerinin desteklenmesi ile likidite ve 

şeffaflığın arttırılması özellikle aşağıdaki sebeplerden gerçekleşmektedir: 

 Toptan enerji işlemlerinin sözleşme ve veri paylaşımı gibi tekrar eden yönlerine standart 

çözümlerin getirilmesi, 

 Vadeli işlemler, türev ürünler, emisyon ve yeşil sertifikaların da ticareti dahil olmak üzere elektrik 

ve doğal gaz ticaretinin serbestçe yürütülebilmesi için destekleyici politika ve mevzuat 

önlemlerinin alınması, 

 Dürüstlük, iyi risk yönetimi örnekleri, kurumsal yönetişim ve doğru muhasebe işlemlerinin enerji 

tacirleri arasında desteklenmesi. 

EFET sunumu Jan Haizmann ve Filip Sleeuwagen tarafından 28 Ocak 2016 tarihinde PRISMA’nın 

Belçika ofisinde gerçekleştirilmiştir. 

Tezgahüstü piyasalardaki sözleşme standardizasyonu risk yönetimi açısından aşağıdaki sebeplerden 

ötürü kritik önem teşkil etmektedir: 

 Enerji tacirleri bir çok ülkede yaptıkları işlemlerdeki hukuki riskleri yönetmek adına tek bir 

anlaşmaya ihtiyaç duymaktadır, 

 EFET anlaşması uluslararası bir çok hukuki görev alanında standart çözümü teşkil etmektedir, 

 Standartlaşmamış çözümler, ürün standardizasyonunu geciktirmekte ve piyasa gelişimi için 

engeller teşkil etmektedir, 

 Standart ürünler, ticarete likidite kazandırmakta ve fiyatlama, standart koşullara göre 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 51 EFET Ana Sözleşmesinin Avantajları (İngilizce) 

 

Kaynak: EFET 
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Öte yandan piyasa şeffaflığı, iyi işleyen bir doğal gaz piyasası için kilit roldedir. Bu amaçla EU 1227/2011 

no.lu mevzuat, REMIT (“Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency”), 28 Aralık 

2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

REMIT toptan satış piyasaları özelinde, aşağıdaki maddeleri de içerecek şekilde AB çapında kabul gören 

bir çerçeve sunmaktadır: 

 Piyasa suistimallerinin tanımlanması ve önüne geçilmesi, 

 Şirketlere ilişkin bilgilerin etkin ve zamanında açıklanmasının zorunlu kılınması, 

 İşlem raporlamasına uygun olarak geniş kapsamlı piyasa gözlemi için bir çerçevenin 

oluşturulması. 

 

Şekil 52 REMIT ile Standardize Edilmiş Arka Ofis Fonksiyonları (İngilizce) 

 

Kaynak: EFET 

 

EFET uygulamaları açısından önemli olan başka bir konu ise operasyonel risklerdir. Operasyonel risk, 

uygun olmayan veya işlemeyen süreçlerden, insanlardan veya diğer harici olaylardan kaynaklanan 

kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, hukuki riskleri kapsamakta, stratejik ve saygınlığa ilişkin 

riskleri kapsamamaktadır. Operasyonel Risk Yönetimi risk değerlendirmesi, risk karar verme süreçlerini, 

risk kontrollerinin uygulamalarını içeren ve sürekli devam eden bir döngü olup, operasyonel riskin 

kabulünü, azaltımını ve riskten kaçınmayı içermektedir. 

Operasyonel risk yönetimi,   

 Süreçlerin, prosedürlerin, çalışma kurallarının ve kılavuzların dokümantasyonu,  

 Düzenli risk değerlendirmeleri, denetimlerin ve risk azaıltımı planlarının gerçekleştirilmesi, 

 Fonksiyon ve süreçleri ile birlikte uygun organizasyon yapısının tesisi ve 

 Uygun araçların kullanımı (örn. Sarbanes-Oxley and Basel II) ile mümkün olmaktadır. 
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4.3.5. OMV 

AB depolama piyasası ve arz güvenliğine katkısına ilişkin bir sunum, OMV’den Gennaro D’Annucci 

tarafından Viyana - Florido Tower’da 26 Ocak 2016 günü gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa doğal gaz piyasası, sanal ticaret noktaları, piyasa likiditeleri, doğal gaz tüketim profilleri ve doğal 

gaz arz kaynakları itibariyle homojen bir yapı sergilememektedir. Bunun yanı sıra mevsimsel doğal gaz 

akışları likit piyasalar arasında, depolamadaki dengesizliklere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Örneğin 

İngiltere’deki doğal gaz yaz aylarında Hollanda ve Almanya’ya doğru akmakta, Almanya ve Hollanda’daki 

doğal gaz İngiltere’ye kış aylarında akmaktadır. Aşağıdaki tablo Avrupa’daki doğal gaz piyasasını, 

depolama kapasiteleri açısından farklılıklarını göz önüne sermektedir: 

Tablo 4 28 AB Ülkesindeki Doğal Gaz Depolama Kapasitesi ve Talebi  

 Teknik Doğal Gaz 
Kapasitesi (bcm) 

Doğal Gaz 
Talebi (bcm) 

Yıllık Talebin 
Depolama Tarafından 

Karşılanma Oranı  

Almanya 22.4 70.8 32% 

İngiltere 4.2 65.7 6% 

İtalya 16.6 56.2 30% 

Fransa 12.0 35.9 33% 

Hollanda 10.2 32.0 32% 

İspanya 2.5 26.3 10% 

Polonya 2.8 14.8 19% 

Belçika 0.8 14.0 6% 

Romanya 3.5 11.0 32% 

Macaristan 6.2 8.2 76% 

Avusturya 4.7 7.1 66% 

Çek Cumhuriyeti 3.3 6.8 48% 

28 AB Ülkesi 94.5 370.7 25% 

 
Kaynak: Gas Infrastructure Europe 2015, IEA 

İletim kapasitelerinden farklı olarak depolama, AB seviyesinde güçlü biçimde regüle edilmemiştir; ancak 

ulusal regülasyonlar güçlü olabilmektedir. Depolamaya ilişkin mevcut AB politikaları, serbestleşmiş depo 

erişimini, depolar ve diğer esneklik kaynakları arasındaki rekabeti ve depolara ilişkin şeffaflığı 

desteklemektedir. 
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Şekil 53 AB Doğal Gaz Depolama Yükümlülükleri (İngilizce) 

 

Kaynak: CEER 

 

Bazı Avrupa doğal gaz piyasaları son on senede ciddi oranda serbestleşmiş olup, depolama esnekliğinin 

değerlendirilmesi spot, gün içi ve vadeli işlemler piyasalarının sanal ticaret noktaları üzerinden etkin 

kullanımına, giriş-çıkış sistemleri ile iletim sistemi kapasitesinin ihale yöntemiyle tahsisine ve doğal gaz 

tekellerinin çökmesine zemin hazırlamıştır.  

Taşıtanlar ve son kullanıcı tedarikçileri için depolama, düşük mevsimsel spreadler ve doğal gaz 

depolamanın yüksek sermaye maliyeti nedeniyle mevsimsel ve operasyonel esneklik anlamında pahalı 

bir yöntem haline gelmiştir. 

 

Şekil 54 Serbest Bir Piyasada Depolama Değerlemesi (İngilizce) 

 

Kaynak: OMV  

 

Depodaki gazın maliyetinin oluşturduğu risk, standart ürünler vasıtasıyla veya portföydeki diğer araçlar ile 

(örn. son kullanıcı satışları) yönetilmektedir. Depolamanın getirdiği esneklik, spot ve gün içi piyasalarda 

kısa dönemli sevkiyatlar veya esnek doğal gaz satışları ile değerlendirilebilir. 
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Şekil 55 Serbest Bir Piyasada Depolama Optimizasyonu (İngilizce) 

 

Kaynak: OMV  

 

4.3.6. Fluxys 

Fluxys sunumu Laurent Remy tarafından Zeebrugge LNG terminalinde 27 Ocak 2016 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Regüle olmayan Huberator isminde bir şirket 1999 senesinde kurulmuş olup bu şirket, fiziki Zeebrugge 

Beach noktasının ve sanal Zeebrugge Ticaret Noktası’nın (Zeebrugge Trading Point – ZTP) işletmecisi 

konumundadır. Zeebrugge Beach, sisteme giriş noktası olup, IZT, ZPT ve ZeePlatform hizmetleri 

üzerinden LNG’ye bağlanmıştır. Sanal Zeebrugge Trading Point Noktası’na rezervasyonlar ile giriş-çıkış 

bölgelerinde otomatik olarak erişilmektedir. 

7 Aralık 2015’te Fluxys, kardeş şirketi olan Huberator’dan ticaret işlemlerini devralmıştır. Böylelikle bu 

işlemler, Belçika’nın regülasyon çerçevesi kapsamında 2016’dan itibaren iletim aktivitelerinin parçası 

haline gelmiştir. Sonuç olarak daha önceleri Huberator tarafından “Huberator Hizmetleri Anlaşması” 

kapsamında sunulan hub hizmetleri, Fluxys Belçika’ya devredilmiştir. Hub hizmetleri için CREG 

(Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz – Düzenleyici Kuruluş) tarafından onaylanan regüle 

tarife fiyatları, 29 Ekim 2015 itibariyle ciddi oranda düşürülmüştür. 

 

Şekil 56 Huberator’un Hissedarlık Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: Fluxys 
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Şekil 57 Fluxys’in Hissedarlık Yapısı (İngilizce) 

 
Kaynak: Fluxys 

Fiziki bir üste doğal gazın ticaretinin gerçekleştiği sözleşmesel nokta, iletim sisteminde spesifik olarak 

tanımlanmış bir coğrafi noktayı teşkil etmektedir. Sanal bir hub da ise sözleşmesel nokta, doğal gazın 

ticaretinin gerçekleştiği tüm bir iletim sistemine veya bir dengeleme noktasına ait olan giriş ve çıkış 

noktalarını ifade etmektedir. Her iki tür nokta da aracılar vasıtasıyla Tezgahüstü işlemleri veya anonim 

kimlikler ile bir platform üzerinden borsa ticaretini mümkün kılmalıdır. 

Bir hub’ın oluşumu, altyapı ile sistemsel ve ticari düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler, ticari 

ve operasyonel olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdaki resimler, bir doğal gaz hub’ı için ticari ve operasyonel 

gereksinimleri göstermektedir: 

Şekil 58 Doğal Gaz Hub’ı için Ticari Gereksinimler (İngilizce) 

 

Kaynak: Fluxys  

Şekil 59 Bir Doğal Gaz Hub’ı için Operasyonel Gereksinimler (İngilizce) 

 
Kaynak: Fluxys  

 

Sonuç olarak başarılı bir doğal gaz hub’ının geliştirilmesinde Huberator, aşağıdaki ana çıkarımları 

yapmıştır: 

 Bir hub geliştirilirken ilk hamle avantajına sahip olmak ve belirli bir bölge için referans teşkil etmek 

çok önemli olduğu gibi, piyasa gerekliliklerine göre, müşterileri de dinleyerek gelişmek ve öncü 

olmak da kritiktir, 

 İyi işleyen bir piyasa ortamı ve müşteri gereksinimlerini karşılamaktaki performans, ulusal veya 

başka bir düzenleyici kuruluşun piyasayı tümüyle revizyondan geçirmesine ihtiyaç 

duyurmayacaktır, 
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 Zeebrugge Hub’ındaki başarı hikayesi, Belçika’nın düzenleyici kuruluşu olan CREG’in Belçika 

ticari ortamını mevcut yapı taşları üzerinden ticareti derinleştirmek adına elden geçirmesine 

olanak tanımıştır. 

Son dönemde Belçika’daki düzenleyici kuruluş olan “Commission of Regulation for Electricity and Gas 

(CREG)” ve Belçika iletim sistemi işletmecisi Fluxys ile Yunan düzenleyici kuruluş “Regulatory Authority 

for Energy (RAE)” ve Yunan iletim sistemi işletmecisi DESFA, Belçika ve Yunanistan’daki doğal gaz 

sektörlerine ilişkin işbirliğini güçlendirmek adına anlaşmışlardır. Amaç iyi uygulamaları ve doğal gaz hub’ı 

gelişimi de dahil olmak üzere piyasa mevzuatı üzerine bilgileri ve deneyimleri paylaşmaktır. Çalışmaya 

ilişkin iki modülden biri olan hub oluşumu fizibilite çalışmasına ilişkin Yunanistan hub çalışması raporu 

2015’te tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Diğer modül mevcutta devam eden bir çalışma olup, üç ay 

içerisinde tamamlanacaktır. 

Huberator ve Fluxys sunumlarına ek olarak delegasyon, Zeebrugge LNG terminalini otobüs ile gezmiş ve 

fiziki tesislere ilişkin soru sorma fırsatını elde etmiştir. 
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4.3.7. PRISMA European Capacity Platform  

PRISMA European Capacity Platform (PRISMA), 16 ülkeden (Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, 

Slovakya, İspanya ve İngiltere) 37 İletim Sistemi İşletmecisi’ni temsil etmektedir. PRISMA platformuna 

kayıtlı 1,700’den fazla kullanıcı ve 480’den fazla taşıtan bulunmakta olup, PRISMA’da kayıtlı bulunan 

1,500 noktada bugüne kadar 200,000’den fazla ihale gerçekleştirilmiştir. 

PRISMA sunumu Paolo Maffeis tarafından 28 Ocak 2016 günü PRISMA’nın Belçika ofisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

PRISMA ürünlerin standartlaşmasını ve rezervasyon platformlarının oluşumunu mümkün kılarak ürün 

sayısının artmasında ve birleşik sınır ötesi ürünlerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Kapasite ürünlerine, 

ihaleler yoluyla birincil piyasada ve PRISMA tarafından yönlendirilen ikincil piyasada erişilebilmektedir. 

 

Şekil 60 PRISMA Platformu Fonksiyonaliteleri (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 

 

Daha önce de ifade edildiği üzere, PRISMA, birincil ve ikincil kapasite ticaretine yönelik AB Kapasite 

Tahsis Şebeke Düzenlemeleri’ne uyumlu olarak ihaleler düzenlemekte ve ihale yöntemleri, kapasite 

ürünlerine göre farklılık göstermektedir. İki yöntem için de detaylı açıklamalar, ilgili fonksiyonel 

gereksinimleri ile birlikte Danışman’ın D4 - Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler 

Raporu ile D9-Almanya Saha Ziyareti Değerlendirme Raporu’nda sunulmuş olup, bu raporda sadece kısa 

bir özete yer verilmektedir. 

Çok turlu ihale yöntemi; yıllık, üç aylık ve aylık ürünler için kullanılmakta olup, ihale başlangıç fiyatı, İletim 

Sistemi İşletmecileri tarafından belirlenen tarife ve diğer bedeller ile, ihalenin bitiminde oluşan fiyatın 

toplamıdır. Çok turlu ihale yönteminde ihale, genellikle birden fazla turdan sonra sonuçlandırılmaktadır. 
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Şekil 61 Tamamlanmış Çok Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 
 
Kaynak: PRISMA 

 

Tek turlu ihale yöntemi, gün öncesi ve gün içi ürünler için kullanılmakta olup, tek bir ihale turunda 

taşıtanlar fiyat, talep edilen kapasite ve asgari talep ettikleri kapasiteyi belirterek en fazla on teklif 

girebilmektedir. Kabul edilen teklifler arasından en düşük fiyatlı olanı, ihalenin sonucunda oluşan fiyatı 

belirlemektedir.  

Şekil 62 Tamamlanmış Tek Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 
Kaynak: PRISMA 

 

Son olarak PRISMA, ihale takvimini kesintili ve kesintisiz kapasite kırılımında, kesintisiz kapasite ihaleleri 

kesintili kapasite ihaleleri tarafından takip edilecek şekilde yayımlamaktadır. Benzer şekilde kesintisiz ve 

kesintili kapasiteler için gerçekleştirilen yıllık ürün ihaleleri, çeyreklik ürün ihaleleri tarafından takip 

edilmektedir. Aylık ürün ihaleleri, aynı ayın ikinci Pazartesi günü gerçekleştirilmekte ve tüm aylar için, 

kesintisiz kapasite ihaleleri kesintili kapasite ihaleleri tarafından takip edilecek şekilde, devam etmektedir.  

Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri’nin yayımlanması ile PRISMA üzerinden kapasite geri alım ve kapasite 

iadesi süreçleri uygulamaya alınmıştır. İletim Sistemi İşletmecisi iletim sistemi kapasitesini, ters yönlü 

ihaleler ve ikincil piyasa süreçleriyle geri alabilmektedir. 

2015 sonuçları günlük ürünlerin PRISMA platformu üzerinde en çok tercih edilen ürünler olduğunu 

kanıtlamaktadır: 
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Şekil 63 2015’teki Günlük İhalelerin Sonuçları (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 

 

PRISMA’ya göre Türkiye doğal gaz piyasası için aşağıdaki çıkarımlara varılabilir: 

 Avrupa doğal gaz piyasaları dönüşmektedir, 

 Yıllık ürünlere olan talep düşmekte, gün öncesi ve gün içi benzeri kısa vadeli ürünler sıkça talep 

edilmektedir, 

 PRISMA tarafından yönetilen enterkonneksiyon noktalarında ciddi ölçüde tıkanıklığa 

rastlanmamaktadır, 

 Sadece kritik durumlarda iletim sistemi kapasitesi ek ücretler ile tahsis edilmektedir ve 

 İletim sistemi kapasitesi ikincil olarak çoğunlukla Tezgahüstü piyasalarda el değiştirmektedir. 

 

Şekil 64 PRISMA Sunumu Esnasında Çekilmiş Bir Fotoğraf 
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4.3.8. European Network of Transmission System 

Operators for Gas  

Avrupa Birliği enerji hedeflerine uyumlu olarak Avrupa çapında iletim sisteminin gelişiminin sağlanması 

adına European Network of Transmission System Operators for Gas’ın (ENTSOG) temel üç hedefi, 

Avrupa genelindeki doğal gaz İletim Sistemi İşletmecileri arasındaki işbirliğinin kolaylaştırılması ve 

güçlendirilmesi, dahili Avrupa enerji piyasasının tamamlanmasının ve işleyişinin teşvik edilmesi ve sınır 

ötesi doğal gaz ticareti ile doğal gaz iletim sisteminin optimum yönetiminin, koordine işleyişinin ve teknik 

değerlendirmesinin sağlanmasıdır.  

ENTSOG sunumu ENTSOG Genel Müdürü Jan Ingwersen tarafından 28 Ocak 2016 tarihinde 

Belçika’daki PRISMA ofisinde gerçekleştirilmiştir. 

ENTSOG 1 Aralık 2009’da kurulmuş olup, tek bir piyasa hedefini temin etmek adına bugün itibariyle AB 

ile bağlantılı 26 ülkeden 45 İletim Sistemi İşletmecisini, 2 Ortak Kuruluşu ve 4 Gözlemci Kuruluşu 

kapsamaktadır. 

Şekil 65 ENTSOG Üye Haritası (İngilizce) 

 

Kaynak: ENTSOG 
 

Tıkanıklık Yönetimi Prosedürü’nün amacı, piyasa erişimini ve dolayısıyla da rekabeti, sözleşmesel 

tıkanıklıkları adresleyerek mümkün kılmaktır. Tıkanıklık Yönetimi Prosedürü’nün üç ana prosedürü, fazla 

kapasite rezervasyonu-geri alım veya gün öncesi “Kullan ya da Kaybet”, vazgeçilen kapasite ve uzun 

dönemli “Kullan ya da Kaybet” olarak tanımlanmakta olup, aşağıdaki şekil bu üç prosedürün bağlantılarını 

ve Dahili Enerji Piyasası’na olan katkılarını göstermektedir: 
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Şekil 66 Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri (İngilizce) 

 

Kaynak: ENTSOG 

ACER’ın sözleşmesel tıkanıklık raporuna ilişkin ENTSOG’nin ilk izlenimi şöyledir: 

 Sözleşmesel tıkanıklık, son senelerde önemli ölçüde azalmasına rağmen bazı enterkonneksiyon 

noktalarında halen bir sorun olarak görülmektedir, 

 ACER ile ENTSOG arasında raporlanması gereken veriye ilişkin iyi bir işbirliği seviyesi 

yakalanmıştır, 

 İletim Sistemi İşletmecisi’nin veriyi raporlanmadan önce kontrol etmesi, raporun kalitesini 

arttırmakta ve gerçek değerin ne olduğuna ilişkin bir görüş birliği oluşturmaktadır. 

Şekil 67 Tıkanıklık Yönetimi Prosedüleri Uygulanma Durumu (İngilizce) 

 

Kaynak: ENTSOG 
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Kapasite Tahsisat Mekanizması’nın (CAM NC) amacı, ihale süreçlerini ve birleşik ürünleri standardize 

etmek ve böylelikle şeffaflığı ve eşit erişimi sağlamaktır. CAM NC’deki dört ana konu; standartlaşmış 

birleşik kapasite ürünlerinin oluşturulması, rezervasyon platformları üzerinden ihalelerin gerçekleştirilmesi, 

kısa vadeli rezervasyonlar ve sanal enterkonneksiyon noktlarının oluşturulmasıdır. Aşağıdaki şekil, bu 

dört ana konunun bağlantılarının ve Dahili Enerji Piyasası’na olan katkılarının betimlemektedir: 

Şekil 68 Kapasite Tahsisat Mekanizması (CAM NC) (İngilizce) 

 

Kaynak: ENTSOG 

 

4.3.9. CEFIN (Climate, Energy & Finance) 

CEFIN uzman görüşü sunarak ve yatırım olanakları yaratarak karlı, iyi işleyen ve başarılı piyasalar ve 

borsaları oluşturmaktadır. CEFIN’in enerji piyasası uzmanları aynı zamanda, 2002 yılında kurulan ve 

2008’de APX’e satılan ENDEX’in (European Energy Derivatives Exchange) eski yönetim kurulu üyeleridir. 

5 sene sonunda ENDEX, Intercontinental Exchange’e (ICE) satılmıştır. 

CEFIN sunumu ENDEX ve CEFIN’in kurucusu Stephan Follender Grossfeld tarafından 28 Ocak 2016 

tarihinde PRISMA’nın Belçika ofisinde gerçekleştirilmiştir. 

Bir doğal gaz borsasının gereklilikleri aşağıdaki şekilde listelenmiştir: 

 Ekonomik büyüme ve özel sektör yatırımcılarının ilgisinin çekilmesi, 

 Uzun vadeli bir fiyat eğrisinin, yatırımların geri dönüşünü hesaplamada yardımcı olmak üzere 

oluşturulması, 

 Enerji fazlasının veya eksikliğinin paydaşlar arasında ekonomik optimizasyonu sağlayacak 

şekilde ticaretinin gerçekleştirilmesi, 

 Fiyat, karşı taraf ve likidite riskinin risk yönetimi ile adreslenmesi. 

 Doğal gaz borsası ile oluşturulan bir piyasa: 

o Fiyat şeffaflığı: piyasa fiyatın ne olduğunu her zaman bilmelidir, 

o Devamlılık: bir borsa her zaman çalışır haldedir (likiditeyi sağlamaktadır), 

o Tüm paydaşlar için eşit erişim sağlamalıdır (küçük veya büyük), 

o Gözlemleme: Yüksek profesyonel standartları ve adil ticareti temin etmelidir. 
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Şekil 69 Başarılı Bir Enerji Borsası için Gereksinimler (İngilizce)  

 

Kaynak: CEFIN 
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5. İNGİLTERE 

5.1. Giriş 

Dördüncü ve son saha ziyareti Accenture tarafından 7-11 Mart tarihleri arasında, ETKB’den altı ve 

BOTAŞ’tan altı katılımcının iştirakiyle, Trayport, Accenture İngiltere, Nationalgrid ve WMBA / LEBA (“The 

Wholesale Markets Brokers’ Association / The London Energy Brokers’ Association”) adına GFI sunum 

ve ziyaretlerini kapsayacak şekilde İngiltere’ye düzenlenmiştir.  

Katılımcı listesi aşağıda sunulmuştur. Delegasyona Accenture’dan Orhan Çıtanak, Elena Boskov-Kovacs, 

Bakatjan Sandalkhan ve Sinan Doğusoy eşlik etmişlerdir. 

Tablo 5 İngiltere Saha Ziyareti Katılımcı Listesi 

# Kurum Birim İsim Pozisyon 

1 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Mehmet Hüseyin YILMAZ AB Uzmanı 

2 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Ahmet ANIL Uzman Yardımcısı 

3 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Özgür SARHAN Uzman Yardımcısı 

4 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Ali GÜLMEZ Uzman Yardımcısı 

5 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yasin DÜLGEROĞLU Mühendis 

6 
T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Ayşe ALPSEL Mühendis 

7 BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Murat KOÇAK Müdür 

8 BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Gürcan ÖZ Müdür 

9 BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Hızır Hakan ÜNAL Kıdemli Memur 

10 BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Derya KAHRAMAN Memur  

11 BOTAŞ Genel Müdürlük – D.G Pazarlama ve Satış Alp Arslan Şenzeybek Daire Başkanı 

12 BOTAŞ Genel Müdürlük – D.G Pazarlama ve Satış Sefa GEYLANİ Mühendis 
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5.2. İngiltere Doğal Gaz Piyasası’na Genel Bakış 

D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nda aktarıldığı üzere İngiltere doğal gaz piyasası, “tüm 

ülkeye hizmet eden tek bir şebeke” üzerinden iyi işleyen bir hub oluşumu ile öne çıkmaktadır. Esneklik, 

Nationalgrid sunumunda aktarıldığı üzere çok sayıdaki (23) kompresör istasyonları, kara Avrupası ile 

yüksek kapasiteli bağlantılar ve son 10 senede dört adet inşa edilmiş, üçü faaliyete geçmiş yüksek LNG 

kapasitesi ile sağlanmaktadır. İngiltere Almanya’dan sonra en büyük ikinci doğal gaz piyasasını teşkil 

etmekte olup, yüksek üretim hacmi ve depolama yerine yüksek LNG kapasitesi ile tanımlanmaktadır. 

Şekil 70 Türkiye ve İngiltere Doğal Gaz Altyapılarının Karşılaştırılması 

 

*Mesken & Ticarethane 
** FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) dahil 
***Rezervuarlı Hidro El. Santralleri hariç 

 
Kaynak: EPDK, BP World 2015 Report, Gas Infrastructure Europe, European Commission Country Reports, World Factbook, İletim 
Sistemi İşletmecileri İnternet Siteleri, Takım Analizi 
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5.3. Ziyaret Edilen Kurumlar 

Danışman’ın gündemi, aşağıdaki toplantıları ve sunumları içerecek şekilde oluşturulmuştur: 

 Trayport – 8 Mart 2016, Londra 

 Accenture İngiltere – 9 Mart 2016, Londra 

 Nationalgrid – 9 Mart 2016, Londra 

 WMBA / LEBA adına GFI – 10 Mart 2016, Londra 

Her bir ziyaretin detayları aşağıdaki kısımlarda sunulmuştur. 

5.3.1. Trayport 

Trayport’un bir sunum gerçekleştirdiği Almanya saha ziyaretinin devamı olarak Danışman, serbestleşme 

süreçleri, ticaretin gelişimi ve standardize edilmiş ekranlar üzerinden bağlantıların arttırılmasına ilişkin 

daha detaylı bir tartışmanın gerçekleştirilebilmesi adına Trayport ofisine bir ziyaret organize etmiştir.  

Kafa karışıklığını engellemek adına Trayport’un bir yazılım tedarikçisi olduğu, kendini “Bağımsız Enerji 

Platformu” olarak tanımladığı ve Avrupa’daki ve dünyadaki ana enerji borsaları ile aracılar tarafından 

kullanıldığı belirtilmektedir. Şimdiye kadar 14 enerji borsası, 25 toptan satış aracısı ve 6 takas merkezi, 

Trayport yazılımlarını kullanmakta ve böylelikle Trayport yazılımı, enerji tacirleri arasında standart olarak 

kabül görmektedir ve tacirlerin ekranlara aşina olmasını sağlamaktadır. 

Şekil 71 Lokasyon Bazında Trayport Tacirleri (İngilizce) 

 

Kaynak: Trayport 

Trayport Türkiye enerji piyasasında aktif şekilde faaliyet götermekte olup, Enerjisa ve Akenerji gibi önde 

gelen sekiz enerji şirketi ve üç aracı kurum tarafından kullanılmaktadır. Trayport’un geçmişi aşağıdaki 

şekilde tasvirlenmiştir:  
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Şekil 72 Trayport’un Geçmişi (İngilizce) 

 

Kaynak: Trayport 

Danimarka’nın küçük ölçekli doğal gaz piyasası olan Gaspoint Nordic, Trayport’un “ekran korkusu”na 

ilişkin örneğini tanımlamakta kullanılmış olup, daha önceleri bu piyasada tüm ticari işlemler, şeffaflık 

olmadan, telefon üzerinden ve piyasadaki ilişkilere dayalı olarak yürütülmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Trayport’un gelişiyle birlikte fiyatların ve ticaretin ekranlara taşınması sonucu tacirler, kiminle ticaret 

yaptıklarını bilmeden bu tür bir ticarete alışmışlardır. 

Bu sebeple Trayport’un getirdiği en büyük avantajlardan biri olarak fiyat keşfi gösterilmekte olup, erişime 

bağlı olarak TTF, NBP ve Gaspool gibi ana hublardaki fiyatlar, spreadler ile birlikte 

görüntülenebilmektedir. Bu tek ekran yaklaşımı, şeffaflığı beraberinde getirmektedir. Tacirler “tek bir tuşla 

ticaret” ile diledikleri fiyattan tek bir tuş ile alım/satım işlemi gerçekleştirmekte veya “otomatik eşleştirme” 

ile alım/satım teklifleri otomatik olarak eşleştirilmekte ve işlenmektedir. Sürekli olarak bir teklifin 

bulunduğu ve alım/satım işleminin her an gerçekleştirilebileceği ticaret türü ile dengeleme için daha uygun 

olan ve belirli bir süre devam eden ve sonuçlanan ihale süreçleri de ayrıştırılabilir. İşlem sonrası süreçlere 

olan bağlantı, REMIT raporlama yapısını destekleyecek şekilde tasarlanmış olup, gerekli veriler alınmakta 

ve sağlanmaktadır. 

Piyasa tasarımına uygun olarak yapılacak olan uyarlamalar da dahil olmak üzere Trayport süreçleri 

uygulamaları, en son Romanya örneğinde de görüldüğü gibi, yaklaşık bir ay sürmektedir. Ancak işlem 

sonrası süreçlerin uygulamaları, özellikle borsalarda, mevzuata dayalı gerekliliklerden ötürü daha uzun 

sürmektedir.  

Sunum boyunca ve diğer saha ziyaretlerinde de ifade edildiği üzere bir yazılımın geliştirilmesi piyasada 

likiditeyi oluşturmamakta ve tacirler, alışık oldukları Trayport veya benzeri şirketler tarafından sunulan 

kullanıcı dostu ekranlar üzerinden borsalarla güvenilir ilişkiler kurmak istemektedirler. Yazılımın iyi olup 

olmaması likiditeye belirli oranda katkı sağlamaktadır; likidite karşılıklı güven çerçevesinde oluşmaktadır. 

Yüksek likidite, Trayport örneğinde olduğu gibi, borsalar ve aracılar üzerinden günde 10,000 işlem 

gerçekleştiğinde sağlanmaktadır. 
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Şekil 73 200’den Fazla Çalışanın Operasyonları Desteklediği Trayport İşlem Odası 

 

 

5.3.2. Accenture İngiltere 

Danışman Accenture’un Londra’daki ofisine bir ziyaret gerçekleştirerek aşağıdaki konuları tartışmıştır: 

 Küresel LNG Piyasası Görünümü ve Son Dönemdeki Gelişmeler 

 Accenture’un SCADA Alanındaki Yetkinlikleri ve Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi Tecrübeleri 

5.3.2.1. Küresel LNG Piyasası Görünümü ve Son Dönemdeki Gelişmeler 

Sabah seansında projenin kilit uzmanlarından Ogan Köse’nin takımından olan Roy Abou Tayeh, yeni 

ticaret rotalarının oluşumunda pay sahibi olan son dönemdeki LNG piyasasındaki toplam kapasite 

gelişimi ve Sabine Pass gibi kritik projeler de dahil olmak üzere arz taraflı ve gazlaştırma kapasitelerini 

içerecek şekilde talep taraflı gelişmelere ilişkin bilgiler vermiştir. Bu sunumun detayları Danışman’ın D10-

Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme Raporu’nda (FSER) sunulmuştur.  

Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde, uzak ve izole bölgelere boru hatta inşası ile yüksek yatırım 

maliyetlerinden kaçınmak adına küçük ölçekli LNG projelerinin tercih edilmesi, yeni bir gelişme olarak 

tanıtılmıştır. LNG gazlaştırma tesisleri, bu tür bölgelerde yayılmaya başlamıştır. Avrupa’da küçük ölçekli 

LNG, yükselen spot ticaret hacimleri ve büyük endüstri/elektrik santrallerinin kendi tedariklikerini küçük 

ölçekli LNG vasıtasıyla sağlamaları sonucu popüler hale gelmiştir. Bu gelişme aşağıdaki şekilde 

görselleştirilmiştir: 
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Şekil 74 Küçük Ölçekli LNG Değer Zinciri Genişlemesi (İngilizce) 

 

Kanyak: Accenture Analizi, Platts, IGU, GIIGNL, Financial Times 

Küresel LNG fiyatları ve dalgalanmaları D10 Raporu’nun parçası olarak tartışılmış olup, aşağıdaki 

sonuçlara varılmıştır: 

 JKM (“Japanese-Korean Marker”) ve LNG fiyatları, Fukushima kazasından itibaren 

yükselmelerinin ardından artık NBP fiyatları ile yakınsamıştır. Düşük petrol fiyatları bu sonucun 

ana aktörüdür. 

 Fiyatlardaki bu düşüş, Avustralya kaya gazının en büyük piyasasının Japonya ve Güney Kore 

olmasından ötürü Avustralya üretimini etkilemiştir. 

 Accenture fiyatların NBP ile Henry Hub fiyatları arasında bir bölgede dengelenmesini 

beklemektedir; taşıma maliyetlerinden ötürü fiyat farklılıkları oluşacaktır. 

 JKM fiyatları, petrol endeksli olmalarından ötürü diğer hub fiyatlarına oranla düşük dalgalanma 

göstermiştir. Kısa ve uzun vade LNG fiyatlarındaki %50 yıllık dalgalanma, piyasa oyuncularının 

etkin risk yönetimi gerçekleştirmesini mecburi kılmaktadır. 
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Şekil 75 Küresel LNG Fiyatları ve Dalgalanması (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi, Thomson Reuters 

LNG şirketlerinin işleyiş modelleri incelendiğinde BP, Total, Chevron gibi büyük LNG oyuncularının 

portföy optimizasyonuna yöneldiği ve böylelikle bu oyuncuların bu dalgalı dönemde LNG arz/tedariğinden 

başlayarak ticari yetkinliklere ve son kullanıcı piyasasına kadar olan zincirde ticari yetkinliklere 

odaklanılacağı düşünülmektedir. Bu şirketlerin portföylerini optimize etmek adına lojistik ile kısa ve uzun 

vadedeki her adımda fırsat arayacakları anlaşılmaktadır. 

Sözleşmelerin vadelerinin kısalmasıyla ve dolayısıyla uzun vadeli ticaretten kısa vadeli kısa vadeli 

ürünlerin tercih edilmesiyle sözleşmeler, bir çok ek koşul ve opsiyonları barındıracak olup, piyasa 

oyuncularının risk yönetimi gerçekleştirmesini ve kompleks sözleşmeler oluştururken hukuk birimleriyle 

yakından çalışmasını zorunlu kılacaktır. LNG ticareti anlamında önümüzdeki dönemde beklenen riskler, 

aşağıda özetlenmiştir: 

Şekil 76 LNG Risk Yönetimi Yaklaşımı ve Performans Seviyeleri 

 

Kaynak: Accenture Analizi 
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5.3.2.2. Accenture’un SCADA Alanındaki Yetkinlikleri ve Doğal Gaz İletim Sistemi 

İşletmecisi Tecrübeleri 

Accenture’dan projenin kilit uzmanlarından olan Elena Boskov-Kovacs, SCADA sistemleri, Accenture’un 

doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi – SCADA tecrübeleri ve AB tarafından desteklenen projelerdeki proje 

yönetimi yetkinliklerine ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir. 

SCADA sistemlerine ilişkin genel bilgiler sunulduktan sonra, Schneider Electric, Siemens, Alstom ve 

ABB’nin başı çektiği kapsamlı bir SCADA tedarikçileri listesi sunulmuştur. Accenture, bazıları doğal gaz 

iletim sistemi işletmecilerinde olmak üzere tüm bu tedarikçiler ile çalışmakta olup, bir çok müşteriye 

aşağıdaki hususlarda destek sağlamıştır: 

 Eksikliklerin Belirlenmesi ve Uyarlamalar: Müşterilerin çoğu, SCADA tedarikçilerinden temin 

ettikleri paketlere ilişkin mevzuat veya müşteri gereksinimlerine bağlı olarak uyarlamalara ihtiyaç 

duymaktadır. SCADA tedarikçileri her zaman en iyi ürünleri sunamamakta ve bu sebeple 

müşteriler, eksiklikleri belirleme ihtiyacı duymaktadır. 

 İhale ve Teknik Şartname Hazırlığı: Yukarıdaki maddeye ilişkin olarak müşteriler, belirlenen 

eksikliklerin doğru donanım ve yazılım araçları ile doldurulması adına ihale hazırlığı ve ihale 

süreci esnasında destek isteyebilmektedir. 

 Matematiksel Modelleme: Accenture, SCADA paketleri çerçevesinde alınan araçların etkinliğini 

arttırmak veya müşteri gereksinimlerine uygun olarak yeni çözümler oluşturmak/satın almak 

adına modelleme yaklaşımlarına ilişkin olarak müşterilerine destek sağlamıştır. 

 Proje Yönetimi Desteği: Accenture Proje Yönetim Desteği ofisleri (PMO) kurmuş olup, SCADA 

ve üçüncü taraf donanım ve yazılımlar da dahil olmak üzere uygulama süreçlerini gözlemlemiş ve 

yönetmiştir. 

Türkiye doğal gaz piyasası için BOTAŞ ve EPDK açısından önemli bir engel teşkil eden veri kalitesine 

ilişkin bir başka nokta da tartışılmıştır. Accenture’un veri kalitesine ilişkin güvencesi, tasarlanan çerçeve 

yapıdan gelmekte olup, veri sahipliği ve bütünlüğü muhafaza edilmekte ve sürdürülmektedir: 

Şekil 77 Veri Kalitesi Çerçeve Yapısı (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Dolayısıyla veri kalitesi, ilk etapta verinin tanımlanması ve temizlenmesi, daha sonra eğitim, veri 

gereksinimlerinin analizi ve veri sapmaları / hatalarının gözlemlenmesi ve düzeltilmesi ile temin 

edilmelidir. 
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Snam Rete Gas, Gasunie ve GRTgaz gibi önemli iletim sistemi işletmecilerinde tamamlanan SCADA 

projeleri hakkında özet bilgiler, aşağıda sunulmuştur. Bu projeler sadece örnek teşkil etmekte olup, bu 

müşterilerde tamamlanan tüm projeleri yansıtmamaktadır: 

 Snam Rete Gas: Accenture doğal gaz tahmin araçlarını, doğal gaz iletim simülasyonlarını 

(steady-state ve dinamik) ve gerçek zamanlı simülasyon araçlarını sağlamış ve mevcut 

sistemlerin yenilenmesinde sevkiyat kontrol birimiyle yakından çalışmıştır. 

 Gasunie: Accenture, ana SCADA bileşenlerinin ve GIS (“Geographical Information Systems – 

Coğrafi Bilgi Sistemleri”) dahil olmak üzere bilgi sistemlerinin uygulamasını gerçekleştirmiştir. 

Accenture ayrıca iş süreçleri tasarımı ve BT mimarisi için detaylı planlama fazlarını 

desteklemiştir. 

 GRTgaz: Accenture, SCADA sistemlerinin yenilenmesi sürecinde proje yönetim desteği 

sunmuştur. Accenture ayrıca müşteriye projenin detaylı planlama, tasarım ve kullanıcı kabül 

fazlarında destek sağlanmıştır. 

Son olarak AB destekli projelere istinaden Elena Boskov-Kovacs Accenture’un bir çok müşteride edindiği 

deneyimlerden bahsetmiştir. Özellikle Accenture AB FP7 çerçevesi kapsamında desteklenen Grid4EU 

projesinde Avrupa Bölgesel Geliştirme Fonu (“ERDF”) ile birlikte proje yönetim desteği sağlamış, 

periyodik çıktılar Avrupa Komisyonu ile imzalanan anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur. Projenin 

detayları aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

Şekil 78 ERDF – Accenture’un Grid4EU Projesi’ndeki Proje Yönetim Rolü 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

5.3.3. Nationalgrid 

Nationalgrid’den Justin Goonesinghe ve Gareth Davies, 9 Mart 2016 Çarşamba günü Accenture İngiltere 

ofisinde delegasyona bir sunum gerçekleştirmiştir. İngiltere iletim sistemine ilişkin, depolama dahil toplam 

giriş kapasitesinin 600 mcm/gün’e ulaştığı ve kış puant talebinin azami 400 mcm/gün’e çıkabildiği 

vurgulanarak, kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, Nationalgrid’in tarihi sunulmuştur. 

Serbestleşme sürecinin 1986’da başladığı ve tam anlamıyla rekabetin 1998’de gerçekleştiği varsayılarak, 

on iki senelik yolculuk aşağıdaki kilit tarihleri içermektedir: 
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 Büyük endüstri ve ticari müşteriler için rekabetin sağlanması (1990), 

 Tüm endüstri ve ticari müşteriler için rekabetin sağlanması (1994), 

 İletim ve Ticaret fonksiyonlarının ayrılması (BG Trading ve Transco, 1994), 

 Doğal gaz mevzuatının yürürlüğe girmesi ve tüm piyasa aktiviteleri için lisanslamanın başlaması 

(1995), 

 Transco’nun Taşıyıcı, British Gas’ın Tedarikçi (hanelere gaz tedariği) ve BG Group’un Upstream 

Şirketi olarak konumlandırılması (1995). 

Dengeleme rejimi ile devam edilmiş olup, İngiltere’de bugün yürürlükte olan doğal gaz dengeleme 

modelinin 15-20 senelik bir çabanın ürünü olduğu ve kullanılan araçlarda, süreçlerde, gaz 

tahminlemesinde ve piyasa katılımının güçlenmesindeki gelişmeler ile Taşıyıcı-Taşıtan arasındaki 

karşılıklı güvenin kritik rol oynadığı belirtilmiştir.   

Taşıtanlar AB ülkelerinde olduğu gibi kendi dengelerini sağlamaları adına teşvik edilmektedir; yani her 

Taşıtan, kendi portföyünü dengelemekten sorumludur. İletim Sistemi İşletmecisi, artık miktarı 

dengelemekte ve dengelemede gerçekleştirdiği işlemler açısından sıfır bakiyeye sahip olmaktadır. 

Dengesizlik halinde Taşıtanlar, aşağıdaki ücretlere maruz kalmaktadır: 

 Dengesizlik Ücretleri: Fazla veya az teslimatın gerçekleşmesi durumunda hesaplanan 

dengesizliklere göre yansıtılan ortalama piyasa fiyatı artı/eksi belirli bir yüzde oranıdır. 

 Programlama Ücretleri: Miktar bildirimleri ve miktar bildirimi değişikliklerine istinaden oluşan 

farklara uygun olarak hesaplanan regüle edilmiş bir ücrettir. 

Şekil 79 Taşıtan Dengeleme Teşvik Mekanizması (İngilizce)  

 

Kaynak: Nationalgrid 

İletim Sistemi İşletmecisi, dengelemeye ilişkin olarak kendi performans ölçütlerine sahip olup, aşağıdaki 

durumlarda İletim Sistemi İşletmecisi teşvik edilmektedir: 

 İletim Sistemi İşletmecisi, alım/satım yönlü işlemlerde piyasa fiyatlarını etkilememelidir. İletim 

Sistemi İşletmecisi, büyük bir etkiye neden olduğu işlemlerde cezalandırılabilir. 

 İletim Şebekesi Stoğu, günün başlangıcındaki seviyesini günün sonunda da korumalıdır. Gün 

içindeki dalgalanmaların boyutundan bağımsız olarak iletim şebekesi stoğu, gün sonunda 

başladığı seviyede günü kapatmalıdır. 

Son olarak “İlginç Bir Gün” örneği gündeme getirilmiş olup, günlük dalgalanamanın hedef seviye olan 351 

mcm’den 38,6 mcm’e kadar saptığı bir örnek tanıtılmıştır. İletim Sistemi İşletmecisi, asgari düzeyde 

toplamda dört alım yaparak iletim şebekesi stoğunu istenilen seviyeye geri getirmiştir. Alım işlemleri 

piyasaya sinyaller göndererek, Taşıtanların daha fazla alım yapmasına ve dolayısıyla alım ve satım 

fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır. Böylelikle asgari seviyede müdaheleyle İletim Sistemi İşletmecisi, 

iletim şebekesi stoğunu hedef seviyeye getirmeyi, Taşıtanların yardımıyla ve piyasa etkinliğini arttırarak 

başarmıştır. 
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Şekil 80 “İlginç Bir Gün” Örneği (İngilizce) 

 

Kaynak: Nationalgrid 

5.3.4. GFI 

İngiltere saha ziyaretindeki son sunum olarak delegasyon, WMBA / LEBA (“The Wholesale Markets 

Brokers’ Association / The London Energy Brokers’ Association”) adına GFI aracı şirketinden Luke 

Jemmett tarafından karşılanmış ve 2 saatlik bir sunum gerçekleştirilmiştir. Başka hizmetlerinin yanı sıra 

GFI, emtia piyasalarında elektrik, doğal gaz, kömür ve emisyon piyasaları dahil olmak üzere hizmet 

sunmaktadır. GFI yeni bir gelişme olarak BGC Grubu tarafından satın alınmış olsa dahi, her iki marka da 

müşterilerine ayrı markalar altında hizmet vermeye devam etmektedir.  

GFI Trayport teknolojisini kullanarak kendi ismini verdiği “EnergyMatch” sistemi üzerinden hizmet 

sunmakta ve bu durum GFI’ın türev ve fiziki enerji sözleşmelerindeki likit pozisyonunu güçlendirmektedir: 

Şekil 81 GFI Ticaret Ekranlarının Görüntüsü (İngilizce) 

 

Kaynak: GFI 
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GFI ekranları üzerinden tacirlere aşağıdaki imkanları sunmaktadır: 

 birden çok piyasadan fiyatlara ve ticaret işlemlerine erişilebilmektedir, 

 herhangi bir piyasada birden çok fiyat için anlık eşleştirme uygulanabilmektedir, 

 anonim kimlik korunarak tacirler, ihalelere katılabilmektedir,  

 fiyat keşfi gerçekleştirilebilmekte, dolayısıyla kullanıcı ve piyasa için şeffaflık arttırılabilmektedir.  

Tezgahüstü piyasalar ve aracılık hizmetleri, likiditenin arttırılması itibariyle aşağıdaki sebeplerden ötürü 

önem kazanmıştır: 

 yüksek likiditenin sağlanması, 

 düşük fiyatlar, 

 aracılı ticaret işlemlerinin, işlem gerçekleştikten sonar değiştirilebilmesi veya iptal edilebilmesi, 

 takas işlemi için zorunluluğun bulunmaması. 

Bu sebeple Avrupa’daki enerji ticaretinde aslan payı, Tezgahüstü piyasalarda, yani borsa harici 

platformlardadır. Aracılar, arz ve talebin eşleştirilebilmesi adına platformlar üzerinden işlem 

gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki şekil, bu savı desteklemektedir: 

 

Şekil 82 Avrupa Enerji Piyasaları Kompozisyonu (Şubat 2016) (İngilizce) 

 

Kaynak: GFI, Trayport 

 

Dikkate değer olarak İngiltere enerji borsasındaki yüksek hacim ve diğer Tezgahüstü piyasalarında 

oluşan karşılaştırılabilir hacimler öne çıkmaktadır. Emisyon piyasaları hariç diğer tüm piyasalarda 

Tezgahüstü piyasalar, enerji borsalarına göre daha yüksek hacimlere ulaşmışlardır. Özellikler 

İngiltere’deki elektrik ve Avrupa doğal gaz borsalarında güçlü piyasa oyuncuları, karşılıklı yüksek kredi 

limitleri sebebiyle işlemlerini takas merkezleri üzerinden geçirmemektedir. Buna karşın kömür piyasasının 

yaklaşık %100’ü, aracılar üzerinden gerçekleşmekte ve takas işleminden geçmektedir. 
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6. SONUÇ 

Saha ziyaretlerinin sonuncunda aşağıdaki ana çıkarımlara varılmıştır: 

 İtalya örneğinden yola çıkarak Türkiye’de vadeli ve türev işlemler piyasaları Borsa İstanbul 

(BİST), gün öncesi ve gün içi piyasalar EPİAŞ ve dengeleme piyasası BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi veya onun adına EPİAŞ tarafından işletilebilir. 

 Tasarım aşamasında detay seviyede tartışılması gerekli ise de, miktar devri, piyasa dönüşüm 

sürecinin önemli bir faktörü olabilir; BOTAŞ Ticaret, serbest olmayan tüketiciler için yeterli 

miktarda doğal gazı tedarik ederek, portföyünün geriye kalan kısmının özel sektöre ayrı bir 

platform üzerinden transferini sağlayabilir. 

 İletim Sistem İşletmecisi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve olgunlaşmış bir doğal gaz piyasasına 

ulaşılması, idari fonksiyonlar, varlık yönetimi, ticari süreçler ve şebeke operasyonları gibi farklı 

alanlarda kompleks projelerin aynı anda yürütülmesine bağlıdır. Bu sebeple gelişmiş ve yetkin 

danışmanlık hizmetlerinin temini, hatalardan kaçınmak ve en kısa sürede hedeflere ulaşma adına 

birinci ön koşuldur. 

 Borsa kurulumu görece olarak kısa zaman ve ön koşullarına oranla daha az çaba 

gerektirmektedir. Ön koşulların tamamlanmasıyla birlikte bir çok borsa işletmecisi konuya ilgi 

duyacaktır. Bu sebeple borsa kurulumuna dair harekete geçmeden önce ilk olarak bu ön 

koşulların tamamlanmasına odaklanılmalıdır. 

 ECC, takas tarafı olan bir katılımcıyı işlemler için garantör olarak zorunlu kılmakta olup, bu 

katılımcı nakdi uzlaştırma hizmetleri sunmaktadır. Takas tarafı olan katılımcılar, gerekli teminat ve 

nakdi miktarları, takas tarafı olmayan katılımcıların (örn. taşıtanların) ticari işlemlerde ve 

sonucunda oluşan nakdi uzlaştırma işlemlerine katılım göstermesi için sağlamaktadır. ECC, bu 

sebeple, takas tarafı olmayan katılımcıların iflas veya ticari yükümlülüklerini yerine 

getirememelerine ilişkin herhangi bir risk taşımamaktadır. 

 ECC, merkezi bir karşı taraf olarak, pozisyonları netleştirmek ve piyasa katılımcılarından alınan 

teminatları zorunlu kılmak suretiyle riski azaltmaktadır. Daha büyük ölçekli bir iflas durumunda ise 

ECC, kendi kaynaklarını ve bir iflas fonunu hazır tutarak piyasanın zarar görmesini 

engellemektedir. 

 PRISMA ürünlerin standartlaşmasını ve rezervasyon platformlarının oluşumunu mümkün kılarak 

ürün sayısının artmasında ve birleşik sınır ötesi ürünlerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Kapasite 

ürünlerine, ihaleler yoluyla birincil piyasada ve PRISMA tarafından yönlendirilen ikincil piyasada 

erişilebilmektedir. PRISMA, birincil ve ikincil kapasite ticaretine yönelik AB Kapasite Tahsis 

Şebeke Düzenlemeleri’ne uyumlu olarak ihaleler düzenlemekte ve ihale yöntemleri, kapasite 

ürünlerine göre farklılık göstermektedir. 

 Gaspool benzeri bir piyasa bölgesi yöneticisi tarafından yönetilen dengelemede, tolerans ve gün 

sonu ticareti bulunmamakta ve piyasa bölgesi yöneticisi, tüm dengeden sorumlu grupların (örn. 

dengeden sorumlu taşıtanlar) hesaplarındaki denge pozisyonlarını açıklamaktadır. Sonuç olarak 

dengesizlik ve programlama ücretleri oluşmaktadır. 

 Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen etkin bir giriş-çıkış sisteminde, bildirimi gerçekleştirilen 

doğal gaz hacimleri, saatlik ve günlük olarak kontrol edilmektedir. Miktar bildirimi değişikliğinin 

zamanında yapılmaması sonucu dengesizlik halinde piyasa bölgesi yöneticisi, ilgili hacimleri, 

dengeden sorumlu gruplar adına ve hesabına dengelemektedir. 

 Taşıtanlar AB ülkelerinde ve İngiltere’de kendi dengelerini günlük olarak sağlamak adına teşvik 

edilmektedir; yani her Taşıtan, kendi portföyünü dengelemekten sorumludur. İletim Sistemi 

İşletmecisi, artık miktarı dengelemekte ve dengelemede gerçekleştirdiği işlemler açısından sıfır 

bakiyeye sahip olmaktadır. İletim Sistemi İşletmecisi, dengelemeye ilişkin olarak kendi 
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performans ölçütlerine sahip olup, asgari seviyede müdahale etme anlamında ayrıca teşvik 

edilebilir. 

 İletim Sistemi İşletmecileri, piyasa bölgesi yöneticisinin yansıttığı günlük dengesizlik tutarları, 

dengeleme hizmetleri ve diğer dengeleme aktivitelerinden kazanç veya kayıp elde etmemesi 

prensibine uygun olarak “sıfır bakiye”ye sahip olmalıdır. Bu sebeple, piyasa bölgesi yöneticisi, 

günlük dengesizlik ve gün içi oluşan diğer tutarlardan oluşan maliyet ve gelirleri taşıtanlara 

yansıtmaktadır. Piyasa bazlı dengeleme aktivitelerine bağlı olarak oluşan maliyetler, taşıtanlara 

orantılı olarak yansıtılmalıdır. Sayaçları günlük okunan müşteriler ile günlük okunmayan 

müşteriler, ayrı hesaplarda takip edilmekte ve sıfır bakiye fiyatlandırmaları, hesap türüne göre 

farklılık göstermektedir. 

 ONTRAS benzeri İletim Sistemi İşletmecileri, kontrolündeki şebeke için AB mevzuatına (REMIT) 

tam uyumlu olmak amacıyla, şebekesindeki noktalardaki bakım, basınç, kesinti, kapasite, 

bildirim, akış, üst ısıl değer, sülfür oranları, vb. bilgilerini, kendi yönettiği “Şeffaflık Platformu” 

üzerinden paylaşmaktadır. Şeffaflık platformunda yer alan doğal gaz kalitesine ilişkin ve diğer 

ilgili bilgilerin yayımlanması, AB İşlerlik ve Veri Paylaşımı Şebeke Düzenlemeleri’ne uygun 

şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 Almanya örneğinde ONTRAS ve diğer tüm İletim Sistemi İşletmecileri her yıl, gelecek 10 yıl için 

farklı senaryoları içeren şebeke gelişim raporu yayımlamaktadır. Raporun oluşturulması 

sürecinde Taşıtanlara danışılmakta ve raporun tesliminden sonra Düzenleyici Kurum, rapordaki 

varsayımları kontrol ederek revizyonlar talep edebilmektedir. Raporun kabulünden sonra 

Düzenleyici Kurum, raporda yer alan sermaye ve işletme giderleri (CAPEX/OPEX) 

gereksinimlerine istinaden tarifeleri güncellemekte ve plana uygun olarak gerçekleştirilen 

yatırımları denetlemektedir. Düzenleyici Kurum, zaman çizelgesine göre uyumu kontrol etmekte 

ve nihai plana uygun olarak yapı sürecini yönlendirmektedir. 

 Standartlaşmış ve kabul görmüş EFET benzeri sözleşmeler, Avrupa enerji ticaretinin açık, şeffaf, 

sürdürülebilir ve likit toptan satış piyasalarında, ulusal sınırlar ve diğer engellere maruz 

kalmadan gerçekleştirilmesini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmaktayı amaçlamaktadır. EFET Avrupa 

enerji toptan satış piyasalarının işleyişi ile bu piyasalardaki tacirlerin ve destek birimlerin 

performansını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum piyasaların fonksiyonalitesini 

güçlendirmekte ve likiditesini kolaylaştırmaktadır. 

 Başarılı bir doğal gaz hub’ının geliştirilmesinde aşağıdaki gereksinimler öne çıkmaktadır: 

o Bir hub geliştirilirken ilk hamle avantajına sahip olmak ve belirli bir bölge için referans 

teşkil etmek çok önemli olduğu gibi, piyasa gerekliliklerine göre, müşterileri de dinleyerek 

gelişmek ve öncü olmak da kritiktir, 

o İyi işleyen bir piyasa ortamı ve müşteri gereksinimlerini karşılamaktaki performans, ulusal 

veya başka bir düzenleyici kuruluşun piyasayı tümüyle revizyondan geçirmesine ihtiyaç 

duyurmayacaktır, 

o Zeebrugge Hub’ındaki başarı hikayesi, Belçika’nın düzenleyici kuruluşu olan CREG’in 

Belçika ticari ortamını mevcut yapı taşları üzerinden ticareti derinleştirmek adına elden 

geçirmesine olanak tanımıştır. 

 Bir yazılımın geliştirilmesi piyasada likiditeyi oluşturmamakta ve tacirler, alışık oldukları Trayport 

veya benzeri şirketler tarafından sunulan kullanıcı dostu ekranlar üzerinden borsalarla güvenilir 

ilişkiler kurmak istemektedirler. Yazılımın iyi olup olmaması likiditeye belirli oranda katkı 

sağlamaktadır; likidite karşılıklı güven çerçevesinde oluşmaktadır. Yüksek likidite, Trayport 

örneğinde olduğu gibi, borsalar ve aracılar üzerinden günde 10,000 işlem gerçekleştiğinde 

sağlanmaktadır. 
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 Dengeleme sürecinde İngiltere’de bugün yürürlükte olan doğal gaz dengeleme modelinin 15-20 

senelik bir çabanın ürünü olduğu ve kullanılan araçlarda, süreçlerde, gaz tahminlemesinde ve 

piyasa katılımının güçlenmesindeki gelişmeler ile Taşıyıcı-Taşıtan arasındaki karşılıklı güvenin 

kritik rol oynadığı belirtilmektedir. 

 İdeal bir piyasa ortamında İletim Sistemi İşletmecisi, piyasa işleyişine asgari düzeyde müdahale 

etmeli, alım/satım yönlü işlemleri piyasaya sinyal göndererek Taşıtanların sinyalleri takip etmesini 

sağlamalıdır. Böylelikle asgari seviyede müdaheleyle İletim Sistemi İşletmecisi, iletim şebekesi 

stoğunu hedef seviyeye getirmeyi, Taşıtanların yardımıyla ve piyasa etkinliğini arttırarak 

başarmıştır.



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriği hakkında tek 

sorumluluk sahibi Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini 

yansıttığı iddiası ile kullanılamaz.  

                                                                                                                                    
  

                                                                        

 


