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SUNUŞ
Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı vb. üstünlükleri
ile 1980’li yılların sonundan itibaren Türkiye enerji sektörüne giren doğal gaza talep, hızla artmıştır.
Doğal gazın ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında 522 milyon m³ düzeyinde olan doğal gaz tüketimi,
18 yıl içinde 51,5 kat artışla 2005’te 26.865 milyon m³’e ulaşmıştır. 2006 yılı için EPDK’nın tüketim
tahmini 30.121 milyon m³’tür.Doğal gazın kentlerde ve sanayide kullanımının yaygınlaşmasının yanı
sıra, yeni tesis edilecek santrallerde yakıt olarak kullanılmasıyla, doğal gaz talebinin daha da artacağı
ve 2010 yılında 43.297, 2015 yılında 53.616, 2020’de ise 62.468 milyon m3’e ulaşacağı BOTAŞ’ça tahmin edilmektedir.Yoğun tüketim miktarlarına karşın halen ülkemizde faal bir doğal gaz depolama tesisi
bulunmamaktadır.
Doğal gaz tüketim artışındaki en büyük etken, elektrik enerjisi üretiminin yaygın bir biçimde doğal
gaza dayandırılmasıdır. Bunun ana nedeni ise hatalı ve abartılı doğalgaz talep tahminleri sonucunda
Türkiye’nin imzaladığı gaz alım anlaşmalarıdır. Bu yöndeki politikalara karşı, Odamız ve diğer meslek
odalarının yönelttiği öneri ve eleştiriler, TMMOB ve bağlı Odalar ile Devlet Planlama Teşkilatı’nın gaz
talep tahminlerinin abartıldığı, doğal gaza dayalı yeni enerji santrallerine ihtiyaç olmadığı yolundaki
uyarıları da dikkate alınmamıştır. İthal ettiği doğal gazın %65’lere varan kısmını elektrik üretiminde kullanan, elektrik üretiminin %45’lere varan kısmını doğal gaza dayandıran ülkemizde, bugün, doğal gaza
bağımlılığın sonucu olarak yaşanan maliyet artışına bağlı enerji krizlerinde öncelikli olarak özel sektörün
doğal gaz yakıtlı santrallerinde elektrik üretimini durdurmaları, krizleri derinleştirmektedir.Türkiye, halen
mevcut ve öngörülen tüketim miktarlarının üzerinde alım sözleşmeleriyle, alınan gazın parasını nakit
ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, “Al ya da Öde” yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.Öte yanda, mevcut
doğal gaz anlaşmalarının bir bölümünün süreleri 2010 yılında sona ermektedir.Bu durumda,Rusya’ya
olan bağımlılığının azaltılması, arz kaynaklarının Mısır, Türkmenistan vb. projelerle çeşitlendirilmesi,
yurt içinde doğal gaz aramalarının ve üretiminin arttırılması, fazla gaz arzının Avrupa’ya ihraç edilmesi
vb. politika ve uygulamalar gündemdedir.
9 Şubat 1990 tarih ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile doğal
gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılmasında tekel konumuna getirilen BOTAŞ’ın, 2 Mayıs 2001
tarihinde yasalaşan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu konumu sona ermiştir. 2001 yılında
IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda “15 günde 15 yasa” aceleciliği ile çıkarılan yasalardan
biri olan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre 2009 yılına kadar BOTAŞ’ın alım sözleşmelerinin
her yıl % 10’unun ihale yoluyla özel kuruluşlara devredilmesi öngörülmektedir. Böylece doğal gaz
ithalatındaki kamu tekeli özel sektöre ve piyasaya devredilmiş olacaktır. Şu ana kadar yapılan ihalelerle
kentsel doğal gaz dağıtımı ve satışında, az sayıda grup etkin olmuştur.
Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla, EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı
kentlerde, “Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisansları”nı ihale etmektedir. İhalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli olarak en düşük bedeli teklif eden şirketlere, 30 yıllık süreyle ihale kapsamı kentlerde kentsel
doğal gaz dağıtım lisansı verilmektedir. Bazı şirketler ihaleleri sıfır hizmet amortisman bedeli ve abone
bağlantı bedeli ile kazanmıştır.Bu ilk bakışta kullanıcı yararına gözükmektedir.Ancak, sekiz yıl boyunca
satın aldığı gazı müşterilere karsız satacak olan ve abonelerden bağlantı bedeli almayacak olan bu kentsel gaz şirketlerinin, yatırım ve işletme giderlerini nasıl karşılayacağı merak konusudur. Sekiz yıl boyunca

sürekli zarar edecek bir işletmenin,bir süre sonra bu durumu gerekçe gösterip,sözleşme değişikliği vb.
talepler öne sürüp-sürmeyeceği, zarar ettiği gerekçesiyle yatırımı durdurmaya ve geciktirmeye yönelmesi halinde ne tür önlemler alınabileceği vb. sorular da yanıt beklemektedir.
Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerinin tümü için geçerli olacak, ülke çapında zorunlu uygulaması olan
İç Tesisat, Servis hattı, Şebeke Yapım ve Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşüm Şartnameleri yoktur.
Bu durumda, her kent ve şirketin uygulamaları farklı olabilmektedir. Bu düzensizliğin bir an önce giderilmesi ve ülke çapında geçerli olacak yapım şartnameleri ve uygulama birliğinin tesisi zorunludur.
Makina Mühendisleri Odası bugüne değin, “Doğal gazla ilgili kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını,
bilgilerin yaygınlaşmasını, herkesçe erişilebilir ve kullanılabilir olmasının sağlanmasını, doğal gaz
temin politikalarının belirlenmesinde kapalı kapılar ardındaki gizli diplomasi yerine, ilgili tüm kesimlerin
katılacağı ulusal strateji belirlenmesi çabalarına ağırlık verilmesi.” görüşlerini savunmuştur. Odamız bu
anlayışla, bilginin paylaşılması, sorunların belirlenmesi, tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
amacıyla Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi’ni düzenleme kararı almıştır.
Kongre’de :
-

Türkiye’nin doğal gaz temin ve ihraç politikaları
Kentsel doğal gaz kullanımında konutlar ve sanayi iç tesisat uygulamaları
İletim ve dağıtım hatları
Kentsel doğal gaz dağıtım şebekeleri ve servis hatları
Elektrik üretimi için doğal gaz kullanımı
Türkiye’de doğal gaz sektörünün yeniden yapılandırılması
Türkiye’nin doğal gaz temin ve tüketim politikaları

Ana başlıkları altında yukarıda sözü edilen strateji, politika ve uygulamaların ve bunlarla ilgili düzenleyici mevzuatın ve denetim çalışmalarının, ilgili tüm tarafların katılımıyla ayrıntılı bir şekilde tartışılması,
sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi öngörülmektedir.
Kongre’de sunulan bildirilerden oluşan bu kitabı üyelerimizin ve sektörün ilgisine sunuyor ve kitabın
herkese yararlı olmasını diliyoruz.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, etkinliğe katılan tüm delegelere ve katkı koyan herkese
teşekkürlerimizi sunarız.
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TWO GREEN LIGHTS NEEDED: ENERGY CONNECTIONS
BETWEEN THE CASPIAN, TURKEY AND EUROPE
John ROBERTS
Energy Security Specialist, Platts

The European Union would like to see the creation of a natural gas pipeline system all the way from
the eastern shores of the Caspian to the heart of Europe. But while such a project is technically feasible
– and, indeed, considerable planning is already in train for development of much of the route –
problems of resource development and timing could well prove sufficient to ensure the project never
gets really under way. As with so many energy projects seeking to connect Caspian producers with
Europe, the various core elements of a system to carry gas from both sides of the Caspian to hard cash
markets in Europe require a double green light: one for the commercial practicality of a project, the
other for its political acceptability.
As for Turkey, there’s the question of its own energy – and political – ambitions to consider. Without
active Turkish involvement, the concept of a transport system that would enable all the Caspian’s gas
producers to secure full market prices for their gas exports is doomed to failure. And, right now, it is
far from clear that Turkey and the European Union see eye-to-eye on core gas issues.
Searching for a Political Green Light
Commercial issues obviously have to underpin development of major new pipelines. But because so
much of the recent activity concerning development of a gas transit system from the Caspian to
Europe has taken a political form, this aspect is tackled first.
The underlying concept of the system is relatively straightforward; it is to plug the missing links of a
system that is already technically capable of delivering at least some gas to the European Union,
essentially through the construction of one new pipeline between Turkey and Central Europe and the
development of some kind of a transportation system that can carry gas from the eastern shores of the
Caspian to the western.
Two main elements of the system already exist. One is the South Caucasus Pipeline (also commonly
known as the Baku-Tbilisi-Erzurum - BTE pipeline), whose physical construction was completed last
year, and which connects Azerbaijan with Georgia and Turkey. The other is Turkey’s own East-West
trunkline, now capable of carrying gas from both Iran and Azerbaijan to western Turkey. A new
pipeline from Karacabey in Turkey to Komotimi in Greece, due to be opened in July, extends this
system into the EU, whilst implementation of an extension Programme to carry the new TurkeyGreece line onwards to the Italian port of Otranto, thus fulfilling an EU-assisted project, the TurkeyGreece-Italy interconnector, is also underway and could be operational as early as the first quarter of
2009. A second Greece-Italy line, but passing through Albania, is also under consideration.
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The two missing elements are the TransCaspian connection itself and a system for delivering gas from
Turkey to the heart of Europe. The first, generally dubbed the TransCaspian Pipeline (TCP), has only
barely entered the realm of pre-feasibility studies; the second is both the subject of the intensive
development programme by the leading gas companies of Turkey, Bulgaria, Romania, Hungary and
Austria who have come together to form the Nabucco pipeline project – and of potentially pre-emptive
targetting by Russia’s Gazprom, which has announced so far undetailed plans for its own pipeline
covering essentially the same ground as Nabucco.
TransCaspian Gas Connections
In March 2006, the European Council, which comprises the heads of government of the EU’s member
states, stated in a European Summit declaration that “new gas supply routes should be opened up in
particular from the Caspian region and North Africa.”1 The initial focus was on a TransCaspian Gas
Pipeline (TCGP) from Kazakhistan to Azerbaijan, where it would connect up with the South Caucasus
pipeline, then under construction but now effectively completed.
"We hope that in the nearest future we will be able to support construction of a new pipeline to the
EU, the choice is likely to be the Trans-Caspian pipeline," Hugues Mingarelli, the European
Commission’s Director for East Europe, the Caucasus and Central Asia, told a press conference in the
Kazakh capital of Astana in October. “The main purpose of the European Union is to provide energy
for the EU countries. In order to achieve this we need to diversify not only energy sources, but
transportation routes as well. Therefore the EU pays a lot of attention to the Caspian basin," Mingarelli
added.
More recently, however, the EU has changed its focus, not least because of fierce Russian opposition
to the concept of laying pipelines on the seabed of the Caspian so long as the five states bordering the
inland sea have not reached a multilateral agreement on how to divide – or share – the sea’s waters
(although some have concluded bilateral agreements for developing oil and gas resources lying
underneath the seabed). On 23 July 2001, a one-day burst of gunboat diplomacy by Iran proved
sufficient to halt BP’s exploration at the disputed Alov/Alborz field; an equivalent use of even modest
naval power by Russia would clearly prove sufficient to halt any pipelaying to which Moscow
objected. Under these circumstances it would appear that construction of a gas pipeline from
Kazakhstan to Azerbaijan would either require Russia’s approval – something it appears unlikely to
grant – or a measure of direct physical protection by the countries which the pipeline would hope to
serve, something which would appear to be equally difficult and unlikely to obtain.
As a result, the European Union is looking to compressed natural gas (CNG) as a solution to the great
conundrum of how to develop a transit corridor to carry Caspian gas to hard cash European markets.
At present, there are no firm plans, only concepts. When EU officials met with Kazakh and Azeri
teams in Baku on 2 April to consider how the EU might attain its strategic objective of securing access
to Caspian gas, all kinds of volumes, transportation mechanisms and routes were considered, but with
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a particular focus on CNG as a way of transporting Kazakh, and possibly Turkmen, gas across the
Caspian for input into the South Caucasus Pipeline from Azerbaijan to Turkey.2
At the Baku meeting, the participants agreed that a pre-feasibility study, commissioned by the EU and
expected to be completed in or around September, will address the core elements of the problem. It
will look at routes, including options for increased delivery of Kazakh gas through Russia as well as
ways of establishing a gas link between Kazakhstan and Azerbaijan. It will also look at volumes, with
participants mentioning as much as 70 bcm/y (billion cubic metres a year) and as little as 10 bcm/y as
prospective deliveries for trans-Caspian shipment.
Kazakh participation ensured the participants took careful account of possible pipeline connections
across Russia to Europe – not least because all current Kazakh gas exports flow to or through Russia.
But the focus of the study, to be funded by the EU’s INOGATE programme and carried out by the
UK’s Mott MacDonald and Greece’s Kantor, will largely be on ways of carrying gas across the
Caspian.
Three systems will be considered; a pipeline, shipment as liquefied natural gas (LNG) and
transportation as CNG. However, the strong Russian opposition to the concept of laying a physical
pipe on the Caspian seabed makes the pipeline option a long shot at best. LNG, which Georgian
government officials consider to be one way by which gas from the Caspian’s eastern shores might be
transported to Azerbaijan and thence piped via Georgia and Turkey to EU markets, will at least be
briefly considered. But the sheer expense of LNG – in terms of liquefaction, shipping and
regasification infrastructure – makes it far more suitable for long-haul gas carriage than for the 500 or
600 kilometres passage across the Caspian.
Thus CNG will be the prime focus, although at this stage no-one knows just how much this might cost.
Indeed, that’s the purpose of the study, to see whether transit as CNG makes commercial sense in the
specific circumstances of Caspian gas development. But there is some considerable scope for even
relatively expensive trans-Caspian shipping costs. At present, eastern Caspian producers currently
secure between $100 and $135 per thousand cubic metres (tcm) for their gas sales to Russia, with
Russia understood to be offering Kazakhstan an increase to $147/tcm so long as the Kazakhs
acquiesce in some other energy agreements. But with Russia selling gas to a variety of European
markets at around $280-300/tcm, there is clearly some scope for payments to cover the cost of transCaspian transit that, in normal market circumstances, might appear too large to contemplate. Given the
uncertainties surrounding construction of compression and decompression facilities and introduction
of a suitable tanker fleet into the Caspian to handle such traffic, no-one is yet prepared to hazard even
a wild guess as to what the tariff per cubic metre might be for gas shipments across the Caspian in this
fashion.
While the EU is primarily looking to Kazakh gas at this stage, it is also preparing to open preliminary
discussions with Turkmenistan to see whether the new regime of Gurbanguly Berdimukhammedov,
which did not send any representatives to the Baku meeting, would be interested in developing a new
export route to the west.
2

. This section of this paper is based on a series of extensive enquiries carried out by the author in Azerbaijan
and Kazakhstan in April 2007.
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Nabucco and Connections to Central Europe
Nabucco: It is the Nabucco project, however, which probably holds the key towards major EU
diversification from specific dependence on Russian supply. In essence, Nabucco is a project which
can carry up to 30 bcm/y of gas from a multiplicity of prospective or potential suppliers via Turkey to
core EU markets by means of a terminal at Baumgarten in Austria. There are two main customers in
mind - and a third is a logical prospect. The first customers are the countries through which the line
passes: Bulgaria, Romania and Hungary. Supplies by Nabucco would, initially, not so much replace
Russian deliveries as take care of prospective demand increases. In the long-term, however, Nabucco
offers a real prospect of reducing Russia’s share of this market.
The second group of customers comprises commercial offtakers at Baumgarten. Current efforts are
focussed on smaller gas consumers but, as the line develops, major purchasers can be expected to join
the bidding.
The third, logical, customer is Ukraine (and Moldova). A spur from Romania to Ukraine – possibly
involving little more than a reversal of current Ukraine-Romania gas connections, would provide
Ukraine with its best – and cheapest (in terms of development cost) alternative to current dependence
on Russia – a sore point for many Ukrainians in the wake of the gas imbroglio of 1-2 January 2006.
One great advantage of the Nabucco project is that it can be developed in two clear stages. The first
relies essentially on existing capacity through the Turkish pipeline system and thus reduces initial
expenditures to construction of the line from Turkish Thrace to Austria. A second phase will involve
expansion of Turkey’s East-West trunkline, in effect, laying of a new parallel pipe, and expansion of
the Turkey-Austria sections by means of new pressure stations. Nabucco is already far advanced in
terms of detailed planning and feasibility studies. But strong EU support in terms of financing – the
EIB might be an appropriate vehicle – would clearly help.
Searching for a Commercial Green Light
The underlying rationale for new connections from the Caspian, and for Nabucco in particular, is the
EU’s projected requirement for considerable increases in gas imports. This paper is not about the
corporate commerciality of a project – what it is concerned with in this context is whether the Caspian
producers can make the kind of contribution to European energy supply that would justify the
development of the missing links in a Caspian-EU gas transit system .
This is considered in three parts: European demand; prospective long-term resource availability; and
the issue of synchronicity, marrying short- and medium-term availability of specific gas resources with
the anticipated timeframe for development of the transit system.
European Demand
The pattern of prospective European demand for gas is far from clear. It will be shaped by several
factors including the rate of decline in existing and nearby gas fields, notably those of the North Sea;
the ability of existing suppliers to increase export availabilities, notably Qatar, Algeria and Russia; the
availability of new sources of supply, notably the Caspian; and the determination of the EU to

4

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

implement the energy savings policies and programmes developed by EU Energy Commissioner
Andries Piebalgs.
Suffice it to say that a combination of factors makes it unlikely that European gas demand will rise as
quickly as it was generally anticipated to do in forecasts carried out in or before 2006.
That there will be some increase in European gas demand is not questioned, nor is the concept that the
EU’s internal gas supplies (even if Norway is treated as if it were an internal EU producer) are
expected to fall. What does look likely, however, is that whilst gas imports are likely to continue to
grow over the next quarter century, the relative role of Russia looks likely to change. Russia looks set
to supply a smaller proportion of EU gas imports than heretofore, but with an overall increase in EU
import dependency, its crucial importance as a supplier – indeed, as the EU’s biggest supplier – will
remain intact. That being said, the EU remains equally if not more important to Russia as its key
market – or markets.
Table: Key Demand and Production Figures for Europe and Leading Suppliers
(In billions of cubic metres per year - bcm/y)
Key demand figures
2005

EU - 25
471.2

Russia
405.1

Ukraine
72.9

Turkey
27.4

Key production figures
•
EU-25
•
Russia
•
Norway
•
Algeria
Source: BP

2005
199.7
598.0
85.0
87.8

Balance to 2020
EU-30 demand
EU-30 own supply*
Net EU-30 imports
• Russia pipe
• N. Africa pipe
• Caspian
• LNG
* (including Norway)
Source: Edison

2005
575
330
245
150
40
10
45

2030
700-750
220
480-530
210
75
50
150-200
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Prospective Long-Term Resource Availability
Although problems in EU-Russian relations, the Iranian nuclear imbroglio and security conditions in
Iraq mean that the focus on increasing EU gas supplies from the east is now firmly fixed upon the
Caspian, it should be noted that any system that connects Caspian gas to the bulk of the EU via Turkey
also serves to ensure there is an improved technical ability for the EU to import gas from a wide array
of additional sources. These include Russia and Iran, which are already connected to Turkey’s pipeline
system; Egypt, which is exporting pipeline gas to Jordan and which has plans to extend the pipe up to
turkey; Iraq, where potentially 10-20 bcm of gas could be produced and then exported from northern
fields to Turkey; and even leading gas producers in the Gulf Cooperation Council, such as Qatar, the
UAE and Saudi Arabia.
In 2004, the International Energy Agency produced a prospective distribution of sources for a putative
441 bcm increase in EU gas imports between 2004 and 2030. This table – best considered as a
scenario for guidance rather than as a considered forecast – shows the relative importance of the
Caspian in EU thinking at the time. What has changed is that Iran, which might reasonably be said to
account for around half of the putative 157 bcm/y of prospective Middle East imports, remains out of
the picture so long as the leading EU member states remain concerned that it is seeking to develop
military nuclear capabilities as well as civil nuclear power. At the same time, Russia’s ability to
increase its own exports is now in much greater doubt than three years ago. For example, Russian
Energy and Industry Minister Viktor Khristenko said in October 2006 that “By 2015, Russia’s gas
exports will grow 52 percent to 257 billion cubic meters.” He then added that LNG exports to AsiaPacific markets would constitute 61 bcm, or 22 percent of total export volume, in 2015. In effect, he
was saying that piped gas exports – in other words, the increase in exports available for European
delivery (or for possible sale to China, should the East Siberia Pacific Ocean pipeline be fully
constructed) – would amount to no more than 27 bcm.
Table: The EU’s Gas Import Balance to 2030
1. Gas Supplies to Europe in 2005
Total Imports
271.5
Russia
123.0
Norway
79.6
Algeria
56.8
Non-Russia
148.5
Source: BP
2. Prospective Additional Gas Supplies to 2030
Russia
Central Asia
Middle East
West and North Africa
Americas (mainly Trinidad & Tobago)
Source: IEA, 2004

An extra 79 bcm/y
An extra 51 bcm/y
An extra 157 bcm/y
An extra 136 bcm/y
An extra 18 bcm/y
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Synchronicity: Marrying Short- and Medium-Term Elements
The key issue in actual development of a Caspian-European pipeline system – particularly for the
Nabucco project – is synchronicity. The promoters of Nabucco are at the stage where they hope to be
able to take a firm decision to go ahead with actual construction of the €4.6 billion dollar project later
this year. They would like to see it carry its first gas to Europe in 2011-2012. The problem is whether
they can manage to secure sufficient volumes of gas to go ahead with the project without recourse to
supplies from either Iran or Russia. Iran does want to export gas to Europe and Iranian Oil Minister
Kazem Vaziri-Hamaneh presumably had Nabucco in mind when he announced on 31 January that Iran
had signed preliminary agreements with both Austria and Switzerland for gas deliveries in 2012.
At this stage, both Nabucco and the Turkey-Greece-Italy interconnector are essentially predicated on
the same combination of supply sources. The first is Turkey’s excess imports, since for the next
several years Turkey’s agreed import volumes will continue to exceed actual or projected
consumption. Much depends on the terms of various specific import contracts. Turkish imports from
Iran are – from an Iranian perspective – almost certainly available for re-export from Turkey and,
indeed, Iran has held talks with Greece on this subject. However, Turkey is also engaged in a complex
dispute with Iran concern both the reliability and quality of Iranian gas deliveries and, with the
concept of Iranian supplies to the EU still raising considerable political questions, at this stage only
minimal volumes of Iranian gas may prove to be available in practice.
Likewise, the prospect of importing gas from Russia via Turkey raises significant questions, not least
of which is whether the new pipelines required to augment Russian gas deliveries to Turkey – Russia
is currently discussing the prospect of doubling the Russia-Turkey Blue Stream gasline from 16 to 32
bcm/y – will be fed with new sources of Russian production or whether they will simply result in
reduced exports to other parts of Europe via existing pipelines. It should also be noted that the issue of
Turkish re-exports goes to the heart of EU concepts of a single integrated market and the extension of
the Energy Community in South East Europe to include Turkey.
The second supply source is Azerbaijan, which is due to start delivering gas to Turkey towards the end
of this year. Deliveries are due to reach a plateau of 6.6 bcm in 2008-9 and will stay at that level until
around 2012, which is when Stage Two of Azerbaijan’s Shakh Deniz gasfield is due to come on
stream, potentially doubling output through the SCP pipeline.
In theory – if all its prospects came to fruition and if there were to be an almost immediate acceleration
of Azeri gas development – Azerbaijan alone might be able to provide the estimated 9-10 bcm
required to start Nabucco in or around 2011-12 whilst still providing around 12 bcm to cover already
committed deliveries of 8-11 bcm/y to the Turkey-Greece-Italy interconnector and a little more
required to cover core commitments to Georgia. But pushing Azerbaijan exports up to the 20 bcm/y
level, whilst also supplying around 12 bcm/y for a growing domestic market, will depend on several
factors, not least of which is that most of the appraisal wells for the second stage of the giant Shah
Deniz gasfield have yet to be drilled, which means it will not be possible to gauge the field’s output in
the critical years 2012-18, when the new connections to Italy and Austria are intended to be in service,
until late 2008 or early 2009.
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So there is now an increasing focus on prospective gas reserves lying underneath the deepwater
section of the giant Azeri-Chirag-Guneshli oil reservoir. But the current BP-led Production Sharing
Agreement (PSA) does not cover this geological layer, and discussions are only starting on the terms
under which BP and its ACG partners might even launch exploratory drilling into a reservoir
considered capable of yielding as much as 10 bcm/y.
Conclusion: The Role of Turkey
Energy is a core element in the interrelationships between Turkey, the EU and Russia. On the
assumption that energy agreements are not likely to be reached that are prove equally satisfactory to
all three sides in this triangle, the key question is the way in which bilateral EU-Russian, RussianTurkish and Turkish-EU energy relations evolve.
From an EU perspective, one question in particular needs to be posed: Can the EU afford to be at odds
with both Russia and Turkey? Turkey plays a crucial role in EU thinking. The EU’s energy policy, so
far as external supply is concerned, is essentially predicated on three declared pillars: increased
reliance on North Africa; securing access to Caspian gas; and flexibility through increased reliance on
LNG. There is also a fourth, unstated pillar: leaving the door open to Middle East pipeline gas,
especially from Iran, by means of developing the Nabucco pipeline.
A report by the Trans-European Network (TEN) in September 2006, considering prospective gas
supplies, noted that:
“In this context, Enlarged European Union will need approximately 300 bcm gas additionally that is
not contracted yet. It is estimated that as much as 100 bcm gas can be supplied through Turkey in the
long term and Turkey has been studying on pipeline projects to transit around 40 bcm natural gas to
Europe in short to medium term.
“In addition those, we’re also negotiating on the related terms and conditions for the extension of Arab
Gas Pipeline (from Egypt) to Turkey with final destination to Europe. We believe that with this project
Turkey will further have a chance to enhance its security of supply together with its partners.
Intergovernmental negotiations together with the technical studies among the respective national gas
companies are being continued.”
Put simply, the EU’s energy security policy depends on close cooperation with Turkey. Yet at the
same time, Turkey faces a dilemma. It has historic connections with both Russia and the Caspian
producers. It has a strong friendship, effectively amounting to an alliance, with Azerbaijan and a key
element is that Azerbaijan should be able both to develop and export its gas. But with Turkey’s
domestic gas market oversubscribed for the foreseeable future, in effect Turkey’s main role in helping
Azerbaijan achieve its goals is as a transit country. Likewise, Turkey has similar aspirations to assist
Turkmenistan, not least since it has an unimplemented agreement to import up to 16 bcm/y of
Turkmen gas for its own use and to pass on a further 14 bcm/y to Europe -- so long as Turkmenistan
can actually deliver such supplies to the Turkish border.
Yet at the same time, Turkey has a remarkably productive economic relationship with Russia with
Turkish exports of manufactures and services to Russia playing a major role in offsetting Turkish
8
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dependence on Russia for two-thirds of its gas imports. From a Turkish perspective, a close
relationship with Gazprom, perhaps on the model that former Chancellor Gerhard Schroeder envisaged
for Germany, might well look an attractive option.
Such a development, of course, would have an impact on Turkish relations with Europe. With
Gazprom apparently seeking to pre-empt arrival of fresh supplies of Caspian gas into Turkey -- and
thus their availability for onpassing to Europe -- a close relationship with Gazprom is incompatible
with a close relationship with the EU. This issue will become particularly acute should Gazprom
choose to start developing in detail its hitherto sketchy plans for a “Southstream” pipeline from
Turkey to Hungary, evidently intended to forestall the development of Nabucco.
To complicate the matter still further, there is question of how far Russia will go to meet Turkey’s
other energy aspirations. For instance, is it possible that the delivery of increased volumes of Russian
gas to Turkey might become linked with the supply of oil from Russia and other CIS states using
Russian transit pipelines to serve as input for Turkey’s planned Samsun-Ceyhan pipeline?
In terms of Turkey, the Caspian and the EU, the bottom line appears to be as follows: The
development of Caspian gas exports to the EU requires the cooperation of Turkey and likewise the
EU’s implementation of its energy security policy requires the cooperation of Turkey. To that extent
Turkey plays an absolutely crucial role in both Caspian and EU energy relations, particularly in gas.
But at this stage there is no way of knowing whether Turkey will follow the example of other
European customers and work for a special relationship with Gazprom/Russia – or whether it will
move to assist both the Caspian gas producers and the EU by focussing on its role as a transit country.
Since the energy issue looms so large in EU-Turkish relations, whatever energy policies Turkey
adopts are bound to have consequences in terms of Turkey’s EU accession negotiations. Indeed,
because this is such a highly charged issue, it sometimes seems as if any attempt merely to phrase the
potential consequences neutrally seems doomed to failure. Suffice it to say that the order in which the
twin points are made in the final paragraph of this report was determined by the toss of a coin.


If the EU wants to ensure Turkish cooperation in energy security, it will have to make it much
clearer than it has so far that it positively welcomes the prospect of Turkish membership of the
European Union.



And if Turkey wants to entertain any hopes of entering the European Union it will have to play a
very positive role indeed in helping to implement the EU’s energy security policy, particularly
with regard to the development of a transit system for carrying gas to Europe from both sides of
the Caspian.
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ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ: TÜRKİYE
Nilgün Ş. AÇIKALIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı

ÖZET
Dünyanın artan enerji ihtiyacı ile birlikte, Türkiye’nin enerji ihtiyacı da hızla büyümektedir. Özelikle
doğal gaz alanında 2006 yılında 30 milyar m3 mertebesine ulaşmış bulunan doğal gaz tüketimimizin,
2010 yılında 44 milyar m3’e, 2015 yılında ise 54 milyar m3’e çıkacağı öngörülmektedir. Doğal gaz’da
%97 oranında dışa bağımlı durumda olan Türkiye, bu talebini çeşitlendirilmiş ithalat portföyünden
sağlamaktadır.
Jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgede bulunan Türkiye, dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin %
73’üne ve gaz rezervlerinin % 72’sine sahip bölgelerle komşudur. Buradan hareketle, Hazar Bölgesi,
Orta Asya ve Orta Doğu gibi enerji zengini ülkelerle, çoğunluğu Avrupa’da bulunan tüketici pazarlar
arasında doğal bir köprü olmanın yanı sıra bir enerji merkezi olma yolunda çok önemli projeler
geliştirmektedir.
Türkiye, doğal gaz sektöründe güçlü bir komşu ve önde gelen oyunculardan bir tanesi olarak,
çevresindeki bölgelerin gelişimi açısından süregelen çabalara katılarak ve destekleyerek, önemli bir rol
üstlenmiş olup, ikili işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede bölgesel refahın arttırılmasına ve barışın
sürdürülmesine yönelik mevcut tüm çabasını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Petrol, Doğal Gaz, Transit, Merkez
Bilindiği üzere, günümüzde enerji, toplumların sosyal yaşam standartları ve ülkelerin kalkınma
seviyeleriyle direkt olarak ilgili olup, istikrar, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik küresel olarak ülkelerin
enerji politikalarının merkezinde yer almaktadır. Hiç şüphesiz ki enerji olmadan ekonomi ne işlevsel
olabilir ne de büyüyebilir.
Enerji alanında uluslararası organizasyonlarca yapılan son araştırmalar, dünya enerji ihtiyacının 2030
yılına kadar % 60 civarında artacağını, petrol ve doğal gazın enerji içerisindeki paylarını koruyacağını
göstermektedir. Özellikle, 2030 yılına kadar sadece doğal gaz üretim çalışmaları için yaklaşık 3 trilyon
$’a ihtiyaç bulunmaktadır.
Dünya birincil enerji tüketiminde hidrokarbon yakıtların en büyük payı işgal etmesi ve bu kaynakların
dağılımı; kaynak sahibi ülkeleri, pazar ülkelerini, bu kaynakların taşındığı ülkeleri ve uluslararası
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petrol şirketlerini birbirlerine yakınlaştırmakta ve işbirliğine yönlendirmektedir. Sağlanan işbirliği, söz
konusu iş bölümünde yer alan ülkelerin kalkınması için karşılıklı olarak yardımlaşma ortamı
doğurmaktadır.
Özelikle, yakın geçmişe kadar Avrupa ülkelerinin talebini karşılayan Kuzey Denizi’ndeki rezervlerin
kademeli olarak tükenmesi ve bununla birlikte OECD üyesi olmayan ülkelerin hızla artan talepleri
karşısında, önümüzdeki yıllarda dünya enerji arzının coğrafi kaynaklarında önemli değişiklikler
olması beklenmektedir.
Diğer taraftan, enerji yatırımlarının finansmanında karşılaşılan güçlükler ve belirsizlikler, dünyadaki
ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar ile çevresel etkilerin en aza indirilmesi için üstlenilen
sorumluluklar enerji arz güvenliğinin gündemde tutulmasını zorunlu kılmaktadır.
Hali hazırda dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçı pazarı ve aynı zamanda dünya’nın en hızlı
büyüyen enerji pazarlarından bir tanesi olan Avrupa Birliğinde 1990’dan bu yana enerji tüketimi
düzenli olarak yılda ortalama % 1 oranında artmaktadır. Avrupa Birliği’nin ithalata bağımlılığı ise
2000’li yılların ilk çeyreğinde daha da artacaktır.
Bu konuda bizzat AB tarafından yapılan çalışmalara göre, önümüzdeki 20 yılda Avrupa toplam enerji
talebinin yaklaşık % 45 oranında artacağı ve 2010 yılı itibarıyla doğal gazın birincil enerji
tüketimindeki payının da % 27 seviyesine yükseleceği tahmin edilmektedir. Yine yapılan analizlere
göre, AB ülkelerinin günümüzde % 42 olan ithalat bağımlılığı, 2020 yılında % 70’lere kadar çıkacak,
bu ise yeni arz kaynaklarına acil ihtiyaç konusunu gündeme getirecektir.
Avrupa Birliği her ne kadar çeşitli ithal kaynaklarına sahip olsa da (Rusya ve Cezayir gibi), doğal
olarak kaynak çeşitlendirmesi için çalışmalar yapmaktadır. Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında
içinde bulunduğumuz yılın başında yaşanan doğal gaz anlaşmazlığı göstermiştir ki, önümüzde ki on
yıla Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığının devam edeceği fakat Rusya’nın da ihraç gelirlerinden
dolayı Avrupa’ya bağımlı olacağı hassas bir denge damgasını vuracaktır. Ukrayna olayından alınması
gereken ders, Avrupa’nın enerji ilişkilerinde daha büyük çeşitlilik oluşturmaya başlaması
gerekliliğidir. Bu bağlamda, güvenli taşıma sistemleri inşa edildiğinde Avrupa’nın düzenli bir şekilde
artan doğal gaz talebini karşılamada Hazar, Orta Doğu ve Orta Asya doğal gaz kaynakları çok güçlü
bir potansiyele sahiptir.
Dünyanın artan enerji ihtiyacı ile birlikte, Türkiye’nin enerji ihtiyacı da ekonomik gelişmenin ve refah
düzeyinin artışıyla paralel olarak her yıl % 6 civarında büyümektedir. Bu aşamada Türkiye’nin toplam
enerji talebinin yaklaşık % 30’u öz kaynaklarla karşılanırken, geriye kalanı çeşitlendirilmiş ithalat
portföyünden sağlanmaktadır.
Bilindiği üzere, Ülkemizde doğal gaz tüketimi 1970’li yılların ortasında yaklaşık 500 milyon m3/yıl’lık
bir miktarla başlamış ve özellikle çevresel sebeplerden dolayı tüketimde hızlı bir artış yaşanarak
tüketim miktarı 2006 yılında 30 milyar m3 mertebesine ulaşmış bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar söz
konusu tüketim rakamlarının 2010 yılında 44 milyar m3’e, 2015 yılında ise 54 milyar m3’e çıkacağını
göstermektedir.
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Durum böyle iken, Ülkemizdeki doğal gaz kaynaklarının son derece sınırlı olması nedeniyle, doğal
gaz tüketim miktarlarına oranla üretim miktarları çok düşük düzeyde kalmaktadır. Halihazırda 16’sı
TPAO’ya ait toplam 22 üretim kuyusundan yılık 0,6 milyar m3’lük bir üretim gerçekleşmektedir. Bu
da Ülkemizin doğal gaz’da %97 oranında dışa bağımlı olduğunu göstermektedir.
Bu itibarla, liberal ve rekabetçi bir doğal gaz piyasası oluşturulması, doğal gaz iletim ve dağıtım
şebekelerinin genişletilmesi, ulusal ve uluslararası arama ve üretim faaliyetlerine katılımın
desteklenmesi, arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi, Hazar Bölgesi,
Orta Doğu ve Kafkaslar ile Avrupa ve Dünya pazarları arasında güvenilir ve istikrarlı transit projelerin
geliştirilmesi Ülkemiz doğal gaz sektörünün temel amaçlarını oluşturmaktadır.
Söz konusu amaçlara ulaşılması ve Ülkemiz doğal gaz piyasasının düzenlenmesine yönelik olarak
2001 yılında Doğal Gaz Piyasası Kanunu çıkartılarak, piyasa faaliyetlerinde yetki Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna bırakılmıştır.
Jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgede bulunan Türkiye, dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin %
73’üne ve gaz rezervlerinin % 72’sine sahip bölgelerle komşudur. Buradan hareketle, Hazar Bölgesi,
Orta Asya ve Orta Doğu gibi enerji zengini ülkelerle, çoğunluğu Avrupa’da bulunan tüketici pazarlar
arasında doğal bir köprü olmanın yanı sıra bir enerji merkezi olma yolunda çok önemli projeler
geliştirmektedir.
Bu bakımdan, enerji politikalarımızın ana hedefi; gerekli enerjinin zamanında, güvenilir bir şekilde,
uygun fiyatla, çevreyle uyumlu olarak ve yüksek kalitede sağlanması temeline oturtulmuş
bulunmaktadır. Bu kapsamda, mümkün olduğunca fazla yerli enerji kaynaklarının kullanımı ve ithal
kaynakların çeşitlendirilmesi, enerji politikalarımızın temel taşlarını oluşturmaktadır.
Türkiye’nin bu benzersiz jeo-stratejik pozisyonu Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Orta Asya enerji
kaynaklarının, Avrupa ve ötesinde dünya pazarlarına güvenli, ekonomik ve çevreyle uyumlu yollardan
taşınmasına imkan sağlamakta böylece Doğu-Batı Enerji Koridorunun oluşmasına önderlik
etmektedir.
Azerbaycan’ın Hazar Denizinde yer alan Şahdeniz sahasından üretilecek gazı Türkiye’ye getirmesi
öngörülen ve 2007 yılının ortalarında tamamlanacak olan Bakü-Tiflis-Erzurum (Güney Kafkasya Boru
Hattı) Projesi Doğu-Batı Enerji Koridoru çerçevesinde yer alan en önemli projelerimizden birisidir.
BTE projesi sadece Türkiye’nin yurtiçi gaz talebinin karşılanması açısından değil, ayrıca Avrupa
Birliği’nin hızla artan gaz ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve böylece arz güvenliğini arttırması
açısından da önemlidir. BTE Projesi, yılda 7-8 milyar m3’lük başlangıç kapasitesine ve 20 milyar
m3’lük nihai kapasiteye sahiptir.
Doğu-Batı Enerji Koridorunun tam anlamıyla tamamlanması doğrultusunda Türkmen gazının da BTE
projesine bağlanması ile Türkmen gazının da Avrupa ve Dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanacak ve
özellikle üretici konumundaki diğer Hazar ülkelerinin, Kazakistan ve Özbekistan gibi, enerji
kaynaklarının dış pazarlara ulaşımının önü çok daha fazla açılmış olacaktır.
Bilindiği üzere, Avrupa Birliği artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve Rusya’ya olan bağımlılığını
azaltmak amacıyla Avrupa Komisyonu ve ilgili enstrümanları vasıtasıyla enerji kaynak ve güzergah
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çeşitlendirme politikasına aralıksız ve artan bir şekilde devam etmektedir. Bu amaçla yakın zaman
içerisinde çeşitli İnisiyatifler uygulamaya koyarak ve genel prensip olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve
politikaları ile mümkün olabildiğince uyumlu olarak, bölgesel enerji pazarlarının kurulması ve
böylelikle Birliğin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaktadır. Güney Doğu
Avrupa Enerji Topluluğu, Bakü İnisiyatifi ve Euro-Med gibi girişimler bu politikaların örnekleridir.
Ülkemiz de bu girişim ve çalışmalar içerisinde aktif olarak yer almaktadır.
Türkiye bir yandan kendi iç doğal gaz talebini karşılamak için projeler geliştirirken, bir yandan da
Türkiye üzerinden Avrupa’ya bir çok güzergah açarak Avrupa Birliği’nin artan talebini
karşılayabilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu güzergahlardan ilki, devamında İtalya’ya
uzatılacak olan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesidir. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz
Enterkoneksiyonu Projesinin, belirli bir miktar başlangıç miktarı ile 2007 yılında tamamlanması
planlanmaktadır. Diğer hat, Nabucco olarak da adlandırılan Türkiye-Bulgaristan-RomanyaMacaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesidir.
Birbirleriyle rekabet içinde değil tamamlayıcı nitelikte olan bu iki proje için, Avrupa Birliği
başlangıcından itibaren maddi ve politik olarak destek vermektedir.. Yapılan ortak çalışmalar
neticesinde, Avrupa Birliği’nin söz konusu Projelere çok büyük önem verdiği net bir biçimde ortaya
konmuş bulunmaktadır.. Bugün, Türkiye, doğal gaz piyasasındaki serbestleşme sürecinin yarattığı yeni
ortam ve Avrupa’nın doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini birlikte dikkate alarak, ilgili
Avrupa programlarına paralel şekilde projelerini geliştirmeye ve hayata geçirmeye çalışmaktadır.
Bugünlerde, Arap Gaz Boru Hattının son varış yeri Avrupa olmak üzere Türkiye’ye uzatılması için
gerekli şartlar ve koşullar üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz bu proje ile Türkiye’nin,
ortaklarıyla beraber arz güvenliğinin arttırılmasına yönelik daha büyük bir şansa sahip olacağına
inanıyoruz. Söz konusu Projede Hükümetlerarası görüşmeler ile birlikte ilgili ulusal gaz şirketleri
arasındaki teknik çalışmalar devam etmektedir.
Irak gazı ise uzun zamandır gündemimizde olup, gerek Türkiye gerekse de Avrupa Birliği için büyük
bir potansiyele sahiptir. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi anılan Ülkedeki genel durumun
iyileşmesine bağlı bulunmaktadır.
Genişleyen Avrupa Birliği, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde kontratlara bağlanmamış yaklaşık 300
milyar m3 ilave gaza ihtiyaç duyacaktır. Uzun vadede 100 milyar m3 doğal gazın Türkiye üzerinden
arz edilmesi değerlendirilmekte olup, kısa ve orta vade de 40 milyar m3 doğal gazın Türkiye üzerinden
Avrupa’ya taşınması için boru hattı projeleri çalışmalarına devam edilmektedir.
Diğer taraftan, Ceyhan bölgesindeki tesisler özellikle Ülkemize ulaşan doğal gazlar için büyük bir
potansiyel arz etmektedir. Ceyhan’a ulaşacak doğal gazların LNG’ye dönüştürülerek dünya
pazarlarına veyahut boru hatları ile Avrupa pazarlarına taşınabileceğini düşünüyoruz.
Ayrıca, Ceyhan da mevcut olan tesisler her türlü enerji taşımacılığına elverişlidir, yapılması düşünülen
LNG Terminali ve petrol rafinerisi ile de Ceyhan önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli enerji
merkezlerinden biri olmaya çok yakındır.
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Sonuç olarak, Doğal gaz sektöründe Türkiye, güçlü bir komşu ve önde gelen oyunculardan bir tanesi
olarak, bölgenin gelişimi açısından süregelen çabalara katılarak ve destekleyerek, önemli bir rol
üstlenmiş olup, yeni projelerin ortaya konulması, ikili işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede
bölgesel refahın arttırılmasına ve barışın sürdürülmesine yönelik tüm çabasını ortaya koymaya devam
edecektir.

ÖZGEÇMİŞ
Nilgün Ş. AÇIKALIN
Nilgün AÇIKALIN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Üretim Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını
tamamlamıştır. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Transit Petrol Boru Hatları Dairesi
Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Mühendis ve proje yöneticisi olarak petrol rafinericiliği endüstrisinde 25 yıllık profesyonel tecrübeye
sahiptir.
Son on yıldır, yakıt fiyatlandırma sistemleri, Avrupa Birliği petrol ve doğal gaz müktesebatının
Türkiye sistemine adaptasyonu ve uyumlaştırılması, Türk petrol ve doğal gaz pazarının
serbestleştirilmeleri, petrol ve doğal gaz’da çevresel hususlar, Hazar Bölgesinden başlayarak Türkiye
üzerinden geçen mevcut ham petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine ilişkin konular, tecrübelerinin
ana odak noktalarını oluşturmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE İHRAÇ SEÇENEKLERİ
Necdet Pamir
Petrol Mühendisi
Oğuz Türkyılmaz
Endüstri Mühendisi

GİRİŞ
Türkiye, diğer fosil kaynaklara göre çevre açısından daha temiz ve verimliliği yüksek bir kaynak
olması nedeniyle doğal gazı, 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak, enerji tüketim profili içinde
giderek artan miktarlarda kullanmaya başladı. Ulusal kuruluşumuz TPAO’nun Hamitabat sahasından
üretilen gazın yanı sıra, Rusya Federasyonu ile 1986 yılında imzalanan anlaşma kapsamında 1987
yılından başlayarak alınmaya başlayan doğal gaz, ülkemizin enerji tüketiminde kullanılan gazın ilk
kaynakları oldular. Rusya Federasyonu ile imzalanan yılda 6 milyar metre küplük ilk anlaşmayı
Cezayir, Nijerya, İran, Rusya ile imzalanan 2 yeni anlaşma (Batı Hattı kapasite artırımı ve Mavi
Akım), Türkmenistan ve Azerbaycan ile imzalanan anlaşmalar izledi (Tablo-1). Bunlara ek olarak,
henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte; Irak, Suriye ve Mısır ile yürütülmekte olan görüşmelerin de,
önümüzdeki süreçte, daha somut “alım-satım” anlaşmalarına dönmesi söz konusu olabilecektir.
Tablo-1: Türkiye’nin Doğal Gaz Anlaşmaları

(Kaynak: BOTAŞ web sayfası 16.04.2007)
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Gerek imzalanmış olan ve gerekse önümüzdeki dönemde imzalanması öngörülen anlaşmaların,
Türkiye’nin ve dünyanın enerji arz güvenliğine katkıları kadar, olumlu ya da olumsuz ekonomik ve
jeopolitik yansımalarının da olması kaçınılmazdır. Bu çalışmamızda, Türkiye’nin doğal gaz temin ve
ihraç seçeneklerini, söz konusu boyutlarıyla değerlendirmeye çalışılmıştır.
Türkiye’nin Doğal Gaz Gereksinimi: Mevcut Durum ve Talep Senaryosu
Tablo-2: Doğal Gaz Talep Tahmin ve Doğal Gaz İhracat Miktarları (milyon metre küp)

(Kaynak: BOTAŞ web sayfası; 16 Nisan 2007)

Türkiye 2006 yılında ithal ettiği 30.8 milyar metre küp gazın 11.670 milyar metreküpünü Rusya
Federasyonu'ndan Batı hattı ile doğrudan Gazprom’dan,
576 milyon metreküpünü Rusya
Federasyonu’ndan TURUSGAZ aracılığı ile, 7.402 milyar metreküpünü gene Rusya’dan ve Mavi
Akım hattından, 1.118 milyar metreküpünü Nijerya’dan (sıvılaştırılmış gaz : LNG), 4.203 milyar
metreküpünü Cezayir’den (LNG) ve 5.690 milyar metreküpünü de İran’dan ithal etmiştir. Bunun
dışında yurt içinde TPAO’nun sınırlı miktardaki üretimi de (2005 yılında 138 milyon metreküp,
2006’da 88 milyon metreküp) BOTAŞ tarafından satın alınarak piyasaya arz edilmiştir.
1990’lı yıllarda tüm meslek kuruluşlarının, DPT’nin ve uzmanların tüm eleştirilerine karşın,
Türkiye’nin gaz talep tahminleri ciddi oranda abartılmış ve bu tahminlere dayalı olarak, çeşitli
ülkelerle 25 yıl erimli gaz satın alma anlaşmaları imzalanmıştır. Bunun da ötesinde, Dünya
Bankası’nın Pakistan ve Endonezya gibi “gelişmekte olan” ülkelere de dayattığı Yap-İşlet ve Yapİşlet-Devret gibi, yatırımın yapıldığı ülkelerin yararına olmayan, elektrik üretim maliyetleri çok
yüksek finansman modelleriyle inşa edilen (daha doğrusu, ettirilen) doğal gaz santrallerine elektrik
satın alma garantisi verilerek bir yandan ülke ekonomisi büyük bir yük altına sokulmuş, diğer yandan
da ülkemizin elektrik kurulu gücü yeterince kullanılamaz; kömür rezervleriyle, hidroelektrik, rüzgar,
jeotermal ve güneş gibi potansiyel kaynakları devreye alınamaz konuma getirilmiştir. Tüm bu
26

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

anlaşmaların uluslar arası tahkim hakkıyla da “pekiştirilmiş” olması, bu anlaşmaların değişen
iktidarlarla da değiştirilememesi durumuna yol açmıştır. İşte Türkiye’yi (BOTAŞ, TETAŞ ve
Hazine’yi) Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay ve Hazine raporlarına göre, 2003 yılı hesaplarıyla
yaklaşık 33 milyar dolar risk altına sokan bu yanlış uygulamalara değinilmeksizin, ne bugünün ne de
geleceğimizin analizini ve planlamasını yapmamız mümkün olabilecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasının Ocak 2005’te yayınladığı “Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve
Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi” başlıklı raporda yer alan BOTAŞ’ın talep tahminlerini
karşılaştıran tablo, tarafımızca 2007’ye taşınmıştır.
Tablo 3. BOTAŞ’ın 1999-2001-2004 Doğal Gaz Talep Tahminlerinin Karşılaştırılması
1999 Yılı Talep Tahminleri ve
Gerçek Tüketim

Yılar

Talep
tahmini
[milyon
m3]

Gerçek
Tüketim

2001 Yılı Talep Tahminleri ve
Gerçek Tüketim

Yıllar

Talep
tahmini
[milyo
n m3]

Gerçek
Tüketim

2004 Yılı Talep Tahminleri ve
Gerçek Tüketim

Yıllar

Talep
tahmini
[milyon
m3]

Gerçek
Tüketim

2007 Yılı
Tahmini

Yıllar

Talep
tahmini
[milyo
n m3]

1999

15.863

12.382

2000

19.891

14.566

2001

27.132

16.027

2002

35.933

17.378

2002

21.395

17.378

2003

40.366

20.938

2003

32.470

20.938

2004

42.766

23.200

2004

36.419

22.108

2004

23.200

22.108

2005

45.605

26.865

2005

43.599

26.865

2005

24.299

26.865

2010

54.513

2010

55.102

2010

40.712

2010

44.034

2015

66.788

2015

2015

44.656

2015

54.533

2020

82.108

2020

2020

42.977

2020

63.205

82.000

Sözü edilen TMMOB Makina Mühendisleri Odası raporunda ifade edildiği gibi: “Yukarıdaki rakamlar
herhangi bir yoruma gerek bırakmayacak kadar açıktır. 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların
başında, dönemin BOTAŞ yönetimlerince yapılan ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
yetkililerince ve siyasal iktidarlarca da uygun bulunan doğal gaz talep analizlerinde, talep tahminleri
kasıtlı olarak abartılmıştır. Türkiye, bu çarpık ve abartılmış talep tahminleri esas alınarak ihtiyacının
ve tüketebileceğinin çok üzerinde doğal gaz ithalatını öngören doğal gaz alım sözleşmelerinin altına
imza atmıştır.”
Önceki hükümetler döneminde abartılı olarak hesaplanan gaz talep tahminleri, mevcut iktidar ve enerji
bürokrasisi tarafından da sıklıkla eleştirilmiş ve bürokrasideki değişikliklerin ardından bu tahminler
revize edilerek BOTAŞ web sayfasında yayınlanmıştır. Örneğin, 2004 yılı Nisan ayında BOTAŞ web
sayfasındaki verilere göre hazırlanan tabloda (Tablo- 4 ) görüleceği gibi, daha önceki dönemde 2010
yılı için yapılan talep tahmini olan 55 milyar metreküpün yerine 40.7 milyar metreküplük, gene önceki
dönemde 2020 yılı için yapılmış olan 82 milyar metreküplük tahminin yerineyse, 42.977 milyar
metreküplük revize tahmin yapılmıştır. Bu aşamada, her iki dönemin bürokrat ve siyasilerinin, bu
anlaşmaların doğurduğu uygulamaların bedelini vergileri, doğal gaz ve elektrik faturalarıyla ödeyen
vatandaşlar olarak sorduğumuz şu sorularımızı cevaplamaları gerekmez mi? “Bu talep tahminleri
yapılırken dikkate aldığınız parametreler, kıstaslar nedir?” “Ülkemizin 25 yılını ipotek altına alan
anlaşmalara esas aldığınız bu rakamları hangi bilimsel ve uluslar arası kıstaslara göre hesapladınız?”
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“Birinizinki doğruysa, diğerininki nasıl oluyor da bu kadar ( 2010 yılı için yılda 14.4 milyar metreküp,
2020 yılı için yılda 39.1 milyar metreküp) sapabiliyor?” Bu soruların yanıtları ve hesabı, bugüne dek
verilmiş değildir. Biz, ısrarla sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz.
Tablo-4: Arz Talep Dengesizliği’ne Bir Örnek (milyar metre küp)
(BOTAŞ; Nisan 2004 verileri)

Arz ve talep senaryolarının, küresel (gaz fiyatları, üretim ve tüketim talep artışları, vb..) ve yerel
gelişmeler (ekonomik veriler, talepte önemli artış/azalış verileri, ödeyememe, vb..) doğrultusunda,
makul aralıklarla ve sürekli olarak yenilenmeleri gereği her türlü tartışmanın ötesinde kabul edilen bir
olgudur. Buna (kabul edilebilir) bir örnek, gene bu iktidar döneminde yapılan ve Tablo-5‘de verilen
bir diğer arz talep senaryosudur.
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Tablo-5: 2004 Yılında Yapılan Doğal Gaz Arz ve Talep Senaryoları Tablosu

(Kaynak: BOTAŞ’ın 2004 yılı başlarındaki web sayfası)

Ancak son dönemde, talep rakamlarının özellikle 2010 yılından sonra yeniden “tırmandığını” ya da
“tırmandırıldığını” görüyoruz. Tablo-2 ve Tablo-4’ün karşılaştırılmasından da görüldüğü gibi, 2015
yılındaki talep tahmini, kısa sürede 41.3 milyar metreküpten 52.2 milyar metreküpe, 2020 talep
tahminiyse, 43.4 milyar metreküpten 63 milyar metreküpe tırmandırılmıştır. Bu dönemde yapılan bu
ciddi artışların, politik olmaktan öte, mutlaka nesnel ve bilimsel açıklamaları olmalıdır. Bu son derece
haklı soruyu da, bu dönemin yetkililerine yöneltmek istiyoruz. Bu soruları sormamızın son derece
doğal bir nedeni vardır. Tüm ithalat ve ihracat anlaşmaları, maliyetler, politikalar ve ülkemizin
bugününü olduğu kadar geleceğini de ilgilendiren senaryolar, bilimsel olarak ve ulusal çıkarlarımız
dikkate alınarak yapılması gereken bu tahminlerin etkisinde biçimlenmektedir. Bugüne kadar, talep
tahminlerinde ve politikaların belirlenmesinde, bu hususların dikkate alındığını, ne yazık ki
söyleyemiyoruz.
Bir Diğer Sorun: Doğal Gaz Deposu Yok
Bunları belirttikten sonra, 1986 yılından bu yana hızla artan miktarlarda gaz kullanmakta olan
Türkiye’nin, 20 yıldan bu yana bir yer altı doğal gaz deposunu devreye alamamış olmasına da vurgu
yapmamız zorunludur. Uluslar arası pratikte, ülkelerin tükettikleri yıllık gaz miktarının yüzde yirmi
beşiyle otuzu kadar hacimdeki bir yer altı gaz deposu kapasitesini, arz güvenliği açısından devrede
tutmaya çalıştıkları kabul edilmektedir. Türkiye ise, çeşitli nedenlerle 20 yıldan bu yana bu konuda
başarılı olamamıştır. Silivri’de üretim ömrünü tamamlamış bir doğal gaz rezervuarını geç de olsa
bugünlerde devreye almaya çalışmaktadır. Söz konusu deponun hacmi, resmi açıklamalara göre, 1.6
milyar metreküptür. 2007 yılında 32.5 milyar metreküp gaz tüketmesi beklenen ülkemizin, yaklaşık 18
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günlük tüketimine karşılık gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, bu deponun geç de olsa devreye girmesi,
ülkemizin enerji arz güvenliği açısından önemli olsa da, kapasitesi ihtiyacı karşılamaya yeterli
değildir. Bu noktada da, yetkililerin şu soruya yanıt vermeleri zorunlu görünmektedir: “Bu depo,
ülkemizin gereksinimine yanıt vermekten uzak olduğuna ve diğer seçeneklerin 10 yıldan önce devreye
girmeleri de pratikte olası görünmediğine göre, Türkiye’nin depolama gereksinimi, pratikte nasıl
çözülecektir?” Yıllardır üzerine çok konuşulan ancak bir türlü elle tutulur bir gelişme sağlanamayan
Tuz Gölü altındaki doğal gaz depolama projesi de bir diğer sorun halindedir. Tuz Gölü’nün altındaki
tuz “dome”larının doğal rezervuar yapıları, bu amaçla bir potansiyel ise de, bu yapılarla ilgili yeterli
rezervuar etüdü yapılmadığı, daha da ötesinde, tam anlamıyla yalıtım sağlayıp sağlayamayacağının net
olmadığı biçiminde iddialar da vardır. Bu noktada da şu soruların yanıtlanmasında yarar vardır: “Tuz
Gölü’ndeki olası yer altı gaz deposu için yeterli rezervuar etüdü yapılmış mıdır?” “Bu depo(ların)
toplam kapasitesi ne kadardır?” “Söz konusu depo(lar) hangi tarihte devreye alınabilecektir?”
“Tahmini maliyet ne kadardır?” “Uluslar arası standartlara göre, arz güvenliğinin sağlanabilmesi için,
depo kapasitesinin yıllık tüketime oranı ne olmalıdır?”
Türkiye’nin doğal gaz talep rakamlarının abartılması sonucunda oluşan risklerin yanı sıra yeterli
kapasitede doğal gaz deposu yoktur. Bu sorunun bilimsel çalışmalar temelinde acilen ele alınıp,
çözümlenmesi şarttır.
Gazın Sektörel Kullanımı
Ülkemizde uygulanmakta olan enerji politikasının en önemli darboğazlarından birisi de, tamamına
yakını ithal edilmekte olan bir kaynak olan doğal gazın, çok yüksek oranda elektrik üretiminde
kullanılıyor olmasıdır. Görüldüğü gibi, ithal edilen (bir anlamda tüketilen) gazın yarısından fazlası
elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu son derece akıl dışı bir kullanım yöntemidir. Bir örnek
oluşturması bakımından, AB’nin elektrik üretiminde doğal gazın payı yaklaşık % 30, tükettiği gazın %
15’ini ithal eden ABD’nin elektrik tüketiminde gazın payı yaklaşık % 20’dir.
Tablo-5: Doğal Gaz Satışlarının Sektörel Dağılımı-Milyon cm³ (*)
Elektrik

16.642

% 54.6

Gübre

157

% 0.3

Sanayi

6.435

% 21.3

Konut

7.259

% 23.8

Toplam

30.493

% 100

Kaynak: BOTAŞ web sayfası, 16 Nisan 2007

Türkiye’de bir an önce değiştirilmesi gereken uygulamaların başında, tamamına yakını ithal edilen ve
alım fiyatları dünya piyasalarına oranla çok yüksek olan doğal gazı, bu denli yüksek oranda elektrik
üretiminde kullanılması konusu gelmektedir. Orta ve uzun vadede, ülkenin hidroelektrik, linyit ve
yenilenebilir kaynak potansiyeli, bu değişikliğin yapılabilmesinin alt yapısını enerji alanını
yönetenlere sunmaktadır. Değişikliğin “kısa vadede” ve ciddi boyutta yapılabilmesi, gerek mevcut
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uzun erimli “al ya da öde” anlaşmalarının imzalanmış ve uluslar arası tahkimle “pekiştirilmiş”
olmaları, gerek doğal gazla üretim yapan santrallere satın alma garantileri verilmiş olması ve gerekse
yeni kömür, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklı santrallerin gereksinim duyduğu yatırımlar
ve zaman açısından daha az gerçekçi görünmektedir. Ancak bugün olduğu gibi, deyim yerindeyse
“paralize olmuşçasına” çözümün ertelenmesi, mevcut sorunların boyutunu büyütme riski taşımaktadır.

Mevcut Anlaşmalar
Türkiye, halen dört ülkeden gaz ithal etmektedir. Bunlar Rusya Federasyonu, İran, Cezayir (LNG) ve
Nijerya’dır (LNG) (Tablo-1). Söz konusu anlaşmaların, farklı fiyat formülleri, farklı koşulları vardır.
Diğer yandan, 12 Mart 2001 tarihinde imzalanan bir anlaşma kapsamında, Türkiye’nin 2006 yılı
Eylül’ünden başlamak üzere, Azerbaycan’dan da gaz alması gerekmektedir. Ancak bugüne kadar söz
konusu anlaşmanın hükümleri yerine getirilememiş, Rusya Federasyonu’nun etkin enerji politikaları
doğrultusunda, Azerbaycan gazının, Türkiye için kullanılmasından önce, bir kısmının Azerbaycan’da,
bir diğer kısmının da Gürcistan’da kullanılması gereği ve talebi ortaya çıkmıştır. Bu da Türkiye’nin
hem arz güvenliğini, hem de ekonomik güvenliğini olumsuz etkileyen bir gelişme olmuştur. Zira
bugünlerde bin metreküpü yaklaşık 300 dolar civarında alınan Rusya ve İran kaynaklı gaza karşılık,
120 dolardan alınmaya başlayacak olan Azerbaycan gazı, hem ortalama gaz alım maliyetini
azaltabilecek hem de örneğin İran gazında kesinti olduğunda, ülkemizi doğu yönünden besleyen
güvenilir bir kaynak olarak arzda çeşitlilik sağlayacaktır. Azerbaycan gazının, Türkiye’ye akışının
başlaması gereken tarihin Eylül 2006 olmasına karşın, Türkiye’ye gaz akışı halen başlatılamamıştır.
Bu sorun halen giderilmiş değildir. Dolayısıyla, bu aşamada yanıtlanması gereken bir diğer soru da
“Azerbaycan gazının hangi tarihte alınacağı” sorusudur.
Türkiye, 2006 yılı gaz dış alımları kapsamında, ithal ettiği (pratikte tükettiği de denebilir) gazın
yaklaşık % 64’ünü Rusya Federasyonu’ndan, % 18.5’ini İran’dan almıştır. Rusya Federasyonu’na
bağımlılık, makul ve kabul edilebilir oranların çok üzerindedir. Tek kaynağa büyük oranda bağımlılık,
bir yandan rekabet olanağını ortadan kaldırdığından ekonomik risk, diğer yandan yurt içi ve dışındaki
hareket alanımızı daraltan ve bu anlamda jeopolitik risk yaratan bir olgudur. İster teknik, isterse politik
nedenlerle olsun, kış aylarında hem Rusya’dan hem de İran’dan gelen gazda ciddi kesintiler
yaşanması, ülkemiz açısından ciddi sorun kaynağıdır. Daha önce de vurgulandığı gibi, yer altı doğal
gaz deposunun olmayışı ve devreye alınması beklenen Silivri’deki deponun kapasitesinin sınırlı
olması, bu sorunun ciddiyetini vurgulamaktadır.
Rusya Federasyonu ile önceki hükümetler döneminde imzalanmış olan anlaşmaların Kasım 2003’de
revize edilerek, üç ayrı fiyat formülünün tek formüle indirilmesi ve bazı maddelerin değiştirilmesi,
medyada da geniş yankı bulan eleştirilere neden olmuştu. En genel hatları itibarı ile değerlendirmemiz
gerekirse, tüm anlaşmaların tek fiyat formülüne indirgenmesi sonucunda, Batı Hattı’ndan gelen gazın
fiyatı düşmüş, (iki farklı fiyattan alınıyordu), Mavi Akım’dan gelen gazın fiyatı artmıştı. Mavi
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Akım’dan ilk gaz alımı Şubat 2007’de başladığından (bu anlaşma diğerlerine göre çok daha yeni
olduğundan) ve dolayısıyla bu hattan alınacak kümülatif gaz miktarı, diğerlerinin toplamından daha
fazla olacağından; ayrıca Mavi Akım’da oluşan birim fiyat artışı, diğerlerindeki düşüşten daha fazla
olduğundan, anlaşmaların tümünün son tarihleri dikkate alındığında, Türkiye’nin parasal kaybını
olacağını öne süren görüşler haklı görünmektedir.
Bilindiği gibi, gaz alım anlaşmalarında, sabit bir fiyattan alım (istisnai anlaşmalar dışında) söz konusu
değildir. Bazı petrol ürünü fiyatlarına endeksli olmak üzere, gazın satın alındığı dönemde bu ürün
fiyatlarının uluslar arası piyasalardaki değeri ve formüldeki sabit değer ve ürün fiyatlarının önünde yer
alan katsayıların belirlediği bir maliyet söz konusudur. Halen gerek Rusya Federasyonu’ndan ve
gerekse İran’dan satın alınan gaza bugün ödenen bedel, bin metreküpte yaklaşık 300 dolar civarında
olduğu ifade edilmektedir. Bir kıyaslama yapılabilmesi açısından, Rusya’nın Türkmenistan’dan aldığı
gaza (bin metreküp için) yaklaşık 100 dolar ödediği, Rusya iç piyasasında gazın yaklaşık 30 dolara
satıldığı, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerin Rus gazına yaklaşık 260 dolar ödediği (afişe fiyat)
dikkate alınırsa, Türkiye’nin gerek Rus ve gerek İran gazına çok yüksek bedel ödediğinin kabul
edilmesi gerekmektedir. Bu yüksek maliyet, bir yandan konuttaki tüketiciden sanayici ve ihracatçıya,
diğer yandan her kesime yönelik elektrik maliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazede, olumsuz bir etki
yaratmaktadır. Türkiye’nin bir yandan bu sınırlı sayıdaki ülkeye bağımlılıktan, diğer yandansa
özellikle elektrik üretiminde bu denli yüksek oranda gaz kullanımından kurtulacak politikalara
yönelmesi zorunludur.
İran’dan alınan gazın da; fiyatının yüksekliği (halen 300 dolar civarında), anlaşmada belirtilen
standartlara uygun ve kesintisiz olarak temin edilememesi gibi sorunlar, Türkiye’nin arz güvenliği
açısından önemli sıkıntı kaynağıdır. Kış aylarında Rusya ile eş zamanlı kesintiler ülkeyi ciddi
darboğaza sokarken, kimi zaman görülen tek taraflı kesintiler de, özellikle doğudan alım yapılan bir
başka seçenek olmadığından, bölgesel ölçekte sorun kaynağı olmaktadır. İran ile tahkim sürecinin
yaşanıyor olması da bir diğer sorundur. İspatlanmış üretilebilir gaz rezervi 27 trilyon metre küp olan
İran, dünya ispatlanmış gaz rezervlerinin % 15’ine sahiptir. 2005 yılında 85 milyar metre küp gaz
üretene İran, 88.5 milyar metre küp gaz tüketmiştir. Bir diğer ifadeyle, rezervleri ve üretimi yüksek
olsa da, gerek ülkenin kendi gaz tüketimi ve gerekse üretilen gazın bir kısmının mevcut petrol
sahalarının üretimle düşen basıncını desteklemek amacıyla rezervuara basılması nedenleriyle, İran’ın
mevcut durumda ihracata ayırabileceği gaz miktarı sınırlıdır. Hatta, tüketimi üretiminden bir miktar
daha fazladır ve tek ihracat yaptığı olan Türkiye’ye ihraç ettiği gazı da Türkmenistan’dan aldığı gazı
bir anlamda takas ederek (swap) aktarmaktadır. Söz konusu gaz Türkmenistan’ın Körpece mevkiinden
İran’a uzanan boru hattı ile sağlanıp, İran’ın kuzey kentlerinde kullanılmakta ve böylece İran’ın güney
sahalarından üretilen gazın bir kısmının Türkiye’ye ihracı olanaklı olmaktadır. BOTAŞ verilerine
göre, mevcut anlaşma kapsamında İran’dan alacağımız gazın 2007 yılı içinde 10 milyar metreküpe
çıkması beklenmektedir.
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Diğer yandan, nükleer kriz sürecinde İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler, olabildiğince olumlu bir
seyir izlemektedir. Nükleer bir İran’ın gerek Türkiye ve gerekse bölge açısından önemli sorun
yaratacağını sıklıkla açıklayan Türkiye, Irak’taki ve özellikle Irak’ın kuzeyindeki gelişmeleri de göz
önünde bulundurarak, İran’la çok dengeli bir siyaset izlemektedir. Bu kapsamda, İran Dış İşleri Bakanı
Muttaki’nin geçtiğimiz haftalardaki Türkiye ziyareti, önemli bazı görüşmelere konu olmuştur. Bu
kapsamda, iki ülke arasındaki mevcut 6.7 milyar dolarlık yıllık ticaret hacminin kısa sürede 16 milyar
dolara çıkarılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştır. Söz konusu artışın, halen de en önemli ticaret
alanı olan enerji alanında gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Enerji alanındaki olası işbirliği alanları
olarak da, TPAO’nun İran’da arama ve geliştirme yapması, sınırda gazla çalışan bir santral kurulması
ve Türkmen gazının (halen İran üzerinden aktarılmakta olan) artan miktarlarda Türkiye’ye iletilmesi
gibi konular öne çıkarılmıştır. Tüm bu olumlu denebilecek gelişmelere karşın, İran gazı ile ilgili
yanıtlanması gereken sorular şunlardır: “ABD’nin İran’a yönelik politikası sürdüğü müddetçe, İran’ın
henüz geliştirilmemiş sahalarının devreye alınması mümkün müdür?” “Sahalar geliştirilemezse, gazın
kesintisiz akışı sağlanabilecek midir?” “Yeterli gaz olmaksızın, Avrupa’ya gaz sevki nasıl
sağlanacaktır?” “Gazın kalitesiyle ilgili sorun halledilebilecek midir?” “Tahkim sorunu aşılabilecek
midir?”
Nijerya ve Cezayir’den alınmakta olan sıvılaştırılmış gazla ilgili olarak, bugüne kadar kamuoyuna
önemli bir sorun yansımamıştır. Cezayir’le 1988 yılında imzalanmış olan ve yıllık hacmi 4.4 milyar
metre küp olan anlaşma 20 yıllıktır. BOTAŞ web sayfasındaki son verilere göreyse, 2010 yılından
sonra gaz alımı (anlaşma uzatılmazsa) görünmemektedir. Nijerya ile 1995 yılında imzalanan anlaşma,
yılda 1.34 milyar metre küplük LNG tedarikini öngörmektedir ve 22 yıl süreyle devrededir.

Yürümekte Olan ve Tasarlanan Projeler
Türkiye’nin zengin doğal kaynaklar içeren Orta Doğu, Orta Asya, Hazar bölgeleri ve Rusya ile, başta
Avrupa olmak üzere, enerji kaynağı ithal gereksinimi hızla artan bölge ve ülkeler arasındaki doğal
köprü konumu, sıklıkla vurgu yapılan ve ülkemizin önemini artıran bir gerçeklik olarak öne
çıkarılmaktadır. Bu vurgu yalnız politikacılarımız ve bürokratlarımız tarafından değil, başta AB
yetkilileri ve enerji alanında yetkin birçok uzman ve kurum tarafından da çeşitli ortamlarda dile
getirilmektedir. Haritaya (Harita-1: Kaynak: BP) incelendiğinde ve gerek doğal kaynakların yakın
çevremizdeki dağılımına ve gerekse tüketici ülkelerin hızla artan enerji tüketimlerine bakıldığında,
mevcut durum ve önümüzdeki yıllara yönelik hızla artması beklenen ithalat gereksinimi dikkate
alındığında (Harita-2) bu vurgu son derece mantıklı ve haklı görünmektedir. Bu haritada Türkiye,
Avrupa’nın 2020 yılında 800 milyar metre küpe erişmesi beklenen gaz talebini karşılamada, mevcut
kaynaklar dışında, “Dördüncü Arter” olarak tanımlanmaktadır.
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Harita-1: 2004 Yılı-Avrupa Gaz Arzı (515 milyar metre küplük piyasa)

(Kaynak: BP) (Not: bcm: milyar metre küp)

Harita-2: 2020 Yılı-Avrupa Gaz Arzı İçin Potansiyel Kaynaklar
(800 milyar metre küplük piyasa)

(Kaynak: BP)
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Bu noktada, bazılarının inşasına başlanmış, bazılarının ise fizibilite ve/veya mühendislik etütlerine
girişilmiş çeşitli projelerin varlığı, bu değerlendirmeleri daha da güçlendirmektedir. Söz konusu doğal
gaz boru hattı projelerini şöyle sıralamak mümkündür:









Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı
Türkiye – Yunanistan (-İtalya) Doğal Gaz Boru Hattı
NABUCCO (Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya) Doğal Gaz Boru Hattı
Mavi Akım’ın İsrail’e Uzatılması
Irak – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Türkmenistan – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Irak – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Mısır – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

Söz konusu hatların gerçekleştirilebilmesinin; yatırım sağlanabilmesi, jeopolitik etkenler ve ilgili
taraflar arasındaki pazarlıklar gibi geniş bir yelpazedeki değişkenlere bağlı olduğu bilinmektedir. Bu
noktada, yukarıda sıralanan projeleri, gerek mevcut durumları ve gerekse söz konusu etkenler
açısından değerlendirmekte yarar vardır.

Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı
Güney Kafkasya Gaz Boru Hattı, Azerbaycan’ın Şah Denizi sahasında üretilmekte olan gazı,
Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırmayı ve Erzurum’da BOTAŞ ağına bağlandıktan sonra da
Avrupa’nın hızla artan gereksiniminde yanıt vermeyi hedefleyen bir boru hattı projesidir. Söz konusu
hat, Bakü –Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattı’na paralel olarak döşenmiştir. Anlaşma hükümlerine
göre, Eylül 2006’da Türkiye’ye gaz tesliminin başlaması gerekirken, anlaşmanın gereği halen yerine
getirilememiştir. Bunun nedenleri arasında, Şah Denizi sahasında üretim sürecinde yaşanan teknik
sorunlar sıralanmaktaysa da, asıl nedenin Rusya’nın Azerbaycan ve Gürcistan üzerinde uyguladığı gaz
fiyatı odaklı politikalar olduğunu düşünmek için daha fazla nedenimiz vardır. Rusya, birçok diğer
ülkeye de uyguladığı gibi, daha önce hayli düşük fiyattan verdiği gazın bedelini büyük oranda
artırarak, bu ülkelere bir nevi baskı uygulamaktadır. Bu baskı sonucunda da, bu ülkeler üzerindeki
kimi zaman politik ama çoğu zaman da ekonomik etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. Azerbaycan
halen tüketmekte olduğu yıllık 11 milyar metre küp gazın 4.5 milyar metre küpünü, Gürcistan ise
tükettiği yıllık 1.9 milyar metre küp gazın tamamını Rusya Federasyonu’ndan (RF) bin metre küpü
110 dolardan almaktaydı. RF 2007 başından itibaren her iki ülkeye de birim fiyatı 230 dolara
çıkardığını, ödememeleri halinde gazı keseceğini bildirmiştir. Her iki ülke de, bu bedeli ödemektense,
Türkiye’ye 2006 Eylül’ünden başlayarak verecekleri gazı, kendi gereksinimlerine ayırmak ve
Türkiye’nin de alımı “bir süre” ertelemesini talep etmek durumunda kaldılar. Oysa bin metre küpü 120
dolar olan Azerbaycan gazının alınmaya başlamasıyla Türkiye bir yandan 300 dolar civarında olan
diğer gaz alımları düşünüldüğünde, ortalama gaz alım fiyatında bir ölçüde rahatlama sağlayacak, diğer
yandan da İran gazının kesilmesi durumunda ülkeye doğudan giren alternatif bir kaynakla arz
güvenliğini dengelemiş olacaktı. Bu olanak, Eylül 2006’dan beri kullanılamamaktadır.
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Türkiye – Yunanistan (-İtalya) Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH)
Söz konusu hat, Türkiye ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin birbirlerine bağlanmasını
hedeflemektedir. Toplam uzunluğu 300 km olan ve 209 km’si ülkemizde kalan hattın, ikinci aşamada
İtalya’ya uzatılması ve buna paralel olarak da Güney Avrupa Gaz Ringi’nin gerçekleştirilmesine
yönelik tamamlayıcı adımların atılması planlanmaktadır. Türkiye – Yunanistan DGBH, 2007
Temmuz’una kadar bitirileceği açıklanan Meriç Nehri geçişi hariç tamamlanmıştır. 23 Aralık 2003
tarihinde Ankara'da düzenlenen bir törenle doğal gaz alım-satım anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu
anlaşma kapsamında 2007 yılında 750 milyon metre küp ile başlaması beklenen gaz sevkinin, 3 milyar
metre küpe ulaşması beklenmektedir. BOTAŞ adına yapılan bazı açıklamalarda, bu miktar kimi zaman
4 milyar metre küp olarak ifade edilmektedir. Boru hattının Yunanistan'dan sonra, İtalya'ya da
uzatılmasına yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. İtalya’ya kademeli olarak artacak biçimde yılda 8
milyar metre küp gaz sevki planlanmaktadır. Hattın ikinci bölümü için İtalyan Edison Gas şirketi ile
Yunanistan’ın DEPA şirketi anlaşma imzalamıştır. Proje’nin AB TEN Projesi fonlarından
desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.

NABUCCO (Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya) Doğal Gaz Boru Hattı
Avrupa’nın hızla artan gaz ithalat gereksiniminin mevcut ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek
üzere,özellikle Türkiye üzerinden geçecek alternatif hatlarla karşılanmasının önemi ve gereği, uzun
süredir tartışılan ve çeşitli AB dökümanlarına yansıtılan bir husustur. Bu kapsamdaki en önemli ve
iddialı proje, Türkiye üzerinden geçecek Orta Doğu, Hazar ve/veya Orta Asya kaynaklı doğal gazın
Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen NABUCCO Projesi’dir. Hattın Türkiye’den sonra Bulgaristan,
Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya ulaşması hedeflenmektedir. Söz konusu ülkelerin ilgili
şirketlerinin (BOTAŞ, Bulgargas, Transgaz, MOL, OMV) katılımıyla, NABUCCO Company Pipeline
Study GmGH (Nabucco Boru Hattı İş Geliştirme Şirketi) kurulmuştur. Fizibilite çalışmasının 2007
sonunda tamamlanması, inşaata 2008 yılında başlanması, 2 aşamada tamamlanması hedeflenen boru
hattı inşaatının 2010 sonunda tamamlanması ve 2011 başından itibaren hattan gaz sevkine başlanması
öngörülmektedir. Hattın ikinci aşamasının inşasına da bu tarihten itibaren paralel olarak başlanacaktır.
Avrupa’nın gaz temininde kaynak çeşitliliğini sağlamayı hedefleyen bu çok önemli projenin
gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin de elde edeceği ekonomik getiri kadar, Avrupa nezdinde enerji
stratejilerinde öneminin artması da söz konusudur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, projeyi
yürütmekte olan ülke ve şirketlerin olumlu ve yoğun çabalarına karşın, hattın yapılabilmesinin önünde
halen bazı sorunlar vardır. Bunlardan biri, başta doğal gaz ithalatı olmak üzere Rusya Federasyonu’na
enerji alanında büyük oranda bağımlı olan Macaristan’ın, NABUCCO konusundaki ikircikli
tutumudur. Bilindiği gibi halen Rus gazı Ukrayna ve B. Rusya üzerinden Avrupa’ya taşınmakta, bu
ülkeleri “by-pass” eden ve Baltık Denizi’nin altından döşenmesi planlanan yılda 55 milyar metre küp
kapasiteli yeni hattın da 2010 yılında devreye alınması öngörülmektedir. Rusya, Türkiye’nin doğal
gazda kendine çok yüksek orandaki bağımlılığını (yaklaşık % 65) da kullanarak, Mavi Akım’ın
Avrupa’ya uzatılmasını önermektedir. Bu hatta Rus ve/veya Orta Asya gazını vermeyi önermektedir.
Rusya ayrıca, NABUCCO hattına ortak olarak bu hatta da gaz vermeyi önermektedir. Macaristan
Başbakanı Gyurcsany’nin Rus önerilerine yakın açıklamaları muhalefetten sert tepki görünce farklı bir
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ton aldıysa da, NABUCCO Projesi’nin önemli bir halkasındaki zaaf, tüm projeyi etkileyebilecek
potansiyel arz etmektedir. AB’nin temel hedefi, “gaz tedarik güzergahlarını çeşitlendirmek” değil, gaz
tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek olduğuna göre, Rus tekliflerinin kabulü, amacın
gerçekleşmemesinin ötesinde Avrupa’nın ve ilgili tüm ülkelerin, Rusya’ya daha fazla bağımlı hale
gelmeleri sonucunu verecektir.
Diğer yandan, Rus gazına alternatif olabilecek tüm kaynakların temininde de halen önemli engeller
vardır. Türkmenistan gazının Rusya üzerinden olmayan yollardan alınabilmesi, iki ayrı güzergahtan
mümkün olabilecektir. Bunlardan ilki, Azerbaycan üzerinden ve BTC hattına paralel olanıdır. Bu
hattın yapılabilmesi için “Hazar’ın Statüsü” sorununun çözülmesi, Azerbaycan ve Türkmenistan
arasında Hazar’daki bazı sahalar (Serdar/Kepez) konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi gereklidir.
Diğer güzergah ise, İran üzerinden olanıdır. Burada da, ABD ile İran arasındaki gerginliğin kalkması
ve İran’ın nükleer konusundaki politikasının değişmesi gibi ön koşullar vardır ve yakın erimde
olanaklı görünmemektedir. Bunların da ötesinde, Türkmenistan’ın, 10 Nisan 2003 tarihinde Rusya ile
imzaladığı 25 yıl süreli ve yılda 80 milyar metre küplük gaz alım-satım anlaşması, diğer yandan Çin’e
ve Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a (Trans-Afgan Hattı) gaz sevki için mevcut
anlaşmalar, Türkmenistan’ın Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz sevk edebilmesi için gereken ek
üretimi sunabilmesini, bu aşamada olanaksız kılmaktadır. Nitekim BOTAŞ’ın web sayfasına
girildiğinde, “Doğal Gaz Arz ve Talep Senaryoları” tablosuna bakıldığında (Tablo-), bugün itibarı ile,
2020 yılına kadar Türkmenistan’dan gaz alımının öngörülmediği görülmektedir. Türkiye’nin Mavi
Akım’a öncelik vermesi de dahil yukarıda belirtilen diğer gelişmeler, Türkmenistan’ın alternatifsiz
kalarak, Rusya ile uzun erimli ve yüksek hacimli bir anlaşma imzalamasına zemin hazırlamıştır. Kimi
ABD ve Türk yetkililerin zaman zaman Türkmenistan ziyaretlerinde Türkmen gazını Türkiye’ye ve
Avrupa’ya ulaştırma yönündeki beyanları, bu veriler ışığında değerlendirildiğinde, fazla iyimser ve
biraz da temelsiz sayılmalıdır. Yapılması gereken, somut anlaşmalar temelinde, hangi şirket ya da
konsorsiyumun, Türkmenistan’daki hangi saha(lar)da, ne zaman, ne boyutta bir yatırımla gaz
üreteceğini, üretimin hangi yıl ne miktara ulaşabileceğini ortaya koyabilmektir. Bu yapılmadan dile
getirilen açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaktan öte bir anlam taşımamaktadır.
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Harita-2: NABUCCO ve Türkiye - Yunanistan - İtalya Gaz Boru Hattı Projeleri

Mevcut Gaz Boru Şebekesi
Öncelikli Projelere Bağlanacak Ana
Boru Hatları
Öncelikli Boru Hattı Projeleri

(Kaynak: Energy Information Administration, Department of Energy, ABD)

Mavi Akım’ın İsrail’e Uzatılması
Bilindiği gibi Mavi Akım, Karadeniz’in altından geçerek Rus gazını doğrudan Türkiye’ye ulaştıran ve
Samsun’dan Ankara’ya kadar uzanan, en tepe noktada ülkemize yılda 16 milyar metre küp gaz
ulaştıracak bir boru hattıdır. Mavi Akım ile Türkiye’ye gaz sevki 2003 yılı Şubat ayında başlamış ve
2006 yılında da 7.4 milyar metre küplük gaz ihracı gerçekleştirilmiştir. Uzun süreden beri, Rusya
Federasyonu, Türkiye ve İsrail yetkilileri arasında, Mavi Akım’a paralel yeni bir hat döşenmesi ve
hattın Ankara’dan Ceyhan’a uzatılması, daha sonra da Akdeniz’in altına döşenecek bir hat ile, Rus
gazının İsrail’e ulaştırılması kapsamında çok sayıda görüşme ve prensipte mutabakat sağlandığı
bilinmektedir. Bu projenin İsrail’e sağlayacağı stratejik üstünlük nedeniyle, Arap Ülkeleri tarafından
da hoş karşılanmadığı da bir gerçektir.
Tüm bu genel saptamaların ötesinde, son dönemde Rusya Federasyonu’nun Türk Boğazlar’ını “bypass” eden boru hattı seçenekleri arasından, Türkiye’nin ısrarla öne çıkardığı Samsun-Ceyhan hattı
yerine, Türkiye’yi de “by-pass” eden Burgaz-Dedeağaç (petrol) hattını tercih ederek, Bulgaristan ve
Yunanistan ile anlaşmaya vardığını açıklaması, Mavi Akım’ın İsrail’e uzatılmasına yönelik gaz boru
hattı projesini de sıkıntıya sokmuş görünmektedir. Rusya’nın “Samsun-Ceyhan’a petrol
vermeyeceğini” açıklamasına tepki veren hükümet bir misilleme olarak, Mavi Akım’ın İsrail’e
uzatılması projesinin askıya alındığını açıklamıştır. Bu satranç hamlelerinin nasıl gelişeceği henüz
belli değildir. Rusya, bir yandan Türkiye’den geçecek Kıyıköy-Saros “by-pass” hattı için baskı
yaparken, diğer yandan Tuz Gölü’nün altında yapılması hedeflenen doğal gaz deposu, İstanbul’un gaz
dağıtım özelleştirmesi ve diğer bazı konularda ayrıcalıklar talep etmektedir. Putin’in Burgaz-Dedeağaç
ile ilgili anlaşma sonrasında yaptığı açıklama da, Türkiye’ye yönelik bir pazarlık hamlesi olarak
değerlendirilebilir. Ancak sonuç olarak, Rus tarafının Türkiye’nin gaz ithalatında kendisine olan aşırı
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bağımlılığı ustaca kullandığının ve ülkemizin kendisi için en uygun seçenekleri yaşama geçirmede,
ciddi sıkıntılar yaşayabileceğinin görülmesi gerekmektedir.

Irak – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Irak, dünya petrol rezervleri açısından olduğu kadar, gaz rezervleri açısından da en önemli kaynak
ülkelerden biridir. Ulusal kuruluşumuz TPAO, yaklaşık 10 yıldır Irak’ta, hem petrol hem de gaz
sahalarında arama ve geliştirme hakkı almak için mücadele etmektedir. Saddam döneminde başarılı
olamayan bu mücadele, ABD işgali sonrasında da olumlu bir gelişme göstermemiştir. TPAO,
Mansuriye gaz sahası ve çevresindeki 4 diğer sahada hak alabilmek için uzun süredir çaba
göstermesine karşın başarılı olamamıştır. Aslında Irak’ın işgalinin en temel nedeninin, bu ülkenin
zengin petrol ve gaz kaynaklarının ele geçirilmesi olduğu düşünüldüğünde, ABD politikalarının
uygulanmasına “gerektiği ölçüde” yardımcı olamayan (örneğin, 1 Mart tezkeresini TBMM’den
geçiremeyen) bir Türkiye’nin bu sahalardan pay alması olanaksız değilse, en azından hiç de kolay
olmayacaktır. Oysa Türkiye’nin ulusal şirketleri TPAO ve BOTAŞ’la birlikte TEKFEN, uzun yıllardır
söz konusu sahaların aranması, geliştirilmesi ve yılda 10 milyar metre küplük Irak gazının Türkiye’ye
ve buradan da Avrupa’ya taşınması amacıyla, kapsamlı bir projeyi hayata geçirmek için
uğraşmaktadırlar. Son dönemde, bu konuda olumlu gelişmeler olduğu açıklanmakta ise de, somut bir
anlaşma olmaksızın bu konuda olumlu düşünmemiz zordur. Bu projenin gerçekleşmesi, Türkiye’nin
arz güvenliği açısından olduğu kadar, ekonomik güvenliği açısından da çok önemlidir. Ancak Irak
Petrol Kanunu ve onun tamamlayıcısı niteliğindeki “Kar Paylaşım Anlaşması” kabul edilmeden ve
daha da önemlisi anlaşmaların koşulları Türkiye açısından kabul edilebilir nitelikte olmadan, bu hattın
inşasını beklemek ya da koşulsuz savunmak olası görünmemektedir. Diğer yandan hükümetin
çıkarmaya çalıştığı 5574 sayılı “Türk Petrol Kanunu”nun, diğer sakıncalı maddelerinin yanı sıra,
ulusal kuruluşumuz TPAO’nun “devlet adına petrol ve gaz arama/geliştirme hakkını” ortadan
kaldıracağı dikkate alınırsa, kanunun aynen kabul edilmesi halinde, TPAO’nun bundan sonra devlet
şirketi değil, herhangi bir özel Türk şirketi konumunda olması, diğer ülkelerde olduğu gibi Irak’ta da
devlet adına hareket etmemizi olanaksız kılacağından, doğal gaz ithalat ve ihracat olanakları
değerlendirilirken, bu husus da dikkate alınmalıdır.

Türkmenistan – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Bu konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirme, NABUCCO ile ilgili bölümde yapıldığından,
yinelenmemiştir.

Mısır – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
Bu proje üzerinde de uzun yıllardır konuşulmaktadır. Mısır gazının Akdeniz altından geçecek boru
hattı veya LNG tankerleriyle Türkiye’ye ulaştırılması ve daha sonra da Avrupa’ya nakli konusunun,
önceki dönemlerde de kimi zaman önem kazandığı, kimi zamansa “rafa kaldırıldığı” görülmüştür. Bu
konudaki ilk resmi belgenin, 2 Şubat 2000 tarihinde iki ülkenin ilgili Bakanları arasında imzalanan
“Akdeniz geçişli” bir hatla yılda 4 milyar metre küp Mısır gazının ülkemize nakli konusundaki niyet
beyanı belgesi olduğu söylenebilir. 31 Mart 2001’de imzalanmış olan Doğal Gaz Alım-Satım
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Anlaşması kapsamında, Türkiye’ye doğal gazı satacak yetkili şirket Eastern Mediterranean Gas
Company (EMGC) olarak belirlenmiştir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na göre (Geçici 4.
madde), “EPDK tarafından yapılacak olan arz-talep dengesi çalışmaları sonucunda, bir arz açığı
saptanırsa”, bu kaynağın devreye girmesi mümkün olacaktır.
Mevcut gelişmeler doğrultusunda, Mısır gazının ülkemize Arap Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında;
İsrail, Ürdün, Suriye’ye de gaz sağlayarak erişmesi öngörülmektedir. Haziran 2005’de İsrail
(MERHAV) ve Mısır (EMGC) arasında imzalanan alım satım anlaşması uyarınca, Mısır gazının 2007
sonlarında İsrail’e ulaşması beklenmektedir. Mısır gazı Ürdün’e, yapımı Mısır tarafından üstlenilen ve
İsrail karasularını “by-pass” ederek Ürdün’ün Akabe Körfezi’ndeki El-Ariş terminaline erişen su altı
boru hattı ile 2003 yılında ulaşmıştır. Hat daha sonra kuzey Ürdün’e gaz iletmek üzere uzatılmıştır
(Ocak 2006). Mısır, Ürdün ve Suriye arasında 2001 yılında varılan prensip anlaşmasına göre, hattın
Suriye’ye uzatılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu hattın daha sonra Türkiye’ye ve mümkün olursa
Lübnan ve KKTC’ye ulaştırılması söz konusu olacaktır. Hattın Türkiye’ye uzatılması çerçevesinde de
Mısır ve Türkiye arasında iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre TERGAS adlı ortak
şirket kurulmuştur. Ayrıca, 17 Mart 2004 tarihinde, ETKB ile Mısır Petrol Bakanlığı arasında;
Türkiye'ye gaz ithalatı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz iletimi hususlarında çerçeve anlaşma
imzalanmıştır. Bu kapsamda da Türkiye’nin yılda 4 – 6 milyar metre küp Mısır gazı satın alması, daha
sonra da ek hacimlerin NABUCCO hattı ile Bulgaristan ve Romanya üzerinden Avrupa’ya gaz
sağlanması hedeflenmektedir. Bu hatla ilgili son bir görüşme de, Başbakan Erdoğan’ın 4 Nisan 2007
tarihindeki Suriye gezisinde, tarafların bu hattın yapımı konusundaki niyet beyanlarının tekrarlanması
kapsamında olmuştur. Hattın Ürdün üzerinden İsrail’e (Askhelon) uzatılması ve İsrail’e yılda 1.7
milyar metre küp gaz satılması (15 yıl süreyle) da projenin bir diğer ayağıdır. Bu ayağın da 2007
sonunda devreye girmesi yönünde çalışmalar vardır.
Söz konusu hattın Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya ulaşması için NABUCCO hattının sorunsuz
olarak hayata geçirilmesi gerekli görünmektedir. Bu noktada da gerek Rusya’nın izlemekte olduğu
politikalar ve gerekse buna paralel olarak Macaristan’ın izleyeceği yol önemli etken olacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye, gerçekten de zengin doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu, Hazar, Orta Asya ülkeleriyle (ve
Rusya ile), gaz ithalat gereksinimi hızla artan AB’nin ve diğer tüketim bölgelerinin bu
gereksinimlerine en uygun yanıt verebilecek coğrafi bir konuma sahiptir. AB’nin son dönemlerde
yayınlanan tüm belgelerinde Türkiye, kaynak çeşitliliği gibi son derece önemli bir gerekçeyle de “AB
için dördüncü arter” olarak tanımlanmaktadır. Bunların da ötesinde, kendisi de önemli bir enerji
tüketicisi ve ithalatçısı olan Türkiye, enerji kaynaklarının geçiş yolu olmaya da, enerjinin ticaretini
yapmaya da gerek coğrafi, gerek jeopolitik ve gerekse ekonomik açılardan çok uygun bir konumdadır.
Buna karşın, geçmişte uygulanan ve halen sürdürülmekte olan politikaların, bu elverişli konumunu
yeterince ve gereğince kullanmasını engellediğini söylemek zorundayız.
Uzun erimli “al ya da öde anlaşmaları”, uzun erimli (ve pahalı) elektrik satın alma garantili
anlaşmalar, doğal gaz depolarının olmayışı ve devreye alınması beklenen deponun kapasitesinin
yeterli olmayışı, gaz alım anlaşmalarında (Azerbaycan gazı hariç) üçüncü tarafa satış hakkı olmayışı,
gaz alım fiyatlarının görece yüksekliği, Rusya’ya aşırı bağımlılık ve Rusya’nın enerji politikalarını
baskı unsuru olarak kullanması, yönetimde ehliyetsizlik noktasına ulaşan politizasyon ve kurumlar
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arası eşgüdüm yokluğu gibi etkenler, Türkiye’nin hak ettiği konumdan hayli geride kalmasına neden
olmaktadır. Bu sorunların dile getirilmesi, genelde hükümetler ve onların bürokratları tarafından hoş
karşılanmamakta ve bir anlamda aksine savlarla “yok sayılmaya” çalışılmaktadır. Oysa yapılması
gereken, mevcut sorunların nesnel ve bilimsel olarak ortaya konması, bunların şeffaf biçimde
tartışılmasına olanak sağlanması ve yapıcı öneriler geliştirilmesidir. Bu noktada, başta meslek odaları
olmak üzere, konuyu bilen ve ülke çıkarına ve kamu yararına daha sağlıklı politikalar oluşturulmasına
katkı sağlamaktan başka amacı olmayan kurum ve uzmanların, görüş ve önerilerini daha da etkin
ortaya koyabilmeleri için ortam sağlamak çok daha akılcıdır. Zira göründüğü kadarı ile son yıllarda ne
gaz alım anlaşmalarının ülkemizi zorlayan koşullarını değiştirmek, ne de (pahalı) elektrik satın alma
garantili anlaşmaların düzeltilmesi noktasında elle tutulur gelişme sağlanabilmiştir.
Türkiye, zengin hidroelektrik, linyit ve yenilenebilir kaynaklarını yeterince kullanamayan bir ülke
konumundadır. Bunun en temel nedenleri de, sıklıkla vurgulandığı gibi, enerji alanında kamusal
çıkarları gözeten bir planlamanın olmayışı, doğal gaz aşırı bağımlılık, satın alma garantili anlaşmalar,
uluslararası tahkim, yönetimlerde politizasyon, mevcut kapasitenin kullanılamaması,
“çözümlenemeyen “kayıp ve kaçak” gibi hususlardır. Bunların tümü, kökten değiştirilemese de,
önemli oranda çözüm sağlanabilecek hususlardır. Kurulu gücümüzden (40 bin megawatt) elde
etmemiz gereken yaklaşık 200 milyar kilowatt-saat elektrik üretimi yerine 171 milyar kilowatt-saat
üretim elde ediliyorsa (2006 üretimi), bunun uzun erimli anlaşmaların yanı sıra; kötü yönetim,
rehabilitasyon ve yatırım eksikliği gibi nedenleri de vardır. Bir diğer ifade ile, ülkemizin hiç de sıkıntı
yaşamadığı bir alan olan yetişmiş nitelikli insan gücünün, doğru siyaset anlayışının egemen kılındığı
bir Türkiye’de yeniden devreye alınabilmesiyle, bu sorun önemli oranda giderilebilecektir. Sorunların
büyük bölümü, enerji alanının kötü yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Kayıp ve kaçakla mücadele
ise, hem bilimsel yaklaşım hem de doğru politika sorunudur. “Kaçak” kullanımın ya da bir diğer ifade
ile, hırsızlığın, toplumsal nedenleri olduğu kadar, ETKB’nın resmi açıklamalarında da dile getirildiği
gibi, özellikle kimi büyük sanayi kuruluşlarının “kaçak” kullanımından kaynaklandığı bilinmektedir.
Kaçak ve kaybın önlenmesi için yapıldığı öne sürülen dağıtım özelleştirmelerinin daha büyük sorunlar
ve kayba neden olduğu da dikkate alınırsa, sorunun çözüm ya da devamının siyasi otoriteye bağlı
olduğu ve kamu elinde olmayan enerji sektöründe, çözümlenmesinin de mümkün görünmediği
görülmelidir.
Bu temel sorunlar (eksik üretim, kayıp ve kaçak, kötü yönetim, vb..) kullanılmayan kaynaklarımızın
mümkün olan en hızlı ve uygun biçimde devreye alınması ile, bugün çok büyük oranda gaz dayalı olan
elektrik tüketimi profili değiştirilebilecektir. O durumda da, imzalanması sürecinde en “kibar
deyimiyle” usulsüzlük olduğu öne sürülen Rus gazı anlaşmalarının yeniden görüşme, “takrir-i
müzakere” konusu yapılması çok daha uygun koşullarda revizyonu mümkün olabilecektir. Ayrıca,
anlaşma koşulları yerine getirilmeyen İran gazı anlaşması da benzer biçimde iptal ya da revizyona tabi
tutulabilecektir. Bu uygulamalar, hem gaza aşırı bağımlılığımızı azaltabilecek, hem de fiyatlar başta
olmak üzere revizyon ile, ülkemizin üzerindeki aşırı ekonomik yük hafifletilmiş olabilecektir. Kaynak
çeşitliliği ve girdi maliyetlerinde düşüş sağlayabilecek kaynaklar olan Azerbaycan, Irak ve
Türkmenistan gazları için, sadece BOTAŞ’ın değil, Dış İşleri Bakanlığı’nın ve ilgili diğer kurumların
birlikte ve entegre biçimde politika geliştirmeleri zorunludur.
Türkiye’nin petrol ve gaz potansiyeli bakımından çevresindeki zengin rezervlere sahip Orta Doğu,
Hazar ülkeleri kadar şanslı olmadığı haklı olarak öne sürülebilir. Bunun siyasi/tarihi olduğu kadar,
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jeolojik nedenleri de vardır. Buna karşın, ülkemizin petrol varlığı ispatlanmış G. Doğu Anadolu
bölgesinin petrol ve gaz aramacılığının gerektirdiği modern tekniklerle aranması anlamında, henüz %
20 oranında aranabildiğini, bu oranın gaz üretimimizin tamamını gerçekleştirdiğimiz Trakya bölgemiz
için % 17 olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Son dönemde, Batı Karadeniz’de yapılan arama
çalışmalarının ilk sonuçları alınmıştır. Bu kapsamda kademeli olarak (açılmış kuyulardan) yılda 750
milyon metre küp gaz üretimi sağlanacaktır. 2006 yılı içinde 30 milyar metre küp civarında gaz
tüketen Türkiye’nin gereksiniminin, bu sınırlı üretimle karşılanması söz konusu değilse de, denizleri
ve derin formasyonları çok sınırlı oranda aranmış olan ülkemizin, doğru politikalarla aranması
durumunda, gereksiniminin önemli miktarını karşılayabilecek potansiyeli olduğu düşünülmektedir.
Dolayısıyla, yapılması gereken en önemli açılımlardan birisi de, ulusal şirketimiz TPAO’nun özerk bir
yönetim liderliğinde,bir “master plan” dahilinde, ülkemizde ve gerçekçi projeler dahilinde yurt dışında
arama ve geliştirme projelerinde yeni bir hamle yapmasının sağlanmasıdır. TBMM’de beklemekte
olan ve sayın Cumhurbaşkanımızın veto ettiği 5574 sayılı “Türk Petrol Kanunu” bu hedeflerin
gerçekleştirilebilmesinin önünü kapayacak maddeler içermektedir. Bu nedenle, söz konusu kanunun,
öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın veto gerekçeleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerekli
görülmektedir.
Türkiye’nin doğal gaz alımlarında Rusya’ya olan aşırı bağımlılığı, ciddi sorun olma özelliğini
korumaktadır. Diğer yandan, bir örnek vermek gerekirse ve teknik bir ayrıntı gibi görünse de, mevcut
fiyat formülünde anlamsız biçimde yer verilmiş olan “gaz yağı”nın, önceki anlaşmada baş tarafında
yer alan kat sayının, 2003 yılında yapılan düzenleme ile önceki anlaşmadaki formüle göre 2 kat
artırılması, gazın alım fiyatını aleyhimize etkilemektedir. Avrupa’nın da Rusya’ya (gazda) bağımlılığı,
bizimki kadar olmasa da tedirginlik yaratan bir olgu olarak sıklıkla dile getirilmektedir. Bu noktada
AB ile Rusya arasında bir diyalog grubu oluşturulmuştur. Bu örnekten hareketle, gerek teknik
konularda (formüller, vb..) ve gerekse jeopolitik konularda görüş alış verişinde bulunmak, işbirliği
yapmak üzere, AB ile Türkiye arasında ikili, ayrıca Rusya’yı da içerecek biçimde üçlü danışma
grupları oluşturulabilir.
Enerji KİT’lerinde politizasyona son verecek önlemler alınmalı, bu kurumlar özerk yapıda yeniden
örgütlenmelidirler. Enerji alanı, küresel bir çok örnekle de kanıtlandığı gibi, aksine söylemlere karşın
çok stratejik bir alandır ve devletler (liberalleşmenin şampiyonu ülkeler ABD ve İngiltere başta olmak
üzere) bu alanda son derece korumacı politikalar uygulamaktadırlar. AB’ye üyeliğin ön koşulu gibi
dayatılan “serbestleşme” politikaları, ülke gerçekleri dikkate alınarak durdurulmalı ve enerji alanında
kamunun (özerk) kontrolü sağlanmalıdır.
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TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ İTHALAT VE İHRACAT ANLAŞMALARI
İlhan SEZGİ
BOTAŞ Genel Müdür Danışmanı

ÖZET
Türkiye’ye de imzalanmış ve lisansa tabi, doğal gaz (DG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (SDG) ithalatı
ile ilgili toplam dokuz ve Türkiye’den doğal gaz ihracatı ile ilgili de bir adet uzun dönemli anlaşma
mevcuttur. Türkiye’de doğal gaz ihracatı, 1987’den beri yirmi yıldır BOTAŞ tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’deki mevcut tüm doğal gaz ithalat anlaşmaların ithalatçı tarafı ve tek doğal gaz ihracat
anlaşmasının ihracatçı tarafı da BOTAŞ’tır. Uzun dönemli ithalat anlaşmaları kapsamında hali hazırda
doğal gaz Rusya Federasyonu’ndan ve İran’dan, sıvılaştırılmış doğal gaz ise Cezayir’den ve
Nijerya’dan temin edilmektedir. Azerbaycan’dan doğal gaz ithalatına da bu yıl başlanması
beklenmektedir. İhracat anlaşması kapsamında ise doğal gazın Yunanistan’a bu yıl sevk edilmesi
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Doğal Gaz, Anlaşma, İthalat, İhracat
1. DOĞAL GAZ İTHALAT ANLAŞMALARI
1.1 Rusya Federasyonu Kaynaklı İthalat Anlaşmaları
Rusya Federasyonu’ndan dört ayrı doğal gaz alım anlaşması kapsamında ithalat sürdürülmektedir.
Birinci anlaşma (Tablo 1), 01.01.2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere, batı hattından yılda 5 - 6
milyar metreküpe kadar doğal gaz alımına ilişkin olup, 14.02.1986’da imzalanmıştır. Bu anlaşma
kapsamındaki alımlar 1987 yılından beri devam etmektedir.
Tablo 1. 14.02.1986’da İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

14.02.1986
BOTAŞ A.Ş.
GAZPROMEXPORT
01.01.2012 Tarihine Kadar
5 - 6 Milyar Metreküp
1987
Teslimatlar Devam Etmektedir
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İkinci Anlaşma (Tablo 2), mevcut batı hattından, 01.01.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yılda
8 milyar metreküp doğal gaz alımına ilişkin olup, 18.02.1998 tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaşma
kapsamdaki doğal gaz alımları 1998 yılında başlamıştır.
Tablo 2. 18.02.1998’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

18..02.1998
BOTAŞ A.Ş.
GAZPROMEXPORT
01.01.2022 Tarihine Kadar
8 Milyar Metreküp
1998
Teslimatlar Devam Etmektedir

Rusya Federasyonu’ndan ilave doğal gaz alımına ilişkin 18.02.1998 tarihinde imzalanan doğal gaz
alım anlaşması’nın yıllık alım miktarı imzalanan bir zeyilname ile, 20.04.2009 tarihine kadar geçerli
olmak üzere azaltılmış ve doğal gaz alımına ilişkin üçüncü anlaşma (Tablo 3), 29.11.1999 tarihinde,
2009 yılına (kısmen dahil) kadar geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Bu çerçevede 2000 yılı Eylül
ayında, bu anlaşma çerçevesinde doğal gaz teslimatı yapılmaya başlanmıştır.
Tablo 3. 29.11.1999’da İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

29.11.1999
BOTAŞ A.Ş.
TURUSGAZ
20.04.2009 Tarihine Kadar
700 Milyon Metreküp
2000
Teslimatlar Devam Etmektedir

Dördüncü olarak da (Tablo 4), 15.12. 1997 tarihinde, 01.01.2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere ve
yılda 16 milyar metreküp doğal gaz alımına ilişkin bir alım anlaşması imzalanmıştır. Doğal gaz
sevkine de Şubat 2003’te başlamıştır.
Tablo 4. 15.12.1997’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

15.12.1997
BOTAŞ A.Ş.
GAZPROMEXPORT
01.01.2026 Tarihine Kadar
16 Milyar Metreküp
2003
Teslimatlar Devam Etmektedir
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1.2 Cezayir Kaynaklı İthalat Anlaşması
Doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve esnekliğinin artırılması için
14.04.1988 tarihinde, 01.10.2014 tarihine kadar geçerli bir sıvılaştırılmış doğal gaz alım anlaşması
(Tablo 5) imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Cezayir’den yılda yaklaşık 2,2 milyar metreküp doğal gaz
eşdeğeri sıvılaştırılmış doğal gaz alımı yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu anlaşma kapsamında
ithal edilecek gaz için hem bir sevkıyat noktası olarak kullanılmak hem de istenildiğinde de pik
düşürücü olarak devreye sokulmak üzere BOTAŞ A.Ş. tarafından 1989 yılında Marmara Ereğlisi ithal
terminali yapımına başlanmıştır. Terminal 03.08.1994 tarihinde işletmeye alınmış olup Cezayir’den
sevkıyat başlatılmıştır. Bilahare imzalanan Zeyilname ile de yıllık ithalat miktarı yaklaşık 4,4 milyar
metreküpe çıkarılmıştır.
Tablo 5. 14.04.1998’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma
Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

14.04.1998
BOTAŞ A.Ş.
SONATRACH
01.10.2014 Tarihine Kadar
4,4 Milyar Metreküp
1994
Teslimatlar Devam Etmektedir

1.3 Nijerya Kaynaklı İthalat Anlaşması
Buna ilaveten 09.11.1995 tarihinde de yaklaşık 1,3 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri sıvılaştırılmış
doğal gaz alımı için, 01.10.2021 tarihine kadar geçerli bir sıvılaştırılmış doğal gaz alım anlaşması
(Tablo 6) imzalanmıştır. Nijerya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz sevkine de 1999 yılında başlanmıştır.
Tablo 6. 09.11.1995’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

09.11.1995
BOTAŞ A.Ş.
NLNG
01.10.2021 Tarihine Kadar
1,3 Milyar Metreküp
1999
Teslimatlar Devam
Etmektedir

1.4 İran Kaynaklı İthalat Anlaşması
İran’dan Türkiye’ye yılda 10 milyar metreküp doğal gaz sevkine ilişkin, 30.07.2026 tarihine kadar
geçerli, bir doğal gaz alım anlaşması (Tablo 7) 08.08.1996 tarihinde BOTAŞ ve İran Ulusal Gaz
Şirketi (NIGC) arasında imzalanmıştır. 10.12.2001 tarihi itibarıyla gaz sevkine de başlanmıştır.
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Tablo 7. 08.08.1996’da İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

08.08.1996
BOTAŞ A.Ş.
NIGC
30.07.2026 Tarihine Kadar
10 Milyar Metreküp
10.12.2001
Teslimatlar Devam Etmektedir

1.5 Türkmenistan Kaynaklı İthalat Anlaşması
21.05.1999 tarihinde Türkiye ile Türkmenistan arasında yılda 16 Milyar metreküp doğal gazın alım
satımına ilişkin, 30 yıl süreli doğal gaz alım anlaşması (Tablo 8) imzalanmıştır.
Tablo 8. 21.05.1999’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı

21.05.1999
BOTAŞ A.Ş.
Türkmenistan
30 Yıl
16 Milyar Metreküp

1.6 Azerbaycan Kaynaklı İthalat Anlaşması
Azerbaycan’dan doğal gaz teminine ilişkin olarak Ekim 2000’de başlayan müzakereler sonucunda
12.03.2001 tarihinde Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye sevkine ilişkin bir doğal gaz alım
anlaşması (Tablo 9) imzalanmıştır.
Tablo 9. 12.03.2001’de İmzalanan İthalat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi

12.03.2001
BOTAŞ A.Ş.
AGSC
01.01.2021 Tarihine Kadar
6,6 Milyar Metreküp
2007

2. DOĞAL GAZ İHRACAT ANLAŞMASI
2.1 Yunanistan İhracat Anlaşması
23.12.2003 tarihinde Yunanistan’a yılda 750 Milyon metreküp doğal gaz ihracı ile ilgili olarak
Yunanistan’ın DEPA firması ile BOTAŞ A.Ş. arasında, 01.01.2021 tarihine kadar geçerli bir İhracat
Anlaşması (Tablo 10) imzalanmıştır.
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Tablo 10. 23.12.2003’de İmzalanan İhracat Anlaşması
Ticari Anlaşma Tarihi
Alıcı Taraf
Satıcı Taraf
Anlaşma Süresi
Anlaşma Miktarı
Başlama Tarihi
Son Durumu

23.12.2003
BOTAŞ A.Ş.
DEPA
15 Yıl
750 Milyon Metreküp
2007
Henüz Başlamadı

3. İTHALAT VE İHRACAT LİSANSLARI
BOTAŞ A.Ş.’nin, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı ile ilgili olarak, EPDK’dan alınmış
lisansları bulunmaktadır.
4646 Sayılı Kanun’un gereği, Kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren, Türkiye’de doğal gaz ithalatı
yapılan ikili anlaşmalar, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, alınmış olan Lisanslar ve Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.
4.DOĞAL GAZ, SIVILAŞTIRILMIŞ
ANLAŞMALARININ İÇERİĞİ

DOĞAL

GAZ

İTHALAT

VE

İHRACAT

Doğal gaz ithalat ve ihracat anlaşmaları yapısı ve başlıkları itibarıyla (aşağıda bahsedildiği üzere),
diğer ülkeler de olduğu gibi fazla farklılaşmayan benzer bir içeriğe sahiptir:


Tanımlar



Doğal Gaz Teslimatların İlk Başlangıç Tarihi



Günlük Anlaşma Miktarı veya Miktarları



Başlangıç Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarı



Gelişme Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarları



Plato Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarı



Satıcının Yükümlülükleri



Alıcının Yükümlülükleri, Asgari alım Taahhütleri



Aylık ve Günlük Bazda Haftalık Doğal Gaz Programları



Doğal Gazın Tesliminde Kalite Limitleri



Teslim Noktası



Günlük ve Aylık Teslimat Raporlarının Hazırlanması



Anlaşma Fiyatı



Anlaşma Fiyatı Revizyonu



Fatura ve Ödeme



Tarafların Tesisleri



Anlaşmalı Bakım ve Onarımlar



Mücbir Sebepler
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Satıcının Kusurları İçin İndirimler



Yeniden İhraç



Anlaşmanın Devri



Anlaşmanın Gizliliği



Vergi, Gümrük, Harçlar



Tahkim



Uygulanabilir Hukuk ve Anlaşmanın Dili



Kontratın Yürürlüğü ve Süresi



Anlaşmanın Feshi



İşletme Anlaşması

4.1 Tanımlar
Anlaşmanın içinde yer alan, örneğin metreküp gibi ifadeler, farklı tanımlara yol açmamak açısından,
bu kısımda kesin bir dille ve ilk harfi büyük harfle başlamak şartıyla tanımlanır ve anlaşma içinde ilk
harfi büyük olarak kullanılır.
4.2 Doğal Gaz Teslimatların İlk Başlangıç tarihi
Bu tarih gerek satıcının gerekse alıcının tesislerini hazır hale getirdiği, tarafların doğal gaz almaya ve
vermeye hazır olduğu ve buna göre de teslimatların başladığı ilk gündür. Teslimatlar başlamadan önce
taraflar bu tarihi anlaşmada veya anlaşma imzalandıktan sonra belirlerler. Bu tarihin gecikmesi
halinde, tarafların tesislerini zamanında yetiştirmesi açısından birbirlerine ilave yükümlülük
koyabilirler.
4.3 Günlük Anlaşma Miktarı veya Miktarları
Günlük anlaşma miktarı ve miktarları, anlaşmanın başlangıç dönemi, gelişme dönemi ve plato
dönemindeki yıllık anlaşma miktarları ve tarafların tesislerinin kapasitesi, sözleşmeye bağlanmış ve
tahmini günlük talep ve arz değerleri dikkate alınarak tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenir.
4.4 Başlangıç Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarı
Başlangıç dönemi yıllık anlaşma miktarı, tarafların tesislerinin kapasitesi, bu tesislerin devreye giriş
süreci, sözleşmeye bağlanmış ve tahmini günlük ve yıllık talep ve arz değerleri dikkate alınarak,
tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenir. Alıcının müşterilerinin taleplerinin oluşması yanında, bu
periyodda, tarafların tesislerini yetiştiremeyebileceği de dikkate alınarak kısa süreli tarafların
yükümlülüklerinden muaf olduğu bir süreç tanımlanabilir.
4.5 Gelişme Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarları
Gelişme dönemi yıllık anlaşma miktarı, tarafların tesislerinin kapasitesi, bu tesislerin devreye giriş
süreci, sözleşmeye bağlanmış ve tahmini günlük ve yıllık talep ve arz değerleri dikkate alınarak, varsa
başlangıç dönemini takiben, tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenir. Alıcının müşterilerinin
taleplerinin yavaş oluşmasının yanında, taraflar, yatırımı bu süreçte bekletmektense, örneğin
kompresör gibi tesislerinin tamamını, doğal gaz teslimatlarının ilk başlangıç tarihinden önce
yapmaktansa, bu periyodda, bir kısmını yapabileceği de dikkate alınarak yıllık miktarların belli oranda
arttırıldığı bir süreç tanımlanabilir.
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4.6 Plato Dönemi Yıllık Anlaşma Miktarı
Plato dönemi yıllık anlaşma miktarı, tarafların tesislerinin kapasitesi, sözleşmeye bağlanmış ve
tahmini günlük ve yıllık talep ve arz değerleri dikkate alınarak, varsa gelişme dönemini takiben,
tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenir.
4.7 Satıcının Yükümlülükleri
Satıcının yükümlülükleri arasında yıllık anlaşma miktarının, günlük anlaşma miktarının teslim
noktasında anlaşmada belirtilen kalite limitlerinde sağlanması yer almaktadır. Doğal gaz teslimatların
da kusurlu olduğu taktirde de anlaşmaya göre yapması gereken indirimleri uygulaması gerekmektedir.
Satıcının yükümlülükleri ile ilgili kusurları asgari alım taahhütlerinden düşülür.
4.8 Alıcının Yükümlülükleri, Asgari alım Taahhütleri
Alıcının yükümlülükleri arasında asgari alım taahhüdü yer alır. Bu genelde sadece yıllık olarak yer
alır. Mevsimsel çekişleri düzene sokabilmek açısından yazlık taahhüt de yer alabilir. Anlaşmalarda
yıllık miktarların tamamını alma zorunluluğu yoktur. Yıllık anlaşma miktarının belirli bir oranını alma
yükümlülüğü vardır. Bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam doğal gaz alımının asgari alım taahhüdünün
altında kalması durumunda al ya da öde yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Asgari alım taahhüdü
aslında bir ceza değildir. Bu taahhüt önemli nokta anlaşma miktarının doğru olarak belirlenmesi ve
yapılan yatırımların güven altına alınmasıdır.
4.9 Aylık ve Günlük Bazda Haftalık Doğal Gaz Programları
Şebeke sisteminde doğal gaz sevkıyatlarının düzeni ile arz ve talep dengesini sağlayabilmek ve
tarafların tesislerinin ekonomik olarak çalıştırılabilmesi için günlük bazda ve aylık bazda programların
yapılmasına ve tarafların karşılıklı koordinasyonuna gerek duyulmaktadır.
4.10 Doğal Gazın Tesliminde Kalite Limitleri
Teslim noktasındaki doğal gazın kalite limitlerini belirleyen faktörler üretim kuyularındaki doğal
gazın karakteristiği, tarafların tesislerin limitleri, alıcının müşterilerinin tesislerinin limitledir.
Anlaşmalarda bu limitleri aşan doğal gaz teslimatlarında doğal gaz teslimatını ret etme, kısmen kabul
etme ve tamamını kabul etme seçenekleri bulunabilir. Kısmen kabul etme ve tamamını kabul etme
seçenekleri teslimat değerlerinin alıcı için kabul edilebilir limitlerde olmasına bağlıdır. Bu tip
teslimatlarda indirim uygulanır.
4.11 Teslim Noktası
Boru hatları için hukuki teslim noktası iki ülkenin tam sınırında boru hatlarının kesiştiği yerdir. Bu
noktaya kadar ki tüm sorumluluklar satıcı, bu noktadan sonraki tüm sorumluluklar da alıcıya aittir.
Doğal gazın fiziki teslimi ise sınıra yaklaşık 1 - 2 kilometre ötedeki ölçüm istasyonunda sağlanır.
Ölçüm istasyonunda kalitesi ve miktarı ölçülen doğal gazın değerleri teslim noktasında ölçülmüş kabul
edilir. Ölçüm istasyonu sınırın öncesinde veya sonrasında olabilir. Ölçüm istasyonu hangi tarafta ise
işletmesinden de aynı taraf sorumludur. Ölçüm istasyonunda iki tarafın da temsilcileri bulunabilir.
4.12 Günlük ve Aylık Teslimat Raporlarının Hazırlanması
Bu maddede ölçüm istasyonunda ölçümü yapılan doğal gazın miktarının ve kalitesinin yer aldığı
günlük ve aylık raporlanması ile ilgili bazı temel unsurlar yer alır. Burada tarafların ölçümle ilgili bir
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anlaşmazlık halinde kullanacakları tarafsız üçüncü parti konumundaki laboratuar ile ilgili bazı
bilgilerde yer alabilir. Bu raporların hazırlanması ve laboratuar ile ilgili detay unsurlar ise tarafların
hazırladığı ve onayladığı diğer anlaşma olan işletme anlaşmasında yer alır.
4.13 Anlaşma Fiyatı
Anlaşma fiyatı tarafların anlaşmasına bağlı olarak değişik petrol türevlerine baz edilmiş bir formül ile
doğal gazında içinde bulunduğu dünya enerji piyasasını ve belirlenen dönemlerdeki değişimleri de
yansıtacak şekilde tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenir.
4.14 Anlaşma Fiyatı Revizyonu
Değişik petrol türevlerine baz edilmiş anlaşma fiyatı Türkiye’de dahil olmak üzere doğal gazında
içinde bulunduğu dünya enerji piyasasını ve belirlenen dönemlerdeki değişimleri de yansıtacak şekilde
belli dönemlerde ve şartların oluşması ile tarafların anlaşmasına bağlı olarak revize edilebilir.
Tarafların anlaşamaması halinde ise tahkime gitme olasılığı da mevcuttur.
4.15 Fatura ve Ödeme
İlgili dönemdeki anlaşmanın fiyatına ve ölçüm istasyonunda ölçülen doğal gazın miktarı ile kalitesine
bağlı olarak ödeme miktarı hesaplanır. Burada ödemeye baz evrak aylık teslimat raporlarıdır. Bu
faturada varsa indirimlerde yer alır. Ayrıca faturanın neleri içereceği, nasıl gönderileceği, ödemenin
nasıl yapılacağına dair bilgilerde yer alır. Burada söz konusu ise yıllık ve yazlık fatura ile ilgili
bilgilere de yer verilir
4.16 Tarafların Tesisleri
Burada satıcının ve alıcının tesislerinin sınırı, içeriği, işletilmesi ve sorumluluğu ile bilgiler yer alır.
4.17 Anlaşmalı Bakım ve Onarımlar
Bu madde de tarafların tesislerinde o yıla ait planlı bakım ve onarımları programlanması ve bu konuda
anlaşmaya varılması ile ilgili hükümler yer alır. Bu tür anlaşmalı bakım ve onarımlar asgari alım
taahhütlerinden düşülür.
4.18 Mücbir Sebepler
Mücbir sebepler savaş gibi makul ve basiretli bir işletmeci olarak çalışmakta olan tarafın kontrolü
dışında gelişen olaylardır. Burada mücbir sebeplerin neler olduğuna, bu konuda nasıl bir belge temin
edileceğine ve bununla ilgili bildirimlerin nasıl yapılacağına dair ifadeler yer alır. Mücbir sebepler
asgari alım taahhütlerinden düşülür.
4.19 Satıcının Kusurları İçin İndirimler
Satıcının günlük anlaşma miktarını ve anlaşmadaki katle değerlerini yerine getirememesi nedeniyle
anlaşma fiyatında ve ödemelerde indirim uygulanabilir. Mücbir sebepler ve anlaşmalı bakım onarımlar
indirimlere katılmaz.
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5 SONUÇ
Doğal gaz ithalat ve ihracat anlaşmaları 15-25 yıllık uzun dönemli uluslararası ilişkiler açısından
ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitlerdir. Bu anlaşmaların hükümleri ticari gizlilik içermekte
olup, gizli tutulan konuların açıklanması sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Bu durum gerektiğinde
sözleşmenin feshi veya bu nedenle doğan zararın giderimi gibi yaptırımlara yol açabilir. Öte yandan
sözleşmelerdeki gizlilik maddesine aykırı durumların, alıcının veya satıcının üçüncü şahıslarla taraf
olduğu diğer anlaşmalar açısından da ticari sıkıntılar yaratması söz konusudur. Ayrıca, 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. Maddesinde; “...Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü
taraflara açıklanamaz.” ve 7. maddesinde; “ Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari
yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır. Diğer taraftan,
sözleşmelere ilişkin açıklamaların sürdürülmekte olan tahkim ve fiyat revizyonları konularında da
BOTAŞ ve Ülkemiz aleyhinde olumsuz koşullar oluşturabileceği düşünülmektedir.
Türkiye’de doğal gaz ithalatı, 1987’den beri BOTAŞ A.Ş. tarafından yapılmaktadır. BOTAŞ A.Ş. 19
yıllık ithalat süresince yıllık asgari alım taahhüdüne girmemiştir.
01.01.2012 tarihi itibarıyla BOTAŞ’ın yıllık 5 – 6 milyar metreküplük anlaşması sona erecektir.
Türkiye’deki tüketimlerin yıllık asgari alım miktarının üzerinde gerçekleşmesi, anlaşmalardaki
esnekliklerin kışın oluşan arz ve talep dengesindeki değişiklikler tarafından kullanılıyor olması, yeni
yapılacak bir ithalat anlaşmasının bir süreç gerektirmesi, aynı noktadan ithalat yapılamayabileceği
ihtimali nedeniyle boru hattı da dahil olmak üzere yeni tesislerin yapımını gerektirebileceği ve
bununda bir sürece ihtiyaç duyacağı ve de mevcut 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanun’a göre,
BOTAŞ A.Ş.’nin uzun dönemli yeni bir ithalat sözleşmesi yapamayacağı göz önüne alınarak,
yetkililerin şimdiden bu konudaki çalışmaları başlattığı düşünülmektedir.
6. KAYNAKLAR
1 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
2 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

ÖZGEÇMİŞ
İlhan SEZGİ
03.08.1963 tarihinde Antakya’da doğdum. O.D.T.Ü Kimya Mühendisliği Bölümünü 1986 yılında
bitirdim. Aynı bölümden 1989 yılında Yüksek Kimya Mühendisi olarak mezun oldum. Askerlik
görevimi tamamladıktan sonra 1990 yılından beri BOTAŞ A.Ş. de çalışmaktayım. Uzmanlık alanım,
doğal gazın ölçümü, doğal gaz/sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat ve ihracat anlaşmaları, doğal gaz
işletme anlaşmaları.
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TRANSİT BORU HATLARI VE DOĞAL GAZIN ÜÇÜNCÜ
ÜLKELERE SATIŞI
Ali Karakaya
Petrol Mühendisleri Odası

ÖZET
Günümüzde sürekli, temiz ve göreceli olarak ucuz enerji hem ülkeler hem de toplumlar için yaşamın
her alanında büyük önem taşır. Halen devam eden bilimsel ve teknik araştırmalar ileride hangi
alternatifleri sunacak net olarak bilmiyoruz, ancak bugün doğal gaz en önemli birincil enerji
seçeneklerinden biridir.
Doğal gazın bulunduğu ve kullanım için ihtiyaç duyulduğu yerler çoğunlukla farklıdır. Dolayısıyla bu
önemli kaynağın bulunduğu yerden kullanım yerine bir şekilde sürekli ve güvenli olarak taşınması
ihtiyacından transit boru hatları konusu ortaya çıkmıştır.
Türkiye, gelişmekte olan bir ülke oluşu ve aynı zamanda coğrafi konumu itibariyle zengin doğal gaz
kaynakları ile doğal gaza ihtiyaç duyan ülkelerin ortasında bulunması nedeniyle transit boru hatları
konusunda sıkça adı geçen bir ülkedir. Çok kısıtlı olarak 1970’li yıllarda kendi gazını kullanmaya
başlayan ülkemiz 1987’den itibaren ithal doğal gaz ile tanışmıştır. Yakın coğrafyadaki üretici ülkeler
için 70 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye hem bir pazar hem de Avrupa ülkelerine gazı
ulaştırmada bir Transit Ülke durumundadır.
Türkiye’de sonlanan veya Türkiye’den geçen ve işletme aşamasında olan Doğal gaz transit boru
hatları: Rusya Federasyonu-Türkiye, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum ve İran-Türkiye hatlarıdır.
Henüz proje aşamasında olanlar ise Nabucco, Trans Hazar, Irak-Türkiye, Mısır-Türkiye ve TürkiyeYunanistan (inşaatı sürmektedir) boru hatlarıdır.
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TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ ARAMALARI

Cem T. MENLİKLİ
TPAO Batı Karedeniz Kozlu Projeleri Lideri

Doğal gazlar standart şartlarda gaz fazında bulunan, düşük moleküler ağırlıklı hidrokarbon
bileşikleridir. Fosil yakıtlar içerisinde hidrojen/karbon oranı, dolayısıyla enerji yoğunluğu (kJ/gr) en
yüksek ve yanması ile açığa çıkan karbondioksit miktarı (mol/103 kJ) en düşük olanıdır. Son yıllarda
artan çevre bilinci ve ilgili yasal düzenlemeler ile en temiz fosil yakıt olan doğal gaza olan talep ve
dolayısıyla petrol şirketlerinin gaza yönelik arama yatırımları ciddi ölçüde artmıştır.
Doğal gazlar organik karbonun jeolojik tarihçe içerisinde kayaçların bir bileşeni olarak gömülürken
korunabilmesi ile farklı sıcaklık rejimlerinde farklı moleküler ve izotopik kompozisyonlarda
oluşabilir; tamamen metandan oluşan sığ veya biyojenik gaz, metan ve yüksek moleküler ağırlıklı etan,
propan ve bütandan oluşan termojenik ıslak gaz ve yine tamamen metandan oluşan termojenik kuru
gaz gibi. Yerkabuğunda organik karbonun ve sıcaklığın bir arada bulunduğu yerler kabuğun incelmesi
ile açılıp ani olarak ısınan, sonrasında soğurken çökerek etraflarında gelişen drenaj sistemleri ile
sediman toplayan sedimanter havzalardır. Herhangi bir havzada doğal gazın oluşup oluşmadığı
organik maddenin yeterli miktarlarda korunabilmesine ve sıcaklık tarihçesine bağlıdır. Bu şekilde
türeyen doğal gazlar yeraltında hidrodinamik kuvvetlerin etkisinde göç ederler ve düşey veya yanal
hareketlerini engelleyecek geçirimsizlikler ile karşılaştığında kapanlanır ve ticari olarak işletilebilecek
doğal gaz rezervlerini oluştururlar. Herhangi bir havzada ekonomik anlamda doğal gazın var
olabileceği anlaşıldıktan sonra, modern iki ve üç boyutlu jeofizik yöntemler ile rezervler tespit edilip
geliştirilebilinir.
Petrol ve doğal gazın ticari olarak işletilmesine yönelik arandığı son 150 yıl içerisinde yerbilimleri
olarak adlandırılabilecek bir bilim ve teknoloji yelpazesi altında, yukarıda basitçe bahsedilen süreçleri
tarifleyen bütün parametreler bugün kalitatif olarak tanımlanabilir, sayısal olarak ölçülebilir hale veya
matematiksel olarak modellenebilir gelmiştir. Günümüzde doğal gaz aramaları ticari bir kumar
olmaktan çok uzak, rutin pratiğini uygulamalı mühendislikten alan bir iş kolu haline gelmiştir.
Doğal gazın üretimi ve taşınması, dolayısıyla doğal gaz projelerinin ekonomisi petrolden farklıdır.
Fakat genel olarak kara alanlarında sondaj üretim ve taşıma maliyetlerinin denizlere göre çok daha
düşük olduğu söylenebilir.
Türkiye Petrolleri A.O.’nın doğal gaz arama ve üretim çalışmalarının en yoğunlaştığı sedimanter
havza Trakya Havzasıdır. 1936 yılından başlayan arama çalışmaları sonucunda 3,000 km2 3-B sismik
veri toplanmış, 360 adet arama/tespit/üretim kuyusu açılmış ve 22 adet gaz sahası keşfedilmiştir. 2006
yılında başarı oranının %65 olması (11 adet gazlı kuyu/17 arama/tespit kuyusu) modern verilerin ve
arama konseptlerinin arama risklerini ne derece düşürebildiğinin güzel bir örneğidir. Tipik maliyetler
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sismik veri toplama için 7,500 USD/km ve 4,500 USD/km2 , sondaj için 200-450 USD/m, boruhatları
için 250,000 USD/km olarak verilebilir. Türkiye Petrolleri A.O.’nın 2006 yılı itibari ile kümülatif
üretimi 7 milyar sm3, günlük üretimi ise ortalama 1-1,2 milyon sm3 civarındadır.
2000’li yıllarla Türkiye Petrolleri A.O. doğal gaz arama çalışmalarını denizlerde batı Karadeniz’e
yöneltmiştir. Sondajlar bugüne kadar su derinliği 100m.ye kadar olan sığ deniz alanları ile sınırlı
kalmış ve 2004’yılından günümüze 8 adet arama ve 6 adet tespit/üretim kuyusu açılmış, 4’ü ekonomik
6 adet gaz sahası keşfedilmiştir (%75 başarı oranı). Tipik maliyetler sismik veri toplama için 1250
USD/km ve 15,000-20,000 USD/km2 , sondaj için 2,500-5,500 USD/m, boruhatları için 2,000,000
USD/km olarak verilebilir. Sığ denizlerdeki rezervlerin küçük, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen
bulunan sahaların ekonomik olarak geliştirilebilmesi ancak üç boyutlu görüntüleme, AVO, sismik ters
çözümleme, yönlü sondaj gibi teknolojilerin kullanılması ile mümkün olmuştur. Arama faaliyetleri
önümüzdeki yıllarda su derinliğinin 2000 m.lere kadar ulaşabildiği derin deniz alanlarına yönelecektir.
Bu hedefe yönelik olarak 2004 yılından itibaren 35,000 km 2-B sismik, 5,350 km2 3-B sismik veri
toplanmıştır. Sadece 2006 yılında bütün dünyada yapılan 3-B deniz sismik veri toplama çalışmalarının
%20’si Türkiye Petrolleri A.O. tarafından Karadeniz’de gerçekleştirmiştir. Türkiye Petrolleri A.O’nın
derin deniz alanlarında arama stratejisi, standart yaklaşım olan tek bir prospekte yönelik çalışmalar
yerine, birden çok prospekti bir arada değerlendirebilecek alanları belirleyip, bu alanları 3-B sismik
veri tanımlayarak, riski en düşük arama kuyusunu açmaktır. Göze alınan yüksek maliyetlere ve
risklere paralel olarak derin deniz alanlarında prospektler için tcf’ler mertebesinde ifade edilebilecek
beklenen rezervler ile potansiyel kara ve sığ deniz alanlarına kıyasla çok daha yüksektir.
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BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ’NE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ
Erdinç ÖZEN
BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Direktörlüğü Eskişehir Yolu 23. Km. ANKARA
Tel: 312-297 37 04 E-Posta erdinc.ozen@botas.gov.tr

ÖZET
Avrupa Birliğinin doğal gaz sektöründe tek bir iç pazar oluşturulması hedefi düşünüldüğünde, her üye
ülke veya üyeliğe aday ülkede düzenleyici kurumların oluşturulması sonrasında, tüm doğal gaz iletim
şebekelerine üçüncü taraf erişiminin yayınlanan düzenlemeler çerçevesinde, taraflar arasında
ayrımcılığa gitmeden sağlanılması, öncelikli çalışmalar içinde yer almaktadır. Bu meyanda ülkemizde
de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 4646 Sayılı Kanun çerçevesinde yayınlanan “İletim
Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği” gereği, doğal gaz iletim şirketlerinin, şebekelerinden taşıma hizmeti
sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri EPDK onayından sonra yayınlamaları gerekmektedir. “BOTAŞ
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar” (kısaca ŞİD) EPDK tarafından onaylanarak 1
Eylül 2004 tarihnde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bildiride, ŞİD ve ŞİD
çerçevesinde iletim şebekesinden taşıma hizmeti alacak olanlarla yürütülecek, Standart Taşıma
Sözleşmesi, Bağlantı Anlaşmaları, Teslim Sözleşmeleri gibi akitler hakkında bilgi verilecek, ŞİD’in
yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleşen uygulamalara değinilecektir. Ayrıca, 2. Gaz Direktifi
doğrultusunda Avrupa Birliği hedefleri ile üye ülkeler ve ülkemizde gelinen noktanın bir
değerlendirmesi yapılacaktır.

1. GİRİŞ
Avrupa Birliği üye ülkelerinde liberal, serbest rekabete açık Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri
oluşturularak aynı kurallar altında işleyen bir iç doğal gaz piyasası oluşturma hedefi ile 1998 yılında
ilk direktif “First Gas Directive” (98/30/EC) yayınlanmıştır. Bu direktif ile, doğal gaz iletim
faaliyetlerinin ticaret faaliyetlerinden ayrıştırılmış bir yapıda yürütülmesi, bu doğrultuda şirketlerin
hesap ayrışmasına (Account Separation) gitmeleri, kurulacak İletim Şirketlerinin doğal gaz taşıma
hizmetinden yararlanmak isteyen diğer aktörlere de şebekeye erişim hakkı verilmesi (Third Party
Access) ve taşıma hizmetinin oluşturulacak tarife modelleri çerçevesinde, tüm ilgili aktörlere,
ayrımcılığa gitmeden eşit şartlarda verilmesi hükme bağlanmıştır. Konuya yönelik olarak ikinci
direktif (2003/55/EC) 2003 yılında yayınlanmış olup, bu direktifle üye ülkelerin 1 Temmuz 2004 tarihi
itibarı ile Doğal Gaz İletim Şirketlerinin hukuksal olarak da ayrışım süreçlerinin (Legal Unbundling)
tamamlanması ve endüstriyel kullanıcıların kendi tedarikçilerini seçme serbestisi için tüm hukuksal
çerçevenin oluşturulması hükme bağlanmıştır. 2005 yılında ise, Doğal Gaz İletim Şebekelerine erişim
ile ilgili uygulanacak temel prensipleri ortaya koyan regulasyon EC 1775/2005 yayınlanmıştır.
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Ülkemiz özelinde ise, Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalar paralelinde, Doğal Gaz Piyasasının
serbestleştirilmesi çalışmaları 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun yayınlanması ile başlatılmıştır.
Hedeflenen doğal gaz piyasasının oluşturulmasında ise en öncelikli adımlar, ticaret, taşıma ve
depolama faaliyetlerine ilişkin hesap ayrışımlarına gidilmesi ve Doğal Gaz İletim Şebekesinin üçüncü
taraf erişimine açık olmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde
EPDK tarafından yayınlanan İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereği BOTAŞ tarafından hazırlanan
ve 1 Eylül 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren “İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin
Esaslar” (kısaca ŞİD), BOTAŞ’ın Doğal Gaz İletim Şebekesi’ne üçüncü taraf erişimi ile ilgili kuralları
ortaya koymaktadır.
Doğal Gaz İletim Şebekelerine erişim için Avrupa Birliği üye ülkelerinde iki genel uygulama
görülmektedir. Bunlardan birincisi, İletim Şirketleri tarafından hazırlanarak, Enerji Piyasası
Düzenleyicisi durumundaki kurum tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Şebeke Tüzüğü (Network
Code) çerçevesinde “Regülasyona Dayanan Erişim” (Regulated Access); diğeri ise İletim Şirketi ile
Taşıtanlar arasında, özel bir Taşıma Sözleşmesi çerçevesinde ilişkilerini yürütmeleri esasına dayalı
“Karşılıklı Müzakereye Dayanan Erişim” (Negotiated Access) olarak tanımlanabilir. ŞİD, çoğu üye
ülkede halen yürürlükte olan birinci uygulamaya örnek teşkil etmektedir.
2. BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ İLE İLGİLİ
BOTAŞ MEVZUATI ve UYGULAMALARI
EPDK tarafından 4646 Sayılı Kanun çerçevesinde yayınlanmış olan yönetmelikler içinde yer alan
İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereği bir İletim Lisansı sahibinin hazırlaması gerekli
dökumanlar, İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, Taşıma Sözleşmesi, Bağlantı
Anlaşması ve Teslim Sözleşmesi olup bunlardan ilki EPDK onayına tabi olup, diğerlerinin onaylanmış
bu esaslarla birlikte Kurum tarafından yayınlanmış olan mevzuat ile uyum içinde olması hususu
EPDK tarafından takip edilir.
2.1 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar
BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (kısaca ŞİD), şebekeden Doğal gaz
taşıma hizmeti almak isteyenler (Taşıtanlar) ile şebeke operatörünün (Taşıyıcı) ilişkilerini düzenleyen
dökumandır. Konuya yönelik hazırlanan ilk taslak dökuman BOTAŞ tarafından 2003 yılı Mayıs
ayında onay için EPDK’ya gönderilmiştir. Taslak üzerinde yapılan görüşmeler süreci içinde, dökuman
BOTAŞ web sitesinde de yayınlanmış ve piyasadaki ilgili aktörlerden de görüşler alınarak
değerlendirilmiştir. Bu süreç sonunda hazırlanan nihai dökuman EPDK’nın 17/08/2004 tarih ve
356/20sayılı Kurul kararı ile onaylanmış, 1 Eylül 2004 tarihinde de Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
ŞİD’de, sisteme giriş, kapasite tahsisi, sevkiyat kontrolü ve sistem dengelemesi, Taşıma Miktarı
Bildirimi ve Programlar, ölçüm ve taşıma miktarının tespiti, İletim Şebekesinin kullanım koşulları,
özellikleri ile günlük işletme ve bakım gereksinimleri gibi, Taşıyıcı ile Taşıtanların iletim hizmetine
ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel ve ayrıntılı kural ve ilkeler belirtilmektedir.
BOTAŞ Doğal Gaz İletim Şebekesi’nden doğal gaz taşıtmak isteyen bir üçüncü taraf için başvuru
şartları ŞİD’de aşağıdaki şekilde yer almıştır.
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“Taşıyıcı, Elektronik Bülten Tablosunda ve internet sayfasında, tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarını,
bu noktalardaki mevcut tahsis edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri ve Ana Çıkış Noktalarına bağlı
Tali Çıkış Noktalarını sürekli duyurur. Herhangi bir Giriş Noktasından herhangi bir Çıkış Noktasına
Doğal Gaz taşıtmak için ilk kez başvuruda bulunacakların, ithalat, ihracat veya toptan satış lisansı
sahibi olmaları gerekmektedir. Başvurularda bu lisansın bir sureti ile aşağıda yer alan bilgi ve belgeler
Taşıyıcıya ibraz edilecektir.
(5.7 MADDESİNİN İLK HÜKMÜ BU DÜZELTME İLE DÜZENLENEBİLDİĞİNDEN,
DÜZELTME BURADA YAPILMIŞ 5.7 NİN İLK HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR.)
a) Taşıtılacak Doğal Gazın, İletim Şebekesi’ne ilk girişi için öngörülen tarih ve bu tarihten itibaren, 5
yıllık dönem için, bu dönem içindeki her bir Gaz Yılı içinde taşıtılması öngörülen yıllık Miktar,
b) Taşınacak Doğal Gazın İletim Şebekesine Giriş ve Çıkış noktaları, bu noktalar için talep edilen
kapasiteler ve bu noktalardan girecek ve çekilecek yıllık Miktarların aylık bazda dağılımı,
c) Her bir Çıkış Noktası için talep edilen Asgari Teslim Basıncı ve asgari sıcaklık,
Doğal Gaz ithalat lisans sahipleri ile toptan satış lisansına sahip üretim şirketleri yukarıdakilere
ilave olarak, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir.
d) Taşınacak olan Doğal Gazın İletim Şebekesine gireceği Giriş Noktasındaki sıcaklık ve basınç
aralığı,
e) Giriş Noktasında Taşıyıcıya teslim edilecek Doğal Gazın kalite şartnamesi (ŞİD ekinde (Ek-1)
verilen Kalite Şartnamesi formunun bu gaz için doldurulmuş hali (asgari ve azami değerler
belirtilecektir)),
İthalat lisansı sahiplerinin ibraz edecekleri bilgi ve belgeler içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de
yer alacaktır;
f) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat anlaşmasındaki Doğal Gaz akışına ilişkin hükümler ve varsa
Yurt Dışı Operatörü ile yapılan sözleşme veya niyet sözleşmesi”
ŞİD hükümleri, Malkoçlar (Bulgaristan), Durusu (Mavi Akım), Bazergan (İran) ve Marmara Ereğlisi
LNG Terminali Giriş Noktaları üzerinden ülkemize ithal edilen Doğal Gaz üretim sahalarının uzak
oluşu, edinilen tecrübe doğrultusunda, talepteki artışa paralel Giriş Noktalarındaki arzın artırılması
veya bir Giriş Noktasındaki sevkiyatın azalması nedeniyle başka bir Giriş Noktasındaki arz miktarının
artırılmasının temininin genelde günler alan bir süreç olduğu, ülkemizde doğal gaz yeraltı depolama
tesislerinin henüz faal olmadığı ve boru hattı stokunun sistem dengesinin sağlanması için yegane
enstruman olduğu gibi gerçekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede, coğrafik olarak farklı
yerlerde Giriş Noktalarının var olması nedeniyle, kapasite rezervasyonu için, halen Avrupa Birliği üye
ülkelerinde çoğunlukla benimsenmiş olan Giriş-Çıkış Sistemi (Entry-Exit System) benimsenmiştir.
Tedarikçilerin Giriş Noktalarından İletim Şebekesi’ne günlük girişleri ile İletim Şebekesindeki Çıkış
Noktalarından günlük çekişlerinin arasındaki farkın, tanımlanan bir tolerans sınırında kalmalarını
öngören, günlük esaslı bir Dengeleme rejimi ortaya konmuştur. Taşıtanlar arasında kapasite devri veya
kapasite ticareti, en az bir ay süreli dönemler için gerçekleştilmesi kaydıyla uygun görülmüştür.
(Dengeleme rejiminin saatlik takip edilmesi ve kapasite devri veya kapasite ticaretinin günlük bazda
gerçekleştirilmesi kimi ülkelerdeki ileri uygulamalardır.) Çok gelişmiş bir alt yapıya sahip bulunan
İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde belirli bir miktarda gaz hacmine yönelik oluşturulmuş olan
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günlük borsa yapısı, ŞİD’de yer almamıştır.. Bu borsa yapısı, Şebekede sanal bir nokta olarak
tanımlanabilecek “Ulusal Dengeleme Noktası” (National Balancing Point) üzerinde dengeleme gazı
ticareti yapılmasını öngörür. Elektronik Bülten Tablosu (Electronic Bulletin Board) olarak
adlandırılan, Taşıtanlar ve Taşıyıcı tarafından interaktif uygulamalara imkan veren sistemler üzerinden
takip edilen dengesizliklere göre her bir Taşıtan kendi aleyhine günlük dengesizlik ücretine maruz
kalmamak veya müşterilerinin gaz çekişlerinin kısılmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu ilave gaz
miktarını veya arz fazlasını belirler, bu doğrultuda diğer aktörler ile teklif alış verişinde bulunur. Bu
borsada oluşan marjinal alış ve satış fiyatları günlük dengesizlik ücretlerinin belirlenmesine baz teşkil
eder. Ülkemizde benzer uygulamaların gerçekleştirilebilmesi yönünde piyasadan öneriler gelmiş ise de
mevcut alt yapının ve gaz arzındaki mevcut esnekliklerin henüz böyle uygulamalara imkan sağlayacak
durumda olmadığı düşünülmüştür.
ŞİD ile ilgili BOTAŞ tarafından tamamlanan ilk taslak revizyon çalışması 2007 mart ayı sonunda
BOTAŞ’ın web sitesinde yayınlanarak ilgili tarafların görüşlerine açılmıştır. Ulusal Dengeleme
Noktası kavramıyla birlikte Taşıtanların bu sanal nokta üzerinden kendi aralarında dengelemeye
yönelik ticaret yapmalarına imkan veren yeni hükümler bu taslak versiyonda yer almaktadır.
2.2 Standart Taşıma Sözleşmesi
Standart Taşıma Sözleşmesi, Taşıyıcı tarafından ŞİD’de tanımlanmış olan Standart Hizmetin
sağlanması için Taşıtan ile Taşıyıcı arasında aktedilen sözleşmedir. Standart Hizmet, ŞİD’de aşağıdaki
şekilde belirtilmektedir.
“Taşıyıcı, STS kapsamında Standart Hizmet verir. Standart Hizmet, ŞİD ile İletim ve Sevkiıyat
Kontrol Tarifesine tabi olarak;
(i) Rezerve Kapasiteye kadar Doğal Gaz Miktarlarının Giriş Noktasında teslim alınması, anlık transfer
ile Çıkış Noktasına taşınması, değişken bir saatlik profil arz etmeyecek şekilde çekilmek üzere Çıkış
Noktasında teslime hazır hale getirilmesi asli hizmetini,
(ii) Asli hizmetin yerine getirilmesi için yardımcı hizmet olarak,
1) Günlük Giriş ve Günlük Çekişin tespiti için gerekli ölçümlerin yapılması,
2) Günlük Giriş ve Günlük Çekişin tespiti için Taşıtanlar arasında tahsis işleminin yapılması,
3) Gerekli faturaların düzenlenmesi ve Taşıtanlara gönderilmesi,
4) Sevkiıyat kontrol ve sistem dengeleme hizmeti verilmesi,
5) Giriş ve Çıkış Noktalarındaki Doğal Gazın, Gaz Giriş Hükümlerine ve ŞİD ekindeki Kalite
Şartnamesine uygunluğunun tespit edilmesi,
6) Kapasite rezervasyonunun yapılması,
7) Tedarikçi değişimi nedeniyle kapasite devir işlemlerinin yapılması,
8) Kapasite tescil belgelerinin düzenlenmesi,
9) Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite Gününün yönetilmesi,
10) Kapasite devir ve aktarım ücretine tabi olarak, kapasite devir ve kapasite aktarım işlemlerinin
yapılması
64

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

gibi hizmetleri kapsar.”
Her Tedarikçi veya İhracatçı Şirket, Doğal Gazın taşınması için BOTAŞ (Taşıyıcı) ile bir ‘’Standart
Taşıma Sözleşmesi’’ (STS) imzalamak durumundadır. Taşıyıcı ile Taşıtanın, İletim Şebekesi
üzerinden Doğal Gaz akışı ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen özel şart ve hükümler ile
Doğal Gazın Taşıtan adına hareket edenlerce teslim edilmesi ve/veya alınması ve bunlarla Teslim
Sözleşmesi yapılmasına ilişkin koşullar da STS’de yer alır.
Standart Taşıma Sözleşmesi imzalayan bir Taşıtan, taşıma hizmeti alırken ŞİD hükümlerine tabi
olacağını kabul etmiş olur.
2.3 Bağlantı Anlaşması
Bağlantı Anlaşması, Taşıyıcı ile İletim Şebekesine bağlanmak isteyen arasında, İletim Şebekesine
bağlanmak amacıyla yapılan anlaşmadır. Taraflar, Taşıyıcı ile Son Kullanıcılar veya Dağıtım
Şirketleridir. İletim Şebekesi’ne bağlantı hattı ile birlikte gaz arzının sağlanacağı istasyon maliyetinin
bağlanan tarafından karşılanacağı öngörülmüştür. Bağlantı hattı ile istasyonun inşaası, BOTAŞ
tarafından hazırlanan Teknik Şartnameler doğrultusunda, bağlanan tarafından EPDK tarafından onaylı
müteahhit ve müşavirler arasından seçilecek firmalara yaptırılır. Müşavir firma bağlantı boru hattı ile
birlikte doğal gaz arzının sağlanacağı istasyonun tesis çalışmalarını BOTAŞ adına denetler, tüm proje
onay çalışmalarının koordinasyonunu üstlenir.
2.4 İşletme Protokolü
İşletme Protokolü, bir dağıtım lisans bölgesinde, mülkiyeti ve işletme sorumluluğu Dağıtım
Şirketleri’ne ait Şehir Giriş İstasyonlarında Taşıyıcı ile Dağıtım Şirketlerinin sorumluluklarını
belirlemek, Taşıyıcı tarafından teslim edilen Doğal Gaz ile ilgili kayıtların, günlük protokollerin
düzenlenmesine ilişkin hususların düzenlenmesini sağlamak üzere Taşıyıcı ile Dağıtım Şirketleri
arasında düzenlenen bir protokoldür.
2.5 Teslim Sözleşmeleri
“Teslim Sözleşmesi” tabiri, Taşıyıcının Doğal Gazın devir teslimi için yaptığı sözleşmeyiSistem
kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle Taşıyıcı arasında veya Depolama Şirketi ve Taşıyıcı
arasında veya İletim Şirketi ile Taşıyıcı arasında Doğal Gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi
ifade eder. Teslim Sözleşmelerinin kapsamı ŞİD’de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
ifade eder;
“Taşıyıcı ve Taşıtan veya adına hareket eden arasındaki Teslim Sözleşmelerinde yer alacak Ölçüm
Hükümleri aşağıdaki hususları içerecektir:
10.1.1.1)
Giriş Noktalarında ve Çıkış Noktalarında teslim edilen Doğal Gazın ölçülmesi,
numune alınması ve analiz edilmesi,
10.1.1.2)
Söz konusu Doğal Gazın hacmi ve Üst Isıl Değerinin belirlenmesine ilişkin prosedür,
yöntem ve standartlar,
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10.1.1.3)
Ölçüm Ekipmanının tetkiki ve ayarlanması için gerekli ölçüm hassasiyetine ilişkin
standartlar ve prosedürler,
10.1.1.4)
Herhangi bir Ölçüm Ekipmanının ölçüm yapamaması veya hatalı ölçüm yapması veya
Giriş Noktası Ölçüm Hükümlerinin herhangi birisiyle uyumsuzluğunun tespit edilmesi
durumunda, teslim edilen veya teslim edilmek üzere sunulan Doğal Gazın hacmi, miktarı ve
herhangi bir Teslimat Özelliğinin nasıl belirleneceğine ilişkin şartlar,
10.1.1.5)
Teslim edilen veya teslim edilmek için sunulan Doğal Gazın hacmi, miktarı veya
herhangi bir Teslimat Özelliğine ilişkin olarak Taşıtan ve Taşıyıcı arasında meydana gelen
farklılık veya uyuşmazlığın, anlaşma yoluyla çözülmesi de dahil, çözülmesine ilişkin hususlar.”
(YUKARIDAKİLER HÜKÜM DEĞİL BİR HÜKME İLİŞKİN MUHTEVİYAT ŞARTI
OLDUĞUNDAN HÜKÜM NUMARALARI YERİNE ŞART SIRALAMASI AÇISINDAN RAKAM
KULLANILMIŞTIR.)
Teslim Sözleşmeleri üç ayrı tip olarak hazırlanmış olup, 2006 yılı mart ayında BOTAŞ’ın web
sitesinde yayınlanmıştır. Piyasadan gelecek görüşler dikkate alınarak, aşağıda belirtilen üç ayrı tip
Teslim Sözleşmesi’ne nihai şeklin verilmesi hedeflenmiştir.
-

Yüksek basınçlı şebekeye doğrudan bağlı istasyonlardan (Ana Çıkış Noktaları) beslenen
müşterilere yönelik Teslim Sözleşmesi

-

Orta basınçlı şebekeye bağlı istasyonlardan (Tali Çıkış Noktaları) beslenen müşterilere yönelik
Teslim Sözleşmesi

-

Mülkiyeti ve işletme sorumluluğu dağıtım Şirketlerine ait olan istasyonlar (Şehir Giriş
İstasyonları) için Teslim Sözleşmesi

2.6 Taşıma Tarifesi
İletim Şirketlerinin taşıma faaliyetlerini detayları belirlenmiş, maliyet esaslı “Taşıma Tarifeleri”
doğrultusunda gerçekleştirmeleri esas olup, bu tarifelerin, ilgili Yönetmelik doğrultusunda (Tarifeler
Yönetmeliği) her yıl en geç 31 Ekim gününe kadar EPDK’nın incelemesine sunulması ve Kurum
onayı ile yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Doğal Gaz İletim Tarifesi için Gazın İletim
Şebekesine sokulduğu Giriş Noktası ile Şebekeden çekildiği Çıkış Noktası arasında fiziksel, mesafeye
dayalı bir link kurmayan, belirli sayıda Çıkış Zonu tanımlayarak, farklı Çıkış Zonlarında, Giriş
Noktalarından bağımsız bir fiyatlandırma öngören Giriş-Çıkış Sistemi baz alınmıştır. Çıkış zonu
olarak halihazırda tüm Türkiyeyi kapsayan tek bir zon öngörülmüş olup bu çerçevede oluşturulan
model “Giriş-Posta Pulu Çıkış” olarak adlandırılmaktadır.
Taşıma Tarifesi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi giriş ve çıkış noktalarından,
bulunulan gaz yılı içinde günlük bazda çekilmesi öngörülen azami miktarlar doğrultusunda rezerve
edilen kapasite için ödenen sabit kapasite bileşeni; diğeri ise bir giriş noktasından teslim alınarak bir
çıkış noktasına taşınması gerçekleştirilen miktarlar için ödenen değişken hizmet kalemidir. Yatırımlara
ilişkin harcamalar, amortismanlar ve varlık değeri üzerinden belli bir yüzde ile geri dönüşün kapasite
kaleminden, işletme harcamalarının ise hizmet kaleminden sağlanması öngörülür. Taşıma tarifeleri
Kesintisiz (Firm) ve Kesintili (Interruptible) hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte, kesintili hizmetin
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öngörüldüğü kapasite rezervasyonları için Kesintili Tarife daha düşük bir bedelle öngörülür.
BOTAŞ’ın uygulamakta olduğu İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, sadece
kesintisiz hizmet doğrultusunda kapasite rezervasyonu öngörmekte ve tarife modeli de bu çerçevede
uygulanmaktadır.

2.6 Elektronik Bülten Tablosu (EBT)
Elektronik Bülten Tablosu kısaca EBT tabiri, Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren tarafların piyasa
hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan ve Taşıyıcı tarafından işletilen elektronik duyuru
panosunu ifade eder. Sistem, ŞİD ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesi ve bu uygulamaların
EPDK tarafından takibi için alt yapı oluşturmakta olup, 2005 yılında devreye alınmıştır.
EBT üzerinden yayınlanacak bazı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
-

Tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki mevcut tahsis edilen kapasiteleri

-

Tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki atıl kapasiteleri

-

Giriş/Çıkış Noktaları için Maksimum Ayrılabilir Kapasiteleri

-

Her Ana Çıkış Noktası ve Tali Çıkış Noktasına ait Doğal Gaz çekiş eşik değerleri

-

Taşıma Miktar Bildirimleri, Taşıma Miltarı Değişiklik Bildirimleri, Taşıyıcının onay, ret,
değişiklik bildirimleri ve Programlar

-

Tahsisatlar (İlk Tahsisat, Son Tahsisat)

-

Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki anlık akış miktarları, anlık üst ısıl değer, anlık teslim basıncı ve
gün sonundaki toplam akış miktarları, ortalama üst ısıl değer ile ortalama teslim basıncı

-

Kesinti/Kısıntı/Arttırma talimatları, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü, Günlük Dengesizlikler

3. ÜLKEMİZ ve AVRUPA BİRLİĞİ GENELİNDE İLETİM ŞEBEKELERİNE ÜÇÜNCÜ
TARAF ERİŞİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile hedeflenen liberal bir doğal gaz piyasasının oluşmasında
temel adımlardan biri, İletim Şebekesi’nin üçüncü taraf erişimine açılması ile ilgili prensipleri ortaya
koyan BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın 1 Eylül 2004 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla atılmış durumdadır. Bu konuda Türkiye, Yunanistan, Portekiz,
Finlandiya gibi bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinden önce adım atmış bir durumdaydı. Kanunun
öngördüğü Kontrat Devirleri çalışmalarının sonuçlanmasından sonra piyasaya yeni ithalatcı şirketlerin
girmesiyle ŞİD’in tüm hükümleriyle birlikte uygulanması, yapılacak taşıma sözleşmeleriyle reellik
kazanacaktır. Bununla birlikte ŞİD çerçevesinde yayınlanmış olan Bağlantı Anlaşmaları, İşletme
Protokolleri, piyasada Taşıyıcı ile son kullanıcılar ve Dağıtım Şirketleri arasında düzenli bir şekilde
uygulanmaktadır. Bugün Dağıtım Şirketleri ile BOTAŞ arasındaki ilişkilerde pek çok ayrıntı için ŞİD
bir referans görevini görmektedir. ŞİD’de Bağlanan Sistem olarak tanımlanan kategoriye giren, İzmir
Aliağa’da özel sektör tarafından tesis edilmiş olan LNG Terminali’nin BOTAŞ İletim Şebekesi’ne
bağlanması, diğer taraftan TPAO tarafından Karadeniz’de Akçakoca açıklarında üretilen doğal gazın
BOTAŞ’ın İletim Şebekesi üzerinden taşınmasına yönelik bağlantı, taraflar arasında ŞİD çerçevesinde
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hazırlanarak imzalanan “Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi” ve “Bağlantı Sözleşmesi” hükümleri
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Komisyonunun elektrik ve gaz piyasalarına ilişkin yıllık raporları ve konuya ilişkin diğer
çalışmalar incelendiğinde, hedeflenen liberal iç piyasası ile ilgili gelişmelerin Direktifler ile belirlenen
hedeflerin arkasında olduğu görülmektedir. 2004 yılı Ekim ayında 18 üye ülke, II. Gaz Direktifi ile
ilgili gereklilikleri yerine getiremediklerini beyan etmişlerdi. Bugün için her ne kadar AB üyesi ülkeler
ile aday üye ülkelerin büyük çoğunluğunda, İletim Şebekelerinin üçüncü taraf erişimi ile ilgili
düzenlemeler uygulamaya konmuş ise de, II: Gaz Direktifinin temel hedeflerinden biri olan, serbest
tüketicilerin kendi tedarikçilerini belirleme şansı doğrultusunda, farklı tedarikçilerden gaz temini
yönünde kontrat değişiklikleri çok kısıtlı düzeyde kalmıştır. Gerçek anlamda liberal bir gaz
piyasasının oluşmasında karşılaşılan başlıca zorluklar aşağıda belirtilmektedir.
-

Arz, Avrupa kıtası dışında yer alan ve giderek daha uzak mesafelerde kısıtlı sayıdaki ülkelerdeki
üretime dayanmaktadır.

-

Geçmiş dönemlerde uzun dönemli olarak imzalanan ve Tedarikçiler arasında reexport gibi yeni
ticari ilişkilere imkan sağlamayan katı kontrat hükümleri bulunmaktadır.

-

Üye ülkeler arasındaki sistemlerin enterkoneksiyonu ve bu noktalardaki kapasite imkanları
yeterli ölçüde ölçüde geliştirilememiştir.

-

Çoğu üye ülkede arzın çok büyük kısmı bir tek firma tarafından temin edilmektedir.

-

İletim Şirketlerinin
güçleştirmektedir.

-

Üye ülkelerin birçoğunda Transit ile ilgili özel uygulamalar yer almaktadır.

tarife

yapılarındaki

farklılıklar

ticari

ilişkilerin

kurulmasını

ÖZGEÇMİŞ
Erdinç ÖZEN
Erdinç Özen 1985 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
BOTAŞ’taki iş hayatına 1988 yılında başladı. Halen BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Direktör
yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kurumdaki diğer sorumluluklarının yanı sıra, 4646 Sayılı Kanun
ve bu çerçevede yayınlanmış yönetmelikler doğrultusunda Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri, Taşıma
Tarifesi gibi Doğal Gaz İletim faaliyetlerine yönelik mevzuat çalışmalarında bulunmuştur. “BOTAŞ’a
Doğal Gaz İletimi ve Geçişi Konusunda Teknik Yardım” isimli AB projesinde Kıdemli Proje
Yöneticisi olarak görev almıştır.
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TPAO DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE YERALTI DEPOLAMA PROJELERİ
Mustafa YILMAZ
TPAO Üretim Daire Başkanlığı

TPAO DOĞAL GAZ ÜRETİMİ
Türkiye Petrolleri A.O.’nın doğal gaz üretimi 1976 yılında başlamıştır. 1985 yılına kadar ortalama
yıllık 30 milyon m3 üretirken, 1985 yılında Hamitabat Doğal Gaz Santraline gaz satıldığı için üretim
artışı olmuş ve yılda 200 milyon m3 üretmeye başlamıştır. 1997 yılından sonra yeni keşifler nedeniyle
üretim artmaya başlamış 1999 yılında 718 milyon m3 üretmiştir. Son yıllarda ortlalama yıllık 400
milyon m3 doğal gaz üretimi yapılmaktadır. 2006 yılında ülkemizde üretilen doğal gazın % 45’i TPAO
tarafından üretilmiştir.
TPAO 2.5 milyar m3 lük bir doğal gaz rezervine sahiptir. TPAO günde 1 milyon m3 doğal gaz
üretmektedir. Üretilen doğal gaz 2 gaz dağıtım şirketine ve 28 yerel şirkete satılmaktadır. Trakya
Bölgesindeki 25 doğal gaz sahası toplam rezervlerin % 60’ına sahiptir. Batı Karadeniz’deki 4 saha ise
toplam rezervlerin % 40’ına sahiptir. Batı Karadeniz sahalarından önümüzdeki aylarda günlük 1.5
milyon m3 doğal gaz üretilmesi planlanmaktadır.
KUZEY MARMARA VE DEĞİRMENKÖY YERALTI GAZ DEPOLAMA PROJESİ
1988 yılında keşfedilen Kuzey Marmara Sahası, Türkiye’nin denizlerdeki ilk doğal gaz sahasıdır. Saha
İstanbul İline bağlı Silivri ilçesinin yaklaşık 5 kilometre batısındadır. Kuzey Marmara sahası karadan
uzaklığı 2.5 kilometre olan 43 metre deniz derinliğinde kurulu bir deniz platformu vasıtası ile Ekim
1997’den itibaren biri düşey, dört tanesi yönlü olarak açılan toplam beş kuyudan doğal gaz
üretilmiştir. Değirmenköy sahası ise Kuzey Marmara sahasının yaklaşık 16 kilometre kuzey batısında
olup 1995 yılından itibaren iki kuyu ile üretim yapmıştır.
Yazın talep fazlası gazın saklanabileceği kış aylarında da saklanan bu gazın artan talebi karşılamak
için kullanıma sunulabileceği gaz depolarına duyulan ihtiyaç, Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğal
gaz sahalarının Rusya'dan gelen doğal gazın taşındığı boru hattına ve İstanbul'a yakın olması ve
sahaların rezervuar ve üretim özelliklerinin depolama rezervuarı için kullanıma uygun olması, bu
sahaları yeraltı gaz deposu için iyi bir aday haline getirmiştir.
Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğal gaz sahalarının depolama amaçlı kullanımının fizibilitesinin
belirlenmesi için 1997 yılında yaptırılan mühendislik çalışması sonucunda her iki sahanın da doğal gaz
deposu olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
Kuzey Marmara sahasının gaz depolama amaçlı kullanımı için 2003-2004 yıllarında karadan 6 uzun
açılımlı kuyu açılmıştır. Depolanacak gaz 6 ay süre ile ve ortalama 9 milyon m3/gün debi ile enjekte
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edilecek, 5 aylık ihtiyaç döneminde de günlük ortalama 11 milyon m3 debi ile üretilebilecektir.
Depolama kapasitesinin yaklaşık 1.6 milyar m3 olacağı bu sahada, yastık gazı olarak 1.6 milyar m3
gazın rezervuarda bırakılması gerekecektir.
Değirmenköy sahasının gaz depolama amaçlı kullanımı için 2001-2002 yıllarında 7 yeni kuyu
açılmıştır. Değirmenköy sahasında depolanacak gaz 6 ay süre ile ve ortalama 1.8 milyon m3/gün debi
ile enjekte edilecek, 5 aylık ihtiyaç döneminde de günlük ortalama 2 milyon m3 debi ile
üretilebilecektir. Depolama kapasitesi yaklaşık 0.3 milyar m3 olacak olan bu sahada, rezervuarda
yastık gazı olarak 0.28 milyar m3 gazın bırakılması gerekecektir.
Kompresör tesisleri, gaz kurutma ve ölçüm üniteleri, skada sistemi ve sair ekipmanları içeren yüzey
tesislerinin yapımı 2006 Kasım ayında, devreye alma çalışmaları da 2007 Mart ayında
tamamlanmıştır.
13 Nisan 2007 tarihinde rezervuarlara doğal gaz depolanmasına başlanmıştır.
TRAKYA BÖLGESİNDE YENİ YERALTI GAZ DEPOLAMA PROJELERİ
Trakya bölgesinde yeni gaz depolarının geliştirilmesi amacıyla, mevcut sahaların içinde rezervuar
özellikleri en uygun sahalar olan Güney Karaçalı, Yulaflı, Göçerler, Çayırdere, Adatepe, Doğu
Adatepe ve Değirmenköy (Osmancık) doğal gaz sahalarının depolama yeraltı gaz deposu olarak
kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek üzere fizibilite çalışması yapılmasına karar verilmiştir.
Bu sahalardan Güney Karaçalı, Yulaflı, Göçerler, Adatepe ve Doğu Adatepe doğal gaz sahalarının
yeraltı gaz deposu olarak kullanılıp kullanılamayacağını tespit ettirmek üzere fizibilite çalışması
yaptırılması için açılan ihaleyi Fransız Geostock firması kazanmıştır. Çayırdere ve Değirmenköy
(Osmancık) doğal gaz sahalarının yeraltı gaz deposu olarak kullanılıp kullanılamayacağını tespit
etmek için fizibilite çalışması ise TPAO tarafından yapılmaktadır.
Bu sahaların depolama operasyonuna uygun bulunması halinde yaklaşık 1 milyar m3 'lük bir kapasite
ortaya çıkacaktır.
ÖZGEÇMİŞ
Mustafa YILMAZ
1985 yılında İTÜ Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümünden Petrol Mühendisi olarak mezun
oldu. 1986 yılında TPAO Batman Üretim Müdürlüğünde çalıştı. 1989 yılında Stanford
Üniversitesinden Yüksek Lisans derecesini aldı. 1990-1993 yılları arasında TPAO Batman Üretim
Müdürlüğünde üretim mühendisi olarak çalıştı. 1993 yılında TPAO Üretim Dairesinde rezervuar
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı birimde Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır
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“CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE
DOĞAL GAZ ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A.Uğur GÖNÜLALAN1,2,
1- Türkiye Petrolleri A.O .(TPAO) Arama Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2.Cadde No:86
Söğütözü/ANKARA
2- TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Milli Müdafaa Cad. No: 10/7 P.K :749 06650
KIZILAY/ANKARA

“Bir ülkenin gelişmişliği kişi başına tükettiği enerji miktarı ile belli olur.”
ÖZET
Ülkelerin sosyal, ekonomik ve endüstriyel gelişiminin temel girdisi olan enerji vazgeçilmez bir
değerdir. Yirminci yüzyılda gerçekleştirilen teknolojik yenilikler, iletişimde devrim niteliğindeki
değişiklikler ve kentleşme, enerji sektörünün önemini daha da artırmıştır. Düşük maliyetli ve çevreye
duyarlı enerji anlayışı artık tüm ülkelerin hedefi haline gelmiştir.
Enerjinin üretilmesinde, fosil yakıtlar en önemli kaynakların başında gelmektedir. Fosil yakıtların
başlıcaları petrol, doğal gaz ve kömürdür. Dünyanın 2005 yılı birincil enerji tüketiminde, petrol %
36’lik pay ile ilk sırayı alırken, kömür % 28 ile ikinci, doğal gaz ise %24’lük pay ile üçüncü sırada,
Nükleer % 6, Hidrolik ve Yenilebilir % 6 olarak yer almaktadır.
Türkiye’nin 2005 yılında birincil enerji tüketiminde; petrol % 34.5 , doğalgaz % 27.6 , kömür % 26.8,
Hidrolik % 4, Yenilenebilir % 7.1 olarak yer almaktadır.
Türkiye’nin 2005 yılında birincil enerji üretiminde; petrol % 10, doğal gaz % 3.8 kömür % 43.8,
Hidrolik % 14.2, Yenilenebilir % 28.2 olarak yer almaktadır.
Türkiye’nin ispatlanmış petrol ve doğal gaz kaynakları çok sınırlıdır. Türkiye’de 2005 sonu itibarıyla
38,3 milyon ton üretilebilir ham petrol ve 6,6 milyar m3 üretilebilir doğal gaz rezervine sahiptir.
Petrol (Petrol ve Doğal gaz) aramacılığı ve üretimi; bilimsel ve teknik bir konudur. Bilimsellikle
ve büyük yatırımlarla sektörde başarılı olunabilmektedir.
Dinamik bir sektör olan Petrol sektörü Teknoloji ve sermayenin yoğun olduğu bir iş kolu olarak
yeraltının görülmeyen devamını yüzlerce metre derinde arayıp, anlamak ve ekonomik değerleri bulup
yer üstüne çıkarmak gibi tarifinde var olan riskli, riskli olduğu kadarda yüksek getirili bir uğraştır. Bu
özellikleri dolayısıyla da bulunuşundan bugüne, var olduğu ispatlanan her ülkede özel kanunları
vardır.
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Birçok petrol üreticisi ülke başlangıçta bilimsel ve teknolojik yetersizlikleri, sektörde gerekli
olan büyük yatırımları kamu kaynaklarından karşılayamadıkları için yerli ve yabancı özel
sektör şirketini petrol arama ve üretim işi için ülkelerinde yatırıma teşvik ve davet etmişlerdir.
Bunuda ülkelerinin petrol yasalarında yapmış oldukları akılcı düzenlemelerle
gerçekleştirmişler, sonuçta da başarılı olmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyetinin ilanından bu yana, 1926 yılında kabul edilip 1954 yılında 6326 sayılı kanunla
iptal edilen 792 sayılı 1. Kanun; 1954 yılında kabul edilen ve yapılan 6 değişikliğe rağmen iptal
edilmeyen 6326 sayılı 2. Kanunu iptal edecek olan kanun tasarısı, TBMM’de kabulü halinde, 3.
Kanunumuz olacaktır.
GİRİŞ
Doğal gaz: Renksiz, kokusuz, havadan hafif olan ve başlıca metan ve düşük oranda etan ihtiva eden
yanıcı bir gazdır.Temizdir ve atıkları çevreyi kirletmez.Tam yanması ise mavi renkli bir alevle olur.
Petrol yataklarına yakın veya onlarla birlikte bulunan doğal gaz, göreceli olarak çok düşük
sıcaklıklarda (160 derecede) ve atmosfer basıncında sıvılaşabilir. Dolayısıyla, doğal koşullarda,
bulunduğu ortamların tamamında gaz halindedir.
Doğal gaz Tercih Nedenleri :
Doğal gaz son yıllarda, diğer yakıtlara alternatif olmuştur. Bunun nedenleri;
 1- Temiz bir yakıt olması; Doğal gaz, içinde kükürt veya kükürt bileşenleri içermeyen bir
gazdır. Dolayısıyla, atık gazların çevreyi kirletmesi, kül bırakması ve duman çıkartması söz
konusu değildir.
 2- Ekonomik bir yakıt olması; Doğal gaz, tam yanması nedeniyle en ekonomik yakıttır.
Yanma çok hassas olarak kontrol edilebilir. Evsel kullanımda bir mum alevi gücünden,
endüstri tesislerinde istenen işlem sıcaklığını 1 0C'ın katları mertebesinde ayarlanabilmesine
kadar çok geniş bir kullanma olanağı verir.
BOTAŞ’ın verilerine göre 1987-2005 yılları arasında 194.361 Milyon cm3 doğalgaz satın alındı ve
192.045 Milyon cm3 doğal gaz satışı yapıldı. Alınan ve satılan doğal gaz miktarı her geçen yıl
artacaktır. Türkiye’de doğal gaz depolama imkanı olmaması nedeniyle sadece satış yapılabilecek
kadar satın alınmaktadır. Bu da daha sonraki yıllarda büyük sorun olacaktır.
Avrupa’nın doğalgaz piyasası, dünyadaki doğal gaz rezervlerinin dağılımı dikkate alındığında,
ülkemiz oldukça şanslıdır. Doğal gazda toplam dünya rezervlerinin %71’ni Kuzey Denizi, Rusya,
Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi ülkelerde bulunmaktadır. Buralarda bulunan doğal
gazın Avrupa’ya taşınması sırasında Türkiye bir köprü görevi yapacaktır. Bu da Türkiye’nin önemini
daha da artırmaktadır.
Türkiye'de ilk doğal gaz arama çalışmaları, 1935 yılında Mürefte yakınında toplam derinliği 355 m.
olan 4 adet test kuyusu açılmış, 1 no’lu kuyuda kuvvetli ve devamlı 3 no’lu kuyuda 18 saat süreli gaz
gelişi olmuştur. 2 ay sonra tamamen kesilmiştir. Adana Bölgesinde açılan bütün kuyularda gaz gelişi
gözlenmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Ülkemizde ekonomik anlamda ilk doğal gaz keşfi
1970 yılında gerçekleştirilen Hamitabat sahasıdır.
Ülkemizde doğal gaz; Trakya’da (Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ illeri sınırları içinde) ve çok az bir
kısmı Güney Doğu Anadolu’daki sahalardan çıkarılmaktadır.
72

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA, ÜRETİMİ AÇISINDAN PETROL KANUNLARININ
TARİHSEL GELİŞİMİ
• Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerini düzenleyen “Petrol Kanunu” şüphesiz
kamu, özel ve yabancı petrol sektörünü etkileyen en önemli hususların başında
gelmektedir.
• 1- ULUSAL YAPILANMA DÖNEMİ-1926-1954
• 2- PETROL ARAMACILIĞINDA SERBESTLEŞME (LİBERALLEŞME)
DÖNEMİ – 1954-1973
• 3- PETROL YASASINININ KURUMSAL NİTELİK KAZANMASI-1973-1983
• 4- ULUSAL PETROL FAALİYETLERİNİN BÖLÜNMELER VE KÜRESEL
YÖNLENDİRMELER DÖNEMİ-1983-2005
6326’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN GÜNÜMÜZE PETROL VE DOĞAL GAZ
ARAMA VE ÜRETİMİ
1954 yılından 2005 sonuna kadar 3.623 ekip/ay jeolojik, 4.629 ekip/ay jeofizik özellikle bu yıllar
arasında; Kara Alanlarında toplam: 164.336 Km 2 Boyutlu , 5.076 Km2 3 Boyutlu Sismik veri
toplanmıştır. Denizlerde toplam; 105.489 Km 2 Boyutlu, 2.018 Km 2 3 Boyutlu Sismik veri
toplanmıştır. Ülkemizde toplam; 269.825 Km 2 Boyutlu, 7.094 Km2 3 Boyutlu Sismik Veri
toplanmıştır. Saha çalışmalarının sonucunda 3.229 adet kuyu delinerek 6.253.038,4 metre sondaj
gerçekleştirilmiştir. Bu kuyulardan 1.244’ü arama, 504’ü tespit, 1.370’i üretim, 30’u enjeksiyon, 81’i
jeolojik istikşaf amaçlıdır. Bu faaliyetler sonunda toplam 135 (102 petrol, 33 gaz sahası) keşif
gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında 63 ekip/ay jeolojik, 70,2 ekip/ay jeofizik saha çalışması yapılmış
olup, yıl içinde 89 adet kuyu delinerek 113.118 metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu kuyulardan 57’si
arama, 6’sı tespit, 26’sı üretim amaçlıdır. Türkiye’de arama kuyu sayısı yıllık 25-30 iken 2000
yılından sonra arama kuyu sayısının artışı olumlu bir gelişme olarak görülmelidir.
Ülkemizde petrol ve doğal gaz aramacılığının yapıldığı 1945 yılından bu zamana kadar açılan
3.229 adet petrol kuyusunun dünyada 11 günde,Teksasta 35 günde açıldığı düşünülürse
ülkemizde açılan kuyu sayısının ne kadar yetersiz olduğu kolayca anlaşılmaktadır.
Denizlerimizde bugüne kadar açılan kuyu sayısı ise 39’dır (2005 sonu) ve bu denizlerimizin de
aranmadığını göstermektedir. Yapılması gereken ise; Yüksek maliyetli olan ve uluslararası
sularda gerçekleşen arama çalışmalarından elde edilen sonuçların, belirli bir çerçevede
paylaşılması, teknik ve yatırım riskinin azaltılmasına sebep olacak modellerin oluşturulması ile
aranmamış ve potansiyeli yüksek olan; deniz alanları, büyük petrol şirketlerinin daha çok
ilgisini çekecektir.
2004 yılında yurdumuzda, 20’si yabancı 13’ü yerli olmak üzere 33 şirket arama faaliyetinde
bulunmuştur. Yıl içinde 1 adet şirket faaliyetlerini durdurmuştur. 2004 yılı sonuna kadar ülkemizde
205 (175 yabancı+30 yerli) adet şirket faaliyetde bulunmuştur.
Ülkemizde 2005 yılında; 16’sı yabancı 17’si yerli olmak üzere 33 şirket arama faaliyetinde
bulunmuştur. 2005 yılı sonuna kadar ülkemizde 211 (178 yabancı+33 yerli) adet şirket faaliyetde
bulunmuştur. Bu şirketlerden 17 adedi ikinci defa arama faaliyetlerine katılmışlardır.
Son yıllarda petrol arama ve üretim faaliyetlerinde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Özellikle yerli ve
yabancı sermayeyi sektöre çekebilmek için, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nda günün şartlarına uygun,
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gerekli düzenlemelerin yapılması gerekçe gösterilmektedir. Mevcut 6326 sayılı yasada zaman zaman
yapılan düzenlemeler sektörün gelişmesine bir katkı sağlamadığı gibi ülkemizde yaşanan ekonomik
krizler, petrol aramacılığının teşvik edilmek istendiği dönemlerde, dünya petrol fiyatlarındaki aşırı
düşüşler, petrol arz fazlalığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı petrol şirketlerinin arama
faaliyetlerini azaltmasına, bu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini askıya almalarına, hatta
çekilmelerine neden olmuştur. Buna, ülkemiz Güney Doğusunda koşulları da dahil edebiliriz.
Bütün bu olumsuzluklara ilave olarakta, arama yatırımı yapmış şirketlerin yatırımlarını, kur güvencesi
ile ürettikleri petrol ile geri alamamaları, bu şirketleri yeni arama yatırımı yapamama konumuna
getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre, Türkiye bugün dünyanın petrol
açısından az aranmış birkaç ülkesinden biridir. Jeolojik konumu nedeniyle, Türkiye’de petrol
aramacılığı oldukça fazla risk içermektedir. Bu nedenle, uluslararası petrol şirketleri, riski daha az olan
Ortadoğu ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri gibi petrol zengini ülkelerde yatırım yapmayı tercih
etmektedirler.
Dünyada (%62) olduğu gibi, Ülkemizde de, enerji tüketiminde petrol-doğal gaz %62 gibi büyük bir
payla birinci sırada yer almaktadır. Petrolün 21. yüzyıl boyunca bu durumunu koruması
beklenmektedir.
Küreselleşen dünya, enerji sektöründeki gelişmeler yakından takip edildiğinde enerji politikalarını
şekillendiren Türkiye, 72,1 milyon nüfusu ve 2005 yılı kişi başına düşen 5.008 $’lık milli hasılası ile
hızla sanayileşen bir ülke konumundadır. Günümüz Türkiye’si; hızla gelişen sanayisini, ekonomik
gelişimini, geleceğini ve enerji ihtiyaçlarını dikkatle takip etmek ve planlama yapmak zorundadır.
2005 yılı itibarıyla ham petrol tüketiminin (32 Milyon Ton) % 93’ü, doğal gaz tüketiminin (27,467
Milyon metreküp) ise % 96,7’si ithalat ile karşılanmıştır. Bu oranların 2013 yılında (toplam talep:
petrol: 44,9 milyon ton, gaz: 49,5 milyon metreküp, toplam ithalat: petrol: 43,7 milyon ton, gaz: 49, 2
milyon metreküp) sırasıyla petrol’de; % 99 ve gaz’da; % 100 olması beklenmektedir.
Ülkemizde mevcut petrol sahalarının ekonomik ömürlerini tamamlaması ve yeni keşiflerin olmaması
sebebiyle petrol üretimimiz yıldan yıla giderek düşmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle kalan üretilebilir
( 38,3 milyon metrik ton ) petrol rezervi, 2005 yılındaki 2,281 milyon metrik ton üretim seviyesiyle
yaklaşık 16 yıl daha üretilebilecektir. Petrol tüketimimiz açısından baktığımızda ise yaklaşık 1,2 yıllık
ihtiyacımıza karşılık gelmektedir.
2005 yılı sonu itibarıyla kalan üretilebilir ( 6,6 milyar metre küp ) gaz rezervi, 2005 yılındaki 896
milyon metre küp üretim seviyesiyle yaklaşık 7,3 yıl daha üretilebilecektir. 2005 yılı Doğal Gaz
tüketimimiz açısından baktığımızda ise yaklaşık 3 aylık ihtiyacımıza karşılık gelmektedir.
2004 yılında 8,6 milyar $, 2005 yılında yılında ise 12,4 milyar $ petrol ve petrol ürünleri ithalatı
gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında, toplam ihracat gelirlerimizin yaklaşık % 14’ü, 2005 yılında toplam
ihracat gelirlerimizin yaklaşık % 17’si, petrol ithalatına ödenmiştir. 2004 yılında GSMH’nın ise %
2,9’u, 2005 yılında GSMH’nın ise % 3.4’ü, petrol ithalatı için harcanmaktadır.
Bu ağır yükten kurtulmanın çarelerinden biri, belki de en başta olanı enerji tasarrufu ve var olan enerji
kaynaklarının etkin kullanımıdır.Yeni enerji kaynaklarına yönelmenin önemi de yadsınamaz bir
gerçektir. Bir diğeri ise, ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu önemli enerji kaynaklarından olan petrol ve
doğalgazın öncelikle öz kaynaklarımızdan sağlanmasıdır. Petrol ve doğal gaz da dışa bağımlılığın
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azaltılması, ancak yerli üretimin tüketimi karşılama oranının arttırılmasıyla mümkündür. Bunun için
de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini arttırmak şarttır. Bu bağlamda arama yatırım teşvikleri
sağlanmalı, ruhsat tekelleşmesi engellenmeli, kamu ve özel kuruluşlar açık, şeffaf ve rekabet edebilir
bir model içerisinde olmalıdır.
KAYNAKLAR
1. 792 Sayılı Kanun: R.G. : 6.4.1926
2. 6326 Sayılı Kanun: R.G. : 16.3.1954
3. 6558 Sayılı Kanun: R.G. : 21.5.1955
4. 6987 Sayılı Kanun: R.G. : 6.6.1957
5. 334 Sayılı Kanun: 1961 Anayasası, R.G.: 20.7.1961
6. 1702 Sayılı Kanun: R.G. : 18.4.1973
7. 2709 Sayılı Kanun: 1982 Anayasası, R.G. : 9.11.1982
8. 2808 Sayılı Kanun: R.G. : 30.3.1983
9. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergileri
10.M.T.A. Dergileri
11.TBMM ilgili Komisyon Raporları
12.ETKB verileri
13.BOTAŞ web sayfası
15.BP web sayfası
13.TPAO web sayfası Yıllık Raporları
14.Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) verileri
15.DEK-TMK Yayınları
16.TMMOB V.Enerji Sempozyumu Yayını
17.Türkiye 10. Enerji Kongresi Sunumu
18.Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Hazırlanan Yeni Petrol Kanun Tasarısı Görüşü

ÖZGEÇMİŞ
A.Uğur GÖNÜLALAN
1952 yılında Gaziantep’de doğdu. Jeofizik Yüksek Mühendisi, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Jeofizik bölümünden mezun oldu. 1976 yılında Türkiye Jeofizikçiler Derneği Yönetim
Kurulu üyesi, 1990-1992, 1992-1994 yıllarında TMMOB, JFMO Yönetim Kurulu’nda II.Başkan,
Ulusal ve Uluslararası Jeofizik ve Petrol vb. çeşitli kongrelerin düzenlenmesinde başkan ve üye olarak
görev yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’ndeki eğitim ve
ortak projelerde yer aldı. TMMOB’da çeşitli komisyonlarda üyelikte bulundu. Üç dönem DPT 5 yıllık
Kalkınma Planı özel ihtisas (Enerji) komisyonunda görev yaptı. Ayrıca Balkan Jeofizik Birliği, SEG
ve EAGE üyesidir. 2002-2004 yılları arasında JFMO Genel Başkanlık görevini sürdürmüş, halen
TMMOB, JFMO Genel Başkanıdır. Ulusal ve Uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda
jeofizik ve petrol aramacılığı üzerine hazırlanmış 20 adet sunumu ve yayını bulunmaktadır. 1976-1978
yıllarında Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsünde Jeofizikçi olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye
Petrolleri A.O. (TPAO)’ya geçti ve halen Türkiye Petrolleri A.O.’da çalışmaktadır.
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RESTRUCTURING OF THE NATURAL GAS SECTOR IN EUROPE
Professor Steve Thomas
PSI/RU (Public Services International / Research Unit -Uluslararası Kamusal Hizmetler Sendikası /
Araştırma Birimi)

1. Introduction
The Council of Ministers adopted a Directive concerning common rules for the internal market in
electricity in December 1996 (96/92/EC) and on gas (98/30/EC) in June 1998. These were superseded
by Directives 2003/54/EC (electricity) and 2003/55/EC (gas) of June 2003. The intention of these
Directives was to allow the creation of single European markets in electricity and gas. In 2006,
separate reviews were undertaken by the Directorate General for Transport and Energy (DG TREN)
(Prospects for the internal gas and electricity market) and by the Directorate General for Competition
(Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity
sectors (Final Report)) into the functioning of the European gas and electricity markets, with a view to
making further amendments to the Directives.
This report examines the Directives and their intentions, and the evidence produced by DG TREN and
DG Competition on the functioning of the European gas and electricity markets. 1 It examines the new
changes to the Directives proposed and the conclusions of the Council of Ministers Meeting on March
8-9, 2007. It builds on earlier reports produced for EPSU.2
DG TREN identified six areas for ‘further action’ (see Box 1): ensuring non-discriminatory access to
networks through unbundling; improve regulation of network access at national and EU level;
reducing the scope for unfair competition; co-ordination between transmission system operators;
providing a clear framework for investment in generation plant/gas import and transmission
infrastructure; and issues relating to households and smaller commercial customers. However, in
January 2007, it did not specify precisely the steps it intended to take to deal with these issues3:
The Commission has already initiated an impact assessment procedure to identify the most suitable methods
for implementing these intentions in practice. It will conclude this exercise later in 2007. A further
Communication including detailed formal proposals to the Council and the European Parliament will be
produced.

European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=841
and European Commission (2007) ‘Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors
(Final Report)’ {SEC(2006) 1724}, Brussels. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/final_report.pdf
2
S Thomas (2005) ‘The European Union Gas and Electricity Directives’, EPSU, Brussels.
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report_EN_Directive_review_final.pdf and S Thomas (2006) ‘Understanding European policy on the
internal market for electricity and gas: Evaluation of the Electricity and Gas Directives’, EPSU, Brussels
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_Review_follow-up_final.pdf
3
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 22.
1
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DG Competition divided its ‘remedies’ into two parts: ‘competition law enforcement’ and ‘structural
issues and pro-competitive regulatory environment’ (see Box 1).4 Within competition law
enforcement, it identified: market concentration; vertical foreclosure; and market integration. Within
structural issues and pro-competitive regulatory environment, it identified: unbundling; the regulatory
environment; chronic lack of liquidity; lack of transparency in market operations; and other important
issues. The report states that: ‘the findings support the conclusions of the Communication on
“Prospects for the internal gas and electricity market”’ and there are no separate plans for
implementing DG Competitions findings.
The European Council of Ministers met on March 8-9, 2007 to discuss, amongst other things, the DG
TREN and DG Competition reports5. Its recommendations on the Internal Energy Market were mostly
related to trade and the transmission networks (see Box 1).

European Commission (2007) ‘Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors
(Final Report)’ {SEC(2006) 1724}, Brussels, pp 9-15.
5
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf p 16.
4
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Box 1

Recommendations for further action

DG TREN
DG TREN identifies six ‘key outstanding issues’. These are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ensuring non-discriminatory access to networks through unbundling.
Improve regulation of network access at national and EU level.
Reducing the scope for unfair competition
Co-ordination between transmission system operators
Providing a clear framework for investment in generation plant / gas import and transmission
infrastructure
Issues relating to households and smaller commercial customers

DG Competition
DG Competition divided its remedies into two categories:
1. Competition law enforcement, including:
 Market Concentration;
 Vertical foreclosure;
 Market integration.
2. Structural issues and pro-competitive regulatory environment, including:
 Unbundling;
 The regulatory environment;
 Chronic lack of liquidity;
 Lack of transparency in market operations; and
 Other important issues.
Council of Ministers
The Council of Ministers agreed on the need for:
1. Effective separation of supply and production activities from network operations (unbundling),
based on independently run and adequately regulated network operation systems which guarantee
equal and open access to transport infrastructures and independence of decisions on investment in
infrastructure;
2. Further harmonisation of the powers and strengthening of the independence of national energy
regulators;
3. The establishment of an independent mechanism for national regulators to cooperate and take
decisions on important cross-border issues;
4. The creation of a new Community mechanism for Transmission System Operators to improve
coordination of network operation and grid security building on existing cooperation practices;
5. A more efficient and integrated system for cross-border electricity trade and grid operation,
including elaboration of technical standards;
6. The enhancement of competition and security of supply through facilitated integration of new power
plants into the electricity grid in all Member States, in particular encouraging new market entrants;
7. Relevant investment signals contributing to the efficient and more secure operation of the
transmission grid;
8. Increased transparency in energy market operations;
9. Better consumer protection, e.g. through the development of an Energy Customers' Charter.
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2. The Current Situation
The Commission acknowledges that the objectives of creating single markets in electricity and gas are
far from being achieved. In September 2006, the Competition Commissioner, Neelie Kroes stated6:
‘It is clear that no-one in their right mind could say that a competitive single European energy market is
already in place today.’

While the President of the Commission, Manuel Barroso said in September 20067:
‘In energy terms I can tell you that I am more convinced than ever that we need new legislation concerning
regulation. What we know is that the status quo isn't working. What we have to do is decide how we can
most effectively reform the system to the benefit of business and consumers’

On energy prices, the Commission has acknowledged, for the first time, that the Directives are not
producing the desired results8:
‘Liberalisation has clearly led to some efficiency improvements in energy supply and delivered savings to
customers, particularly in the initial phase. However, recent increases in wholesale electricity and gas prices
have, to a greater or lesser extent, fed through into the bills of end-users and now offset some of the earlier
reductions, particularly for the very largest industrial energy users. It would therefore appear that efficiency
improvements are not being passed on to consumers quickly enough. It is highly questionable that gas and
electricity prices are the result of a truly competitive process rather than being the direct result of decision of
companies with market power.’

The view that markets are not working is widely held, and backs up the conclusions reached in the
EPSU studies. However, profound differences exist on the measures needed to deal with this market
failure. The Commission and other supporters of energy markets advocate that pro-competition
measures, such as greater unbundling, breaking up companies with dominant market positions and
forcing liquidity of wholesale markets be applied until the markets do work. Those that are sceptical
that energy markets can be made to work believe that such measures would be counterproductive and
would jeopardise security of supply.

3. Differences Between Electricity and Gas
What quickly becomes clear when reading the Commission’s documents is that the analysis is drawn
from the electricity sector and the Commission’s assumption is that the same model can be applied to
the gas sector. In some cases this is true, but in others, there are important differences that have
consequences for the way in which the sector can be structured and operated.
The most obvious difference is that whereas power stations have many possible locations, gas
production can, by definition, only take place where reserves of gas exist. Gas has therefore always
been an international business while electricity industries and companies have generally been national
in scope. International trade in gas is unavoidable while international trade in electricity is not a
necessary result.
Every country has a markedly different set of options and priorities in terms of their sources for
natural gas. For example, Britain still has substantial indigenous reserves, it can import LNG cargos
from anywhere in the world and it can access gas from Russia, Norway, Netherlands, Algeria and in
the medium-term, the Middle East by pipelines. By contrast, some East European countries have little
N Kroes (2006) ‘The need for a renewed European energy policy’ Speech to OFGEM seminar on Powering the Energy Debate: Europe Competition and Regulation. 28 September 2006
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/541&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
7
Financial Times, 12 September 2006, p 12.
8
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels,
6
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realistic option in the short-term but to import gas from Russia. Because of the limited locations of gas
reserves and the fact that many countries only have access to reserves from relatively few countries,
there is often an inevitable political element to gas procurement based on security of supply
considerations and decisions cannot always be left to the market.
The limited locations of reserves and the inevitable role of imports have consequences for the
transmission systems. For electricity, power moves from many production facilities via high voltage
lines to centres of demand, but the direction and volume of flow can vary from minute to minute
according to which power stations are in use. By contrast, gas enters the system from no more than a
handful of import (or production) points. Direction of flow of the gas is largely one directional and the
lines are often constructed on the basis of particular import relationships.
The balance between electricity supply and demand must be very close at all moments and the only
feasible way to store electricity, pumped storage hydro, is cumbersome and extremely expensive. The
need to balance supply and demand for gas at every moment is much less stringent. Gas can be stored,
albeit at significant cost, in the short-term, in the system and longer term as liquefied natural gas or in
suitable geological formations such as depleted gas fields.
From an economic point of view, electricity has no ready substitutes for most applications while for
gas, there are substitutes, at least in the long-term, for most applications.
From a corporate point of view, electricity has always been a strongly integrated industry with
companies often carrying out all aspects of the value chain including generation, transmission,
distribution and retail. Where there is a split, there has generally been a monopoly generating company
that owns the transmission network, supplying all the needs of one or more distribution/retail
companies in the generator’s territory.
Gas production is largely in the hands of large international companies, usually the oil and gas majors,
which are not integrated downstream into transmission and are seldom involved in distribution and
retail (except to very large users). Many countries have had a national transmission/import company
that sometimes supplies final consumers (France) and sometimes supplies a network of regional
distribution/ retail companies (Netherlands). Importers generally have long experience of buying gas
on the international market.
4. The Model
The Model that the Directives were aiming to achieve in both electricity and gas is clear and is based
on the model that the 1990 reforms to the UK electricity industry were meant to achieve. The sectors
would be divided into four separate activities:





Wholesale: Generation (electricity) or production/import (gas);
Retail: Retail to final consumers;
Transmission: The national (or regional) transmission networks that take gas and electricity
at high pressure/voltage from point of production (import) to centres of demand; and
Distribution: The local distribution networks that take gas and electricity from the
transmission networks to final consumers.

The rationale for this split was that the first two activities, wholesale and retail, could be made
competitive and the prices set by markets. It was assumed that sectors run on competitive lines are
invariably more efficient than those run as monopolies and as a result, consumers would benefit
through lower prices. Transmission and distribution were natural monopolies and prices would be set
by an independent regulator.
For this model to work, the following conditions are generally seen as necessary:
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An hourly or half hourly wholesale market should exist that would be an important location
for the buying and selling of electricity/gas and would provide reliable price signals for
purchases made outside this market and for investment decisions in new sources of electricity
and gas;
A retail market would exist, in which all consumers were able to switch readily between
retailers. This would place competitive pressure on suppliers and inefficient or high-priced
suppliers would be squeezed out of the market;
Access to the networks should be available to all wholesalers and retailers on equal terms; and
A regulatory body should exist to ensure that competition is fair, access to networks is
impartial, competitive fields exist in both wholesale and retail activities and consumers are
protected from exploitation by companies.

The Directives, the revisions to them and the results of the investigations by DG TREN and DG
Competition can be seen as efforts to achieve this ideal model. The previous EPSU reports argued
that:



‘Efficient’ retail and wholesale markets might not be achievable (see Annex 3); and
The Commission had failed to demonstrate the costs of implementing a competitive system
were less than the benefits (see Annex 4).

In this report, we examine the measures proposed and how far they will move the existing markets
towards the ideal embodied in the model.

5. Access to the networks
5.1 Implementation
The Benchmarking report of 2005 on implementation of the Directives on unbundling is summarised
in Table 19. This information was published in January 2005 and in a number of countries, compliance
with the Directive is likely to have improved since then. The general picture this shows is that;




Implementation was more complete in electricity than gas;
Implementation was more complete in TSOs than DSOs; and
Implementation was more complete in mainland Western Europe than the new Member States
of 2004 and 2007;

European Commission (2005) ‘Annual Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market’ {SEC(2004) 1720},
Brussels http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/doc/4/com_2004_0863_en.pdf
9
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Table 1.

Implementation of the Directives’ unbundling provisions in 2005

Original ‘16’
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
UK
Norway
E Europe 2004
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Czech Rep
Slovakia
Hungary
Slovenia
Island states 2004
Cyprus
Malta
E Europe 2007
Bulgaria
Romania

Electricity TSO

Electricity DSO

Gas TSO

Gas DSO

Legal
Legal
Ownership
Ownership
Legal
Legal
Legal
Legal
Ownership
Management
Ownership
Ownership
Ownership
Ownership
Ownership
Ownership

Legal
Legal
Legal
Accounting
Management
Accounting
None
Management
Legal
Management
Legal
Accounting
Legal
Legal
Legal
Legal/accounting

Legal
Legal
Ownership
n/a
Legal
Accounting
n/a
Management
Legal
Management
Legal
n/a
Legal
Accounting
Ownership
n/a

Legal
Legal
Legal
n/a
Accounting
Accounting
n/a
Management
Legal
Management
Legal
n/a
Legal
Accounting
Ownership
n/a

Legal
Accounting
Legal
Legal
Ownership
Legal
Legal
Legal

Legal
Accounting
Legal
Accounting
Legal
Management
Accounting
Accounting

Accounting
Accounting
Accounting
Legal
None
Management
Legal
Legal

Accounting
Accounting
Accounting
Accounting
None
Management
Accounting
Accounting

Management
Single buyer

None
Single buyer

n/a
n/a

n/a
n/a

Accounting
Accounting

Accounting
Accounting

Accounting
Accounting

Accounting
Accounting

Source: European Commission (2005) ‘Technical Annexes to the Report from the Commission on the
Implementation of the Gas and Electricity Internal Market’ {COM(2004)863 final}, Brussels.
http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/doc/4/sec_2004_1720_en.pdf
Notes
1. n/a = Not applicable

We can divide Europe up into the 16 countries (including Norway) that were Member States in 1996
when the first Directive was passed, and the 12 2004 and 2007 accession states from Eastern Europe.
For the purposes of establishing Single Markets in energy, the Island states of Cyprus and Malta are
not relevant as they are small markets that are unlikely to be connected to the mainland market,
Luxembourg is also a small market and the gas industries of Norway, Finland, Portugal and Greece are
too small and immature to be worth considering in this context.
The provisions on DSOs are not mandatory before July 2007 so Member States that have not legally
unbundled their DSOs are not in violation of European law until then but the Member States that had
not unbundled their TSOs and did not have derogations were.
It might be expected that implementation would be most advanced in the ‘16’ as these countries were
party to the original Directives and have had more than a decade to implement the provisions. For gas,
of the 11 relevant member states (excluding Luxembourg, Finland, Portugal, Greece and Norway),
three had not complied, including Germany, and only Denmark and UK had ownership unbundling.
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For the DSOs, four Member States had not complied and only the UK had implemented ownership
unbundling. For Eastern Europe, only Poland, Hungary and Slovenia had implemented legal
unbundling of their gas TSOs and no country had implemented legal unbundling at a gas DSO level.
5.2 Development of the legislation
If a competitive market is achievable and if it is to be effective, there is a clear need for equal access to
the networks for all retailers and wholesalers. If the companies that own the networks also own
competitive activities, there is a risk that they will give unfair advantages to their competing activities
by discriminating either on price or on access. If creating a competitive market was feasible and the
only criterion, an ideal solution would be that the networks were owned and operated by companies
with no commercial interest in competitive activities. Such a company would see no advantage in
giving access to competing companies on anything other than equal terms. This would require
integrated companies, i.e., those with interests in network and competing activities to ‘unbundle’ their
businesses.
The original Directives did not require this ‘ideal’ solution but specified that companies that owned
and operated the network as well as carrying out competitive activities whether wholesale or retail integrated companies - should submit separate accounts for their network businesses and that they
should offer access on either negotiated third party access (TPA) or regulated TPA. Under the former,
as implied by the name, companies wanting access to the network would have to negotiate access to
the network. The company controlling the network would be required to publish indicative tariffs and
would not be able to deny access to the network except for specific grounds such as security of supply
(e.g., if allowing access to a company would jeopardize the security of the network). Under regulated
TPA, as above, network controllers would not be able to deny access to the network except for
specific grounds such as security of supply and the tariff would be published and the methodology for
calculating it approved by an independent body. The independent body could be a regulatory body, or
a disputes settlement body. The original Directives did not require Member States to set up a
regulatory body, only a body for resolving disputes.
In the event, most countries opted for the more assured option on access, regulated TPA. However,
while some countries ‘unbundled’ network companies more completely than was required, for
example, by requiring that the networks be owned and operated by separate companies not just an
accounting separation, many countries did no more than the minimum. In general, unbundling was
more complete for electricity than for gas and more complete for transmission than for distribution.
The Commission was dissatisfied that unbundling at an accounting level was providing fair access to
networks, although it did not pursue any companies for abuse of the regulations, nor did it provide any
evidence for this belief. In the 2003 amendments, integrated companies were required to make a full
‘legal’ separation between their network and competitive activities. This meant that the networks had
to be owned by a legally separate company, although it could be owned by a parent company that also
owned companies active in wholesale or retail. For the DSOs, countries did not need to enforce full
legal separation before July 1 2007. The Commission also withdrew the negotiated TPA option so that
only regulated TPA was allowed. The revised Directives did require sector regulators to be set up and
tariffs for use of the network should be set by the regulator.
The Commission (DGs TREN and Competition) is still dissatisfied with the extent of unbundling,
although again, it has provided little backing for its belief that fair access is not being provided. This is
partly because few countries have yet complied with the Directive, particularly in gas and for the
distribution activity. However, this is a matter of enforcement, not principle and it is surely premature
to judge that the previous requirements have failed before they have even been implemented. Even
where full legal unbundling has been implemented, the Commission believes that network companies
that are subsidiaries of companies with wholesale or retail energy activities are continuing to favour
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their sister companies. Full ownership unbundling is required to prevent this occurring and to ensure
there is free and fair access to networks for all competitors.
In practice, the objective of ensuring fair access might be achievable through effective regulation or
unbundling just the operation of the networks, the TSOs and DSOs, not the ownership of the assets
(see below). These avenues are likely to be cheaper than full ownership unbundling and should be
explored before ownership unbundling, which is likely to be more expensive and may have other
undesirable consequences such as triggering a wave of corporate concentration in the distribution
sector, is enforced.
5.3 Evaluation
5.3.1 Costs

The Commission in its promotion of markets seldom acknowledges that there are costs as well as
benefits of introducing competition and a decision to introduce competition, particularly for a standard
product where offering consumer choice cannot produce a ‘better’ product must be based on a cost
benefit analysis. In the previous EPSU reports, we have argued that the costs of competition, ranging
from increased risk premium on investment, cost of creating and operating markets, companies’
marketing costs etc, are very large and there is no evidence that any benefits of competition would be
large enough to pay these additional costs.
Unbundling also has costs. Creating new companies, including new management teams, is costly and
the continual changes in the Commission’s requirements mean these costs are repeated. For example,
in 2002, when the UK enforced a change from accounting unbundling to legal unbundling of
electricity distribution companies, several million Euro of additional costs were passed on to
consumers. From a regulatory point of view, the distribution sector should not be too concentrated.
There needs to be a range of companies involved so there can be ‘yardstick’ comparisons between
companies to put pressure on companies to operate to the highest standards. However, smaller
companies, may have a higher cost of capital. In addition, the more fragmented the sector, the less
likely it is that the overall requirements for the sector in terms of training and R&D will be met.
Again, the Commission seldom acknowledges that energy sector reforms raise issues of training and
R&D.
There are also social costs such as the effects on employment and working conditions and a
forthcoming report of EcoTec on behalf of the European Commission will demonstrate that 250,000
jobs have disappeared from the electricity and gas sectors and that extensive outsourcing has taken
place leading to pressure on pay and conditions. It has increased the risk of vulnerable users being
exposed to fuel poverty and aggressive sales tactics.
The Commission does not determine what the impact of its proposals are on employment and working
conditions even though it is required by the Treaty to ensure its proposals bring about an improvement
of living and working conditions. Unions have argued that full ownership unbundling will have
negative job implications, and could lead to fragmentation of existing information and consultation
structures.
The Commission further dismisses without much evidence that integrated companies could have scale
advantages, which might be more important in some situations (for example depending on the state of
economic development or size of a country) than in others. Again, the criterion should be that the
benefits have to outweigh the costs, not just for a single case, or even the EU as a whole, but for each
country. Otherwise compensation should be provided to those countries that lose out in such a ‘onesize-fits-all’ approach.
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5.3.2

Differences between transmission and distribution

The Commission does not distinguish between the transmission and distribution systems in terms of
unbundling and does not recognise that differences might lead to changes in the way they are treated.
The transmission systems are highly strategic and require important decisions to be taken on the siting
of gas import and storage facilities (pipelines and LNG terminals). The integrity of national
transmission systems is also vital. If the national transmission system is not capable of meeting the
requirements imposed upon it, the national consequences will be extremely serious.
In terms of its contribution to the overall cost of gas, transmission is a relatively small element,
accounting for perhaps 5 per cent of the price of energy for small consumers, less for larger
consumers. This compares to perhaps 30 per cent for the distribution charge. Transmission also
employs relatively few people, for example, in Britain, a couple of thousand people are employed to
operate and maintain the transmission system, while the distribution system employs perhaps ten times
as many. The distribution network is the vital link for final consumers but while a weakness in a local
distribution network is not acceptable, it will have limited national consequences. The distribution
network also has limited strategic considerations. For gas, where the network is incomplete, there are
decisions to be taken on which consumers to connect and when. As a result of these differences,
transmission is often seen as a strategic national asset that should be under public ownership, even
where the rest of the system is being privatised.
The strategic nature of the transmission network also has consequences for regulation. Regulators do
not have ‘perfect’ information and must strike a balance in setting network tariffs. The targets must be
tough enough to force companies to be as efficient as possible and not so tough that there is a risk that
the owner will not have the resources to operate the system reliably. It is probably no exaggeration to
say that the only time a regulator will know that they have not been too lenient is when the system
collapses or the owner files for bankruptcy. Clearly for transmission, the regulator needs to err in
favour of the network owner to avoid any risk of compromising the security of the network. Excessive
profits for the network owner (especially if publicly owned) or not maximising pressures for efficiency
will be a small price to pay to reduce the risk of network failure.
Regulators, in an attempt to emulate large cost reduction achieved by their international counterparts
or to demonstrate that liberalisation does work, may be tempted to force down network charges below
their sustainable level. Networks can be neglected for a few years with little sign of the neglect in
terms of system reliability, but while squeezing down network charges in this way may seem to
produce benefits for consumers in the short-term, in the long-term, consumers will pay heavily for
these short-term gains. A particular issue, especially if networks are fully unbundled is instability of
ownership. In Britain, some of the distribution networks have passed through several changes of
ownership in just a few years. Particular care needs to be taken with new owners with unproven trackrecords that these companies are not just ‘sweating the assets’, keeping the savings under incentive
regulation schemes, for high short-term profits expecting to sell before their neglect becomes apparent.
5.3.3

System operation and ownership of assets

Even with the first Directive, the distinction between ownership and operation of the network was
implicit. If the objective is to ensure equal and fair access to networks, it is who controls the network –
the transmission system operator (TSO) and the distribution system operators (DSO) - that is relevant,
not who owns it. However, the consequences of this distinction have never been properly investigated
by the Commission.
The TSO function is quite a small one in terms of numbers of personnel (tens of employees) and
unbundling the TSO function from an integrated company would be a much less expensive job than
unbundling the whole business. There is even less evidence on DSOs, but it seems likely that a standalone DSO would be small organisation and the avoided cost of not having to unbundle traditional
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distribution companies into distribution and retail companies would be significant. In Section 10.4, we
examine the DG TREN arguments on unbundling in more detail.
5.3.4

Conclusions on unbundling networks

The apparent determination of the Commission to enforce ownership of unbundling of networks seems
premature given that the existing rules were only supposed to be included in national laws from 2004
onwards. A significant number of member states have not enforced legal unbundling yet especially in
the gas sector and for distribution networks. From a practical point of view, it would seem sensible to
see if legal unbundling will allow fair access to networks, as well as allowing time to evaluate the
possible downsides of ownership unbundling, such as extra costs, loss of scale economies and
instability of ownership. It may be that such considerations were behind, the decision of the EU
Energy Council not to explicitly advocate ‘ownership unbundling’. This is a decision that has been
widely interpreted as an indication of a lack of political support for ownership unbundling.10
Evidence from the UK, some of the Nordic markets, Spain and Netherlands, all of which have long
had unbundled electricity transmission companies and the UK which has had an unbundled gas
transmission company for more than a decade is that unbundled transmission companies can work.
Evidence on distribution companies is not so strong. The UK has had unbundled electricity
distribution companies for about 5 years, while the gas distribution sector has been unbundled for 10
years, but as part of an integrated transmission/distribution company until 2004. Since then a few
regions have operated as stand-alone gas distribution companies. So the evidence so far is that
unbundled transmission and distribution companies in both gas and electricity are viable.
For those countries that have not unbundled fully yet, the option of creating independent DSOs and
TSOs is worth investigating. The strategic nature of the transmission networks and the imperative of
ensuring they are well resourced, maintained and operating may also mean that public ownership
should be considered, even where the rest of the system is privatised.
However, the key point that should not be lost sight of is that the overwhelming reason to unbundle
networks is if there is strong evidence that competitive markets can be created. If they cannot, there is
little advantage in unbundling and possible disadvantages in terms of loss of scale, loss of critical mass
and costs.
There is also the issue of what happens to the other parts of the business of previously integrated
companies. What sorts of companies will stand-alone generation and stand-alone retail companies be?
This is explored in detail in the next two Sections.

6. Wholesale markets
Price reductions from the creation of efficient wholesale markets was the fundamental reason behind
reform of gas and electricity industries. The wholesale price of gas and electricity typically makes up
more than half the final cost of energy so any cost reductions in this part of the value chain could
produce significant benefits to consumers if passed on as price reductions.
For a wholesale market to be efficient, a significant amount of energy should be traded at visible spot
market or spot market related prices. This requires that the spot market price is a reliable indicator of
market conditions, increasing when marginal sources are expensive to stimulate investment in new
capacity and to motivate consumers to reduce their consumption at such periods. This principle is
compromised by Article 5 of the Gas Directive which requires national authorities to monitor: ‘the
supply /demand balance on the national market, the level of expected future demand and available
supplies, envisaged additional capacity being planned or under construction, and the quality and level
10

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/92802.pdf
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of maintenance of the networks, as well as measures to cover peak demand and to deal with shortfalls
of one or more suppliers.’ The authorities must report annually to the Commission with the measures
to be taken to deal with any apparent problems.
The DG Competition Report acknowledges there is a chronic lack of liquidity in gas and electricity
markets with most gas being bought and sold under long-term contracts at commercially confidential
prices. If producing a competitive market was the only consideration, this would be an undesirable
situation because markets can only work where full information is available and processes are
transparent.
The second EPSU report argued that if wholesale markets were liquid, prices would be more volatile
than for normal commodities markets. Mainly this was because gas is expensive to store and there are
generally no short-term substitutes for gas, except for users that are large enough to justify having
back-up supplies of oil. This means the short-term price elasticity of gas is low. If demand is close to
exceeding supply, consumers will not be able to change their demand readily and the price will have to
rise very steeply to achieve a sufficient supply and demand response to ensure demand can be met.
Similarly, if there is overcapacity, wholesalers may have a very low marginal cost (for example, if
they are buying energy on a take-or-pay contract) and will be forced to drop prices well below the full
economic level because it is preferable to cover marginal cost by selling a low prices than selling
nothing. In summer of 2006, theses considerations meant that the spot price of gas was actually
negative at some points. This price volatility will make it difficult for energy-intensive industry to
survive and small (poor) consumers will find budgeting impossible if they cannot predict the prices
they will have to pay. Similar problems of budget planning will also exist for some small- and
medium-sized companies, especially new start up companies who could miscalculate the start costs
due to rapidly changing electricity prices. For companies as well as individuals to profit to the
maximum by getting the best price, requires procurements strategies and involves other transaction
costs (employing specialists in energy procurement) which could outweigh any benefits. This may
mean that even if, over the long-term, a market will provide lower prices than a monopoly, if the
service is intolerable to energy-intensive industry and small (poor) consumers, a market will not be
politically acceptable.
The response of the Commission to these problems is to impose pro-competition measures such as
breaking up dominant companies, requiring ‘gas-release’ schemes that force companies with longterm contracts for gas to release some of this to the market to increase liquidity in spot markets.
The earlier EPSU papers argued that there are fundamental reasons why efficient, sustainable markets
cannot be created, in other words, markets that drive prices down to the minimum sustainable level
and which stimulate sufficient investment to ensure there is always sufficient supply to meet demand
(see Annex 3). This is because many of the features that exist in other commodities markets that allow
them to work, for example the ability to store and the ability to use substitutes, do not apply to
electricity and gas. The fundamental problem is that investing in new gas or electricity supply sources
may involve commitments of billions of Euro and unless there is some guarantee that there is a market
for the power or gas at a price that covers costs, the risk involved in making such a commitment is
intolerable or the risk premium on investment is prohibitively expensive.
For gas, the obvious way to mitigate this risk is for importers or wholesale buyers to enter into longterm contracts with the producers. Final consumers are likely to be contracted for up to a year ahead
for large consumers, while small consumers are unlikely to switch regularly (see below). This reduces
the commercial risk for the company developing the gas resource and makes life more tolerable for
wholesalers but defeats the point of the reforms because the main arena for competitive activity is
being by-passed.
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7. Retail markets

7.1Implementation
Table 2.
Implementation of the retail competition
% market open
Electricity
Gas
Original ‘16’
100
100
Austria
90
90
Belgium
100
100
Denmark
100
n/a
Finland
70
70
France
100
100
Germany
62
n/a
Greece
56*
86*
Ireland
79
100
Italy
57*
72*
Luxembourg
100
100
Netherlands
100
n/a
Portugal
100
100
Spain
100
50*
Sweden
100
100
UK
100
n/a
Norway
E Europe 2004
10*
95
Estonia
76
0*
Latvia
n/k
70*
Lithuania
52*
34*
Poland
47*
0
Czech Rep
66
34*
Slovakia
67
69
Hungary
66
91
Slovenia
Island states 2004
35*
n/a
Cyprus
0*
n/a
Malta
E Europe 2007
22
82
Bulgaria
33
40
Romania
Source: European Commission (2005) ‘Technical Annexes to the Report from the Commission on the
Implementation of the Gas and Electricity Internal Market’ {COM(2004)863 final}, Brussels.
http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/doc/4/sec_2004_1720_en.pdf
Notes
1. Entries marked * are countries that failed to open their markets for non-household consumers by 2004.
2. Sweden opened its gas market for all non-household consumers (95 per cent of the market) on January 1 2005.
3. For Belgium, there is full market opening in Flanders but only non-households in Wallonia and the Brussels
region.
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Table 2 shows the implementation of retail competition in gas and electricity by the beginning of
2005. DG TREN is clearly sceptical that the large number of countries that still had to implement full
retail competition will be able to do so by the required date of July 2007. In January 2007, it stated11:
There are a range of outstanding issues that need to be resolved in order for this final phase to be successfully
realised. Country reviews suggest that there are several Member States where the preparation for full market
opening in 2007 is not well advanced, while the sector inquiry has also confirmed significant obstacles at the
distribution level.

This reflects experience in the UK reported in the earlier EPSU reports which showed that the systems
that are needed to allow consumer switching are likely to be complex, expensive and problematic, but
it seems a premature judgement.
7.2 The benefits of retail competition
The previous EPSU reports argued that the allowing consumer competition should have little impact
on prices. Typically, in a regulated market, the supplier’s costs (reading meters, sending bills) should
be no more than about 5 per cent of the bill for small consumers, less for larger consumers. Of the
other costs, if the wholesale market is transparent and efficient, the cost of purchasing gas will be
essentially the same for all retailers, the transmission and distribution charges will be identical so
competing retailers will be competing on only about 5 per cent of the price. The symbolic importance
of retail competition for consumers is that if they are dissatisfied with the service they receive from
their supplier, they can ‘punish’ the supplier by taking their business elsewhere.
If there are significant price differences between suppliers, this can only be because of market failure
in the wholesale or retail market. In the wholesale market, this might happen if the market is
dominated by confidential long-term contracts that are out of the market. This would mean that the
market price is not reliable and may be significantly different to the contract price. In the retail market,
the market will only be efficient if the threat of consumer switching is so strong that retailers are
forced to match the lowest price available or risk losing their market. This suggests the Commission’s
reliance on switching rates as an indicator of the effectiveness of markets is misguided. If markets are
efficient, consumers will know that the threat of switching will be sufficient to force companies to
reduce their prices to those of the cheapest supplier, so there should be little need to switch.
The earlier EPSU reports argued that exposing all consumers to retail competition was irresponsible
because, effectively, it was forcing small consumers to pit their buying skills against those of, say, an
aluminium smelting company. This is an unequal contest that small consumers will never win and the
result will be that prices will be higher for small consumers than if prices were set by a regulatory
body that ensured a fair allocation of costs. The earlier reports also argued that Commission has never
acknowledged the costs of allowing retail competition. These include:



The costs of setting up and running the system to allow consumers to switch supplier. In the
UK, for electricity these amount to about €250m per year; and
The marketing costs for companies. Companies will not attract new consumers if they do not
advertise and these costs will inevitably be borne ultimately by consumers;

If the benefits of competition do not exceed these costs, introducing retail competition is not justified.
As noted in the previous Section, a dominant trend throughout Europe is the integration of retail and
wholesale activities, either through producers owning retailers or through long-term contractual links
between producers and retailers. This reduces company exposure to an unpredictable market. For the
retail part of the business, this means that if the wholesale price rises sharply and unexpectedly the
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 19.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=841
11
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company is not left with power purchase costs it cannot recover from its consumers because it would
not be prudent to vary prices too frequently.

8. Unbundling retail and wholesale
Even when the UK reforms to the electricity industry of 1990 were being designed, the corporate
attraction of integrating retail and generation was recognised. The initial British model included strict
limitations on how far generators could engage in retail activities and retailers could engage in
generation. Indeed, in countries that introduced very close copies of the British reforms, such as
Colombia and Brazil, it was made illegal for generators to retail and vice versa. It was recognised that
if the market was dominated by producers supplying their own consumers, the wholesale market
would be irrelevant and the main purpose of the reforms largely lost.
In the UK in 1996, when the generators tried to take over retailers, the UK government blocked the
takeovers. However, two years later, the government reversed its position allowing this form of
integration and within 2-3 years, the whole system had become dominated by integrated
generator/retailers. These companies moved strongly into gas retail and the dominant gas company
moved into electricity retail so that at the retail end of the business, gas and electricity are fully
integrated. The result is that the British wholesale electricity and gas markets have minimal liquidity
and the gas and electricity markets are dominated by six integrated companies. From a competitive
point of view, the lack of an efficient wholesale market is a poor outcome. The onus now falls entirely
on final consumers to force companies to operate competitively by switching regularly and ruthlessly
to the cheapest supplier. Large consumers have the skills, the incentive and the resources to switch
regularly and will do well from competition provided there is a competitive field of suppliers.
However, if supply is tight and wholesale prices rise, they will do badly because a higher proportion of
their bill is from generation than it is for small consumers and their contracts are more likely to be
indexed to spot prices. Small consumers face an uncompetitive oligopoly.
The main advantage of bypassing the wholesale market is security of supply. A company with final
consumers has a corporate advantage in ensuring that there is sufficient supply to meet demand.
It is remarkable that the risk of bypassing wholesale markets is little recognised by the DG TREN. The
Directives have never placed any restrictions on integration of wholesale and retail and it was only the
DG Competition’s report that mentioned the issue – ‘foreclosure of markets’ – in its 2006 preliminary
report12. In DG Competition’s final report, the issue of foreclosure of markets through integration of
retail and wholesale and long-term contracting is very much downplayed and the emphasis is on
foreclosure of markets due to insufficient unbundling of networks (see Section 11).
8.1 Impact of creating non-integrated generators/wholesale purchasers
From a competition point of view, the case for enforcing separation between wholesale and retail and
restricting long-term contracts is very strong. However, to judge the case, we need to look at the
consequences in terms of corporate priorities of enforcing a separation and unbundling the networks.
A stand-alone retail company would be very unstable. Consumers would be unlikely to have
confidence in a system in which their supplier of energy was likely to go bankrupt even if the system
did seem competitive. A retail-only company would have negligible physical assets and would rely on
brand loyalty or always being competitive with the cheapest supplier in the market for their survival.
There were attempts to set up multi-utility retail-only companies 5-10 years ago, exemplified by the
UK company Centrica. However, the non-energy services (telecoms, financial services, cable services
European Commission (2006) ‘Sector Inquiry under Art 17 Regulation 1/2003 on the gas and electricity markets: Preliminary Report’
European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/execsum.pdf
12

99

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

etc) did not seem to fit well with energy and such attempts were short-lived. Centrica has abandoned
all except its energy activities and has moved ‘upstream’ into power generation and gas production,
integrating into wholesale and retail.
Allowing integration of retail and distribution may produce some stability and would not defeat
competition in the way that integrating retail and wholesale would. Stand-alone retailers would only
be sustainable companies if their market share was so high and competition was so weak that the risk
of loss of market share or of unprofitable prices was low.
It may be that the UK government’s reversal of policy in 1998 on keeping separate retail and
wholesale and the Commission’s apparent retreat on de-integrating retail and wholesale (see Section
11) are because of their realisation of the consequences of forcing this form of separation.

9. Corporate concentration
In the electricity sector, the Directives have resulted in massive corporate concentration so that Europe
is dominated by a handful of companies including E.ON, RWE, EDF and ENEL. These companies
have moved where possible into gas, so that in countries like UK, Germany and Netherlands, the
downstream end of the businesses has effectively merged. In other countries, like Italy (ENI), Spain
(Gas Natural), France (GDF) and Belgium (Distrigaz), where powerful national firms still dominate,
the sectors are still largely separate. However, these companies are all moving strongly into electricity
and it is only a matter of time before the downstream parts of the sectors merge everywhere.
Concentration amongst the integrated companies was predictable and while the Commission has often
acknowledged the risks, it has done little concrete to prevent concentration. In April 2007, four major
takeover/mergers were underway all of which would remove one or more significant competitor from
the field. After a long struggle, E.ON, the largest German gas and electricity company (it owns
Ruhrgas) finally gave up its attempt to take over the largest Spanish company, Endesa, and Endesa is
now expected to be taken over by ENEL, the largest Italian electricity company. Iberdrola, the other
large Spanish energy utility, is expected to take over Scottish Power, one of the six dominant
companies in the UK.
The merger of French-listed company Suez, the parent company of the dominant Belgian energy
companies, Electrabel and Distrigaz might also be completed in 2007. The merger of the two largest
Dutch energy companies, Essent and Nuon, was agreed on February 1 2007 and will create a company
ranked in the top ten energy utilities in Europe.
An interesting angle on these deals is the attitudes of national governments and the Commission to the
takeover of a nationally significant company by a foreign company. The Commission consistently
opposes any restriction on the ownership of companies according to their country of origin. National
governments are often reluctant to allow major companies to fall into foreign hands. This position is
generally pejoratively seen as national chauvinism. The alternative view, that energy is a strategic
resource that government might need to be able to influence to ensure reliable affordable supplies and
a company in its home base is likely to be more responsive than the foreign subsidiary of a
transnational company, is seldom articulated.
The Commission bitterly opposed attempts by the Spanish government to favour a bid by the largest
Spanish gas company, Gas Natural, for the Spanish electricity company Endesa over the bid by E.ON
of Germany. The Commission also questioned France when ENEL was considering bidding for the
part-privatised French gas company, GDF. The French government appeared to favour the bid by the
French registered company, Suez, to merge with GDF but the Commission was satisfied the French
government had not intervened. The British government has been notably sanguine about the
takeovers of its privatised energy companies with the result that three out of the six remaining major
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companies are foreign owned (by EDF, E.ON and RWE). It has apparently no qualms about the
takeover of one of the remaining British-based companies, Scottish Power, by the Spanish company,
Iberdrola, and the two other British companies operating in competitive markets (Scottish & Southern
Energy and Centrica) are both seen as likely short-term takeover candidates. Even the major network
company, National Grid Transco, which owns the electricity and gas transmission networks, is seen as
a takeover candidate. Controversially, the UK government appeared to indicate that a bid for Centrica,
the former retail arm of British Gas, by Gazprom would be problematic so the UK government’s
attitude to takeovers appears ambiguous.
In Eastern Europe, many of the main companies have been taken over by the largest W European
companies, especially E.ON, RWE and GDF. Some countries have tried to nurture ‘national
champions’, such as the Czech Republic with CEZ and Hungary with Mol and these companies have
made some regional acquisitions, but it seems unlikely they have the strength to move into Western
Europe.
The vision, long foreseen, that European electricity and gas markets would be soon be dominated by a
handful of companies led by EDF, RWE and E.ON with other companies, such as ENEL, Vattenfall,
Iberdrola and a merged Suez-GDF manoeuvring to get large enough survive seems closer than ever. If
the take-overs underway in February 2007 are completed, the ‘Seven Brothers’13 that dominate the
European market will be in place.14

10. Specific measures for gas
Generally, the electricity and gas Directives are essentially identical, but in a few areas there are
differences that reflect the specific characteristics of electricity and gas.

10.1 Security of supply
The Gas Directive requires (Article 5)15:
Member States shall ensure the monitoring of security of supply issues. Where Member States consider it
appropriate, they may delegate this task to the regulatory authorities referred to in Article 25(1). This
monitoring shall, in particular, cover the supply/demand balance on the national market, the level of expected
future demand and available supplies, envisaged additional capacity being planned or under construction, and
the quality and level of maintenance of the networks, as well as measures to cover peak demand and to deal
with shortfalls of one or more suppliers. The competent authorities shall publish, by 31 July each year at the
latest a report outlining the findings resulting from the monitoring of these issues, as well as any measures
taken or envisaged to address them and shall forward this report to the Commission forthwith.

The authorities:
‘shall publish, by 31 July each year at the latest a report outlining the findings resulting from the monitoring of
these issues, as well as any measures taken or envisaged to address them and shall forward this report to the
Commission forthwith.’

This is a very muddled piece of legislation, mixing network maintenance with energy supplies. On
adequacy of gas supplies, there seems a contradiction between the Commission’s claims of reliance on
markets and having sufficient gas contracted to be assured well in advance of security of supply. If
there is demonstrably sufficient gas to ensure security of supply, there will be little gas to be bought
S Thomas (2003) ‘The seven brothers’ Energy Policy, vol 31, 5, pp 393-403.
For more details on the positions of the major international energy companies in Europe, see: S Thomas (2007) ‘Corporate concentration in
the EU energy sector’, EPSU, Brussels.
15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_176/l_17620030715en00570078.pdf
13
14
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and sold on the spot market. Ensuring ‘quality and level of maintenance of the networks’ seems a
basic requirement that any regulator would expect to fulfil and it is not clear why this needs to be
specified in the Directive.
10.2Exemptions from open access
Article 22 of the Gas Directive allows major new gas infrastructure, such as interconnectors, LNG
terminals and storage facilities to be exempted from the open access provisions of the Directive on the
following conditions:






‘The investment must enhance competition in gas supply and enhance security of supply;
The level of risk attached to the investment is such that the investment would not take place
unless an exemption was granted;
The infrastructure must be owned by a natural or legal person which is separate at least in
terms of its legal form from the system operators in whose systems that infrastructure will be
built;
Charges are levied on users of that infrastructure;
The exemption is not detrimental to competition or the effective functioning of the internal gas
market, or the efficient functioning of the regulated system to which the infrastructure is
connected.’

The DG TREN investigation claims that these provisions has been instrumental in some cases in
allowing investments in gas import structure16. However, the document does not provide any
information on how far investments in new infrastructure have been stimulated by ‘market signals’
and how far by taking advantage of the exemptions allowed.
As with the security of supply provisions, these exemptions betray the ambivalence of the
Commission to markets. The Commission would like to claim (and believe) that markets will solve all
problems of security of supply and investment but it does not have the confidence to put this to the
test. The back-up measures mean that markets will not be allowed to work because the exemptions and
provisions mean that market participants need not worry about security of supply because national
authorities will always over-ride the markets when any problems appear.

11.

DG TREN’s position

In January 2007, DG TREN published its analysis of the prospects for the European single markets in
electricity and gas17
11..1 Security of supply
As argued below, the Commission as a fall-back, assumes markets will solve everything, including
ensuring security of supply. It says18:
‘As well as improving efficiency, the internal market contributes strongly to the objectives of security of
supply. The prospect of a large EU market for electricity and gas with common rules is a strong incentive for
new investment.’

This is hard to justify. In a free market, there is free entry and exit and, with atomistic competition, no
company has any responsibility for security of supply. If the market underestimates the profitability of
the sector, insufficient gas purchase contracts will be signed leading to security of supply issues. If the
market overestimates profitability, there will be a surplus. A pattern of over-investment and underEuropean Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 20.
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 19.
18
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 3.
16
17
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investment is seen in most commodity markets (‘hog cycles’) but unlike other commodities, a shortage
of gas is not tolerable. The earlier EPSU study argued that high price volatility was an inevitable
consequence of attempts to make the short-term wholesale market the primary price-setting arena19. It
argued that this volatility would inevitably be reflected in volatility of consumer prices if the retail
market was truly competitive and this volatility would make life intolerable for consumers, especially
energy intensive industry and poor household consumers. Even periods of low prices may be of no net
benefit to consumers. In 2002, when wholesale electricity prices fell steeply in the UK, none of the
reduction was passed on to small consumers, but all the independent power generators were driven to
near bankruptcy
DG TREN now acknowledges the volatility of wholesale prices20:
‘Experience to date has demonstrated that wholesale energy prices exhibit considerable volatility.’

It does not make clear whether it believes this volatility is inevitable and, if it is, how consumers might
be expected to be able to cope with it.’
The vision of companies being attracted to large, ‘cut-throat’ markets is also hard to justify.
Companies’ first responsibility is to maximise their profits for their shareholders and this means
finding markets where competition is limited and they can protect their market share by factors such as
brand loyalty. There is no brand loyalty in a wholesale gas market.
11.2 Consumer demand for competition
One of the consistently puzzling aspects of DG TREN’s policy towards competition is the repeatedly
stated belief that retail competition in energy is a fundamental freedom that consumers are demanding.
It is hard to explain this attitude given that electricity and gas are entirely standard products of uniform
quality and that demands for electricity and gas are derived demands. Consumers do not want
electricity and gas, they want the service (light, heat, cooking etc) that energy provides them with.
Given that there is no aesthetic element to choosing an energy supplier, consumers are likely to be
pragmatic about competition and be in favour of it only if competition provides them with a cheaper,
more reliable and perhaps environmentally cleaner supply of energy than the alternatives.
The Commission makes some positive commitments on household consumer protection21:
‘The Commission will also keep under constant review the retail markets to assess the effects of liberalisation
on households, in view of increasing consumers’ confidence in the energy market and limiting the risk of
market manipulation.
Finally, the Commission will launch a major information and awareness raising campaign in the run up to
full market opening in July 2007, and intends to develop an Energy Customers' Charter to (i) tackle fuel
poverty, (ii) improve the minimum level of information available to citizens to help them choose between
suppliers and supply options (iii) reduce red tape when customers change supplier and (iv) protect customers
from unfair selling practices in compliance with the relevant EC directives.’

No evidence is provided to support the assertion that consumers have increasing confidence in the
energy market. The commitment on consumer protection is welcome, but it remains to be seen
whether measures can be introduced that do not compromise the market.
11.3 Prices
For most consumers, as argued above, for electricity and gas, price and reliability are the dominant
concerns. The Commission has therefore previously put great emphasis on the allegedly beneficial
S Thomas (2006) ‘Understanding European policy on the internal market for electricity and gas: Evaluation of the Electricity and Gas
Directives’, EPSU, Brussels http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_Review_follow-up_final.pdf
20
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 19
21
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 21.
19
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impact of the Directive on prices. However, the evidence was anecdotal and not rigorously argued. 22 It
seemed that, for the Commission, when prices fell, the only possible explanation was the impact of
liberalisation and when they increased, the explanation was increases in fossil fuel prices or market
imperfections that had to be rectified.
We can break down the impacts on prices into two separate areas: the industry’s own internal
efficiency; and the price of fossil fuels. There is some overlap, for example, an efficient company may
be better at choosing the fuel source that turns out to be the cheapest but in general, world fuel prices
are not under the control of energy companies. As a first approximation, gas and electricity prices are
about equally divided into internal costs (under the control of the companies) and external costs
(mainly fossil fuels).
On internal efficiency, the Commission never acknowledges that efficiency improvements existed
before the Directives were implemented. Over the 10 years since the first Electricity Directive, it
might be expected that internal efficiency would have improved by about 2 per cent per year. This
alone would reduce prices over which the industry has control by about 18 per cent and overall prices
by about 9 per cent. If we look at the Commission’s evidence on prices23, the Commissions graph
shows falling prices for gas from 1997-1999. Gas is now about 45 per cent more expensive than it was
in 1997. No evidence is presented on the wholesale price of gas from which a judgement might be
made on how far movements in retail gas prices were due to movements in wholesale prices.
The Commission appears to now be arguing that prices have increased in the past few years, a period
during which there has clearly been progress in implementing the provisions of the Directives. It
says24:
‘Liberalisation has clearly led to some efficiency improvements in energy supply and delivered savings to
customers, particularly in the initial phase. However, recent increases in wholesale electricity and gas prices
have, to a greater or lesser extent, fed through into the bills of end-users and now offset some of the earlier
reductions, particularly for the very largest industrial energy users. It would therefore appear that efficiency
improvements are not being passed on to consumers quickly enough. It is highly questionable that gas and
electricity prices are the result of a truly competitive process rather than being the direct result of decision of
companies with market power.’

The failure to reduce electricity prices at all and the huge increase in gas prices (45 per cent) seems
somewhat worse than ‘offsetting some of the earlier reductions’. It seems an extraordinary policy to
redouble efforts to implement a competitive market when the result of the last five years’ efforts to
implement the provisions of the Directive has been unjustifiable price increases. The Commission
does not appear able to conceive that the new structure is not actually producing efficiency
improvements. It asserts, with no support for the existence of efficiency improvements: ‘efficiency
improvements are not being passed on to consumers quickly enough.’
11.4 Unbundling
Much of the DG TREN report is taken up with analysis of the failings of the unbundling measures. It
lists six deficiencies in the implementation of the Directive, including: ‘Insufficient unbundling of
transmission and distribution system operators which cannot guarantee their independence’ and
‘Discriminatory third party access to the network, in particular as regards preferential access being
granted to incumbents for historical long term contracts’.25 Under obstacles to competition, it lists ten
shortcomings, including:
For a detailed analysis on the evidence on pricing, see S Thomas (2006) ‘Recent evidence on the impact of electricity liberalisation on
consumer prices’ EPSU, Brussels. http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_PSIRU_paper_Elec_prices.pdf
23
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 4.
24
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 3.
25
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 6.
22
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Large and/or vertically integrated companies are at a considerable advantage in terms of the information
which they are able to use to formulate their trading strategy. By contrast, smaller companies find out too late
about, for example, generation outages, to be able to adjust their positions.

In some cases there remains confusion within the vertically integrated group about responsibility for the
basic functions of the transmission system operator (TSO), for example dispatch and balancing services.

TSOs have often, especially when vertically integrated, failed to create conditions conducive to liquid
competitive markets – for example by maintaining localised separate balancing zones rather than facilitating
the integration at national and cross border level. This may be a result of a lack of trust between TSOs that
are fully unbundled and those that are not.

TSOs appear to have been slow to act to increase cross border capacity, either through investment or
other means. This is often the result of inadequate incentives provided through the regulatory framework.

There is evidence that both TSOs and regulators tend to be over-oriented to short term national
concerns rather than pro-actively trying to develop integrated markets. For example, congestion has been in
some countries shifted to national borders and cross border capacity is the first to be constrained. Some
regulators have been slow to agree how to implement the basic provisions already contained in the legislation
– for example, market based capacity allocation.

The DG TREN report implicitly favours ownership unbundling of DSOs and TSOs. It believes legal
unbundling is inadequate because26
Inherently, legal unbundling does not suppress the conflict of interest that stems from vertical integration,
with the risk that networks are seen as strategic assets serving the commercial interest of the integrated entity,
not the overall interest of network customers.’

Partly, this is because the network owner still has an incentive to discriminate, but DG TREN claims 27:
‘.. investment incentives are distorted. The vertically integrated network operators have no incentive to
develop the network in the overall interest of the market with the consequence of facilitating new entry at
generation or supply levels. There is considerable evidence that investment decisions of vertically integrated
companies are biased to the needs of supply affiliates.’

It is not clear why the regulatory system cannot deal with such problems. If companies are being
discriminated against, any good Regulator should be able to intervene to prevent the discrimination.
Similarly, if the network company of an integrated group is not investing sufficiently in the network or
not in the right places, the Regulator should have the powers to force them to carry out the investment
– or they risk losing their right to own and operate the network.
On the option of separating the DSO/TSO function from the ownership of assets, DG TREN has two
main arguments28:
‘Economic evidence shows that ownership unbundling is the most effective means to ensure choice for
energy users and encourage investment. This is because separate network companies are not influenced by
overlapping supply/generation interests as regards investment decisions. It also avoids overly detailed and
complex regulation and disproportionate administrative burdens. The independent system operator approach
would improve the status quo but would require more detailed, prescriptive and costly regulation and would
be less effective in addressing the disincentives to invest in networks.’

It is not apparent what this economic evidence is, nor, as argued above, why proper regulation should
not be able to deal with these issues in a ‘non-burdensome’ way. This statement also begs the
question, if the case for ownership unbundling is so strong, why did the first Directives require only
accounting unbundling and the second Directives only legal unbundling?
For DSOs, the Commission proposes to review the provisions that allow integrated retailer/distributors
with fewer than 100,000 customers not to legally unbundled their networks. This seems hard to justify.
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 10
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 11
28
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 12.
26
27
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Companies with less than 100,000 customers are small and often publicly-owned, and the suggestion
that they are able to use their muscle to keep competitors (likely to be large companies such as EDF,
RWE etc) out of the market seems far-fetched. Splitting such small companies into two parts would
probably make the constituent parts sub-critical in size and likely to be taken over by larger predators.
As argued above, a retail-only company with no network would be an extremely risky business and
public authorities would be unlikely to believe that owning such a risky business would be an
acceptable way to use public money. Equally a network only company would be closely regulated, its
prices and investment policies agreed by the regulator so what benefit would public authorities see in
owning such a business?
Small companies like this are likely to be publicly owned and such companies often have a good
record of supplying energy cheaply and reliably. Forcing them out of the market, as such a measure
would be likely to do would seem to have no net benefit. A marginal theoretical improvement in
access to small distribution networks would have to be set against the costs of splitting the companies
and the further concentration of the market. It would also tend to erode local public ownership for no
good reason, a form of ownership that has a generally excellent record in this sector in, for example,
the Nordic region, Germany and Belgium.
11.5 Regulation
The EPSU studies were critical of the representativeness of regulatory bodies, arguing that they were
not representative. For example they seldom include representatives of consumers, trade unions or
environmentalists and that while they should have some autonomy, democratic accountability and the
wider societal perspective meant that there are times where it is essential that government should be
able to over-ride their decisions.
DG TREN is highly critical of the extent of regulators’ powers in some countries citing ‘insufficient
competences of the regulators29’ as a major deficiency in the transposition of the Directives into
national law. It suggests three possible ways to move forward on regulation:




Gradually evolving the current approach [national regulators];
A European network of independent regulators [ERGEG+]; and
A new single body at Community level.

It dismisses the first option (not sufficient) and it describes the second option as a ‘minimum
approach’, with the implicit suggestion that the third is its preferred approach, albeit that the
Commission does not feel able to articulate its conclusion explicitly. A single regulatory body raises
huge issues of representativeness, subsidiarity, accountability and sovereignty that are beyond the
scope of this paper. Already, consumers are remote from national regulatory bodies leaving little real
scope for the ordinary citizen to make their voice known and regulators are often not subject to
Parliamentary scrutiny.
From a practical point of view, a single body would appear likely to be a massive and unwieldy body
if it is to have the resources and skills to be able to understand market conditions in all countries. For
example, in 2006, the British regulatory body for gas and electricity had a staff of about 275 and an
annual budget of €75m. Logically, to deal with 27 Member States, a single European body would need
a staff and a budget of at least ten times as larger than this.
DG TREN is also muddled in its arguments on the size of regulatory bodies. It states that30:
‘There is a relation between unbundling and regulation. Markets in which there is less than ownership
unbundling require more detailed, complex and prescriptive regulation.’
29
30

European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 6.
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 12.
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This is hard to square with the evidence from existing regulatory bodies. The UK is by far the most
advanced country in terms of unbundling of networks. The gas TSO and DSOs and the electricity TSO
are all unbundled at an ownership level and half of the electricity DSOs are also unbundled at an
ownership level. However, the Commission’s 2003 Benchmarking Report showed that the UK
regulator then employed over 300 people and had an annual budget €57m (in fact, this excludes the
staff and budget of the Regulator for Northern Ireland). In terms of staffing, the Polish regulatory body
was nearest with a staff of about 250, but an annual budget of less than €7m and in terms of budget,
the Spanish regulatory body was closest with €21m (37 per cent of the UK budget) and with a staff of
187. Unbundling of the Spanish system is also more complete than in most countries.
11.6 Foreclosure of markets
One of the main conclusions of the DG Competition preliminary report of February 2006 was that a
major barrier to a fully functioning internal energy market was ‘vertical foreclosure.’ This is an
unusual use of the word ‘foreclosure’, which is normally relates to repossession of the collateral for a
loan that is in default. However, in the less usual sense of ‘to prevent from happening’, it would
appear to relate most logically to wholesale markets being bypassed. In the gas sector, this was due to
the existence of long-term import/supply contracts that allowed no space for new entrants to come into
the market.
While the DG TREN takes up the issue of long-term gas contracts (p 16), it is entirely silent on
integration of generation and retail in the electricity sector. For gas, it is ambivalent. It states that:
‘These long-term contracts reflect the need for upfront investments to be undertaken and have an
important role to play as regards access to cost-effective energy inputs.’ In short, if there is no
reasonably assured market, no gas producer is going to risk investing billions of Euro in new supply. It
continues: ‘However, such agreements are often extended downstream and serve to foreclose the
downstream market via priority transmission contracts and disproportionately long term supply
contracts with either local suppliers or directly with final customers. This often results in market
foreclosure within the European Union.’
This reasoning is hard to understand. Risk exists and has to be paid for, ultimately, at least in part by
final consumers. If gas producers cannot be expected to bear the investment risk of new supply, how
can gas importers (downstream) be expected to bear this risk and what sense would it make
contracting gas and not having any guarantee there will be transmission capacity to deliver the gas?
Some of the risk is bound to fall on final consumers and provided there are competent regulatory
authorities to ensure that if poor supply decisions are taken, the companies bear at least some of the
risk not just final consumers, this is a reasonable situation for consumers to be in. DG TREN needs to
clarify its thinking.
11.7 The function of markets
DG TREN attributes a remarkable range of benefits to the introduction of competitive markets not
supported by the theory of competition. Wikipedia states31:
‘According to the standard economical definition of efficiency (Pareto efficiency), perfect competition would
lead to a completely efficient outcome.
Perfect competition requires that the following five parameters be fulfilled. In such a market, prices would
normally move instantaneously to economic equilibrium.

Atomicity. An atomistic market is one in which there are a large number of small producers and
consumers on a given market, each so small that its actions have no significant impact on others. Firms are
price takers, meaning that the market sets the price that they must choose;
31

http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_competition
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Homogeneity;
Goods and services are perfect substitutes; that is, there is no product differentiation;
Perfect and complete information;
All firms and consumers know the prices set by all firms;
Equal access;
All firms have access to production technologies, and resources are perfectly mobile;
Free entry;
Any firm may enter or exit the market as it wishes.’

A perfect market is perfectly efficient. In practice, no perfect market has ever existed, nor is it likely
that the conditions for a perfect market can ever be fulfilled, least of all in electricity and gas. For
many products, it is assumed that the markets that can be achieved are a close enough approximation
to a perfect market that a market can be assumed to be an efficient way of delivering a product or
service. It is clear that the gas and electricity markets, both wholesale and retail do not even remotely
approximate to these conditions at present. Goudriaan summarised the problem succinctly (see Annex
3)32:
‘John Maynard Keynes identified in the 1920s cost and demand conditions under which competition doesn't
emerge. This seems largely forgotten. Keynes goes further, to explain how economists move from
simplifying assumptions to abandonment of the actual facts, and to conclude that reality is what their model
says it is.’

DG TREN implicitly believes that further amendments to the Directives can bring the electricity and
gas sectors to a form that is close enough to the ideal to assume that there will be benefits. However,
while this might be an arguable position, DG TREN attributes a range of other benefits to markets that
are not valid, often because it confuses the operation of an efficient market with the use of profit
incentives and market mechanisms. The most important way in which DG TREN places reliance on
the market is for new investment. It states33:
‘The prospect of a large EU market for electricity and gas with common rules is a strong incentive for new
investment.’ And ‘In this respect, new investment is clearly responding to the price signals in wholesale and
balancing markets where these are allowed to function properly.’

It provides no evidence to back up its assertion that investment is the result of price signals. The DG
TREN and DG Competition reports both amply demonstrate that wholesale markets are not liquid and
prices are not reliable and it is unlikely that companies would use such unreliable markets as
investment signals.
On investment in gas infrastructure, DG TREN asserts34
‘A considerable amount of investment in a diverse range of gas import infrastructure is either underway or
being planned. This has all been delivered as a result of the liberalisation process and further improvement to
security of supply would result from a more competitive framework.’

The implication seems to be that the market has done something remarkable that would not have been
possible in the old system. This is blatantly not true. Gas industries under the old model continually
made such decisions and the Commission presents no evidence that this was not done efficiently.
The Commission appears to believe measures to reduce consumer exposure are compatible with a free
market35:
‘Experience to date has demonstrated that wholesale energy prices exhibit considerable volatility. This raises
the question of whether and how end-user customers, including vulnerable customers, should be exposed to
32

http://www.iea.org/Textbase/work/2002/forum/GOUD.PDF
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 4-5.
34
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, p 5.
35
European Commission (2007) ‘Prospects for the internal gas and electricity market’ {SEC(2007) 12}, Brussels, pp 19-20.
33
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such fluctuations. The gas and electricity Directives require safeguards to be put in place in order to protect
consumers as well as includes the concept of universal service for electricity.’

This reasoning is hard to understand. If wholesale prices are volatile and do reflect the prices retailers
are paying for their energy, how will energy retailers be able to deal with having to pay high prices for
energy that they cannot recover from consumers.
As argued in Section 10.1, its views on the contribution of the market to security of supply and as a
stimulus to new investment are also hard to justify.
11.8 Assessment of the DG TREN position
DG TREN identifies five areas where it expects to take action.
1.
2.
3.
4.
5.

Ensuring non-discriminatory access to well developed networks,
Improving regulation of network access at national and EU level,
Reducing the scope for unfair competition,
Providing a clear framework for investment,
Resolving issues relating to households and smaller commercial customers.

The first two issues are the ones it spends most time with.
It is hard to avoid the conclusion that because perfect markets are perfectly efficient, DG TREN sees
all desirable outcomes as the inevitable result of the introduction of markets and any undesirable
outcomes as the result of inadequacies in the implementation of markets that can be remedied by the
standard pro-competition ‘tool-kit’.
With such a blinkered and prejudiced view of the energy sector and the potential role of competition,
DG TREN cannot expect to make well-informed decisions on the future of such a vital sector. The
previous EPSU report concluded36:
‘The fundamental questions that must be asked in evaluating the Directives are: Can efficient, sustainable
markets be created for the electricity and gas industries? And even if markets can be created, are the costs of
running the industries on competitive lines less than the benefits of operating them in this way? Neither the
DG TREN, nor the DG Competition is prepared even to acknowledge that these are legitimate questions and
they both totally fail to address them. This report identifies a number of reasons why markets in electricity
and gas might not be sustainable and why the costs of creating and running the markets might be higher than
any conceivable benefits.’

DG TREN continues to fail to even discern that the issues noted above exist, much less address them.
Its reliance on unbundling as the way to solve problems of competition is hard to understand other
than it is probably an achievable objective. Commission policy has changed twice now from
accounting unbundling to legal unbundling and now from legal unbundling to ownership unbundling,
each time with costs borne by consumers. What is the next step if competition still does not emerge:
ownership separation of the networks into the pure TSO/DSO function, and ownership and
maintenance of the assets?

S Thomas (2006) ‘Understanding European policy on the internal market for electricity and gas: Evaluation of the Electricity and Gas
Directives’, EPSU, Brussels, p 27. http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_Review_follow-up_final.pdf
36
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12 DG Competition’s position
Not surprisingly, the DG Competition Report has a lot in common with the DG TREN report, so this
Section will concentrate on areas of difference or different emphasis.
12.1 Areas of agreement
The major areas where there is no significant difference between DG TREN and DG Competition are;





That prices are now rising faster than is justified by costs;
Competitive markets will provide investment price signals and ensure security of supply;
Market concentration levels are too high;
Unbundling is a major and perhaps the major cause of the failure of competition to emerge
(the sentence ‘Economic evidence shows that ownership unbundling is the most effective
means to ensure choice for energy users and encourage investment’ is reproduced verbatim).

12.2 Vertical foreclosure of markets
One of the major findings in the DG Competition Preliminary Report of February 200637 was the
problems created by what it termed ‘vertical foreclosure’ of markets. For gas, the report concluded on
vertical foreclosure:
‘Lack of liquidity and limited access to infrastructure prevent new entrant suppliers from offering
their services to the consumer. The network of long term supply contracts between gas producers and
incumbent importers, makes it very difficult for new entrants to access gas on the upstream markets.
Additionally, certain features of these contracts limit incentives for incumbents to provide liquidity on traded
markets. Gas infrastructure (networks and storage) is to a large extent owned by the incumbent gas importers,
and the insufficient separation of this infrastructure from supply functions results in insufficient market
opening. Despite EU rules on third party access and legal/functional unbundling, new entrants often lack
effective access to networks, the operators of which are alleged to favour their own affiliates.’

However, in the final report, there seemed to have been a marked shift away from the integration by
contract or corporate integration of wholesale and retail. On vertical foreclosure, the DG Competition
report states38:
‘The current level of unbundling of network and supply interests has negative repercussions on market
functioning and on incentives to invest in networks. This constitutes a major obstacle to new entry and also
threatens security of supply.
New entrants often lack effective access to networks (in gas, also to storage and to liquefied natural gas
terminals) despite the existing unbundling provisions. The operators of the network/infrastructure are
suspected of favouring their own affiliates (discrimination). Vertical integration also leads to a situation
where operational and investment decisions are not taken in the interest of network/infrastructure operations,
but on the basis of the supply interests of the integrated company (including grid connection for competing
power plants). This is highly damaging to security of supply.
Another form of vertical foreclosure was found to exist by way of the integration of generation/imports and
supply interests within the same group. This form of vertical integration reduces the incentives for
incumbents to trade on wholesale markets and leads to sub-optimal levels of liquidity in these markets. In
particular, the prevalence of long-term supply contracts between gas producers and incumbent importers
makes it very difficult for new entrants to access gas on the upstream markets. Similarly, electricity
generation assets are in the hand of a few incumbent suppliers or are indirectly controlled by them on the

European Commission (2006) ‘Sector Inquiry under Art 17 Regulation 1/2003 on the gas and electricity markets: Preliminary Report’
European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/execsum.pdf
38
European Commission (2007) ‘Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors
(Final Report)’ {SEC(2006) 1724}, Brussels. p 6.
37
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basis of long-term power purchase agreements (PPAs) giving the incumbents control over the essential inputs
into the wholesale markets. Low levels of liquidity are an entry barrier to both gas and electricity markets.’

This seems a surprising shift. From the point of view of competition, ensuring access to networks
seems a limited and soluble problem. Vertical foreclosure because markets are being bypassed seems a
much more fundamental problem and one in which the trend is to increase integration, with electricity
generators all seeking to match their generating capacity with final consumers. In short, the problem is
getting worse.
It is not clear what is behind the change in focus in the DG Competition investigation. From a
practical point of view, requiring integrated companies to unbundle their networks will be much easier
than forcing them to split their retail and wholesale activities sufficiently that wholesale markets have
to be used. From a corporate point of view, network activities have few technical or commercial
synergies with energy wholesale and retail activities. Companies could use their ownership of
networks to try to give advantages to their wholesale and retail businesses, but legal unbundling and
regulatory oversight should be able to prevent this. Whether network unbundling will bring any net
benefit to consumers is not clear. So, while businesses will not always willingly give up their network
interests, they will do so. For example, in the UK, electricity distribution/retail companies were
required to make a full legal separation between retail and distribution and half of the companies chose
to make the separation a full ownership unbundling.
From a practical point of view, the Commission may have thought through the security of supply
implications. As argued in Sections 6 and 7, allowing integration of wholesale and retail is a ‘Faustian
bargain’. It has penalties in terms of competition, but it has advantages in terms of security of supply.
12.3 Retail competition
There is little significant discussion of retail competition particularly for small consumers.
12.4 Energy release programmes
DG Competition places great emphasis on energy release programmes as means of kick-starting
wholesale markets, citing experience in Spain, France, Austria and Germany. Given that Spain and
Germany remain, by all accounts, duopolies and in France, EDF is totally dominant, this is not selfevidently strong evidence. Energy release programmes are no more than kick-start mechanisms and if
there are reasons why a market will not emerge, because of market concentration or more
fundamentally because a sustainable market cannot be created, any beneficial effects will be
temporary.
12.5 Regulation
While DG TREN favours a single regulatory body for the EU, DG Competition favours ‘enhanced
powers for independent national energy regulators’, dismissed as ‘insufficient’ by DG TREN, and
‘reinforced coordination between national energy regulators’, ERGEG+ in DG TREN terminology and
seen as a ‘minimum approach’. DG Competition does not mention ‘a new single body at Community
level’.
12.6 Assessment of the DG Competition position
Like DG TREN, DG Competition is unable to conceive that a competitive market for electricity and
gas might not be achievable, let alone being desirable. Like DG TREN, its thinking is blinkered and is
dominated by considerations of access to networks and regulation with no thought about market
fundamentals. From a market point of view, the main impediment would appear to be ‘foreclosure of
markets’ through the long-term contracts. However, DG Competition, which strongly emphasised this
in its preliminary report, has retreated from its position and now talks mainly about access to networks
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(hardly market foreclosure) in this context. DG Competition needs to clarify why its position appears
to have changed in this respect.
Like DG TREN, DG Competition is critical of the level of concentration in the sector. But when it
comes to remedies, we find that it is thinking primarily in terms of unbundling networks, a measure
that the industry will resist but will accede to, not breaking up the handful of integrated
wholesaler/retailers that are increasing their dominance in Europe.

13. The Council of Ministers
The statement by the Council of Ministers appears a carefully worded compromise that can
accommodate a variety of positions. It agreed the need for:
1. Effective separation of supply and production activities from network operations
(unbundling), based on independently run and adequately regulated network operation systems
which guarantee equal and open access to transport infrastructures and independence of
decisions on investment in infrastructure;
2. Further harmonisation of the powers and strengthening of the independence of national energy
regulators;
3. The establishment of an independent mechanism for national regulators to cooperate and take
decisions on important cross-border issues;
4. The creation of a new Community mechanism for Transmission System Operators to improve
coordination of network operation and grid security building on existing cooperation practices;
5. A more efficient and integrated system for cross-border electricity trade and grid operation,
including elaboration of technical standards;
6. The enhancement of competition and security of supply through facilitated integration of new
power plants into the electricity grid in all Member States, in particular encouraging new
market entrants;
7. Relevant investment signals contributing to the efficient and more secure operation of the
transmission grid;
8. Increased transparency in energy market operations;
9. Better consumer protection, e.g. through the development of an Energy Customers' Charter.
The dominance in these needs of imprecise phrases such as ‘effective separation’, ‘harmonisation’,
‘cooperation’, ‘coordination’, ‘integration’, ‘transparency’ and ‘consumer protection’ gives DG TREN
considerable latitude in the revisions to the Directive that it can propose.

14.

Progress to ideal model: Next best solution or Frankenstein’s monster

While the form of the theoretically ideal model is well known, it is clear that this ideal model has not
been achieved anywhere and this report identifies strong factors that may mean the ideal model is
neither desirable nor achievable. The successive strengthenings of the Directives can be seen as
attempts to move the structures in the member states towards this ideal model (see Table 3). These
new requirements, especially on network unbundling, are often being imposed before the previous
provisions had been allowed to work.
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Table 3.

Progress towards the ideal network energy model
1996/98 Directives
Accounts
Progressive opening until
33 per cent is open by
2007
Implied

2003 Directives
Legal
Progressive opening until
all the market is open by
2007
Implied

Proposed new rules
Ownership

No provisions

No provisions

?

Regulation

Dispute settlement body
required

Sector regulator with
specific powers and
competences

Stronger powers for
regulators &
internationalisation of
regulation foreseen

Concentration in
retail & wholesale

No specific measures

No specific measures

No specific measures

Network unbundling
Retail competition
Wholesale markets
Integration of retail
& wholesale

Markets open
Implied

However, the ‘ideal’ model is not likely to be achievable. Unbundling networks is achievable but
largely pointless if competition is not introduced, effective regulation can and should be implemented
and retail competition is achievable, but expensive and unfair on small consumers. However, liquid
wholesale markets will be too risky to allow investment in new generation and with integration of
retail and generation, there might be security of supply but there will be no competition
This begs the question, if the ideal model cannot be achieved, for whatever reason, will the model
actually achieved be a good ‘second-best’ solution or a ‘Frankenstein’s Monster’ that is neither
competitive enough to be efficient nor does it offer the security of supply, equity, public accountability
etc of the previous planned model.
The evidence to date is that we are creating Frankenstein’s monster. The model being introduced will
have lost the security of supply and the assured investment in networks that the old model delivered
consistently. It will also have lost the accountability that regulated monopolies allow. Equitable access
for a vital service will be lost with those with greatest bargaining power doing best, at the expense of
the poor and the weak. However, the dominance of the market by a handful of international companies
will mean there will be little if any efficiency gain to compensate for these losses and any competition
will be superficial.

Annex 1 Why free markets in gas and electricity might not be achievable
1. Inability to store power and expense of storing gas. Storing products allows consumers and
producers to smooth out demand and price peaks by drawing down stores when prices are high
and building stores when prices are low;
2. Need for supply and demand to match at all times. In an electricity system, supply and
demand must always match if the whole system is not to collapse. Without control over
producers, a system operator does not have the tools to ensure security of supply. A free
market implies free entry and exit and does not oblige producers to offer their products to the
market. For gas, the requirement for supply and demand to match is not quite so stringent but
still strong;
3. Lack of substitutes. For most products, there are ready substitutes that can be used if supplies
are scarce or prices are high. The threat of switching to substitutes acts as a discipline on
producers on price and availability. For many uses, electricity has no ready substitutes and
even where substitution is theoretically possible, consumers are generally locked in to
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electricity by the equipment they use. For gas, there are substitutes in some cases, albeit not so
convenient but users are again often locked in to gas by the equipment they use;
4. Vital role in modern society. Modern society is now dependent on reliable supplies of
electricity for it to function. A failure of the electricity system will lead to immediate and
serious welfare and economic impacts, as the blackouts of 2003 amply demonstrated. For most
products, a market failure can be mitigated by use of substitutes and stores but this is not
possible for electricity. As a result, the demand for electricity cannot easily be influenced in
the short-term by price changes. The furore caused by shortfall of Russian gas supplies;
5. Electricity and gas are standard products. In an interconnected network, electricity and gas
are standard products. Switching to another supplier cannot produce ‘better’ electricity or gas,
so markets are purely price driven and will be exploited by those who have most to gain by
cheaper power (large users) as well as the skills and negotiating power to get the best deal. If
the market is functioning well, prices will inevitably be driven down to the short-run marginal
cost, too low a level to justify new investment; and
6. Environmental impacts. The environmental impact of electricity generation and gas use must
be added to the traditional list of special features. Electricity generation and gas combustion
play key roles in greenhouse gas emissions and attempts to deal with climate change have to
focus on the electricity and gas sector (and transport). The market will not deliver the
necessary emissions reductions and market mechanisms are no more than one of many tools
that will have to be used, not the complete answer.

Annex 2 Do the benefits of competition outweigh the costs
The clearest cost of competition is the risk premium on investment. Developing a new gas source is a
risky venture however the industry is structured:
A company signing a long-term contract to buy gas faces a risk that it has over-estimated its market
and a risk that the contract price will prove higher than the short-term market price. Both risks have
been clearly demonstrated in Britain. The collapse of the North Sea gas price in the mid-1990s left
British Gas over-contracted for gas bought on take-or-pay contracts that it could not sell or could only
sell at a loss. It had to write-off about £1.5bn on these contracts. This resulted in the break-up of
British Gas, but also meant that small consumers paid a high price for the gas as British Gas passed on
some of these costs to them. The collapse of the gas price also left a number of retail/generators with
expensive gas contracts. The power produced under these contracts was allocated to the residential
market.
There are also the costs of designing and operating the market. In Britain, in 2003, the National Audit
Office found that the cost of development and of running NETA (the electricity wholesale market) for
the first five years totalled about £770m or about £30 per consumer.39 Since then substantial additional
funds, not publicly accounted for yet, have been spent dealing with the problems thrown up by NETA
and by expanding the system to include Scotland under the BETTA arrangements.
It seems highly implausible that the operation of competition through improving efficiency and
discipline on investment decisions could be so effective as to pay for these extra finance and
transaction costs.

National Audit Office (2003) ‘The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales’ Report by the Comptroller and Auditor
General HC 624 Session 2002-2003: 9 May 2003
39
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Annex 3 Keynes views on why competition might not emerge
"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic efficiency] are
so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts, but from an incomplete
hypothesis introduced for the sake of simplicity. Apart from other objections to be mentioned later,
the conclusion that individuals acting independently for their own advantage will produce the
greatest aggregate of wealth, depends on a variety of unreal assumptions to the effect that the
processes of production and consumption are in no way organic, that there exists a sufficient
foreknowledge of conditions and requirements, and that there are adequate opportunities of
obtaining this foreknowledge. For economists generally reserve for a later stage of their arguments
the complications which arise -- (1) when the efficient units of production are large relatively to the
units of consumption, (2) when overhead costs or joint costs are present, (3) when internal
economies tend to the aggregation of production, (4) when the time required for adjustments is
long, (5) when ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations
interfere with equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of
the actual facts. Moreover, many of those who recognise that the simplified hypothesis does not
accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does represent what is 'natural' and
therefore ideal. They regard the simplified hypothesis as health, and the further complications as
disease." (Keynes, 1972)
Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.
9, Essays in Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972.
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“YENİ DOĞAL GAZ TEMİN POLİTİKALARI VE ANLAŞMALARI”
Mustafa Oğuzcan BÜLBÜL
Rekabet Uzmanı

1. TÜRKİYE DOĞAL GAZ ENDÜSTRİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1970 yılında Hamitabat ve Kumrular doğal gaz sahalarında keşfedilen doğal gazın 1976 yılında
Pınarhisar Çimento fabrikasına; 1975 yılında Çamurlu doğal gaz sahasında bulunan doğal gazın da
Mardin Çimento fabrikasına ulaştırılması ile ülkemizde enerji talebinin karşılanmasında ilk defa doğal
gaz kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin ekonomik anlamda gelişmesine paralel olarak artan hızlı ve çarpık kentleşme,
sanayileşme ve bu hususlara bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve hava kirliliğine 70’li yıllarda yaşanan
petrol krizinin de eklenmesi, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de alternatif enerji kaynakları
aramaya itmiştir (Başoğlu, M. 1999, 8).
Bu nedenle; alternatif kaynaklardan enerji temin edebilmek, doğal gazın Türkiye ekonomisindeki ve
enerji sektöründeki payını artırmak ve bazı şehirlerde gittikçe yoğunlaşan hava kirliliğine bir çözüm
bulmak amacıyla 18.9.1984 tarihinde Türkiye ve S.S.C.B. arasında doğal gaz sevkıyatına ilişkin bir
anlaşma yapılmıştır. 26.10.1986 tarihinde yapımına başlanan 842 km uzunluğundaki Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B.)-Türkiye doğal gaz boru hattı Bulgaristan sınırından Türkiye’ye
girerek 23.6.1987’de ilk durağı olan Hamitabat’a, oradan da Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa ve
Eskişehir güzergâhını takip ederek Ağustos 1988’de hava kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğu
Ankara’ya ulaşmıştır (Manzanti, R. ve Biancardi, A. 2003, 1). Söz konusu doğal gaz hattı ile Trakya
bölgesinde bulunan iki doğal gaz kombine çevrim santraline, iki gübre fabrikasına (İGSAŞ ve
TÜGSAŞ) ve Ankara ile birlikte doğal gaz boru hattının geçtiği güzergâh üzerinde bulunan şehirlere
doğal gaz ulaştırılmıştır.1
1987 yılında toplam 520 milyon m3 olarak gerçekleşen doğal gaz tüketim miktarı, doğal gazın
kullanıldığı elektrik santrallerinin kurulması, yeni iletim hatları yatırımları sayesinde doğal gazın yeni
tüketim bölgelerine ulaştırılması ve hane halkı ile sanayi tesisleri tarafından kullanımının
yaygınlaşmasıyla giderek artmış ve 2006 yılında yaklaşık 30 milyar m3’ü geçmiştir. 1987–2006
tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşen doğal gaz tüketim miktarları Şekil 1’de gösterilmiştir:

1

www.botas.gov.tr/yatirim/yatirim_a.asp, 2006.
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Şekil 1: Doğal Gaz Talebi (1987-2006)
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Şekil 1. Doğal gaz Talebi (1987-2006)
Kaynak: http://www.botas.gov.tr/faaliyetler/dg_ttt.asp

Yukarıdaki tablodan, Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin 1987 yılından itibaren (özellikle Türkiye’nin
ekonomik krizler yaşadığı yıllarda) dalgalı da olsa sürekli bir artış trendi içinde olduğu; 1996–2006
yılları arasındaki on yıllık dönemde ise toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık % 285 oranında arttığı
görülmektedir. Talepteki bu hızlı yükseliş, doğal gazın Türkiye’nin birincil enerji tüketimi içindeki
payını da artırmış ve 2005 yılı sonu itibarıyla % 26,4’e yükselmesine neden olmuştur (IEA 2006, 334).
Türkiye’ye ilk kez 1987 yılında 520 milyon m3 olarak ithal edilen doğal gazın tamamı elektrik
üretiminde kullanılmıştır. 1987 yılından itibaren kullanım alanları genişleyen ve 2006 yılına
gelindiğinde büyük çoğunluğu halen elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın 1987–2006 yılları
arasındaki sektörel tüketim yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir:
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Şekil 2: Sektörel Tüketim Yapısı (1987-2006)
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Şekil 2. Sektörel Tüketim Yapısı (1987-2006)
* Kaynak: http://www.botas.gov.tr/faaliyetler/dg_ttt.asp

Türkiye, altı farklı sağlayıcı ile yapılmış toplam sekiz adet uzun dönemli doğal gaz alım sözleşmesi
vasıtası ile doğal gaz ithal etmektedir. Bu sözleşmelere göre yapılan yıllık ithalat miktarı, bu
sözleşmelerin süresi ve imza tarihinin tablo ile gösterilmiş haline aşağıda yer verilmiştir:
Tablo 1: Türkiye’nin Devam Eden Doğal Gaz Alım Sözleşmeleri
*

Devam Eden
Anlaşmalar
Rusya (Batı)
Cezayir (SDG)
Nijerya (SDG)
İran
Rusya (Mavi Akım)
Rusya (Batı)

Miktar
(milyar
m3/yıl)
6
4
1.2
10
16
8

İmza Tarihi
14 Şubat 1986
14 Nisan 1988
9 Kasım 1995
8 Ağustos 1996
15 Aralık 1997
18 Şubat 1998
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Süre
(Yıl)
25
20
22
25
25
23

Gaz Akışının
Başladığı Tarih
Haziran 1987
Ağustos1994
Kasım 1999
Aralık 2001
Şubat 2003
Mart 1998
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2. TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZ ÜRETİM VE İTHALATI
Doğal gaz üretimi; doğal gazın 7.3.1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de
yeraltında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılması, temizlenmesi, arıtılması ve toplama hatlarıyla
iletim hattına kadar taşınması işlemlerinin oluşturduğu bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Diğer
doğal gaz piyasası faaliyetlerinin aksine, Türkiye’de “doğal gaz üretimi” tek başına bir piyasa faaliyeti
olarak tanımlanmamış ve üretilen doğal gazın ancak satışı halinde Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan (EPDK) lisans alınması öngörülmüştür2.
Petrol ve doğal gaz açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip bölgelerine komşu olmasına
rağmen Türkiye’nin doğal gaz rezervleri oldukça sınırlıdır. Ülkemizde Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı’nın (TPAO) ve özel teşebbüslerin sahip olduğu sahalarda doğal gaz üretilmektedir.
Türkiye’nin 2005 yılı doğal gaz üretimi toplam 897 milyon m3’tür (IEA 2006, 336) ve bu miktarın
yaklaşık % 63’ü TPAO tarafından üretilmiştir. Türkiye’deki doğal gaz üretimi, ülkenin toplam
tüketiminin yaklaşık %3’lük kısmını karşılamakta ve genellikle üretimin yapıldığı bölgelere yakın
olan yerlerde tüketilmektedir. Toplam talebin kalan kısmı ise yapılan ithalat ile karşılanmaktadır.
Türkiye gibi doğal gaz ihtiyacının % 97-98’lik kısmını uzun dönemli alım anlaşmaları çerçevesinde
ithalat yaparak karşılayan bir ülkede, sağlayıcılar arasında rekabetin tesisi açısından önemli olan
aktörler ithalatçı ve toptan satıcılardır. İthalatçı teşebbüsler, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu’nun (4646 Sayılı Kanun) 4 (a) maddesinde düzenlenmiş şartlara haiz olan, EPDK’ dan
yapacakları her ithalat için aldıkları lisans çerçevesinde piyasada faaliyet gösteren ve ithal ettikleri
doğal gazı yerel dağıtım firmalarına (YDF), serbest tüketicilere (ST), diğer toptan satış şirketlerine ya
da alacakları ihracat lisansıyla yurtdışındaki müşterilere satabilecek olan teşebbüslerdir. İthalatçı
lisansı almış olan tüzel kişiler, ayrıca toptan satış lisansı almalarına gerek olmadan toptan doğal gaz
satışı yapabilmektedir.
Türkiye’ye 2006 yılında yaklaşık 30,8 milyar m3 doğal gaz ithalatı yapılmıştır3. Bu ithalat, Rusya ve
İran’dan doğal gaz, Cezayir ve Nijerya’dan da SDG olmak üzere toplam 4 farklı ülkeden yapılmıştır.
Bu ithalatın içinde Rusya’nın toplam payı yaklaşık % 64,1; İran’ın toplam payı yaklaşık %18,6;
Cezayir’in toplam payı % 13,7 ve Nijerya’nın toplam payı da yaklaşık %3,6 olarak gerçekleşmiştir.

2
3

Satış olmaması durumunda üretim faaliyetinin 6326 sayılı Petrol Kanunu çerçevesinde yürütüleceği hükme bağlanmıştır.
www.botas.gov.tr/faaliyetler/dg_ttt.asp.
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Şekil 3: Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı
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Şekil 3. Türkiye’nin Doğal Gaz İthalatı
* Kaynak: http://www.botas.gov.tr/faaliyetler/dg_ttt.asp

3. TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ İTHALATININ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN
YORUMLANMASI
TPAO’nun yaptığı yıllık üretim ihmal edildiğinde, dört adet üretici ülkenin oluşturduğu doğal gaz
üretim pazarının ne ölçüde yoğunlaşmış olduğunu ortaya koyabilmek için rekabet hukuku
uygulamalarında pazar gücünün ölçülmesinde kullanılan HHI (Herfindhal-Hircshman Index)
çerçevesinde bir değerlendirme yapılması yararlı olacaktır.
Tablo 2: 2006 Yılı Doğal Gaz İthalat Pazarı Yoğunlaşma Oranları
ÜRETİCİ ÜLKELER
Rusya
İran
Cezayir (SDG)
Nijerya (SDG)

Pazar Payı (%)
64,1
18,6
13,7
3.6
HHI TOPLAM

HHI
4.108
345
187
13
4,653

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 2006 yılı rakamlarına göre hesaplanan HHI sonucunun
“oldukça yoğunlaşmış pazar” değeri olan 1,800’ün yaklaşık 2,5 katı olduğu görülmektedir4.

HHI değerinin 1,000’in altında olması “yoğunlaşmamış”; 1,000-1,800 arasında olması “orta dereceli yoğunlaşmış pazar” ve 1,800’ün
üzerinde olması “oldukça yoğunlaşmış pazar” olarak sınıflandırılmaktadır.
4
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Türkiye’nin ithalat rakamları ve HHI sonucu incelendiğinde, Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması
amacıyla farklı kaynaklardan doğal gaz temin edilmeye çalışılmasının “rekabetçi” bakış açısından
doğru bir yaklaşım olmasına rağmen, Türkiye’nin doğal gaz ithalatında Rusya’nın gözle görülür
biçimde hakimiyetinin devam ettiği görülmektedir.
Türkiye’ye yeni kaynaklardan daha ucuz doğal gaz getirilerek ithalatçılar arasından rekabetin
sağlanması ve bu doğrultuda yeni doğal gaz temin politikalarının oluşturulması, 4646 sayılı Kanun’un
geçici ikinci maddesi5 nedeniyle mümkün olamamakta ve Türkiye coğrafi konumunun kendisine
sağladığı avantajları yeterince kullanamamaktadır. 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesindeki
düzenlemelerin, önceki dönemlerdeki hatalı talep projeksiyonları sonucu 2010’da 17,1 milyar m3
olması beklenen6 doğal gaz arz fazlası7 bir şekilde azaltılıncaya kadar farklı ve yeni kaynaklardan
ülkemize yapılmak istenecek doğal gaz ithalatlarına EPDK tarafından izin verilmeyeceği şeklinde
yorumlanabileceği düşünülmektedir. Bu yorumun doğruluğuna ilişkin en önemli kanıt, EPDK’nın
29.4.2006 tarih, 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.4.2006 tarih, 725 sayılı Kararı’nın
“...Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit
edilen ithalat lisans başvurusu için Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi
kapsamında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının tevsik edilmesini
takiben başvuruda belirtilen; yıllık ve mevsimlik ithalat miktarları ile ithalat süresi BOTAŞ’a
bildirilerek, söz konusu ithalatın yapılmasının mevcut sözleşmelerinden ve ihracat bağlantılarından
doğan yükümlülüklerini ifa etmesine engel teşkil edip etmeyeceği ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun
8 inci maddesi (b) fıkrası çerçevesinde bu miktarda doğal gazın sisteme girmesi halinde ciddi
ekonomik ve mali güçlüklere neden olup olmayacağı hususlarındaki görüşünü gerekçeleri ile birlikte
Kuruma sunması istenir.
BOTAŞ tarafından söz konusu ithalatın yapılmasının mevcut sözleşmelerinden ve ihracat
bağlantılarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesine engel teşkil edeceğinin veya Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesi (b) fıkrası çerçevesinde bu miktarda doğal gazın sisteme girmesi
halinde ciddi ekonomik ve mali güçlüklere neden olacağının bildirilmesi halinde, ithalat lisans
başvurusu Kurul tarafından reddedilir.
BOTAŞ tarafından söz konusu ithalatın yapılmasının mevcut sözleşmelerinden ve ihracat
bağlantılarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesine engel teşkil etmeyeceğinin ve Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesi (b) fıkrası çerçevesinde bu miktarda doğal gazın sisteme girmesi
halinde ciddi ekonomik ve mali güçlüklere neden olmayacağının bildirilmesi veya engel teşkil
etmeyecek ithalat şartlarının bildirilmesi halinde, Kurum tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanuna göre oluşturulan görüşü alınır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünün olumsuz
olması halinde, ithalat lisans başvurusu Kurul tarafından reddedilir…” şeklindeki üçüncü maddesidir.
EPDK’nın bu kararında, ithalat yapmak isteyen teşebbüslerin ithalat talebi T.C. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), EPDK ve (başka kaynaklardan ülkeye daha ucuz fiyatla ithalat
Geçici ikinci maddenin 4. fıkrası: “Ayrıca, BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak ithalat için
yapılacak müracaatlarda Kurul, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat
bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak,
BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ile hiç bir ithalatçı şirket
tarafından yeni gaz alım sözleşmeleri yapılamaz…”
6
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Rapor Sayısı: 2003/6 sayı, Rapor Tarihi: 21.7.2003, “Elektrik Enerjisi Üretimi Alanında
Sürdürülen Yap-İşlet-Devret (YİD) , Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) Uygulamaları Hakkında Araştırma Raporu Özeti”, sf. 30.
7
Merryl Lynch, Türkiye’nin sahip olduğu mevcut doğal gaz alım anlaşmaları nedeniyle, doğal gaz arzının; gelecek 2-3 yıllık dönemde
talebin yaklaşık % 9, gelecek 10 yıllık dönemde ise talebin yaklaşık % 20 oranında üstünde kalacağını tahmin etmektedir (IEA 2005, 73).
5
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yapılması durumunda finansal açıdan zor duruma düşeceği kesin olan) Boru Hatları İle Petrol Taşıma
A.Ş.’nin (BOTAŞ) olumlu görüş vermeleri şartına bağlanarak, “BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin
olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden Türkiye’ye ithalat yapmak 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci
maddesinin lafzen yorumuna göre mümkün, ama pratikte mümkün değildir mesajı verilmektedir.
İlk bakışta doğal gaz arz fazlası sorunu ile “rekabet” kavramı arasında doğrudan bir bağlantı
kurulamamaktadır. Ancak 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesi dikkatle okunduğunda, söz
konusu arz fazlası ortadan kaldırılıncaya kadar ülkeye alternatif kaynaklardan doğal gaz ithalatı
yapılamayacağı ve bütün doğal gaz ticaretinin mevcut sözleşmeler çerçevesinde yürütüleceği
anlaşılmaktadır. Ülkeye yeni kaynaklardan doğal gaz girememesi sonucunda ithalatçılar arasında
rekabet tesis edilememekte ve bu durumdan doğal gaz endüstrisini meydana getiren bütün kısımlar ve
dolayısıyla tüketiciler zincirleme olarak olumsuz biçimde etkilenmektedir. Bu bağlamda, hem
ithalatçılar arasında rekabetin sağlanması hem de Türk doğal gaz endüstrisinin liberalleştirilmesinin
önündeki en büyük engellerden birisi olan doğal gaz arz fazlası probleminin bir an önce çözülmesi ve
geçici ikinci maddedeki ithalat yasağının kaldırılarak pazarın rekabete açılması için gerekli adımların
atılması büyük önem arz etmektedir.
4. DOĞAL GAZ ARZ FAZLASININ AZALTILABİLMESİ İÇİN BENİMSENEBİLECEK
ÇÖZÜM YOLLARI
Doğal gaz endüstrisinde ilk yatırım maliyetleri yüksek, daha sonra her bir yeni tüketicinin şebekeye
dahil edilmesinin maliyetleri (marjinal maliyet) ise düşüktür. Yüksek ilk yatırım maliyetlerini göze
alarak üretim faaliyetinde bulunan doğal gaz üreticileri, nakit akışlarını düzenli hale getirmek, finansal
risklerini azaltmak ve yatırımlarının karşılığını alabilmek için ürettikleri doğal gazın büyük bir
bölümünü uzun dönemli sözleşmelerle satmaktadır. Doğal gaz endüstrisinde sıklıkla görülen bu tür
sözleşmeler, doğal gaz piyasalarının liberalleştirilmesinin ve üretimde rekabetin tesis edilmesinin
önündeki en büyük engellerden biridir. Ancak bu sözleşmelerin doğal gaz endüstrisinin
liberalleştirilmesi ve üretimde rekabetin tesis edilmesine yönelik olumsuz etkilerinin nedeni sadece
sözleşmelerin “süresinin uzunluğu” değil; bu sözleşmelerin akdedilmesi esnasında üzerinde anlaşılan
“fiyatın” da makul olmamasıdır.
Bu noktada sorulabilecek en kritik soru (her alım anlaşmasında farklı olan fiyat hesaplamalarının yol
açtığı olumsuzluklar bir kenara bırakıldığında), önümüzdeki on beş yıl içinde oluşması öngörülen
talep miktarının, aynı dönemde alınması taahhüt edilen doğal gaz miktarının altında kalması sonucu
meydana gelebilecek arz fazlasının nasıl azaltılacağıdır. Bu soruya, halen devam etmekte olan doğal
gaz alım sözleşmelerinin tarafı olan üreticiler ile yapılabilecek bir anlaşma veya taraflar arasında
oluşabilecek bir anlaşmazlık çerçevesinde verilmesi muhtemel cevaplar bulunmaktadır.
4.1. Sözleşmelerin Devam Ettiği Rusya, İran, Cezayir (Sıvı Doğal Gaz) ve Nijerya’daki (Sıvı
Doğal Gaz) Üreticiler ile Anlaşma Yapılması
Türkiye ile doğal gaz satan ülkelerdeki sağlayıcı firmalar arasında yapılacak müzakereler sonucu bir
anlaşma yapılmasının ve bu anlaşma sonucunda arz fazlası doğal gazın üçüncü ülkelere ihraç edilerek
(re-export) Türkiye doğal gaz piyasasının rekabete açılmasını engelleyen problemin ortadan
kaldırılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Son dönemde ETKB’nin ve konuyla ilgili diğer
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kurumların bu yönde çalışmalar yürüttüğü ancak sağlayıcı teşebbüslerin Türkiye’nin çıkarlarına
hizmet edecek bir anlaşmaya varılabilmesi için gerekli işbirliği içinde olmadığı görülmektedir.
AB uygulamasına bakıldığında, AB’nin en büyük doğal gaz sağlayıcıları olan Rusya, Nijerya, Cezayir
ve Norveç’teki sağlayıcı teşebbüsler ile Komisyon arasında yapılan müzakerelerde, doğal gaz alımsatım sözleşmelerinde bulunan rekabete aykırı hükümler nedeniyle yapılabilecek bir soruşturmanın,
tarafları mevcut anlaşmalarının bazı hükümlerini değiştirmeye teşvik etmek için kullanıldığı ve söz
konusu anlaşmaların soruşturma yapılmasına gerek kalmadan revize edildiği görülmektedir. Örneğin,
12.12.2002 tarihinde Komisyon tarafından yapılan basın duyurusunda8, Nijerya ile İtalyan ENEL
arasında daha önce imzalanmış olan doğal gaz alım sözleşmesinde bulunan ve ENEL’in Nijerya’dan
aldığı sıcı doğal gazı (SDG) İtalya dışına yeniden satmasını engelleyen maddelerin (final destination
clause) sözleşmeden çıkarılması hususunda Nijerya SDG Ltd şirketi ile Komisyon arasında anlaşma
sağlandığı açıklanmıştır.
6.10.2003 tarihinde Komisyon tarafından yapılan basın duyurusunda9, Rusya’da kurulu doğal gaz ve
petrol üreticisi Gazprom ile İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi olan ENI arasında imzalanan doğal gaz
alım sözleşmesinde bulunan ve ENI’nin Gazprom’dan aldığı doğal gazı İtalya dışına yeniden
satmasını engelleyen maddelerin sözleşmeden çıkarılmasına; ancak Gazprom’un da bundan sonra
İtalya’daki ENI müşterilerine doğal gaz satabilmesine ilişkin olarak Komisyon, Gazprom ve ENI
arasında anlaşmaya varıldığını açıklamıştır. Aynı basın duyurusunda ayrıca, AB’nin bir diğer büyük
doğal gaz sağlayıcısı olan Cezayir’in Enerji Bakanı ve bu ülkedeki en büyük doğal gaz üreticisi olan
Sonatrach firması yetkililerinin Komisyona başvurarak, Sonartach tarafından AB ülkelerine satılan
doğal gazın yeniden satışını doğrudan ya da dolaylı10 olarak engelleyen maddelerin mevcut
sözleşmelerden çıkarılacağı ve ileride yapılacak sözleşmelere de konulmayacağını taahhüt ettikleri
belirtilmektedir.
26.10.2004 tarihinde Komisyon tarafından yapılan basın duyurusunda11, Komisyon’un, 1997 yılında
Gaz de France (GDF) ile ENI arasında akdedilen doğal gaz taşıma sözleşmesinde bulunan ve ENI’nin
Kuzey Avrupalı doğal gaz sağlayıcılarından temin ettiği ve Gaz de France tarafından Fransa üzerinden
taşınarak İtalya’nın İsviçre sınırında ENI’ye teslim edilen doğal gazı münhasıran “yeniden teslim
noktasından itibaren (İtalya’nın İsviçre sınırı) alt pazarlara satabilir” şeklindeki düzenlemenin, Fransız
tüketicilerin Gaz de France haricinde İtalyan ENI’den doğal gaz tedarik edebilmesini engellediği ve bu
durumun da Roma Antlaşması’nın 81. maddesine aykırı olduğu sonucuna vardığı belirtilmektedir.
17.2.2005 tarihinde Komisyon tarafından yapılan basın duyurusunda12 ise, Avusturya’da faaliyet
gösteren petrol ve doğal gaz şirketi olan OMV ile Gazprom arasında imzalanan doğal gaz alım
sözleşmesinde bulunan ve OMV’nin Gazprom’dan aldığı doğal gazın yeniden satışını yasaklaması
nedeniyle Roma Antlaşması’nın 81. maddesine aykırı olan bölgesel kısıtlamalara ilişkin hükümlerin
8

http://www.energyforum.net/news/2002/w50/news44.shtml, [IP/02/1869].
http://www.delrus.cec.eu.int/en/news_101.htm
10
Dolaylı engellerin yaygın olan iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar: 1) Doğal gazı satın alan tarafın, ülke dışına yaptığı satışlardan elde edilen
karın bir kısmının sağlayıcı firmalara ödenmesi şartının getirilmesi (profit split mechanism) ve 2) Her ülkeye, sağlayıcı teşebbüs tarafından
ayarlanmış farklı fiyat seviyesinden doğal gaz satılması nedeniyle doğal gazı satın alan ülkelerde oluşan farklı fiyatların söz konusu doğal
gazın ülke dışına yeniden satışını karlı olmaktan çıkarması ve bu nedenle doğal gazın ülke dışına yeniden satışının mümkün olmamasıdır.
11
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1310&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage
=en
12
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/195&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en,
[IP/05/195].
9
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sözleşmeden çıkarılmasına; ancak Gazprom’un da bundan sonra Avusturya’daki OMV müşterilerine
doğal gaz satabilmesine ilişkin olarak Komisyon tarafından, Gazprom ve OMV arasında anlaşmaya
varıldığı ve bu nedenle Komisyon’un yürütmekte olduğu soruşturmayı kapattığı açıklanmıştır.
10.6.2005 tarihinde Komisyon tarafından yapılan basın duyurusunda13, Alman doğal gaz şirketi E.ON
Ruhrgas ile Rus doğal gaz ve petrol üreticisi Gazprom arasında akdedilmiş olan sözleşmede yapılan
tadilat neticesinde, sözleşmede bulunan ve Ruhragas’ın Gazprom’dan satın aldığı doğal gazı Almanya
dışına satamayacağına ilişkin “final destination clause” hükmü ile Gazprom’un Ruhragas’ı en çok
kayırılan müşteri “most favoured customer” olarak kabul etmesine ilişkin hükümlerin sözleşmeden
çıkarıldığı ve bunun üzerine, Komisyon’un da taraflar hakkında yürüttüğü soruşturmayı kapattığı
belirtilmektedir.
Sonuç olarak, bu örneklerden de anlaşıldığı gibi, AB ile birlikte Türkiye’ye de doğal gaz satan
sağlayıcı teşebbüslerle AB arasında sağlanan uzlaşmanın bir benzerinin, 4054 sayılı Kanun’un çözüm
sürecine katılmasıyla birlikte Türkiye ile sağlayıcı teşebbüsler arasında da sağlanabileceği; bu sayede
hem 4054 sayılı Kanun’a aykırı olan hükümlerin anlaşmalardan çıkarılabileceği hem de arz fazlası
doğal gazın üçüncü ülkelere yeniden satışının mümkün hale gelebileceği tahmin edilmektedir.
4.2. Sözleşmelerin Devam Ettiği Rusya, İran, Cezayir (SDG) ve Nijerya’daki (SDG) Üreticiler ile
Anlaşma Sağlanamaması
Türkiye’nin mevcut doğal gaz alım anlaşmalarının devam ettiği ülkelerle Türkiye’nin mevcut arz
fazlasının azaltılabilmesi için hayati öneme sahip olan ve arz fazlası doğal gazın üçüncü ülkelere
yeniden satışına ve rekabeti bozucu hükümlerin sözleşmelerden çıkarılmasına ilişkin herhangi bir
anlaşma sağlanamaması durumunda izlenebilecek farklı çözüm yolları bulunmaktadır.
BOTAŞ’ın doğal gaz alım-satım anlaşmaları iki aşamalı bir süreç sonucunda imzalanmaktadır. İlk
aşamada, doğal gaz alınması planlanan ülkeler ile Türkiye arasında Milletlerarası Anlaşma
akdedilmektedir. Bu anlaşmalar, ticari, idari ve teknik konularda ayrıntılı düzenlemeler getirmekten
ziyade, bu konuları görüşmek ve doğal gaz alım-satım anlaşmasını hazırlamak için ilgili sağlayıcı
teşebbüs ile BOTAŞ’ı yetkilendiren çerçeve anlaşmalardır.
Doğal gaz alım-satım işleminde uyulacak kurallara ilişkin bütün detaylar genellikle BOTAŞ ve
sağlayıcı teşebbüs arasında yapılan görüşmelerle belirlense de, zaman zaman Milletlerarası
Anlaşma’da yer alan bazı maddelerin doğrudan doğal gaz alım-satım anlaşmasına da konulduğu
görülmektedir.
İkinci aşamada imzalanan doğal gaz alım-satım anlaşmaları ise, çerçeve niteliğindeki Milletlerarası
Anlaşma ile yetkilendirilen BOTAŞ ile ilgili sağlayıcı teşebbüsler arasında akdedilen, ticari, idari ve
teknik konuların tümünü içerecek şekilde tasarlanan ve özel hukuk hükümlerine tabi olan
anlaşmalardır.

13

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/710&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=
en
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Bu noktada cevaplanması gereken soru, ikinci aşamada BOTAŞ ile ilgili sağlayıcı teşebbüsler arasında
akdedilen ve iki ülke arasındaki doğal gaz ticaretinin temelini oluşturan doğal gaz alım-satım
anlaşmalarının 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir.
Bu konuya ilişkin olarak iki farklı yorum bulunmaktadır. Buna göre birinci yorum, ikinci aşamada
BOTAŞ ile ilgili sağlayıcı teşebbüsler arasında özel hukuk hükümleri uyarınca yapılan anlaşmaların,
birinci aşamada imzalanan ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe
konulan ve kanunlardan üstün nitelikte olan Milletlerarası Anlaşmaların devamı niteliğinde olduğu; bu
nedenle söz konusu anlaşmalara ilişkin olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
(4054 sayılı Kanun) kapsamında herhangi bir işlem yapılamayacağı şeklindedir.
İkinci yorum ise ilk aşamada Türkiye ve sağlayıcı teşebbüslerin bulunduğu ülkeler arasında akdedilen
ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan Milletlerarası Antlaşmaların da kanun hükmünde olduğu
şeklindedir. Dolayısıyla, Milletlerarası Antlaşmaların kanunlar hiyerarşisinde yürürlükteki diğer
kanunlarla eş değer olarak değerlendirilmesi ve Milletlerarası Antlaşma ile yürürlükteki kanunlar
arasında herhangi bir çatışma olması durumunda ortaya çıkan uyuşmazlığın, kanunlar arasındaki
çatışmalarda olduğu gibi özel norm-genel norm, önceki kanun-sonraki kanun hükümlerine göre
çözülmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır. Bu görüş çerçevesinde, ilk aşamada imzalanan
Milletlerarası Anlaşma’ya bile 4054 sayılı Kanun hükümleri uyarınca müdahale edilebileceği göz
önüne alındığında14, ikinci aşamada BOTAŞ ve ilgili sağlayıcı teşebbüsler arasında özel hukuk
hükümleri çerçevesinde imzalanan anlaşmaların 4054 sayılı Kanun’un kapsamında olduğu sonucuna
varılmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu anlaşmaların, içeriğindeki rekabete aykırı hükümler
dolayısıyla reysen muafiyet değerlendirmesine tabi tutulabileceği ve bu hükümlerin 4054 sayılı
Kanun’un 5. maddesinde öngörülen muafiyet şartlarını karşılamaması durumunda da 4054 sayılı
Kanun’un 4. maddesine aykırılığı ileri sürülerek soruşturma konusu yapılabileceği ileri sürülmektedir.
Bu yaklaşımlardan hangisinin doğru olduğu konusunda bir uzlaşma bulunmasa da, hem AB
uygulamaları hem de daha rekabetçi bir doğal gaz endüstrisi oluşturabilme hedefi dikkate alındığında,
ikinci yaklaşımın bu hedeflere ulaşmak için daha doğru bir politika olduğu düşünülmektedir. Nitekim
AB uygulamasında da üye ülkelerdeki teşebbüslerin doğal gaz alım-satımı için akdettikleri
sözleşmeleri çeşitli nedenlerle Komisyon’a bildirdiği görülmektedir. Bunun en güncel örneği,
Danimarka doğal gaz pazarının BOTAŞ gibi kamu iktisadi teşekkülü statüsündeki sağlayıcı teşebbüsü
olan DONG ile ülkenin ana doğal gaz sahalarının sahibi olan ve bu sahalarda doğal gaz üreterek
DONG firmasına doğal gaz satan DUC arasında akdedilen doğal gaz alım-satım sözleşmelerinin
Danimarka Rekabet Otoritesi’ne bildirildiği ve bu bildirimin yapıldığına ilişkin ifadelerin 24.4.2004
tarihli Komisyon basın duyurusunda15 ve Danimarka Rekabet Otoritesi’nin kararında16 yer almasıdır.
Arz fazlası doğal gazın azaltılabilmesine ilişkin yürütülen çabalarda mesafe alınması durumunda
(4054 sayılı Kanun kapsamında açılan bir soruşturma sonucunda ya da taraflar arasında sağlanan bir
uzlaşma ile) atılması gereken ikinci adım, 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesindeki ithalat
yasağının kaldırılmasıdır.

Söz konusu doğal gaz alım anlaşmalarının yürürlüğe girdiği tarihler dikkate alındığında, 4054 sayılı Kanun’un hem sonraki hem de
“Rekabet” alanındaki en özel kanun niteliğinde olduğu görülmektedir.
15
IP/03/566, 24.4.2003, Brussels.
16
http://www.ks.dk/english/competition/national/before04/dong-duc/
14
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İthalat yasağının kaldırılmasıyla yeni kaynaklardan Türkiye’ye doğal gaz girişi sağlanmasının kısa
vadedeki en önemli sonucu, Türkiye’de spot doğal gaz piyasasının oluşması ve BOTAŞ’ın (ve kontrat
devri ya da miktar devri yapılmışsa pazara yeni girmiş olan teşebbüslerin) devam eden sözleşmeler
çerçevesinde tedarik ettiği doğal gazın fiyatının spot piyasada oluşan doğal gaz fiyatlarının üzerinde
kalmasıdır. Bu durumda, BOTAŞ’ın;
 doğal gaz satışlarının düşeceği,
 almayı taahhüt ettiği doğal gazı (yeterli satış yapamadığı için) alamaması nedeniyle karşı karşıya
olduğu “al ya da öde” yükümlülüklerinin beraberinde getirdiği ilave maliyetler ya da pahalıya aldığı
doğal gazı ucuza satmak zorunda kalması sonucu oluşan zarar,
nedeniyle finansal açıdan zor durumda kalabileceği ve liberalizasyon sürecinin çözülmesi en zor
konularından birisi olan yükümlenilen maliyetler (stranded cost) probleminin ortaya çıkabileceği
tahmin edilmektedir. Bu maliyetlerin ne şekilde telafi (finanse) edileceğine ilişkin yöntemler ülkeden
ülkeye farklılık göstermekle beraber; esas olan nokta, bu maliyetlerin oluşturduğu yükün tüketiciler
(satın alınan her m3 doğal gaz için telafi vergisi konulması), BOTAŞ (Hazine Müsteşarlığı tarafından
yapılacak doğrudan gelir desteği) ve/veya üreticiler (doğal gaz sözleşmelerindeki fiyatın, sürenin
ve/veya satın alma taahhütlerinin aşağı çekilmesi, teşebbüslerin taahhüt ettikleri gazı alamamaları
nedeniyle ödemesi gereken cezaların yeniden yapılandırılması ya da azaltılması vb.) arasındaki
paylaşımının ne şekilde olacağına ilişkin son kararın, ilgili taraflar ve yetkili devlet birimleri arasında
yapılacak müzakereler ve siyasi otoritenin tercihleri çerçevesinde karara bağlanacak olmasıdır.
Sonuç olarak, devam eden doğal gaz alım-satım sözleşmeleri sonucu ortaya çıkan arz fazlası sorunu
çözülmeden 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesinde yer alan ithalat yasağının kaldırılmasının,
BOTAŞ’la birlikte tüm vergi mükelleflerinin altından kalkması gereken büyük mali yükleri
beraberinde getireceği; bu bakımdan geçici ikinci maddede yapılacak değişikliğin zamanlamasının
(oluşacak yükümlenilen maliyetlerin boyutu açısından) büyük önem arz ettiği düşünülmektedir.

5. YENİ DOĞAL GAZ TEMİN ANLAŞMALARI VE FIRSATLAR
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum değerlendirildiğinde, yeni doğal gaz temin politikaları
konusunda henüz yeterli adımların atılmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri ise özetle;


Mevcut doğal gaz temin sözleşmeleri neticesinde gelecek yıllarda Türkiye’de arz fazlası
probleminin ortaya çıkacak olması,



Söz konusu arz fazlasının ortadan kaldırılmasının mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde
mümkün olmaması ve bu arz fazlasının sadece iç talep artışına bağlı olarak çözülmesinin mümkün
olması,



Arz fazlasının bulunduğu bir ortamda, BOTAŞ’ın yeni doğal gaz temin anlaşmaları neticesinde
ülkeye ucuz doğal gaz girmesi durumunda kendi gazını satamaz konuma gelecek BOTAŞ’ın ve
dolayısıyla vergi mükelleflerinin karşı karşıya geleceği zararı (yükümlenilen maliyetler) önlemek
için 4646 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesinde getirilen ithalat yasağı,

nedeniyle Türkiye’deki doğal gaz tüketicilerinin ülkenin sahip olduğu bu eşsiz konumdan
yararlanması mümkün olmamaktadır. Eğer bu sorunların çözümünde bir ilerleme sağlanması mümkün
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olur ise, Türkiye’nin ancak o zaman yeni doğal temin anlaşmaları yapabilmesi söz konusu olacaktır.
Bu durumda, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum itibariyle önemli doğal gaz temin seçenekleri
bulunmaktadır. Bu seçeneklerden kısa vadede Azerbaycan’dan (Şah Deniz Projesi), orta vadede
Mısır’dan (Barış Gazı Projesi), Türkmenistan’dan, Irak’tan, uzun vadede ise Arap yarımadasında
bulunan ülkelerden Türkiye’ye doğal gaz getirilmesi mümkündür. Ancak, bu ülkelerdeki be genel
olarak bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar, hem Türkiye’yi hem de bu bölgeden doğal gaz temin etmeyi
düşünün diğer ülkeleri olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu olumsuzluğa rağmen, Türkiye ile sayılan ülkeler arasından yeni doğal gaz temin anlaşmaları
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, AB uygulamalarına da paralel olarak, bu
anlaşmalarda “final destination clause” (son varış noktası maddesi) ile “most favoured customer” (en
çok kayırılan müşteri) gibi 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı olan maddelerin bu
sözleşmelerde yer almamasıdır. Bu sayede Türkiye, doğal gazın sadece naklini yapan bir “transit ülke”
olmaktan çok, İngiltere ya da Hollanda örneğinde olduğu gibi, Orta Doğu ve Kafkaslardan gelen doğal
gazın birçoğu AB üyesi olan üçüncü ülkelere satışını gerçekleştiren bir enerji merkezi (energy hub)
ülke olma şansına sahip olabilecektir.
Bunun için, Türkiye’ye re-export imkanı tanıyacak doğal gaz temin sözleşmelerinin yapılması, farklı
kaynaklardan doğal gazın Türkiye’ye getirilmesi ve bu gazın en yakın ve en önemli pazar olan AB’ye
satılabilmesi için gerekli olan doğal gaz boru hatlarına yatırım yapılması, ülkeye gelen doğal gazın
depolanmasına imkan verecek tesislerin yapılması, doğal gaz iletim hatlarına üçüncü kişi erişiminin
sağlanması (third party access) ve doğal gaz boru hatlarındaki fazla kapasitenin ikincil piyasada
ihtiyacı olan teşebbüslere satılmasını düzenleyen regülasyonların yapılması (capacity transfer) veya
yapılmış olanların etkin biçimde uygulanması, doğal gaz endüstrisinin etkin ve verimli biçimde
işleyebilmesini sağlayacak ve teşebbüsler arasında sektöre zarar verebilecek nitelikte olan anlaşma ve
uyumlu eylemlerin engellenmesi için teşebbüslerin bilgilendirilmesi ve Rekabet Kurumu tarafından
etkin biçimde denetlenmesi gerekmektedir.
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http://www.delrus.cec.eu.int
http://europa.eu.int

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
29.4.2006 tarih, 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.4.2006 tarih, 725 sayılı Karar.

KISALTMALAR
AB
ABD
BOTAŞ
ETKB
EPDK
HHI
IEA
Hazine
ST
YDF
SDG
S.S.C.B.
TPAO
4054 sayılı Kanun
4646 sayılı Kanun

: Avrupa Birliği
: Amerika Birleşik Devletleri
: Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
: Herfindhal-Hircshman Index
: International Energy Agency
(Uluslararası Enerji Ajansı)
: Hazine Müsteşarlığı
: Serbest Tüketici
: Yerel Dağıtım Firması
: Sıvı Doğal Gaz
: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
: 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu

ÖZGEÇMİŞ
M. Oğuzcan BÜLBÜL
2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’ nden mezun olan M.
Oğuzcan Bülbül, mezun olduğu 2001 yılından beri Rekabet Kurumu Başkanlığı’nda Rekabet Uzmanı
olarak görev yapmaktadır.
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3-5 Mayıs 2007 / Ankara

4 MAYIS 2007
Ortak Oturum / BÜYÜK BALO SALONU I
AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİKLERİ VE STANDARTLARINDA DAĞITIM HATLARI VE
İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA GÜVENLİK    
Daniel Hec, MARCOGAZ
Denis Faure, Gaz de France
II. OTURUM – BÜYÜK BALO SALONU I
KENTSEL DOĞAL GAZ KULLANIMINDA KONUTLAR VE SANAYİ İÇ TESİSAT UYGULAMALARI
Oturum Başkanı  
Şuayip YALMAN
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
BİLDİRİLER
Sanayide İç Tesisat Uygulamaları
Levent Tanrısever / Makina Mühendisleri Odası
Konutlarda İç Tesisat Uygulamaları
İbrahim Kahraman / Makina Mühendisleri Odası
Konut ve Sanayi İç Tesisat Şartnameleri
Metin Korçak / EPDK Doğal Gaz Dai. Başkanlığı
Doğal Gaz İç Tesisat Şartnameleri
Ahmet Yetik / GAZBİR Kazancı Doğal Gaz Şirketleri Kalite Müdürü
Konut ve Sanayi İç Tesisat Şartnameleri
Mustafa Güngör / DOSİDER Tek. Kom. Bşk.
İzmit Doğal Gaz Sistemi İçin Tasarım Katsayısı ve Eşzaman Kullanım Faktörünün
Belirlenmesi
Prof. Dr. Abdurrahman Satman, Yavuz Ünal / İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh Böl.
Doğal Gaz Dağıtım Sistemlerinde İç Tesisat Denetimi İçin Yeni Bir Süreç Yönetim Modeli ve
Sertifikalı Firma Performans İyileştirme Yaklaşımları
Yakup Kara - Selçuk Üniv. End. Müh. Böl
Gültekin Çınar - Enerji Yatırım Holding
Ali İhsan Sıklım - GazNet A.Ş.
Kadir Pekdaş - GazNet A.Ş.
İsmail Hakkı Karaca - Karar Destek Ltd.
Hakkı Tayfur Aslan - Karar Destek Ltd
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AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİKLERİ VE STANDARTLARINDA
DAĞITIM HATLARI VE İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA
GÜVENLİK
Daniel Hec / MARCOGAZ
Denis Faure / Gaz de France

Presentation of MARCOGAZ
Presentation of Gaz de France Distribution
CEN TC234 , general presentation
Zoom on two European standards :
• Gas pipework for buildings
• Pipelines for maximum operating pressure up to and
including 16 bar

16/04/07
-2-
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“PRESENTATION
OF
MARCOGAZ”

16/04/07

1. Who is MARCOGAZ?


The Technical Association of the Natural Gas Industry in Europe



Recognized independent representative Gas Industry Organisation at
EU level for all technical issues



Contacts with many European and international organisations:
AEGPL, CONCAWE, FACOGAZ, FAREGAZ, EHI, GCI-UICP, IPLOCA,
OGP….



Close co-operation with EUROGAS, GERG and GIE



Associated member of EASEE-gas



Affiliated to IGU since 2004

16/04/07
-4-
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2. Mission and Objectives
MISSION


to be the European window concerning any technical issue of interest
for the Gas Industry

MAIN OBJECTIVES


to promote safety, reliability, cost effectiveness, environmental
advantages of natural gas systems



to identify, monitor and take action on technical legislation at EU
level



to be the voice of the European Natural Gas Industry in
standardisation activities conducted by CEN, ISO, OIML and others



to identify appropriate levels of competence for a safe and effective
operation of gas systems



to study any technical subject of interest for its Members

16/04/07
-5-

3. Scope
SCOPE
 Gas transmission and distribution systems
 Industrial gas installations
 Gas installations inside domestic or commercial buildings

 Gas utilisation : appliances, processes, power generation, NGV,

Hydrogen
 Environment, health and safety

16/04/07
-6-
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4. MARCOGAZ Members



National Technical Gas Associations or Gas companies
(transmission and distribution network operators

 17 Countries represented

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands,
Norway, Romania, Slovak Republic, Spain, Switzerland and
United Kingdom

16/04/07
-7-

5. MARCOGAZ Member Countries

16/04/07
-8-
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“PRESENTATION
OF
GAZ DE FRANCE
DISTRIBUTION”

16/04/07

Gaz de France
Distribution in France
11 million customers in France, including 630,000 eligible customers
10 active natural gas suppliers as of end 2005
338 TWh of energy delivered in 2005
183,400 km of distribution pipeline (122,000 km in PE, mainly MOP 4 bar)
8965 localities supplied out of a total of 37,000
• practically all localities with more than 10,000 inhabitants
• 75% of the French population
• 177 Distribution Public Service Licences won in 2005

15,300 distribution employees (gas/electricity)

16/04/07
- 10 -
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“CEN TC 234
GENERAL
PRESENTATION”

16/04/07

The geography of CEN
Member
Affiliate

16/04/07
- 12 -
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How do we harmonize and contribute to single market ?
European Standards (EN)
• Must be implemented as National Standard by each national
standardization bodies
• Conflicting national standards must be withdrawn

Over 11.500 EN’s exist today, with about 1.200 new publications every
year
But European standards are voluntary in their use (unless called up in
legislation)

16/04/07
- 13 -

CEN documents  Other documents ?

16/04/07
- 14 -
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Standards concerning safety of Gas System :
CEN/TC 234 gas supply
History and structure
• CEN/TC234 was founded in 1990; in 1993 it was mandated to
support the Public Procurement Directive
• 26 Countries are member of CEN, the most of them
represented in CEN/TC 234 Plenary and Working Groups
Scope of CEN/TC 234
• The scope covers the complete chain of gas supply
• Standardisation of functional requirements in the field of gas
supply
• Determination and coordination of the gas supply aspects in
the technical work dealt with by other CEN / TCs and any other
bodies, whether or not reporting to the Sector Forum Gas ;
To act as a focus for technical issues in the field of gas supply

16/04/07
- 15 -

CEN/TC 234 goals

Provide a safe and reliable gas supply

Establishment of the technical safety criteria needed to realise a
safe interoperability of network respecting the requirements of
objectivity and non-discrimination

Support of the technical self-regulation of the gas sector in Europe
by setting the necessary technical standards

16/04/07
- 16 -
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The CEN/TC 234 Working Groups
WG1 - Gas installation for building
WG2 - Gas distribution system
WG3 - Gas transmission system
WG4 - Underground storage
WG5 - Gas metering
WG6 - Pressure regulation
WG7 - Compressor stations
WG8 - Industrial piping
EQAS Transmission
EQAS Distribution
16/04/07
- 17 -

Standards concerning safety of Gas operating:
CEN/TC 234 gas supply

16/04/07
- 18 -
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“CEN TC 234
WG1

Gas supply — Gas pipework for buildings
— Maximum operating pressure less than or
equal to 5 bar
— Functional recommendations ”

16/04/07

EN 1775 Gas pipework for buildings
EN 1775 is now in revision process and will replace EN 1775:1998 and
Amendments (EN 1775/A1:2000 and EN 1775/A2:2001).
Next step in 2007, the European Formal Vote.

SCOPE : This standard specifies general recommendations for the
• design,
• construction,
• testing,
• commissioning,
• operation and maintenance of installation pipework.
Pipework is between the point of delivery of the gas and the inlet
connection to the gas appliance.

16/04/07
- 20 -
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EN 1775 Gas pipework for buildings
This standard is applicable to installation pipework supplied from gas
distribution systems and from liquefied petroleum gases (LPG) storage
vessels :
• Gas installations in residential, commercial and public access
building having a maximum operating pressure (MOP) less than or
equal to 5 bar
• Industrial gas installations having a maximum operating pressure
(MOP) less than or equal to 0,5 bar.
 For industrial gas installations having a MOP above 0,5 bar, or
installations having a MOP above 5 bar, see prEN 15001-1.

• Excluded are :
 Single appliance LPG installations without fixed pipework, achieved by
a flexible appliance connector from an adjacent LPG storage cylinder.
 LPG storage vessels.

16/04/07
- 21 -

EN 1775 Gas pipework for buildings
Examples of important functional recommendations
• DESIGN
 Selection of components : Pipework components shall conform to the
appropriate European or national standard for gas applications for
buildings.
 The location of the pipework shall minimize the risk of damage caused by
e.g. mechanical impact, UV exposure, accelerated corrosion, chemical
attack, extreme temperatures, lightning … or additional safety measures
shall be applied
 Protection in case of fire
 The designer shall consider the possibility of an outbreak of fire
within a building containing installation pipework, that may cause
damage to the fabric of the building and consequently or separately
to the installation pipework.
 The design objective shall be to minimize the likelihood of an
explosion, or serious aggravation of the fire.
 Annex A presents a test for “Resistance to high temperatures”
 …….

16/04/07
- 22 -
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EN 1775 Gas pipework for buildings
Examples of important functional recommendations
• CONSTRUCTION
 Any person who constructs gas pipework shall be a competent person.
 All the jointing methods are specified and Guidelines for the construction
are in the informative annex .
 The position and the function of all the means of isolation are defined.
 …….

• TESTING
 Test fluids are defined.
 The strength test pressure is a function of the MOP, as indicated in Table

 The applied tightness test pressure shall be:
 at least equal to the operating pressure;
 not normally greater than 150 % of the MOP when the MOP is over 0,1 bar.
 …….

16/04/07
- 23 -

EN 1775 Gas pipework for buildings
Examples of important functional recommendations
• COMMISSIONING
 The authorized person shall ensure, or shall obtain certificates or
documents attesting, that the pipework has been constructed and tested
according to the specific clause, in compliance with legal requirements
and regulations in force, and in accordance with the design specifications
 ……

• OPERATION AND MAINTENANCE
 The responsibilities for the operation and the maintenance are defined.
 Definition of a maintenance schedule
 Abnormal situation has to be taken into account. (procedure, instructions
in case of leak,..)
 Investigation of leaks on gas pipework
 Condition of works on operating pipework
 Rules for purging gas
 ……

16/04/07
- 24 -
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EN 1775 Gas pipework for buildings
The revision of this standard has been decided in 2004, to take into
account the evolution of the context and particularly the introduction in
the market of new technologies

• Pressed joints for copper pipe (see also EN 1254-7)

16/04/07
- 25 -

16/04/07
- 26 -
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EN 1775 Gas pipework for buildings
The revision of this standard has been decided, particularly to take into
account the introduction in the market of new technologies

• Pressed joints for multiplayer (see also ISO/CD(2) 17484/1)
or PEX pipes

PEX

16/04/07
- 27 -

Multi layers
PEX/AL/PEX system

16/04/07
- 28 -
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EN 1775 Gas pipework for buildings
The revision of this standard has been decided, particularly to take into
account the introduction in the market of new technologies

• stainless steel pliable corrugated tubing (see also EN 15266)

16/04/07
- 29 -

“CEN TC 234
WG2

Gas supply systems
Pipelines for maximum operating pressure
up to and including 16 bar ”

16/04/07
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Pipelines for maximum operating pressure
up to and including 16 bar
This European Standard describes the general functional recommendations
for pipelines up to the point of delivery and also for buried sections of
pipework after the point of delivery,
• for maximum operating pressures up to and including 16 bar for
gaseous fuels in accordance with table 1 of EN 437.
• It applies to their design, construction, commissioning,
decommissioning, operation, maintenance, renovation, extension and
other associated works.
This European Standard does not apply to the materials, design,
construction, testing and commissioning of gas supply systems in use
prior to the publication of this standard.
However, this European Standard does apply to the operation,
maintenance, renovation and extension of all gas supply systems.

16/04/07
- 31 -

Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar
From this working group there are 5 standards
•  four standards for the system
 EN 12007-1 General functional recommendations,
 EN 12007-2 Specific functional recommendations for polyethylene (MOP
up to and including 10 bar),
 EN 12007-3 Specific functional recommendations for steel,
 EN 12007-4 Specific functional recommendations for renovation.

•  one standard for the testing
 EN 12327
Pressure testing, commissioning and decommissioning
procedures - Functional requirements
 This standard is also used in EN 1594 Pipelines for maximum
operating pressure above 16 bar.

To complete the requirements of distribution system :
• Functional requirements for measuring systems  EN 1776. (WG5)
• Functional requirements (WG6)
 for pressure regulating stations  EN 12186.
 for pressure regulating installations  EN 12279.

• EQUAS distribution Guidelines for management systems for gas
16/04/07
distribution network (prCEN/TS
15399)
- 32 -
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Pipelines for maximum operating pressure
up to and including 16 bar
Since the publication of WG 2's ENs in 2000, all member states have
implemented them in various ways.
Meetings of WG 2 were held in 2005 to review comments from member
states on the Ens and see if it was necessary to revise these Ens.
Next step for this working group
• The produced report is of great interest because it, either clarify
some technical points, either give some recommendations for
additional requirements, or even propose or new standardisation
work items.

• In order to eventually simplify the revision, the possibility to add
amendments to existing standards will be studied by the WG2 in
2007.
• The target would be to have the amendments published in 2008.
16/04/07
- 33 -

CONCLUSION
European standardisation is an important element of the self
regulation principle promoted by the European Gas Industry and
supported by Marcogaz
Safety and cost efficiency are the main drivers
Technology state of the art is performed through appropriate
revisions
But such a process needs participation of all
The Turkish Gas Industry shall be part of the technical
regulatory and standardisation process in Europe

16/04/07
- 34 -
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT
UYGULAMALARI*
Levent TANRISEVER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yakıt Olarak Doğal Gaz
•

Ekonomik, çevreci,kontrolünün kolaylığı,dağıtım şebekelerinin artması gibi nedenlerle
endüstriyel tesislerde ve konutlarda tercih edilen yakıtların başında gelmektedir.

•

Endüstriyel Tesislerin Doğalgaz dönüşümünde, teknik şartnameler çerçevesinde, gazın teslim
noktasından yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebekesi ve bu şebeke dahilinde teknik
emniyetinin sağlanması, gazın akışından yanma noktasına kadar tüm kademelerde belirlenen
teknik esaslar dahilinde olmalıdır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
2 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Amacı;
•

Uluslararası entegrasyonun ve rekabete dayalı doğalgaz piyasasının oluşturulması;

•

Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye duyarlı olarak
tüketicilere sunulabilmesi;

•

Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi ve piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin
sağlanmasıdır.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ
•

Ülkemizde ulusal düzeyde doğalgaz dönüşüm şartnamesi olmaması teknik elemanlar,
uygulayıcılar, kullanıcılar ve gaz dağıtım şirketleri arasında sorunlara yol açtığı gibi, bazı
doğalgaz dönüşüm uygulamalarında emniyetsizlik, kalitesizlik ve uygunsuz yapımları da
doğurmaktadır.

•

4646 sayılı kanuna istinaden lisans alan doğalgaz dağıtım şirketlerinin uyması gereken ve
doğalgaza geçişin idari ve teknik esaslarıyla ilgili bir şartname Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu (EPDK) tarafından oluşturulmalıdır.

* Bu özet çalışmanın tamamı “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Doğal Gaz Teknik Şartname Önerileri” kitabındadır.
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•

Emniyet sistemleri,bacalar, yakıcı sistemler, gaz kaçak kontrol sistemleri v.b. esasların
doğalgaz dönüşüm teknik şartnamelerinde aynı olmalıdır. Uygulayıcıya, kullanıcıya ve gaz
dağıtım şirketlerine göre değişken olmamalıdır.

•

Bütün ülkede, uluslararası ve ulusal standartlarımızla bütünlük sağlayan bir “Endüstriyel
Tesislerde Doğalgaza Dönüşüm Şartnamesi” nin oluşturulması bir çok sorunu ortadan
kaldıracaktır.

•

Gaz sektöründe belirli alanlarında yer alan, odamız üyesi meslektaşlarımızın sayısı
azımsanmayacak düzeydedir. Mesleki sorumluluğumuzun yanında TMMOB MMO olarak
mesleki denetimlerin gerekliliğini de kaçınılmaz kılacak ve ulusal düzeyde uygulanabilecek,
EPDK ’dan Lisans almış gaz dağıtım şirketlerinde tek bir şartname olarak kullanılabilecek bu
çalışmayı Makine Mühendisleri Odası oluşturmalıdır.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM ŞARTNAMESİ
Amaç
Doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin ulusal
ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal emniyeti sağlayacak şekilde tesis edilmesini
belirleyen esasları düzenlemektir.
Kapsam
Tesisat, Teknik Esaslarda öngörülen şartlara göre yapılacak ve dönüştürülecektir. Aşağıdaki şartlardan
herhangi birini taşıyan tesisler Endüstriyel Tesis olarak kabul edilir.
a) Organize sanayi bölgesi (OSB) ve serbest bölgeler içindeki tüm tesisler bu şartname kapsamındadır.
b) Organize sanayi bölgesi (OSB) ve serbest bölgeler dışındaki;
Üretim amaçlı kullanılan, (ekmek fırınları, yemek üretimi için kullanılan mutfak cihazları ve
laboratuar bekleri hariç) gaz teslim noktası çıkış basıncının 100 mbarg-4 barg (dahil) arası olduğu
tesisler,
Tanımlar
Endüstriyel Kuruluş
Sanayi Odasına kayıtlı olan ve üretim maksatlı faaliyet gösteren, doğalgazı tesis genelinde proses,
ısınma ve/veya mutfak tüketimi maksatlı kullanan kuruluşlardır.
Endüstriyel İç Tesisat
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren, müşteri tarafından
yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış
borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatın tamamıdır.
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Gaz Teslim Noktası
Müşteriye gaz arzının sağlanacağı noktadır. (Servis Kutusu veya Basınç Düşürme ve Ölçüm
İstasyonu)
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu
Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyondur.
Servis Kutusu
Servis yada bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç
seti ve/veya vana bulunan kutuyu yada ana kapama vanasından oluşan gaz teslim noktasıdır.
Sertifikalı Firma
Gaz tesisat ve dönüşüm işlerinde proje ve uygulama için TMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan
SMM Belgesi almış olan ve bünyesinde yetki belgeli mühendisler istihdam eden ve ilgili gaz
şirketinden sertifika alan firmalardır.
Sertifikalı Mühendis
Doğalgaz tesisatı ve dönüşüm işi için TMMOB Makine Mühendisleri Odasından Doğalgaz İç Tesisat
Yetki Belgesi almış firmalarda proje ve/veya uygulama yapan makina mühendisleridir.
Gaz Brülörü
Gaz brülörü; gazı, yakma havası (oksijen) ile belli oranlarda karıştıran yanma öncesi veya yanma
sırasında ısı ihtiyacına göre gerekli gaz-hava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak
suretiyle, issiz ve tam yanmayı ve alevin meydana gelmesini sağlayan, bu amaçla otomatik kumanda,
kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan ve gerektiğinde yakma havasını cebri veya
tabii olarak sağlayan elemanları içeren bir cihazdır.
Brülör Gaz Kontrol Hattı
Brülör gaz işletme ve emniyet elemanlarından (küresel vana, manometre, filtre, minimum gaz basınç
presostatı, maksimum gaz basınç presostatı, solenoid vanalar, vb.) oluşan armatür grubudur. Bu
kullanımdan gaz armatürleri multiblok veya gaz zinciri (gaz treyn hattı) şeklinde düzenlenebilir.
Diyaframlı Gaz Sayacı ( Körüklü Sayaç )
Gaz ölçümünü içinde bulunan körükten ölçen mekanik gaz sayacıdır.
Rotari Sayaç
Gaz akışı sırasında iç içe geçmiş iki çarkı döndürerek ölçüm yapabilen bir gaz sayacıdır
Türbin Sayaç
Akan gaza ait hacim debisinin fonksiyonu olan bir hızla türbin çarkının dönmesine yol açan dinamik
kuvvetleri bulundurarak ölçüm yapabilen gaz sayacıdır. Türbin çarkının devir sayısı, sayaçtan geçen
hacmin gösterimi için esas oluşturmaktadır.

153

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZ TESİSATI
Endüstriyel Tesislerde doğalgaza dönüşüm işlemi ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına uygun gaz
teslim noktası tesis edilmesi ve sonrasındaki tesisatın Endüstriyel Tesisler İçin Doğal Gaz Tesisatı
Teknik Esasları’na uygun olarak tasarımlanması ile yapılır.
Tanımlar
Gaz Teslim Noktası
Endüstriyel tesise gaz tesliminin yapılacağı, çelik ve/veya polietilen ana dağıtım şebekesindeki mevcut
basıncın ihtiyaç duyulan basınca düşürülmesi için kurulan tesislerdir.
Gaz teslim noktası, Servis Kutusu ya da Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir. Gaz
teslim noktasının tipi; tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz basıncı veya bölgedeki ilgili dağıtım
şirketinin doğal gaz hattının çelik veya PE olmasına göre değişkenlik gösterir.
Müşteriye gaz arzının sağlanacağı gaz teslim noktası tipleri;
- Servis kutusu
- Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (PE hattan beslenen)
- Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (Çelik hattan beslenen) şeklinde olabilir.
Servis Kutusu
PE şebekeden beslenir. Bir adet servis kutusu, tüketimi 180 m³/h ve altında olan tesisatlar için
uygundur. Giriş basıncı 1 - 4 barg, çıkış basıncı en fazla 300 mbarg veya en az 21 mbarg’ dır. İhtiyaç
duyulan kapasite bir adet servis kutusu tarafından karşılanamıyor ise Gaz Teslim Noktası olarak
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu tesis edilmelidir.
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu
Çıkış basıncı, 300 mbarg ve üzerinde olan tesisatlarda reglaj ve ölçüm amacıyla kullanılan
ekipmanların tümünün bir arada olduğu sistemdir (Şekil–1). İstasyonun periyodik bakımı veya
herhangi bir sebeple devre dışı kalması durumunda istasyona müdahale yalnızca ilgili dağıtım
şirketinin yetkilileri tarafından yapılır.
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM ŞARTNAMESİ
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ( PE Hattan Beslenen )
PE şebekeden beslenir. Giriş basıncı 1-4 barg’ dır. Çıkış basıncı 0,3 barg’dır. 0,3 barg üzerindeki çıkış
basıncı taleplerinde ilgili dağıtım şirketinin onayı alınmalıdır.
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ( Çelik Hatta Beslenen )
Çelik hattan beslenir. Giriş basıncı 12-19 veya 19-25 barg’dır. Çıkış basıncı 1-4 barg’dır.
Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Ekipmanları
İstasyon aşağıda belirtilen ekipmanlardan oluşmaktadır.
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1. İzolasyon bağlantı elemanları
İstasyonun elektriksel yalıtımını sağlamak amacıyla giriş ve çıkış hatlarının üzerinde bulunur.
1. Filtre
Gaz filtresi, gazla beraber taşınan toz parçacıklarını veya gaz içindeki çok ince dağılmış partikülleri
(örnek olarak toz ve pas) ayıran, tutan ve bu şekilde zarar görmesi muhtemel brülör, gaz sayacı ve ayar
cihazlarını koruyucu elemandır.( TS 10276)
- Gözenek Aralığı 50 μm'ye eşit veya küçük olmalıdır.(TS 10276)
- Filtre elemanı, 5 mikron’dan daha büyük olan toz tanelerini %98 tutma özelliğine sahip bir
malzemeden yapılmış olmalıdır.(TS 11672, TS 5826)
2. Regülâtör
Gaz şebekesindeki basıncı istenilen seviyeye indirip bu seviyede otomatik olarak tutan ve regüle
edilen basınçta müsaade edilenden fazla yükselme veya düşmeye karşı emniyet tertibatıyla teçhiz
edilmiş cihazdır.( TS 10624, TS 11390 EN 334)
Regülâtör seçimi; Regülâtör giriş çapı, Regülâtör giriş ve çıkış basıncı değerleri ile üretici firma
katalogları esas alınarak yapılmalıdır.
1. Hacim Düzeltici ( Korrektör )
Gaz sayacı tarafından ölçmenin yapıldığı şartlardaki hacim, sıcaklık ve basınç gibi diğer parametreleri
girdiler olarak kullanıp; temel şartlarda çalıştığı varsayılan, bir gaz sayacı tarafından ölçülen hacim
artışlarını hesaplayan, birleştiren ve gösteren tertibattır (TS 10877 EN 12405).
Sayaç
Faturalama için gerekli okumayı yapar. İstasyonlarda genellikle rotary veya türbin tipi sayaçlar
kullanılmalıdır. Sayaçlar üzerinde, standart şartları (1,01325 barg ve 15 °C) esas alınarak basınç,
sıcaklık ve sıkıştırılabilirlik faktörüne göre bir hacim düzeltici (korrektör) bulunmalıdır.
Sayaç yatay ve dik akış yönlerinde çalışmaya elverişli olmalıdır.
- Türbin Tipi Sayaçlar (TS 5477 EN 12261)
- Döner Deplesmanlı Gaz Sayaçları (rotary sayaçlar) (TS EN 12480)
- Körüklü (TS 5910 EN 1359)
Emniyet tahliye vanası ( Relief Valf )
Emniyet Tahliye vanaları, sistemi aşırı basınca karşı korur. Anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı
sistemden tahliye ederek regülâtörün (emniyet kapamalı) kapanmasını ve hattın devre dışı kalmasını
önler.
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MALZEME SEÇİMİ
İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak
TS, EN, ISO, IEC, DIN, ASME, API, BSI standartlarından herhangi birine, bu standartlar yok ise, TSE
tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur Standartlarda değişiklik olması
halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması
halinde ise yeni standart geçerli olur. Kullanılacak bütün cihazlar, gaz armatürleri, sayaç, boru, vana,
fittings vb. malzemelerin standart uygunluk belge kontrolü ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılmış
olmalıdır. Konusunda TS Standardı olmayan yakıcı cihazlar için üniversiteler ve Makina Mühendisleri
Odası (Kazan, brülör, bek v.b.) yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda, TSE özel inceleme
raporu veya akredite kuruluşların vereceği raporlar istenir.
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KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI
Isı üreticisi, ilgili mamül standartlarına ve kural standartlarına; (TS 377-1 EN 12953-1, TS 430, TS
497, TS 3101, TS 4040 ve TS 4041 vb.) uygun olmak mecburiyetindedir.
Isı üreticisinin yerleştirildiği mahallerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri TS 3818’e uygun
olmak şartı ile imalatçı tarafından şart koşulan değerlerin altına düşmemelidir.
Bakım ve onarım amaçları için brülörün yerinden geri çıkarılması veya yana alınması imkânını
verecek, gerektiğinde kapısı da olan, yeterli alanlar mevcut olmalıdır.
Basınçlı kap kullanılması durumunda; Yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan, buhar kazanları veya
buhar jeneratörlerinin periyodik bakımlarının ve yerleştirileceği hacimlerin İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’ne göre uygun olduğunu belirtir belgenin Gaz Dağıtım Şirketine sunulması
gerekmektedir.
Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler:
Kazan dairelerinde katı, sıvı, gaz yakıt tankı veya depoları bulunmamalıdır.
Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak şekilde yapılmalıdır.
Muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesi dışına kazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini
sağlayacak bir ilave tesisat yapılmalıdır.
Kazan dairesine emniyet kuralları ve cihazların kullanım talimatları asılmalı, sertifikalı firma
kullandığı cihazlara (kazan, brülör) ait garanti belgelerini, yetkili servislerin listesini, acil durumlarda
başvurulması gereken telefonları aboneye vermelidir.
Kazan dairesi ara kat veya çatı katında ise binadaki yeni statik yük dağılımı, inşaat mühendisleri
odasına kayıtlı SMM belgeli inşaat mühendisinin vereceği onay raporu neticesinde kontrol edilmelidir.
Kazan dairelerinde elektrik jeneratörleri bulunmamalıdır.
•

Brülör Gaz Hattı Montaj Kuralları:

Gaz ayar setinde kullanılacak olan boru ve fittinglerin malzeme özellikleri (TS EN 746–2)
standartlarına uygun olmalıdır.
1) Çap ≤ DN 25
2) DN 25 < Çap < DN 65
3) DN 25 < Çap < DN 65
4) DN 65 ≥ Çap

Kaynaklı, Flanşlı ve Vidalı
Kaynaklı, Flanşlı ve Vidalı
Kaynaklı, Flanşlı
Kaynaklı, Flanşlı

Kullanılacak gaz train ekipmanları yukarıdaki şartlara uygun olacaktır.
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Brülör gaz kontrol hattından sonra brülöre kadar çekilecek hattın dişli bağlantı olması durumunda,
sızdırmazlığı sağlamak amacıyla uygun kalınlıkta keten ve sızdırmazlık macunu kullanılmalıdır.
Esnek boru bağlantıları mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve yüksek sıcaklık, korozyon ve mekanik
darbelere karşı korunmalıdır. Esnek borular dişli veya flanşlı bağlantılı ve metal donanımlı olmalıdır.
Esnek bağlantılar çalışma basıncının 3 katı basınca dayanıklı olmalıdır. Esnek borunun girişine küresel
vana konulmalıdır.
Brülör tesisatlarındaki gaz hızı 45 m/sn değerini geçmemelidir (akredite kuruluşlardan aksini belirtir
bir belge verilmediği sürece).
Gaz teslim noktası ile cihazlar arasındaki boru tesisatı üzerinde tesis edilecek regülatör, ihtiyaç
duyulan debi ve basınç değerine uygun olarak seçilmelidir.
Kazan dairelerinde solenoid vana ile irtibatlandırılmış ve üst havalandırmadan daha yüksek bir
seviyeye ex-proof gaz alarm cihazı tesis edilmelidir. Selonoid vana, oluşabilecek bir gaz kaçağı
durumunda gaz alarm cihazından aldığı sinyal doğrultusunda kazan dairesine gaz girişini engelleyecek
bir noktaya yerleştirilmelidir.
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TALİMAT VE TAVSİYELER
Talimatlar:
1. Yeterlilik belgesi alan firma dönüşüm ve tesisatlarda görevlendireceği tüm elemanları doğalgaz
çalışmalarında emniyet kuralları, teknik kurallar, müşteri ilişkileri ve ayrıca acil durumlarda alınacak
önlemler ile ilgili bilgilendirmeli, çalışma esnasında her türlü emniyet tedbirini almalıdır.
2. Sertifikalı Firma Gaz dağıtım şirketinin kontrolündeki gaz hatlarına veya şebekeye takılmış olan
herhangi bir ekipmana kesinlikle müdahale etmemeli, çalışmalarda böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa
durumu acilen gaz dağıtım şirketi doğal gaz acil servisine (187) bildirmelidir.
3. Sertifikalı Firma dönüşüm işini tamamladıktan sonra tesis yöneticisi ve teknik görevli veya ilgili
kişiye doğalgaz kullanımında genel emniyet kuralları ve acil durum önlemleri konusunda eğitim
vermeli, ayrıca tüm emniyet ve yakıcı cihazlar için de yazılı işletme talimatları hazırlayıp imza
karşılığı aynı şahıslara teslim etmelidir. Hazırlanan bu talimatlar tesisin içinde kolay okunacak bir yere
asılmalıdır.
4. Doğal gaz tesisatının yıllık periyodik bakımı müşteri tarafından; Sertifikalı Firmaya yaptırılmalıdır.
5. Yakma sistemlerinde baca gazı emisyon ölçümleri akredite olmuş kurumlara periyodik olarak
yaptırılmalıdır.
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Tavsiyeler:
1. Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğini en aza indirmek bakımından gazlı merkezi yakma
tesislerinin, dış hava sıcaklığına bağlı otomatik (3 veya 4 yollu vanalı vb.) kumanda tertibatı ile
donatılacak biçimde tasarımlanması ve yapılması tavsiye edilir. Otomatik kumandanın fonksiyonunu
gereğince yapabilmesi için ısıtma sisteminin bütün devreleri (TS 2164) eş dirençli olarak
tasarımlanmalıdır. Sistem ile proje ve detaylarının düzenlenmesinde TS 2164’de yer alan kurallara
uyulmalıdır.
2. Isı ekonomisi bakımından, ısı üreticilerinin yerleştirildiği mahallerdeki bütün sıcak su borularının,
ısı yalıtımına tabi tutulması ve yalıtım malzemesinin ısı geçirgenlik direncinin min. 0,65 m2.K/W
olması tavsiye edilir.
UYARILAR
Herhangi bir çalışma esnasında fabrika içerisinde veya sahada doğal gaz kaçağı olması halinde
kullanıcı tarafından alınması gereken önlemler şunlardır.
BİNA İÇERİSİNDE DOĞAL GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA
1. Bina dışında bulunan ana kesme vanalarını KAPALI konuma getirin.
2. Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun besleme hattındaki giriş vanasını KAPALI konuma
getirin.
3. Brülör öncesi gaz kontrol hatlarında ki tahliye vanalarını (Çıkış boruları bina dışına irtibatlı olan)
“AÇIK” konuma getirerek gazın tahliye edilmesini sağlayın.
4. Gaz kaçağının bulunduğu bölgeyi sürekli havalandırın.
5. Ortamda bulunan ve kıvılcım üretebilecek unsurlara karşı önlem alın. (Elektrik anahtarları ile
açma veya kapama işlemi yapmayın)
6. Gaz dağıtım şirketinin 187 DOĞAL GAZ ACİL telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile
durum hakkında bilgi verin.
AÇIK ALANDA GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA
1. Bina dışında bulunan ana kesme vanalarını KAPALI konuma getirin.
2. Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun besleme hattındaki giriş vanasını KAPALI konuma
getirin
3. Yakın çevrede bulunan kıvılcım oluşturabilecek unsurlara karşı önlem alın.
4. Kaçağın olduğu bölgeye uyarı işaretleri koyun ve yabancı şahısların alana girmesine engel olun.
5. Gaz dağıtım şirketinin 187 DOĞAL GAZ ACİL telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile
durum hakkında bilgi verin.

161

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

GAZIN ALEV ALMASI DURUMUNDA
1. Bina dışında bulunan ana kesme vanalarını KAPALI konuma getirin.
2. Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun besleme hattındaki giriş vanasını KAPALI konuma
getirin
3. Gaz dağıtım şirketinin 187 DOĞAL GAZ ACİL ve 110 İTFAİYE telefonlarını arayarak adres ve
durum ile ilgili bilgi verin.
4. İTFAİYE ve gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ulaşana dek KURU KİMYEVİ TOZ içeren yangın
söndürücüler ile müdahale edin.

ÖZGEÇMİŞ
Levent TANRISEVER
1967 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladıktan sonra, 1989 yılında
İstanbul Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Isı Proses Bölümü’nü
bitirerek Makine Mühendisi ünvanına hak kazandı. 1993 yılından bu yana Isıtma Makine Tesisat San.
ve Tic. Ltd. Şirketinde şirket ortağı ve yetkili mühendis olarak çalışmaktadır. Tanrısever evli ve iki
çocuk babasıdır.
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KONUTLARDA İÇ TESİSAT UYGULAMALARI *
İbrahim KAHRAMAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın enerji
alanında etkinlikleri

• Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Kongresi
• Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları
• LPG–CNG Kongresi
Enerji Verimliliği Kongresi

* Bu özet çalışmanın tamamı “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Doğal Gaz Teknik Şartname Önerileri” kitabındadır.
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MMO eğitim, kurs ve belgelendirme
faaliyetleri
Odamızın Ana Yönetmeliği’nde, “İş ve işçi güvenliği,
ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve
yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu vb
sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik
ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen
ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge vermek, Oda’nın
üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum
yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik
uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak” açık bir
şekilde belirtilmiştir.

Akreditasyonlar
•

Merkez Laboratuarımız, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında
Türk Akreditasyon Kurumu–TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

•

Aynı şekilde Personel Belgelendirme Kuruluşu’muzun TÜRKAK
tarafından akredite edilmesi ve 2004 yılında yine enerji tüketimi ile
bağları bulunan
– Basınçlı Kaplar
– Kaldırma ve İletme Makinaları
– Teknik Ölçüm ve Analizlere ilişkin “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak
Odamızın akredite edilmesiyle

Teknik Mevzuata uyum ve uluslararası tanınırlık alanında da ülkemiz
lehine önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Meslek İçi Eğitim
Merkezimizin Genel Kurul kararıyla Enstitü’ye dönüştürülmesi de söz
konusudur.
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• MMO Mevcut kapasite ve yetkinliği ile
Konutlarda Doğalgaz İç Tesisat Teknik
Şartnamesi hazırlığında ciddi bir katkı
yaparak insan sağlığı ve güvenliği ile
tesisat verimliliğinde üst düzeyde bir kalite
sağlanmasını desteklemektedir.

Şartnamenin amaç ve kapsamı
Binalarda kullanılan anma ısı kapasitesi ;
– 70 kW a kadar Kombi, Kat kaloriferi, Soba
– 70 kW üzerinde olan kalorifer kazanlarının

doğal gaza dönüşümü, değiştirilmesi ve yeni kurulacak tesislerde
uyulması gereken yöntem ve kuralları kapsamaktadır
ulusal ve/veya Uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal
emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilmesini belirleyen esasları
düzenlemektir.
YASAL DAYANAK :
4646 sayılı Doğalgaz Piyasası kanunu ve
6235 sayılı TMMOB yasası ve ilgili ikincil mevzuat
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Tanımlar

•

Sertifikalı Firma:
Gaz tesisat ve dönüşüm işlerinde proje ve imalat için; TMMOB Makina
Mühendisleri Odası’ndan SMMH Büro Tescil Belgesi almış olan ve
bünyesinde yetki belgeli mühendisler istihdam eden ve ilgili gaz
şirketinden sertifika alan firmalardır.
• Sertifikalı Mühendis:
Doğalgaz tesisatı ve dönüşüm işi için TMMOB Makina Mühendisleri
Odasından Doğal Gaz İç Tesisat Yetki Belgesi almış, firmalarda proje
ve/veya uygulama yapan makina mühendisleridir
•

Doğal Gaz Yakan Cihazlar:
– Şofben: Sürekli akış halindeki suyu ısıtıyor
– Radyant ısıtıcı: gaz yakıyor ve bulunduğu mekanı radyasyon ısı transferi ile
ısıtıyor
– Kombi:Sürekli akış halindeki kullanma suyunu ve kalorifer tesisat suyunu
ısıtıyor
– Kalorifer ve Isı Kazanı: Binanın, ısıtmasında ve sıcak su ihtiyacında
kullanılank sıcak su veya buharı üretiyor
– Soba, Şömine : ısıtma yüzeyleri üzerinden ortama veren gaz yakıtlı cihaz
– Hava Isıtıcısı: Isıtma amaçlı sıcak hava üreten cihaz
– Ocak: Yemek pişirme ve/veya yemek ısıtma maksatlı açık yanmalı cihaz

GAZ TESLİM NOKTASI

Çelik ve/veya PE ana dağıtım şebekesindeki mevcut
basıncın ihtiyaç duyulan basınca düşürülmesi için
kurulan tesislerdir. Servis Kutusu ya da Basınç Düşürme
ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir.
1-4 barg

21mbarg/ 300mbarg
SERVİS KUTUSU

MALZEME SEÇİMİ
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TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu
standartları haiz olmayan malzemeler, TSE tarafından
kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmalı..
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BORULAMA VE YERLEŞTİRME
KURALLARI

Yeraltı Gaz Boruları

100

B

ASFALT VEYA BETON ZEMİN

Ø12 mm

A

600

A

1200

TOPRAK DOLGU

100

İKAZ BANDI
BETON PLAKA

B

400

400+D
6 Ø8 mm
5 Ø8 mm
L=45cm

100

D

B-B KESITI

50

50 50

•Doğalgaz boru hattının
güzergâhı boru hattı yakıt
depoları, drenaj kanalları,
elektrik kabloları,
kanalizasyon vb. yerlere
belirli mesafelerde olmalı
•Mekanik hasar ve aşırı
gerilime maruz kalmayacağı
emniyetli yerlerden
geçirilmeli
•Yer altındaki çelik borular
PE kaplama katodik koruma
ile korozyona karşı koruma
altına alınmalı
•Çelik boruların tesisinde TS
10038 dikkate alınmalıdır
•ikaz bandı en az 20 cm
genişliğinde olmalı

5 Ø8 mm

500

6 Ø8 mm

A-A KESITI
BETON PLAKA DETAYI

OĞAL
187 D

CİL
GAZ A

Boru Tesisatının Korozyona Karşı
Korunması
• Toprak altında
kalan çelik boru
hatlarına TS 5141
EN 12954’e göre
Katodik koruma
yapılmalıdır.
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Yeraltı Gaz Boruları
•
•
•
•
•
•

Doğal gaz hattının toprak altına tüm giriş ve çıkışlarında
izolasyon flanşı uygulaması yapılmalıdır.
Galvanik anod boru hattından en az 3 m uzağa ve 0,75 –
1,5 m derinliğe gömülmelidir.
Anod üstü mutlaka boru tabanından aşağıda olmalıdır.
Anod ve boru bağlantı kabloları en az 16 mm² kesitinde
NYY tipi yalıtılmış bakır kablo olmalıdır.
Katodik koruma sistemi tamamlandığında koruma
gerilimi en az – 850 milivolt veya daha elektro negatif
olmalıdır.
Birden fazla anod kullanılacağı zaman anodlar
arasındaki mesafe birbirine 3 m aralıkla paralel
bağlanmalı ya da boru güzergâhı boyunca dağıtılmalıdır.

Yerüstü Gaz Boruları
Bina Doğal gaz, bağlantı hatları
• binanın girişine yakın,
• yeterince aydınlatılmış,
• işletme tarafından her zaman kolayca görülebilecek, kontrol
edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek
yerlerden
• kuru, kendi kendine havalanabilen ve kolayca ulaşılabilen
• bir yerinden geçirilmelidir.
• bina ortak mahali olmayan yerler,
• yangın merdiveninin içinden ve bitişiğinden
• kapıcı dairesi, sığınak,
• yakıt deposu bulunan vb. yerlerden (TS 7363)
geçirilmemelidir.
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Yerüstü Gaz Boruları
Doğal gaz bina bağlantı hattı üzerinde;
• Ana Kesme Vanası
• her bir kolon için ayrıca bir Kolon Kesme Vanası monte edilmeli
• Duvar ve döşemelerden geçişlerinde hatlar korozyon ve mekanik darbelere
kılıf borusu ile korunmalı
• Doğal gaz boruları ile 220 ve 380 V elektrik hatları, telefon, bilgisayar,
kablolu tv ve sıcak, kızgın akışkan boruları ve diğer tesisatlar arasında
gerekli mesafeler sağlanmalı
• DG hattı Şaft içinde ise, şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta
olmalı, kolayca ulaşılabilmeli
• Sıva altına doğal gaz tesisat borusu döşenmemeli
• İç tesisat hatları, aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, çatı arası,
duman ve çöp bacaları ile davlumbaz içinden, yakıt depolarından, asma
tavan içinden ve yangın merdiveni mahallinden geçirilmemeli
• bitişik iki ayrı bina arasında hatlar flanşlı esnek bağlantı elemanı ile
bağlanmalı
• Gaz tesisatı ,topraklaması BİB Yönetmeliği göre yapılan binanın elektrik
tesisatının topraklama hattı ile irtibatlandırılmalıdır.
• Gazın toplanması muhtemel olan yerler (bina üst kat sahanlığı) dış ortamla
doğrudan veya kanal kullanılarak irtibatlandırılmalı (150 cm²)

BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Çelik Borular
• Kaynaklı Birleştirmeler;

•
•

– gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlar,
– merkezi sistemlere ait tesisatlar, toprak altı hatlar
– üretim amaçlı ticari yerlere ait tesisatların sayaçtan sonraki
kısımlarında yapılmalıdır.
Kaynak, sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılmalı
Kaynak yöntemi;
– DN 65’e (dahil) kadar elektrik ark veya oksi-asetilen kaynağı,
– DN 80 dahil üstü çaplar için sadece elektrik ark ve ya argon
kaynağı

• Dişli (Vidalı) Birleştirmeler:
– Doğal gaz , gaz boru bağlantı elemanlarıyla yapılmış dişli
bağlantılarda standardına uygun plastik esaslı vb. doğalgaz
sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalı
– Sayaçtan sonraki doğal gaz hatları, sayaç bağlantıları, gaz
kontrol hatları, basınç düşürme tesislerindeki bağlantılar ve cihaz
bağlantılarında; bağlantı dişleri TS 61’e uygun olmalıdır
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BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
PE Borular
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Gaz teslim noktasından sonra toprak altına çekilecek doğal gaz boru
hattının PE olması halinde birleştirme elektrofüzyon tekniği ile
yapılacaktır.
PE borunun toprak üstüne çıkması için yapılacak olan dönüşlerde
uygun fittings kullanılabilir.
PE boru toprak üstüne çıkmadan önce PE-Çelik geçiş parçası
kullanılarak çelik boruya geçiş yapılmalıdır
Bakır Borular
Bakır boru, bireysel kullanım olacak konutlarda sayaçtan sonraki
(Sayaç sonrasındaki hattın bir kısmının bina dış yüzeyinden gittiği
durumlar hariç) doğal gaz hatlarında kullanılabilir.
Bakır boru tesisatlarında birleştirme için sert lehim tekniği
kullanılmalıdır. Lehimleme işleminden sonra soğuma gerçekleşene
kadar lehim noktası titreşim, darbe ve zorlanmalara maruz
kalmamalıdır.

SAYAÇLAR

Duvara monte edilecek sayaçlar,
uygun askı ve destekler üzerine
yerleştirilmelidir.
Yapı dışına konulan vana ve
sayaçlar, koruyucu ve
korozyona dayanıklı
malzemeden olmak kaydıyla
duvara veya duvar içine
konulabilir.
Sayaç kutusunun kapağı sürekli
havalandırmayı sağlayacak
şekilde olmalı ve sayaç
göstergesi okuma penceresi
bulunmalıdır.
Sayaçlar, kontrol edebilecekleri
ve kolayca okunabilecekleri,
gazı kesip açabilecekleri şekilde
aydınlık, havalandırılabilen,
rutubetsiz ve donmaya karşı
korunan çok sıcak olmayan
yerlere yerleştirimelidir.
Her sayaç girişine kesme vanası
konmalıdır

• Sayaç ve bağlantı boruları,
duman bacaları üzerine
yerleştirilmemelidir.
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• Sayaçlar elektrikle çalışan
alet ve cihazlardan, sıcak su
borularından en az 15 cm.
uzağa yerleştirilmelidir.
•Rotary ve türbinli sayaçlar
imalatçı katalog ve
talimatlarına göre
yağlanabilecek ve bakımı
yapılabilecek şekilde
yerleştirilmeli, sayaç
öncesinde filtre bulunmalı
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1- SAYAÇ
2-SAYAÇ REKORU
REKOR CONTASI
3-ESNEK BORU
4-SAYAÇ VANASI
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Doğalgaz tesisatında kullanılacak olan her cihazın minimum tüketim debileri sayaçların minimum okuma debisinden az olmamalıdır

SAYAÇLAR
Sayaç Tiplerine Göre Bağlantılar
5

Gaz giriş
1
4 2
3
Şekil -Rotary sayaçlara ait bağlantı

5

Gaz giriş
1

4

2

3

Şekil - Türbinli sayaçlara ait bağlantı

1- Küresel vana
2- Filtre
3- Rotary sayaç
4- Flanş
5- Boru
1- Küresel vana
2- Filtre
3- Türbinli sayaç
4- Flanş
5- Boru

2

Gaz giriş

4
1

5

5
3

Sayaç Konsolu

1- Küresel vana
2- Filtre
3- Körüklü sayaç
4- Esnek Bağlantı Elemanı
5- Sayaç Bağlantı Rekoru

Şekil - Körüklü Tip sayaçlara ait bağlantı

Doğalgaz tesisatında kullanılacak olan her cihazın minimum tüketim
debileri sayaçların minimum okuma debisinden az olmamalıdır

DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR
A Tipi (Bacasız) Cihazlar:

•Bu tip cihazlar, yanma için
gerekli havayı bulundukları
ortamdan alıp yanmış gazları
yine aynı ortama veren
cihazlardır (ocak, pasta fırınları,
vb.).
•Hacim ve büyüklüğü ne olursa
olsun; yatak oda-sı, banyo ve
WC’ lere, binaların merdiven
boşluklarına, genel kullanımına
açık koridorlarına,
aydınlıklarına ve 12 m3’den
daha küçük hacimlere
yerleştirilemezler.
•Yerleştirildikleri mahalde en az
150 cm2 serbest en kesite sahip
havalandırma menfezi
bulunmalıdır.

m
i la r 1
p
cm to he lı.
ha ın n a
ın lar nü olm
n
a az cü 3
od cih gü 1m
ıl
z/ ıs in
a
h a iç
ci nm ‘ı
a kW

B Tipi (Bacalı) Cihazlar:

B tipi cihazlar yanma için gerekli
olan havayı monte edildikleri
ortamdan alan, açık yanma odalı,
yanma ürünlerinin uygun bir atık
gaz tesisatı ve uygun bir baca
vasıtası ile dış ortama veren
cihazlardır.
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DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR

Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

C

•
•
•
•

•
•
•
•
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Atmosfere açılan ve serbest en kesit alanı 150 cm2 olan
havalandırma menfezi ve menfez döşemeden en az 1.80
m yüksekte
Cihazın bina yapı elemanına bağlantısı rijit, gaz hattı ile
bağlantı esnek
Mümkün olduğunca baca çıkış deliği yakınına monte
edilmeli, cihaz ile baca çıkış deliği arasındaki yatay
bağlantı mesafesi kısa
Cihaz baca davlumbazından sonra dik olarak yükselen
ve min. uzunluğu cihaz baca çıkış çapının 2 katı
uzunlukta baca hızlandırma parçası konulmalıdır.
Hızlandırma parçasından sonra dirsek konulmalıdır.
Atık gaz boruları, bacaya 2º - 3º ‘lik bacaya doğru
yükselen eğim ile bağlanmalı ve bacaya, baca en
kesitini daraltmayacak biçimde monte edilmeli.
Atık gaz boru malzemesi; paslanmaz çelik ve emaye
edilmiş çelik sac ve asbest malzeme kullanılmamalı
Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı
ve kullanılıyor ise ek yerlerindeki sızdırmazlık
malzemeleri sıcağa dayanıklı olmalı
Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin
bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC’lerden
geçirilmemeli

DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR
C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar
•

C Tipi denge bacalı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı, monte
edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan
alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış
ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan
cihazlardır. (TS EN 483)
Cihazların Monte Edilemeyecekleri Yerler
• Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına,
balkonlara, banyolara,
• Baca duvarları üzerine,
Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar
• Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz
hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.Cihaz
kabin (korozyona karşı dayanımlı) içine monte edilmiş ise bakım ve onarım
için gerekli mesafeler şekil 21 deki gibi olmalıdır. Sadece iç mekanda
kullanılabilir.
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DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR
C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar
Atık Gaz Tesisatı
•
•

•
•
•

C tipi cihazlara ait baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama açık ve bina
çatı mahyası üstüne çıkarılmalıdır.
Geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve
aydınlık boşluklarına, balkonlara
(açık veya kapalı ), asansör
boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının
altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, binalar arası
avlulara, doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere
bağlanamaz.
C tipi vantilatörsüz cihazların (hermetik soba v.b.) atık gaz çıkış ağzı
bina mahya seviyesine çıkarılır.
C tipi cihazlarda, yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları çatı
üzerinden en az 40cm yükseklikte olmalıdır. (Şekil 23 )
C tipi cihazlarda yanma havası ağızları yakıt pompaları ve yakıt
depolarından en az 5m yatay uzaklıkta olmalıdır.

DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR
Yoğuşmalı Cihazlar
•

Yoğuşmalı cihazlar, kullanma ve ısıtma sıcak suyunu ısıtmak için
kullandıkları gazın yanma ısısı dışında atık gazın içindeki su buharını
yoğuşturarak, buharın yoğuşma gizli ısısından da yararlanan genellikle “ C
“ tipi denge bacalı olarak imal edilen cihazlardır. (TS EN 677 )

Cihazların montajının yapılamayacağı yerler:
Yakma havasını
dış ortamdan alan
bulunduğu ortamdan alan
• Binaların merdiven boşlukları ve
X
X
genel kullanımına açık koridorlarına,
• Baca duvarları üzerine,
X
X
• Apartman aydınlıklarına balkonlara X
X
• Banyo, wc, yatak odalarına,
mekanik veya şaft ile havalandırılan ve
patlayıcı veya kolayca alev alabilen
maddelerin depolandığı mahallere
X
Tüm cihazlar 50 kW üzeri kapasitelerde yaşam mahallerine konulamazlar
Cihazların Montajının yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar:
• 50 kW üzeri kapasitelerde tüm yoğuşmalı cihazlar direkt olarak dış ortama açılan
havalandırma menfezi bulunan ve elektrik şalteri mahal dışında olan ayrı bir mahale
bağlanmalıdır.
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DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR
Yoğuşmalı Cihazlar
Atık Gaz Tesisatı
• Yoğuşmalı tip cihazlara ait atık gaz bağlantıları ve baca,
üretici firmanın oluşturduğu markaya özel sistem
sertifikasyonu almış malzeme ve uygulamalar ile
akredite onay kuruluşları veya TSE tarafından onaylı
olmalıdır.
• Kaskad sistemlerde ise cihazlar ile baca arasındaki atık
gaz bağlantısı mutlaka üretici firmaya ait orijinal
parçalardan oluşmalıdır. Hermetik baca (konsantrik
bacalı) sistemlerine ait tüm malzeme ve uygulama tiplerinin tamamı üretici firmaya özel ve sertifikasyonu
akredite kurumlarca yapılmış olmalıdır

SİSMİK HAREKETİ ALGILAYAN OTOMATİK
GAZ KESME CİHAZI
• Deprem olması halinde, yerleştirildiği
gaz hattında gaz beslemesini
otomatik olarak kesmek üzere, sismik
hareketi algılama araçları ve tahrik
mekanizmasına sahip cihaz veya
cihazlar grubudur. (TS 12884)
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Kazan Dairesi Tesis Kuralları
•

Isı üreticisi,
–

ilgili mamül standardlarına ve kural standardları; (TS 377, TS 430, TS 497, TS
3101, TS 4040 ,TS 2736 ve TS 4041 vb.)
– İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
– Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olmak
mecburiyetindedir.

•
•
•
•
•

Isı üreticisinin yerleştirildiği mahallerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri
TS 3818’e uygun olmak şartı ile imalatçı tarafından şart koşulan değerlerin
altına düşmemelidir.
Bakım ve onarım amaçları için brülörün yerinden geri çıkarılması veya yana
alınması imkanını verecek, gerektiğinde kapısı da olan, yeterli alanlar
mevcut olmalıdır.
Muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesi dışına kazan dairesinin tüm
elektriğinin kesilmesini sağlayacak bir ilave tesisat yapılmalıdır.
Boru hattı üzerindeki ayar kumanda ölçüm ve kontrol cihazlarının dişli
bağlantı ile yapılması durumunda TS 61’e uyulmalıdır.
İkinci basınç düşürme istasyonu tesis ediliyor ise; regülatör ihtiyaç duyulan
debi ve basınç değerine uygun olarak seçilmelidir

Kazan Dairesi Tesis Kuralları

175

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Kazan Dairesi Tesis Kuralları

Kazan Dairesi Tesis Kuralları
Havalandırma
•

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun
mümkün olmadığı durumlarda havalandırma kanallarla yapılmalıdır.
Mahaller indirekt olarak havalandırılmamalıdır.
Tabii Havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar):
• Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yakıcı cihazların
bulunduğu mahallerin havalandırmasının dış atmosfere açık
bölümden tabii olarak yapılmasını sağlayan sistemdir. (kanal,
menfez vb.)
• Tabii havalandırmada alt ve üst menfezlerin dış hava ile direkt
temas etmesi sağlanmalıdır. Kazan dairesi toprak kotunun altında
kalıyor ise havalandırma uygun boyutlarda kanallar ile sağlanmalıdır
Cebri Havalandırma:
• Tabii havalandırması mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri
olarak havalandırılması gerekir.
• Taze hava alt menfezlerden fan vasıtası ile sağlanır ve egzoz havası
yine bir fan vasıtası ile üst menfezlerden atılır.

176

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Kazan Dairesi Tesis Kuralları

Elektrik Tesisatı
Bu çerçevede getirilen standartlar 3
ana başlık altında toplanmakta ve
asgari standartlar ortaya
konmaktadır.
•
•
•

KUMANDA TABLOSU
AYDINLATMA TESİSATI
TOPRAKLAMA TESİSATI

Kazan Dairesi Tesis Kuralları
Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı
• Brülör tipi seçiminde aşağıdaki hususlara göre
hareket edilmelidir.
– 350 kW’a kadar kapasitelerde tek kademeli, iki
kademeli veya oransal,
– 350-1200 kW arası iki kademeli veya oransal
– 1200 kW üzeri kapasitelerde oransal tip olarak
kullanılacaktır.

• Brülör seçiminde doğal gazın alt ısıl değeri 8500
Kcal/Nm3 olarak alınacaktır.
• Karşı basınçlı veya kalın ön kapağa sahip
kazanlarda, brülör seçiminde; karşı basınç ve
namlu uzunluğuna dikkat edilerek uygun seçim
yapılmalıdır

177

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Brülör Gaz Kontrol Hattı
Ekipmanları
Üflemeli Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları
TS 11392 EN 676’ ya uygun olmalıdır
Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
Kompansatör (TS 10880, DIN 30681)
Filtre (TS 10276, DIN 3386)
Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
Gaz basınç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)
Relief valf (TS 11655, DIN 3381)
Tahliye hattı (vent)
Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)
Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)
Brülör (TS 11392 EN 676, EN 676)
Sızdırmazlık Kontrol Cihazı (TS EN 1643, EN 1643)
Üflemeli ve atmosferik brülör gaz kontrol hatlarında, eğer ani kapamasız regülatör
kullanılacak ise kullanılan tüm armatürlerin dayanım basınçları regülatör giriş
basıncının min. 1.2 katı olmalıdır.

Brülör Gaz Kontrol Hattı
Ekipmanları
Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları
TS 11391 ve TS 11042 EN 298’e uygun olmalıdır
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)
Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)
Gaz filtresi (TS 10276, DIN 3386)
Gaz basınç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)
Relief valf (TS 11655, DIN 3381)
Tahliye hattı (vent)
Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)
Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)
Brülör (TS 11391)
Üflemeli ve atmosferik brülör gaz kontrol hatlarında, eğer ani kapamasız regülatör
kullanılacak ise kullanılan tüm armatürlerin dayanım basınçları regülatör giriş
basıncının min. 1.2 katı olmalıdır.
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Boru Çapı Hesap Yöntemi
•
•

•

Boru çaplarının hesabı TS 6565 ve TS 7363’e göre
Basınç 100 mbarg ve altında ise basınç kaybı TS 7363
standardındaki tablolar kullanılarak hesaplanır.
Basınç 100 mbarg’dan büyük ise,
“P12 – P22 = 29,160 x Leş x Q 1.82 / D 4.82”
formülü kullanılacak, V≤ 15 m/sn olacak ve basınç kaybı dikkate
alınmayacaktır (Sayaç ile
Yakıcı Cihaz arasındaki doğal gaz boru tesisatında)

•

Sistemde gürültü ve titreşimi önlemek amacı ile;

•
•
•

– 100 mbarg ‘dan büyük basınçlarda gaz hızı maksimum 15 m/s’ yi
– 100 mbarg ve daha düşük basınçlarda 6m/s’ yi geçmemelidir.

ÖZGEÇMİŞ
İbrahim KAHRAMAN
14.12.1958 yılında İstanbul’da doğdum.
İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okudum.
1977 yılında girdiğim Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun
oldum.
İş hayatına öğrencilik yıllarında başladım. 1978 yılında makina operatörü olarak 1983 yılına kadar
çalıştım. Daha sonra 1984 - 1994 yılları arasında bir kamu kurumunda Kontrol Mühendisi olarak
görev yaptım. 1994 Yılında bu görevimden ayrılarak serbest çalışmaya başladım. Halen tesisat
sektöründe faaliyet gösteren firmanın ortağı olarak çalışmaktayım.
Bir dönem MMO İstanbul Bakırköy İlçe Temsilciliği’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak bulundum.
Halen de MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Evliyim. Bir kız , bir erkek olmak üzere iki çocuğum var.
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DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT UYGULAMALARI
Metin KORÇAK
Grup Başkanı
Doğal Gaz Piyasası Uygulama D. Başkanlığı
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ÖZGEÇMİŞ
Metin KORÇAK
1949 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 1972-1982’de sırasıyla PTT Genel Müdürlüğü, Cer Döküm ve Makina Sanayi, TAKSAN
Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş.’nde çalıştı. 1982-1995’te Libya’da ST-FA İnşaat A.Ş.’nde
Mekanik Montaj Şefi, Libya-Türk Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’nde Dizayn
Koordinatörü, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde
bulundu.
1995-2002’de ELTEM-TEK Elektrik Tesisleri Mühendislik Hizmetleri A.Ş.’nde Genel Müdür,
BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nde Genel Müdür Yardımcısı ve Başmüşavir olarak
görev yaptı. 2002’den beri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda çalışmakta olup, ikincil mevzuatın
hazırlanmasında, lisans ve sertifika verilmesinde Grup Başkanı olarak görev aldı.
Ayrıca, yarı zamanlı olarak Ankara Teknik Eğitim Fakültesinde muhtelif dersler vermiş ve Türk
Standardları Enstitüsü Doğal Gaz ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitelerinde Başkan Vekili olarak
çalışmıştır.
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DOĞALGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMELERİ

Ahmet YETİK
Yüksek Makina Mühendisi
ahmety@aksadogalgaz.com.tr

1. ÖZET
Doğalgaz temiz, ekonomik, verimli, kullanımı kolay çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Doğalgazda
emniyetli gaz arzı ve süreklilik en önemli noktadır. Doğalgaz dağıtımı iyi bir altyapı kurulumu,
güvenli gaz arzının sağlanması, süreklilik ve acil durumları yönetme esasına dayanmaktadır. Son
kullanıcıda bunu sağlamanın yolu öncelikle iyi bir analiz, hassas projelendirme ve projeye uygun
tesisat yapımından geçmektedir. Doğalgaz projelendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir
tanesini belki de en önemlisini verimlilik oluşturmaktadır. Cihazların doğru seçimi, binanın yalıtımlı
olması, baca sisteminin uygunluğu, seçilen malzemelerin standarda uygunluğu, malzemenin ömrünü
etkileyen gerekli güvenlik önlemlerinin (katodik koruma, topraklama v.b) alınması gibi hususlar
verimliliği direkt olarak etkilemektedir. Ülkemizin özellikle doğalgaz da dışa bağımlı olması verimli
kullanımı zorunluluk haline getirmektedir. Bir diğer husus ise güvenli bir şekilde gazın kullanılması.
Son kullanıcının dağıtım şirketi tarafından bilgilendirilmesi, tesisat imalatının standartlara uygun
olarak yapılıp yapılmadığının dağıtım şirketi tarafından denetlenmesi önem arz etmektedir.
Verimliliği esas alan, standartlara uygun bir iç tesisat şartnamesinin dağıtım şirketleri tarafından
kullanımı gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu makalemizde Doğalgaz dağıtım şirketlerinin kullanmakta
olduğu şartnamelerin analizi yapılarak iç tesisat şartnamesi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi
gereken hususlar ortaya konacaktır.

2.MEVCUT ŞARTNAMELERE BAKIŞ
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin hazırlamış olduğu şartnamelere bakıldığında, şartnamelerde aşağıdaki
hataların yapıldığı görülecektir:
1-Tekrar ifadelerin kullanımı: Şartnamelerde tekrar ifadelerin çok sık şekilde kullanıldığı tespit
edilmiştir. Örneğin şartnamenin bir tanesinde Madde 4.4.2’de“Doğal gaz boruları, bina ortak mahali
olmayan yerler, kapıcı dairesi, sığınak, yakıt deposu bulunan vb. yerlerden geçemez (TS 7363). Doğal
gaz hattı yangın merdiveninin içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir” şeklinde ifade edilirken
madde 4.4.14’de “İç tesisat hatları, aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, çatı arası, duman ve
çöp bacaları ile davlumbaz içinden, yakıt depolarından,
asma tavan içinden ve yangın
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merdivenlerinin içi veya bitişiğinden geçirilmemelidir” şeklinde tekrar ifade edilmektedir. Buna
benzer tekrar hatalarının şartnamelerde çoğu kez yapıldığını görebilirsiniz.
2-Standart revizyonlarının şartnamelere yansıtılmaması: Avrupa birliğine entegrasyon sebebiyle
TS standartları değişmektedir. Şartname basıldıktan sonra yeni standartların revizyonu
yapılmamaktadır. Örneğin “baca çapının TS 2165’e göre hesaplanması” başlığı kullanılırken bugün
böyle bir standart kullanılmamaktadır. Birçok dağıtım şirketinin şartnamesinde baca hesabı bu başlık
altında verilmiştir. Bunu önlemek için şartname basım adetleri sınırlandırılmalı, standart ve
uygulamadaki geri dönüşümler dikkate alınarak periyodik revizyonlar yapılmalıdır. Bunun
yapılmadığı tespit edilmiştir.
3-Şartmamedeki ifadelerle uygulamanın çok farklı olması: Şartnamelerde yazan kurallarla
uygulamanın farklı olduğu görülmüştür. Şartnamede “Kaynak işlemi TS 6868-1 EN 287-1’e göre
sertifika almış kaynakçılar tarafından yapılmalıdır” şeklinde ifade edilirken uygulamada 3308 sayılı
kanuna göre sertifika almış ustaların da kaynak işlemini yapmasına müsaade edilmektedir. Şartnamede
geçen bu ifade doğru olmakla beraber EPDK yönetmeliğiyle de çelişmektedir. Buna benzer bir çok
kuralın uygulamalarda farklı olduğu tespit edilmiştir. Kalite dokumantasyon sisteminin temel kuralı
“yaptığını yaz, yazdığını uygula” kuralıdır. Şartnameler oluşturulurken uygulanması mümkün
olmayan kurallar konulmamalıdır. Şartnameye yazılan her cümlenin uygulattırılması gerekir.
4-Şartnamelerde detayların verilmesi: Şartnamelerde gereksiz birçok detayın verildiği saptanmıştır.
Standartlarda geçen uygulama ve hesapların bir kısmı alınarak şartnamelere konulmaktadır. TS 2165
baca hesabının standarttan birebir alınarak şartnameye konması, TS 12514 standardının birçok şekil ve
ifadelerinin birebir verilmesi örnek olarak verilebilir.
5-Yönetmeliklerde yer alan teknik sınırlandırmaların şartnamelerde yer almaması:
Yönetmeliklerde yayınlanan önemli teknik sınırlandırmaların şartnamelere yansıtılmadığı görüldü.
İzne tabi endüstriyel tesislerde aşağıda yer alan kural zorunludur.
“500 kW’ın üzerindeki tesisler için gazların bacadan çıkış hızları en az 4 m/s olmalıdır. Tesisin üretimi
ve dizaynı gereği; baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanmadığı hallerde baca gazı hızı
en az 3 m/s olmalıdır. 300 kW ≤ Anma ısıl gücü ≤500 kW olan tesislerde baca gazı hızı en az 2 m/s
olmalıdır. Anma ısıl gücü 300 kW’ın altında olan tesislerde baca gazı hızı 2 m/s’nin altında olabilir.
Üretim Şeklinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı; Proses den kaynaklanan atık gazlar serbest hava
akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek biçimde atmosfere verilmelidir. Bu amaçla baca
kullanılmalı, gazların bacadan çıkış hızları, cebri çekişin uygulanmadığı tesislerde en az 3 m/s
olmalıdır.” Yine bu tesislerin bacalarının yüksekliğinin olması gereken değerleri yönetmelikte
verilmiştir. Bu kurallar bağlayıcı olduğu halde şartnamelerde yer almamaktadır. Bu ifadelerin
şartnamelere konması şartnamelerin gereksiz yere ayrıntıya boğulmasına da sebep olacaktır. Bunun
için bu ve benzeri konularda atıf yapmak daha kullanışlı olacaktır.
6-Şartnamelerde kullanılan şekillerin silik çıkması sebebiyle anlaşılamaması: Şartnamede yer
alan bazı şekillerin başka kaynaklardan alınması sebebiyle silik ve yazılar okunamamaktadır. Aşağıda
verilen örnekte olduğu gibi. Bu ve benzeri çizimler çizim programları yardımıyla çizilmelidir.
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7-Doğal gaz uyulması gereken güvenlik kurallarının şartnamelere konulması: Şartnamelere
konulmuş olan güvenlik kuralları ve uyarılardan abonenin haberinin olması mümkün değildir. Bu gibi
aboneyi ilgilendiren önemli bilgilerin her bir aboneye ayrıca hazırlanacak broşürlerle verilmesi
gerekir.
8-Şartnamelerde kullanılmayan Tanımların verilmesi: Şartnamelerde, şartname içinde geçmeyen
tanımlar verilmektedir. “Wobbe sayısı, bir gazın sabit beslenme basıncında yakılması ile açığa çıkan
ısı ile ilgili olup aşağıdaki formülle hesaplanır.
W=Gazın üst ısıl değeri / (Gazın bağıl yoğunluğu) ½”
Şartnamenin herhangi bir noktasında wobbe sayısı ile ilgili bir ifade geçmemesine rağmen bu ve buna
benzer tanımlar verilmektedir.
3-BİR ŞARTNAME NASIL OLMALI?
Şartname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken genel hususlar:
1-Şartname bir bütünlük arz etmeli, konular arasında kopukluk ve anlam bozukluğu olmamalı,
birbirini destekleyici ifadeler kullanılmalı. Tekrarlardan sakınılmalıdır.
2-Şartname sade, basit ve anlaşılır olmalı. Okuyan herkes rahatlıkla anlayabilmeli.
3-Şartname mümkünse şekil ağırlık olmalı ve şekiller iyi çizilmiş olmalıdır. Şartnamenin görselliği ve
içeriği arasında uyum olmalıdır.
4-Şartnamede gereksiz bilgiler yer almamalı, şartnamenin hacmi çok fazla olmamalı ama yeterli
olmalıdır. Sertifikalı firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
5-Şartnameler standartlar kadar yönetmelik ve kanunları da dikkate almalıdır.
6-Şartnamelerde uygulanması mümkün olmayan kurallara yer verilmemelidir. Zorunlu standartların
uygulanması hususunda hayati önem arz edenlerinin uygulamalarında daha dikkatli davranılmalıdır.
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4. SONUÇ
Genel olarak mevcut şartnamelerde yapılan hataları tespit ederek bir şartnamenin nasıl olması gereği
üzerinde durduk. Şartname hazırlarken iyi bir araştırma, sektöre, standartlara hakimiyet önem arz
etmektedir. Bir şartnamede ne olmalı ne olmamalı? Sorusunun cevabını iyi verebilen yetenekte
insanlar şartname hazırlamalıdır? Her kurumun kendine özgü şartları olabileceği gibi, diğer kurumlarla
ortak uygulama alanlarının olması doğaldır. Ortak uygulama alanları belirlenmeli ve tüm ülkede
uygulanması sağlanmalıdır. Burada görev EPDK kurumuna düşmektedir. Şartname iki bölümden
oluşmalıdır. Birinci bölüm her kurumun uyması gereken genel kuralları, ikinci bölüm ise o kurumun
uygulamak istediği özel kuralları kapsamalıdır.

ÖZGEÇMİŞ
Ahmet YETİK
1969 Yılında Çorum Sungurlu ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sungurlu’da tamamladı.
Gaziantep Üniversitesi Makine Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği makine teorisi ve kontrol
bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 1996 yılında başladığı İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş’den 2006
yılında ayrılarak Kazancı Holding bünyesinde çalışmaya başladı. Birçok yurtiçi yurtdışı doğalgaz
temel bilgileri ve doğalgaz işletmeciliği eğitimleri ve yönetici geliştirme seminerlerine katıldı.
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İZMİT DOĞAL GAZ DAĞITIM SİSTEMİ İÇİN TASARIM KATSAYISI
VE EŞ-ZAMAN KULLANIM FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ
Yavuz ÜNAL
Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş.
Abdurrahman SATMAN
İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü

ÖZET
Bildiride doğal gaz dağıtım sistemlerinde tasarım katsayısı ve eş–zaman kullanım faktörünün önemine
değinilmiştir. Doğal gaz dağıtım sistemlerinde yük faktörlerinin iki yöntemle hesabına yer verilirken
İzmit Doğal Gaz Dağıtım Sistemi verileri kullanılmış, iki farklı yöntemle tasarım katsayıları
hesaplanmış ve son olarak ta eş–zaman kullanım faktörünün hesabı yapılmıştır. Bir sistem içerisinde
sistem elemanlarının tümünün eş zamanlı çalışması varsayımı gerçekçi olmadığından eş-zaman
kullanım faktörünün gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereksinim nedeni ile SCADA kullanımı yaygın
olan İzmit bölgesi pilot alan seçilerek veriler irdelenip, yaklaşımlar doğrultusunda eş-zaman kullanım
faktörü hesaplanmıştır.
1. GİRİŞ
Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre konutları homojen olarak ısıtabilmesi, taşıma, depolama
gibi zorluklar gerektirmemesi, veriminin yüksek olması, az yakıtla daha çok alan ısıtabilmesi ayrıca
istenilen her an kullanıma hazır bir yakıt olarak bulunabilmesi gibi avantajları nedeni ile zaman içinde
oluşan hızlı talep artışları günümüzde doğal gaz dağıtım sistemlerinin ekonomik ve verimli tasarımını
zorunlu kılmıştır.
Bu çalışmanın amacı; doğal gaz dağıtım sistemlerinde şebekelerin ekonomik ve güvenli
boyutlandırılabilmesi için gerekli olan tasarım faktörünün ortaya konabilmesi, pik tüketim değerinin
ve pik tüketim hesaplarında çarpan etkisi olan eş-zaman kullanım faktörünün analitik olarak
hesaplanmasıdır. Hesaplamalar Türkiye de SCADA Sistemini bütün şebekesine uygulamış olan İzmit
Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (İZGAZ)’den sağlanan veriler ile yapılmıştır.
Tasarım faktörü ısıtma ve ısıtma dışı tüm birimler için maksimum saatlik tüketim değeri iken eşzaman kullanım faktörü ise tüm bireysel gerçekleşen maksimum taleplerin toplamının maksimum
talebe olan oranıdır ve bir çeşit yük faktörü gibi tanımlanabilir.
Yeni şehirlere doğal gaz dağıtımı için EPDK ihalelerinin gerçekleşmeye başladığı 2003 yılı öncesinde,
tasarım faktörü olarak şehirlere dağıtım şebekelerini döşeyen yabancı kuruluşların (İstanbul’da
Fransız’ların, Ankara’da İngiliz’lerin) tasarım faktörü yaklaşımları kullanıldı. Tasarım faktörü
konusunda kuruluşların kendi koşullarına uygun tasarım faktörü belirlemelerinin getirdiği karmaşıklık
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ve yeni şehirlere dağıtım ihaleleri alan kurumların dağıtım modellemelerindeki farklılıklar, Türkiye’de
geçerli olabilecek bir standardın oluşturulması konusunu gündeme getirmiştir. Bu amaçla çalışma
içinde yöntem olarak, tasarım faktörünün belirlenmesi ve standartlaştırılmasına yönelik olarak iki ayrı
yaklaşım incelenecektir. İlk yaklaşım uyarınca günün en soğuk saatinde ortalama sıcaklık-ısıtma
tüketicisinin talebi verileri incelenecek ve analiz edilecektir. İkinci yaklaşımda ise derece-gün
değerleri kullanılarak maksimum günlük debi değerleri belirlenerek pik (maksimum saatlik) tüketim
değeri hesaplanacak ve eş-zaman kullanım faktörü hesabı için yöntem geliştirilecektir.
2. HESAPLAMALAR
2.1 Pik (Maksimum Saatlik) Tüketim Değeri
Tüm gaz satış türleri; konutsal, ticari, endüstriyel veya ısıtma, değişen yük faktörleri içerirler. Gaz
dağıtımcısının karşılaması gereken iki genel yük söz konusudur. Bunlar ısıtma yükü ve ısıtma-dışı
yüklerdir. Isıtma sektöründe kullanılan gazın toplam gaz satışındaki oranı arttıkça, diğer türlerin
yüklerindeki değişikliklerin etkisi kaybolur. Kısacası gaz dağıtımcısı için karşılanması en zor yük,
ısıtma yüküdür. Yaz dönemindeki minimum sıfırla soğuk kış ayları boyunca herhangi bir zamanda
oluşan bir maksimum değer arasında yük faktörü sorununun etkili ve ekonomik çözümlenmesi
gerekmektedir [1].
2.1.1 Yaklaşım 1
Maksimum talep tahmininde en belirgin faktör ısıtmada kullanılan tüketimdir. Yerel olarak ölçülmüş
talep verileri bulunmuyorsa olası maksimum saatlik talebin değerlendirilmesinde ilk adım bölgedeki
gazla ısıtma yapılan cihazların yaygınlığının (gazla ısıtma yapan tüketici sayısı, N) saptanmasıdır.
Daha sonra bu N tane tüketicinin kullandığı gaz yakan cihazlar için cihaz başına ortalama giren ısıl
miktar (I, kcal/cihaz) tahmin edilererek bu iki değer, grafikler yardımı ile saptanan ısıtma tüketicisi
için kullanım–maksimum saatlik talep değeri ile çarpılır [1].
Bu noktada yaklaşım, İzmit Şehrinden gelen verilerle tersten gidilerek uygulanacaktır. Böylece İzmit
Şehri için bir tasarım faktörü hesaplanabilecektir.
İlk olarak SCADA sistemi ile bölge regülatöründen ölçülen maksimum saatlik değerler, o saatteki
doğal gaz kullanan abonelerin kullandıkları cihazların anma ısı güçleri toplamına bölünmesi ile cihaz
eş-kullanım değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu değerler o gün içindeki minimum
saatlik ortalama sıcaklık değerine karşılık çizilmiş ve Şekil 1’de gösterilmektedir.
Isıtma Tüketicisinin Talebi belirlenirken, regülatörden okunan saatlik gaz tüketim değerleri alınarak
günlük ortalamaları hesaplanmıştır. Daha sonra doğal gazın alt ısıl değeri olan 8 250 kcal/m3 ile
çarpılarak enerji eşdeğeri bulunmuştur. Cihaz Giriş Değeri olarak ise İZGAZ A.Ş.’nin yaptığı anket
çalışması göz önünde bulundurularak bütün aboneler için 20 000 kcal/h değeri varsayılmıştır. Bulunan
değerler Şekil 1’de düşey eksende gösterildiği gibi birbirine bölünerek kcal/Mkcal değerlere karşılık
aynı gün için meteoroloji istasyonundan alınmış günlük ortalama sıcaklık değerlerine karşılık
çizilmiştir. Burada M bin (103) değerine karşın gelmektedir. İzmit Şehri’nde son 30 yılda ölçülen
saatlik en düşük sıcaklık ortalama değeri olan -3.8 oC’deki cihaz eş-zaman kullanım faktörü 0.25’dir.
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Burada bulunan 0.25 değeri cihaz eş-zaman kullanım faktörüdür ve bu değer seçilen bölgedeki
cihazların yüzdesel olarak kapasite kullanım oranlarını ifade etmektedir.
MSY 

0.25  20 000
 0.6 m 3 / st
8 250

Burada:
MSY

:

Maksimum saatlik yük, m3/st

0.25

:

Cihaz eş-zaman kullanım faktörü

20 000

:

Cihaz anma ısı gücü, kcal/st

8 250

:

Doğal gaz alt ısıl değeri, kcal/m3’tür.

(2.1)

Şekil 1’de oluşturan gaz tüketim değerleri hem ısıtma ve hem de ısıtma-dışı kullanım için tüketilen
gaz miktarını içerdiğinden maksimum saatlik yük (0.6 m3/st) aynı zamanda tasarım faktörü olarak
kullanılabilecektir.
2.1.2 Yaklaşım 2
İzmit doğal gaz dağıtım şebekesi tasarım faktörünün hesaplanması için kullanılan diğer bir yaklaşım
derece–gün hesabıdır.
Derece-gün hesabında aşağıdaki formül kullanılmaktadır [1]:
N

DG   (Tb  To ) j

(2.2)

j1

Burada:
DG

:

Isınma gerektiren derece-gün sayısı (°C-gün)

Tb

:

Isınma gerektirmeyen (denge) sıcaklık değeri (°C)

To

:

Günlük ortalama dış sıcaklık değeri (°C)

N

:

Bir yıl içerisinde To<Tb olan gün sayısı (gün)

Türkiye için (Tb) 19 °C olarak kabul edilmiştir. Bir yıl içerisinde ortalama sıcaklık değeri 19 °C’nin
altında olan günlerde ısınma gereksinimi olacağı öngörülmüştür.
İzmit Meteoroloji İstasyonu’nda [7] 1975–2005 yılları arasında kaydedilen günlük ortalama sıcaklık
değerleri kullanılarak ve Denklem 2.2’den yararlanarak 19 °C’ın ısıtma gerektirmeyen denge sıcaklığı
için yıllık derece-gün değeri (DGyıl) 1 909 °C-gün olarak hesaplanmıştır. Şekil 2’de ise aylar bazında
hesaplanan derece-gün değerleri gösterilmiştir.
Derece–gün değerinden hareket ederek bir bina için yıllık yakıt yükü Denklem 2.3 kullanılarak
hesaplanmaktadır [2]:

Q

L
 (DG yil )  24
Hη
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Burada:
Q

: Yıllık doğal gaz tüketimi, m3

L

: Konutun ortalama ısı kaybı katsayısı, kJ/st-0C

H

: Gazın ısıl değeri, kJ/m3



: Isıtma sisteminin verimi

(DGyıl)

: Konutun bulunduğu bölgenin derece-gün değeri, 0C-gün.

Denklem 2.3 için yapılan varsayımlar:
(1) H değerinin hesaplanmasında doğal gazın alt ısıl değeri (8 250 kcal/m³) esas alınmıştır.
(2) Doğal gaz kullanan sistemlerdeki yıllık yakıt yakma verimi %72–92 arasında değişmektedir [3].
Bu çalışma kapsamında, verim değeri ortalama %80 (=0.80) olarak varsayılmıştır.

Isıtma Tüketicisinin Talebi/Cihaz Giriş Değeri
(kcal/Mkcal)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

o

Günün En Soğuk Saatinde Ortalama Sıcaklık, C

Şekil 1: Isıtma Tüketicisinin Talebi/Cihaz Giriş Değerine Karşılık - Minimum Saatlik Ortalama
Sıcaklık Değerleri
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400

350

Derece Gün Değerleri

300

250

200
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0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar

Aralık

Ocak

Şekil 2: İzmit Şehri Aylık Derece-Gün Değerleri
Çizelge 1: Binanın Fiziksel ve İnşaat Özellikleri [4,5]
Alan
(m²)

Malzeme

İletkenlik
(W/m.K)

Kalınlık
(m)

U
(W/m².K)

U×A
(W/K)

Tavan

220

Cam yünü
Kumlu beton ve
çakıl karışım
Sıva

0.038
2.1
0.87

0.05
0.15
0.02

0.71

156

Zemin

220

-

-

0.12

26

0.87
0.5
0.046
0.5
1.4

0.02
0.09
0.02
0.19
0.02

0.96

666

-

-

5.91

1,028
1,876

Yapı

Yan
duvarlar

694

Camlar
174
TOPLAM

Sıva (iç)
Tuğla
Yalıtım
malzemesi
Tuğla
Sıva (dış)
Tek cam
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(3) Konutun ortalama ısı kaybı (L), Denklem 2.4 ve 2.5 kullanılarak hesaplanmıştır [6].

L  Li  Lh
Burada:
L
:
Li
:
Lh
:

(2.4)

Ortalama ısı kaybı, W/K
İletim yoluyla gerçekleşen ortalama ısı kaybı, W/K
Havalandırma yoluyla gerçekleşen ortalama ısı kaybı, W/K
L   (U  A) 

n h  (ρ  c p ) hav a
3.6

 Vh

(2.5)

Burada:
L
:
Ortalama ısı kaybı, W/K
U
:
Isı kaybı katsayısı, W/m².K
A
:
Konutta ısı kaybı yaratacak yüzey alanları, m²
nh
:
Hava değişimi sayısı, 1/st

:
Havanın yoğunluğu, kg/m³
cp
:
Havanın özgül ısısı, kJ/kg.K
Vh
:
Değişen hava kütlesi = 0.8 × bina brüt iç hacmi, m³
Ortalama ısı kaybı hesaplamaları esnasında aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:
(a) Hava değişimi sayısı (nh) = 1 olarak varsayılmıştır.
(b) (×cp)hava ~ 1.2 kJ/m³.K olarak alınmıştır.
(c) Hesaplama 5 katlı ve 10 daireli bir apartman için yapılmış olup, bu apartmanın boyutları merdiven
boşlukları da göz önünde bulundurularak 20 m×11 m×14 m ve dolayısıyla hacmi 3 080 m3 olarak
varsayılmıştır. Her bir konut yaklaşık 100 m²’dir.
(d) (U×A) hesaplamalarında, konutta ısı kaybı yaratabilecek alanların tavan, zemin, yan duvarlar ve
camlar olacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda, yan duvarlardaki cam oranının %20 olacağı
varsayılmıştır.
(e) Konutlarda kullanılan camların “tek cam” olacağı varsayılmıştır.
(U×A) hesaplamalarında kullanılan bina fiziksel ve inşaat özellikleri Çizelge 1’de sunulmuştur.
L değeri yukarıda verilen varsayımlarla:

L  1 876 

1  1.2
 3 080  0.8  2 697 W/K
3.6
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şeklinde bulunmaktadır. 2 697
2.3’te yerine konduğunda:

Q

W/K değeri 9 710 kJ/st.K’a eşittir. Hesaplanan L değeri Denklem

971
 1 909  24  1 609 m³
34 541  0.80

konut başına yıllık tüketim değeri elde edilmektedir. Buradaki 34 541 kJ/m3 doğalgazın alt ısıl değeridir
(8 250 kcal/m3).
Buradan saatlik doğal gaz tüketim değerlerine geçilirse:
G

Q (kWst)
DG yil

(2.6)

sonuç aşağıdaki şekilde olmaktadır:

G=

(1 609 × 9.59)
= 8.1 kWst/(Derece - Gün)
1 909

MGY  G(Td  Trisk )

(2.7)

Burada:
MGY = maksimum günlük yük, kWst/gün
Td = denge sıcaklığı, oC
Trisk = %2 olasılıkla en düşük hava sıcaklığıdır
(İzmit için -3.8 oC).
Denklem 2.7’ye göre hesaplanan maksimum günlük yük ise :

MGY  8.1 19  (3.8)  184.3 kWst/gün  19.2 m 3 /gün
Isıtma için saatlik yük (ISY) hesaplanırken maksimum günlük yükün (MGY) cihaz çalışma süresine
(CÇS) oranı alınır:
ISY (kWst) =

MGY 184.29
=
= 9.7 kWst = 1.01 m3/st
CÇS
19

Seçilen İzmit 30. bölgedeki regülatörden okunan 2002–2005 yılları arasındaki saatlik doğal gaz tüketim
bilgileri alınarak, günlük tüketimlerin o gün içinde oluşan maksimum saatlik tüketime oranlanmasıyla
Şekil 3’teki düşey eksen oluşturulmuştur. Daha sonra söz konusu oranlar için meteoroloji istasyonundan
alınmış günlük ortalama sıcaklık değerleri çizdirilmiştir. Cihaz çalışma süresi Şekil 3’den de görüleceği
üzere 19 saattir ve EPDK pik tüketim hesabında bu kriteri göz önüne almaktadır.
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Günlük Tüketim
Maksimum Saatlik Tüketim

0

10

Günün En Soğuk Saatindeki Ortalama Sıcaklık, oC

20

Şekil 3: Günlük Tüketim / Mak. Saatlik Tüketim Değerinin Günün En Soğuk Saatindeki Ortalama
Sıcaklığa Göre Değişimi
Pişirme ve sıcak su amaçlı olarak doğalgaz tüketimini belirlemek için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:
(1) Pişirme ve sıcak su amaçlı tüketimin yıl içindeki tüketime oranı %15 olacaktır. Bu durumda, pişirme
ve sıcak su amaçlı tüketim yaklaşık 284 m³/yıl olacaktır.
(2) Pişirme ve sıcak su gereksinimi 12 ay boyunca geçerlidir.

(3)Pişirme ve sıcak su gereksinimi için günde yaklaşık 4 saat doğal gaz kullanılacağı
öngörülmüştür.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, pişirme ve sıcak su amaçlı doğal gaz tüketimi yaklaşık
0.20 m³/st olmaktadır.
Yıl içerisinde maksimum saatlik doğal gaz gereksinimi ısınma ve pişirme+sıcak su için 1.01
m³/st + 0.20 m³/st = 1.21 m³/st olmaktadır.
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Bulunan 1.21 m3/st değeri yılın en soğuk gününde bütün konutların aynı anda ısıtıcılarını, ocaklarını ve
şofbenlerini kullandıkları varsayımına göre hesaplanmıştır. Fakat tasarım faktörü hesaplaması
yapılırken yılın en soğuk gününde, kullanıcıların yüzde kaçının aynı anda doğal gaz kullanacağı
olasılığının, bir başka deyişle eş-zaman kullanım faktörünün, bilinmesi gerekmektedir.
2.2 Pik Eş-zaman Kullanım Faktörünün Hesaplanması
Bu bölümde İzmit şehrinin verileri ile doğal gaz dağıtım sistemlerinde eş-zaman kullanım faktörünün
hesaplanmasına yönelik yaklaşım geliştirilmiştir.
Bu çalışmada İzmit’in SCADA sistemine tam olarak geçiş tarihi (1998) yani bölge regülatörlerinin
saatlik debilerinin tutulmaya başlandığı tarihten sonraki meteoroloji istasyonundan alınan en düşük
günlük ortalama sıcaklığın (-3.8 oC) gerçekleştiği 23 Mart 2003 tarihindeki veriler kullanılmıştır [7].
23 Mart 2003 tarihindeki bölge regülatöründen okunan en düşük sıcaklıktaki maksimum saatlik tüketim
miktarı 2570 m3/st’dir.
En soğuk günde oluşan maksimum saatlik çekiş miktarı toplam bağımsız birim sayısına (BBS)
bölündüğü taktirde o günde oluşan BBS başına olan pik tüketim değeri hesaplanacaktır. 23 Mart 2003
tarihindeki BBS değeri Şekil 4’den de görüleceği üzere 4014’tür. Bu durumda
MSYölçülen 

2 570
 0.64 m 3 / st
4 014

Burada bulunan 0.64 m3/st’lik maksimum saatlik yük değeri (MSY) Yaklaşım 1’de belirlenen 0.6 m3/st
maksimum saatlik yük değeri ile çakışmaktadır ki bu da yaklaşımların uyumlu ve güvenli olduğunu
göstermektedir. Yukarıda da gösterildiği üzere İzmit Şehri’nde ki en soğuk günde ölçülen maksimum
saatlik yük değeri (MSYölçülen) 0.64’tür.
Diğer taraftan, konutların tamamının aynı anda doğalgazı kullanması varsayımına dayanan Yaklaşım
2’de hesaplanan maksimum saatlik yük değeri (MSYteorik) 1.21 m3/st’tir. Dolayısıyla eş zaman kullanım
faktörü (EZKF) aşağıdaki ilişkiden yararlanarak bulunabilir:

EZKF 

MSYölçülen
MSYteorik

(2.9)

Denklem 2.9 uygulandığında:

EZKF 

0.64
 0.53
1.21

olarak hesaplanmıştır.
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Abone Sayısı
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Şekil 4: İzmit Bölge 30 için 2002–2005 Toplam Abone Sayıları
Şekil 1’de belirtilen 0.25’lik cihaz eş-zaman kullanım faktörü burada bulunan 0.53’lük eş-zaman
kullanım faktörü ile farklı kavramları ifade etmektedir. 0.53 değeri o bölge için tasarlanmış olan boru
hatlarının eş-zaman kullanım faktörünü ifade ederken, 0.25 değeri o bölge içerisindeki her bir abonenin
kullandığı cihazların kapasite kullanım oranını ifade etmektedir.
3.SONUÇLAR
Çalışma içinde yöntem olarak, tasarım faktörünün belirlenmesi ve standartlaştırılmasına yönelik olarak
iki ayrı yaklaşım incelenmiştir. İlk yaklaşım uyarınca günün en soğuk saatinde ortalama sıcaklık-ısıtma
tüketicisinin talebi verileri incelenerek tasarım faktörü 0.60 m3/st olarak bulunmuştur. İkinci yaklaşımda
ise derece-gün değerleri kullanılarak (teorik) maksimum saatlik tüketim hesabı yapılmış, 1.21 m3/st
değeri bulunmuştur. Ancak bu değer tüm sistem elemanlarının aynı anda çalışmaları durumunu ifade
ettiğinden bu noktada bir eş-zaman kullanım faktörünün gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla eşzaman kullanım faktöründen yola çıkılarak İzmit şehri için ölçülmüş son 30 yılın en soğuk günündeki
ortalama sıcaklık değerindeki (-3.8 oC) maksimum saatlik tüketim miktarı (0.64 m3/st) alınarak
öncesinde hesaplanan 1.21 m3/st (pik tüketim) değerine bölünerek eş-zaman kullanım faktörü 0.53
bulunmuştur.
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Eş-zaman kullanım faktörünün doğru kullanılmasıyla doğal gaz boru hatları hem düşük maliyetle hem
güvenli tasarlanabilecektir. Bu tip bir düzenleme aynı zamanda makro anlamda milli servet artışı
anlamına da gelmektedir. Doğru eş-zaman kullanım faktörü kullanılarak varılan tüketim değerleri, özel
şirketler ve devlet için gerekli bütçe ayarlamalarının yapılabilmesini sağlayabileceği gibi doğal gaz alım
satım sözleşmelerinin de sağlıklı yapılmasını sağlayabilecektir. Kısacası uzun vade de ileriyi görme
şansını kişiler ve kurumlara verebilecektir.
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ÖZET
Çok sayıda paydaş ve yüklenicinin yer aldığı doğal gaz dağıtım sistemlerinde; genel olarak, alt yapı
yatırımlarının projelendirilmesi ve uygulanması, bakım-onarım, işletme ve acil durum çalışmaları ile
iç tesisat ve müşteri hizmetleri gibi konularda değişik süreçler işletilmektedir. 4646 Sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda iç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı sertifikalı
firmalara, proje ve yapım kontrolleri ise dağıtım şirketine bırakılmıştır. İç tesisat projelerinin ve
yapımlarının kontrol süreci, şehirlerde doğal gaz kullanımının kaliteli ve güvenli bir biçimde
yaygınlaştırılması açısından en kritik süreç olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte iç tesisat
kontrol süreci, sertifikalı firma sayısının büyüklüğü, mevsimsel talep değişimleri, talep belirsizlikleri
ve müşteri beklentileri gibi nedenlerden dolayı, dağıtım şirketleri açısından bazı önemli planlama ve
yönetim problemlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu problemler, iç tesisat kontrol sürecinin
etkinliğini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.
Bu çalışmada, iç tesisat kontrolünde dağıtım şirketlerinde ve sertifikalı firmalarda kalite, maliyet, hız
ve müşteri memnuniyeti açılarından iç tesisat kontrollerinin etkinliği artırmaya yönelik yeni bir süreç
yönetim modeli önerilmiştir. Önerilen yeni süreç yönetim modeli, Konya şehir doğalgaz dağıtım
sisteminde uygulanmış ve elde edilen sonuçlar, geçmiş dönemler ile karşılaştırılarak sunulmuştur.
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Uygulama sonuçları, yeni süreç yönetim modelinin, birçok dağıtım şirketi tarafından kullanılan
geleneksel kontrol modeline göre, kalite, maliyet, hız ve müşteri memnuniyeti açılarından önemli
üstünlükler sağladığını göstermiştir.
Bu çalışmada ayrıca, başta dağıtım şirketleri tarafından önemi vurgulanan iç tesisat sektörünün
performans analizi ve iç tesisat yapım ve kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi ihtiyacı üzerinde
durulmuştur. Çalışma kapsamında, doğal gaz iç tesisat sektöründeki tarafların, müşteri odaklılık ilkesi
doğrultusunda performans analizinin yapılabilmesi için bir çerçeve önerilmiştir. Bu çerçeve
doğrultusunda, doğal gaz iç tesisat sektöründe proje ve tesisat kalitesinin artırılması, yapım ve kontrol
maliyetlerinin azaltılması, yapım ve kontrol sürelerinin kısaltılması ve iç tesisat yapımında hizmet
kalitesinin artırılması amacıyla özellikle sertifikalı tesisatçı firmalara yönelik süreç iyileştirme
yaklaşımları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal Gaz, İç Tesisat, İç Tesisat Kontrolü, Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan enerji ihtiyacını karşılama çabaları, insanoğlunu 20. Yüzyılın
başlarından itibaren doğal gaz ile tanıştırmış ve dünyada doğal gazın kaynağından son kullanıcılara
ulaştırılması amacıyla değişik projeler hayata geçirilerek kilometrelerce boru hattı inşa edilmiştir.
Doğal gaz, etan, metan, propan ve bütan hidrokarbonlarından oluşan birincil enerji kaynağıdır. Doğal
gaz hızlı yanması, çevre dostu ve düşük maliyetli olması nedeniyle fosil yakıtlara tercih edilir. Mevcut
rezervlerin durumu, maliyet avantajı ve çevre dostu olması gibi özellikleri doğal gazın tüm dünyada
artan bir talep görmesini sağlamaktadır (Demirbaş, 2001). Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %24’ü
doğal gaz ile karşılanır (EIA, 2006). Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika
ülkeleri dünyanın önemli doğal gaz kaynaklarının bulunduğu bölgelerdir.
Doğal gazın kaynağından son kullanıcısına kadar taşınması, genellikle boru hattı sistemleri ile
gerçekleştirilir. “İletim Şirketleri”, doğal gazın üretici ülkelerden şehirlere kadar iletilmesi
fonksiyonunu yerine getirirken, “Dağıtım Şirketleri”, iletim şirketlerinden satın aldıkları doğal gazın
son kullanıcılara dağıtılması fonksiyonunu yerine getirirler. Doğal gazın iletimi ve dağıtımı
süreçlerinin tüm aşamalarındaki temel unsur, doğal gaz arzının sürekliliğini sağlayacak güvenli ve
güvenilir sistemlere sahip olmaktır. Türkiye’de doğal gazın kullanımı 1976 yılında Trakya
Bölgesi’nde doğal gaz kaynaklarının bulunması ile başlamıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin enerji
tüketiminde doğal gazın payı, Türkiye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nden 1987 yılında
ilk doğal gaz ithalatını gerçekleştirmesine kadar sınırlı miktarda kalmıştır. Türkiye’de doğal gazın
dağıtımı 1987’den 2003’e kadar, sadece birkaç şehirde ve bu şehirlerin belediyelerinin yetkisinde
gerçekleştirilmiştir. Türkiye 2000 yılında 23 milyar m3’lük doğal gaz üretimi gerçekleştirerek toplam
doğal gaz tüketimi ihtiyacının yaklaşık %4’ünü kendi kaynaklarından karşılamıştır (Balat ve Özdemir,
2005). Bununla birlikte Türkiye doğal gaz kaynaklarını Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Mısır,
Nijerya, Irak ve İran’ı potansiyel kaynaklar olarak değerlendirerek çeşitlendirmeye çalışmaktadır
(Öztürk ve Hepbaşlı, 2004).
Türkiye doğal gaz piyasası 18 Nisan 2001 tarihinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile
serbestleştirilmiştir. Bu kanunun amacı; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar
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çerçevesinde, çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz
piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının
oluşturulması, bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve kontrolün sağlanmasıdır (RG, 02.05.2001 –
24390). Bu kanun ile birlikte, doğal gaz dağıtım faaliyetleri özel kuruluşlar aracılığı ile yürütülmeye
başlanmıştır. Doğal gaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından
açılan doğal gaz dağıtım işi ihalesini kazanması durumunda, ilgili şehrin doğal gaz dağıtım lisansını
almaya hak kazanmaktadır. EPDK tarafından verilen bu dağıtım lisansı, lisans sahibi dağıtım şirketine
o şehirde 30 yıl süre ile şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütme hakkını ve sorumluluğunu
vermektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de ilk ihaleye çıkılan şehir 19 Temmuz 2003’te ihalesi yapılan
Kayseri şehridir. Mart 2007 itibariyle Türkiye’de 40’ın üzerinde şehirde doğal gaz dağıtım ihalesi
tamamlanmış ve ihaleyi kazanan şirketlere lisansları verilmiştir.
Türkiye’deki doğal gaz sektörünün yapısı basittir ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki yapı ile benzerlik
arz etmektedir (Öztürk ve Hepbaşlı, 2004). Türkiye’de doğal gaz dağıtım piyasasının
serbestleştirilmesi ile birlikte, bu piyasaya mal ve hizmet sunan çok sayıda sektör için hızlı bir gelişim
süreci başlamıştır. Doğal gaz dağıtım ihalesi tamamlanan bölgelerde başlatılan altyapı yatırımları,
birçok sektörü canlandırmış ve bu sektörlerde önemli istihdam olanakları ortaya çıkmıştır. Çok sayıda
paydaş ve yüklenicinin yer aldığı doğal gaz dağıtım sistemlerinde; genel olarak, alt yapı yatırımlarının
projelendirilmesi ve uygulanması, bakım-onarım, işletme ve acil durum çalışmaları ile iç tesisat ve
müşteri hizmetleri gibi konularda değişik süreçler işletilmektedir. Bir doğal gaz dağıtım sistemi
birbirleri ile bağlantılı dört temel süreçten meydana gelir. Bu süreçler ve aralarındaki ilişkiler aşağıda
Şekil 1’de gösterilmiştir.

Yapım
Süreçleri

İşletme
Süreçleri

İç Tesisat
Süreçleri

Müşteri
Hizmetleri
Süreçleri

Şekil 1. Doğal Gaz Dağıtım Sistemlerinde Temel Süreçler
İlgili mevzuat ve kabul görmüş uygulamalar incelendiğinde, yapım süreçleri dağıtım şebekelerinin
tasarımı ve planlanması, mal ve hizmet satın alma ve yapım ve yüklenici denetimi faaliyetlerini
kapsamaktadır. Yapım süreçlerinde dağıtım sisteminin fiziksel bileşenlerinin güvenilirliğinin
sağlanması ön plana çıkmaktadır. Yapım süreçlerinin çıktısı olan dağıtım sistemi bileşenlerinin bakım
ve kontrolü ile acil durum faaliyetleri işletme süreçlerinin kapsamında yer alır. İşletme süreçleri ile
dağıtım sistemi bileşenlerinin güvenilirliğinin sürdürülmesi esastır. İç tesisat süreçleri, tesisatçı
firmaların sertifikalandırılması ve denetimi ile doğal gaz tesisatlarının tasarım ve yapım kontrolleri
faaliyetlerinden oluşur. İç tesisat süreçleri ile yakından ilişkili olan müşteri hizmetleri süreçleri ise,
müşteri sözleşmeleri, tahakkuk ve faturalandırma ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerini kapsar. İç
tesisat ve müşteri hizmetleri süreçlerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi
temel ilke olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, dağıtım sistemlerinin müşteriler ile doğrudan ilişkili süreçleri olan iç tesisat
süreçleri ele alınmıştır. Doğal gaz mevzuatına göre, iç tesisatların tasarımı ve yapımı sertifikalı
tesisatçı firmalar tarafından gerçekleştirilirken, tasarımların ve yapımların uygunluk kontrolleri
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dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Sertifikalı firmalar, tamamlanan iç tesisat projelerini dağıtım
şirketinin onayına sunar, projenin onaylanması durumunda tesisatın yapımına başlar. Sertifikalı
firmalar, yapımı tamamlanan tesisatlarının uygunluk kontrolü ve gaz açma işlemleri için dağıtım
şirketinden randevu talebinde bulunur. Dağıtım şirketleri, iç tesisat kontrollerini gerçekleştiren kontrol
mühendislerinin günlük programları doğrultusunda bu randevulara cevap verir. Bu sürecin tüm
aşamaları Ekte sunulan akış şemasından görülebilir. Randevu süresi, randevunun talep edildiği
mevsime, dağıtım şirketinin kontrol mühendisi ve diğer personel sayısına ve abone sayısına bağlı
olarak değişebilir. İç tesisat süreçleri, özellikle sonbahar aylarında, randevu taleplerinin ve abone
baskılarının artması ile birlikte dağıtım şirketlerinin darboğaz süreçleri haline gelmektedir. Diğer
taraftan sertifikalı firmalar, projelendirme, yapım ve tesisat kontrolü ve gaz açma faaliyetlerini, yoğun
bir müşteri baskısı ve zaman kısıtları içerisinde planlayarak, organize ederek ve uygulayarak
müşterilerini memnun etmek durumundadır. Birçok sertifikalı firmanın başarısızlık yaşadığı böyle bir
çalışma ortamı, iç tesisatların tasarım, yapım ve kontrol faaliyetlerinde kalite, maliyet ve hız
bakımından bir veya birkaç tarafın (genellikle abone) memnuniyetsizliği ile sonuçlanmaktadır. Bu
sorunların temelinde, dağıtım şirketlerinin ve sertifikalı firmaların iş planlaması yapmalarını
zorlaştıran, çok sayıda sertifikalı firmadan gelen proje onay ve tesisat kontrol randevu taleplerinin
miktar ve zaman belirsizliği ile dağıtım şirketlerinin bu taleplere vereceği cevapların belirsizliği vardır.
Bu belirsizliklerin en aza indirilmesinde, dağıtım şirketlerinin benimsediği iç tesisat kontrolü süreç
yönetim modeli ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, dağıtım şirketlerinde ve sertifikalı firmalarda kalite, maliyet, hız ve müşteri
memnuniyeti açılarından iç tesisat kontrollerinin etkinliğini artırmaya yönelik yeni bir süreç yönetim
modeli önermektir. Bu süreç yönetim modelinin geliştirilmesinde, iç tesisat kontrol sürecindeki
belirsizliklerin en aza indirilmesi, sürecin standardizasyonu, yalınlaştırılması, düzgünleştirilmesi ve
süreçte kesintisiz iş akışının sağlanması temel alınmıştır. Yeni süreç yönetim modeli, Konya şehir
doğal gaz dağıtım sisteminde uygulanmış ve elde edilen sonuçlar, geçmiş dönemler ile karşılaştırılarak
sunulmuştur.
Bu çalışmada ayrıca, başta dağıtım şirketleri tarafından önemi vurgulanan iç tesisat sektörünün
performans analizi ve iç tesisat yapım ve kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi ihtiyacı üzerinde
durulmuştur. Çalışma kapsamında, doğal gaz iç tesisat sektöründeki tarafların, müşteri odaklılık ilkesi
doğrultusunda performans analizinin yapılabilmesi için bir çerçeve sunulmuştur. Bu çerçeve
doğrultusunda, doğal gaz iç tesisat sektöründe proje ve tesisat kalitesinin artırılması, yapım ve kontrol
maliyetlerinin azaltılması, yapım ve kontrol sürelerinin kısaltılması ve iç tesisat yapımında hizmet
kalitesinin artırılması amacıyla özellikle sertifikalı firmalara yönelik süreç iyileştirme yaklaşımları
önerilmiştir. Çalışma kapsamında önerilen süreç iyileştirme yaklaşımları, sertifikalı firmaların insan
kaynakları, altyapı olanakları ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Süreç
iyileştirme yaklaşımlarının belirlenmesi ve olgunlaştırılması aşamasında, çok sayıda sertifikalı firma
yetkilisinin, doğal gaz abonelerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve sektördeki değişik tarafların
görüşlerinden yararlanılmıştır. Dünyanın temiz enerji kaynaklarına her zamankinden fazla ihtiyaç
duyduğu günümüzde, şehirlerde doğal gaz kullanımının sağlam temeller üzerinde ilerleyerek, kaliteli
ve güvenli bir biçimde yaygınlaştırılması için, sorumluluk sahibi tarafların görevlerini yerine
getirmelerine katkı sağlayacak unsurlar ve fırsatlar vurgulanmıştır.
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Önerilen yeni süreç yönetim modeli çalışmanın ikinci bölümünde verilmiştir. Üçüncü bölümde,
önerilen yeni süreç yönetim modelinin uygulama bulguları sunulmuştur. Dördüncü bölüm, sertifikalı
firmaların performanslarının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlara ayrılmıştır. Beşinci bölümde,
çalışmanın sonuçları ve ileriye yönelik çalışma önerileri verilmiştir.
2. İÇ TESİSAT DENETİMİ İÇİN YENİ BİR SÜREÇ YÖNETİM MODELİ
Türkiye’de doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından iç tesisat kontrollerinde yaygın olarak izlenen süreç
yönetim modelinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Sertifikalı firmalar projesi onaylanmış
tesisatları için herhangi bir gün kontrol randevusu talep edebilir. Dağıtım şirketi kontrol taleplerine
kontrol mühendisi sayısı ve bu mühendislerin mevcut programları doğrultusunda randevu verir. Bir
sertifikalı firma, proje onay zamanlarına bağlı olarak aynı gün içerisinde birkaç defa randevu talebinde
bulunabilir. Dağıtım şirketi sertifikalı firmaların randevularını mümkün olduğunca aynı güne
toplamaya çalışır. Randevu günü ve saati geldiğinde dağıtım şirketinin kontrol mühendisi ve sertifikalı
firma mühendisi ve ustaları kontrolün gerçekleştirileceği adreste bulunur ve kontrol işlemi
gerçekleştirilir.
Yukarıda açıklanan geleneksel süreç yönetim modelinin olumsuz olabilecek yanları aşağıda
sıralanmıştır:


Sertifikalı firmaların projesi onaylanmış tesisatları için herhangi bir gün kontrol randevusu talep
edebilmesi nedeniyle, hangi firmanın ne zaman ve kaç adet kontrol talebinde bulunacağı dağıtım
şirketi tarafından tahmin edilememektedir.



Dağıtım şirketi kontrol taleplerine kontrol mühendisi sayısı ve bu mühendislerin mevcut
programları doğrultusunda randevu verdiği için, sertifikalı firmalar randevu gün ve saatlerine
genellikle müdahale edememektedirler. Sertifikalı firmalar, randevu günü ve saati belirleninceye
kadar müşterilerine gaz açma günü ve saati hakkında herhangi bir bilgi verememektedirler.



Dağıtım şirketi açısından tesisat kontrol taleplerinin zaman ve miktar belirsizliği ile sertifikalı
firma açısından randevu günü ve saati belirsizliği, hem dağıtım şirketi hem de sertifikalı firmalar
açısından iş planlaması ve organizasyon becerilerini sınırlandırmaktadır. Sınırlı iş planlaması ve
organizasyon becerileri, başta müşteri memnuniyetsizliği olmak üzere çok sayıda olumsuz durumu
da beraberinde getirmektedir.



Sertifikalı firmalar, çok sayıda tesisatının kontrolünün aynı gün içerisinde gerçekleştirilmesini
isteseler bile, mevcut süreç yönetim modeli doğrultusunda dağıtım şirketinin sertifikalı firmaların
randevularını aynı güne toplaması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, sertifikalı
firmalar haftada birkaç defa tesisat kontrolüne çıkmak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum,
sertifikalı firmalar açısından önemli zaman ve maliyet kaybı olarak düşünülebilir.



Dağıtım şirketi kontrol mühendisinin, randevu adresine sertifikalı firma personelinden bağımsız
olarak gitmesi çoğu zaman adres bulamama ve zaman kaybı problemlerine neden olmaktadır.

Dağıtım şirketlerinde yaygın olarak kullanılan mevcut süreç yönetim modelinin yukarıda sıralanan
olumsuz yanlarının temelinde “sistemdeki belirsizliklerin” olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, iç tesisat
denetimi için geliştirilecek olan alternatif bir modelin sistemdeki bu belirsizlikleri ortadan kaldıracak
veya en aza indirecek nitelikte olması gerekmektedir.
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İç tesisat kontrol sürecinin saha çalışması gerektiren operasyonları, sahaya yönelik problemlerin
çözümü için ayrı tasarımlar, uygulamalar ve uzmanlıklar gerektirmektedir. Proje onay ve tesisat
kontrol faaliyetlerinin her ikisinin dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi bu faaliyetlerin
birbirlerinin performanslarını olumsuz etkilediği gözlenmektedir. Örneğin; bir proje onay mühendisi,
mühendis ihtiyacı durumunda tesisat kontrolü için sahaya çıkabilmekte, bu da proje onay
faaliyetlerinin aksatabilmektedir. Doğal gaz mevzuatı, dağıtım şirketlerine iç tesisat kontrolleri
sürecinde alternatif bir uygulama imkânı sunmaktadır. Mevzuata göre, dağıtım şirketinin iç tesisat
kontrollerini kendisinin gerçekleştirebileceğini belirtirken, bu kontrollerin sertifikalandırılmış bir
kontrol firması tarafından yürütülebilmesine izin de vermektedir. Bu çalışmada, iç tesisat denetimi için
yeni bir süreç yönetim modeli önerilmiştir. Önerilen süreç yönetim modelinde iki temel hedef üzerinde
durulmaktadır. Bunlar:


İç tesisat proje onay ve tesisat kontrol faaliyetlerinin birbirinden ayrılarak, tesisat kontrol ve gaz
açma faaliyetlerinin sertifikalı kontrol firmasına devredilmesi.



Mevcut çalışma sistemindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi.

Önerilen süreç yönetim modelinde, iç tesisat proje onay ve yapım kontrol süreçlerinin birbirlerinden
ayrılarak, proje kontrolünün dağıtım şirketi tarafından yürütülmesi, tesisat kontrolü ve gaz açma
işlemlerinin bağımsız bir sertifika sahibi kontrol firmasına devredilmesi öngörülmektedir. Önerilen iç
tesisat denetim modeline göre, sistemdeki üç taraf arasındaki ilişkiler aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir.

Sertifikalı
Tesisatçı Firmalar

Tesisat Onayı/
Reddi Bilgisi

Proje Onay Müracaatı
Proje Onayı/Reddi

Tesisat Onayı/
Reddi Bilgisi

Haftalık Tesisat
Kontrol Talebi

Dağıtım
Şirketi

Proje
Onayı Bilgisi

Sertifikalı Kontrol
Firması
Şekil 2. Önerilen İç Tesisat Denetim Modeli
Önerilen süreç yönetim modeli ile mevcut çalışma sistemindeki belirsizliklerin en aza indirilmesi
amacıyla, her bir sertifikalı firmaya, tamamlanan tesisatlarının kontrolü ve gaz açma için haftanın
belirli bir günü verilecektir. Firmalar, geçmiş dönemlerde yaptıkları iş miktarları doğrultusunda eşit
ağırlıklı gruplara ayrılarak her bir grup için haftanın bir günü tesisat kontrolü ve gaz açma günü
olacaktır. Önerilen iç tesisat denetimi süreç yönetim modelinin iş akış şeması Şekil 3’de verilmiştir.
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Zaman Çizelgesi (Gün – Saat)
1. Gün – 12.00

Sertifikalı Firma Tesisat
Kontrol Talebi

Tesisat Bildirim
Formu

Hayır
Kabul?
Evet
1. Gün – 15.00

Günlük Kontrol Listesinin
Oluşturulması

Günlük Kontrol
Listesi

1. Gün – 17.00

Denetçi Günlük Kontrol
Programlarının Hazırlanması

Denetçi Günlük
Kontrol Prog.

2. Gün – 10.00

Kontrol Programlarının
Firmalara Duyurulması

3. Gün – 08.30 ile 17.30 arası

Programlar Doğrultusunda
Kontrollerinin Yapılması

Hayır

Onay?
Evet
Gaz
Açma

4. Gün – 10.00

Doğal Gaz
Uygunluk Belgesi

Günlük Kontrol Sonuçlarının
Dağıtım Şirketine Bildirimi

Şekil 3. Önerilen İç Tesisat Denetim Modelinin İş Akış Şeması
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Planlama Aşaması:
Önerilen denetim modelinin uygulamaya geçirilmesinde yapılması gereken ilk iş, sertifikalı firmaların
kontrol günlerinin belirlenmesidir. Bir haftadaki çalışma günü sayısının 6 olduğu düşünülürse,
sertifikalı firmalar 6 gruba ayrılacaktır. Firmaların geçmiş dönemlerdeki iş hacimleri incelenerek, her
bir grubun iş yükü toplamının mümkün olduğunca eşit olmasına özen gösterilmelidir. Planlama
aşamasında, kontrol firması, uygulamada kullanacağı dokümantasyonu hazırlamalıdır. Firma
gruplarının belirlenmesinin ve dokümantasyonun hazırlanmasının ardından, firmaların yeni denetim
modeli hakkında bilgilendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmelidir.
Uygulama Aşaması:
Önerilen iç tesisat denetim modelinin uygulama adımları ve her bir adımın en geç gerçekleştirilme
zamanı Şekil 3’de verilmiştir. Buna göre;
Adım 1. Tesisat kontrol uygulamalarının ilk adımı, sertifikalı firmanın tesisat kontrol talebini kontrol
firmasına iletmesi ile başlar. Sertifikalı firmalar, ilgili haftada projesi onaylanmış ve tüm yapım
işlemleri tamamlanmış tesisatlarından kontrol edilmesini istedikleri tesisatlara ait bilgileri Tesisat
Bildirim Formu’na listeleyerek kontrollerin başlama saatinden en geç 36 saat önce kontrol firmasına eposta veya faks aracılığı ile bildirir. Örnek bir Tesisat Bildirim Formu aşağıda Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Tesisat Bildirim Formu
Adım 2. Kontrol firması, kontrolü talep edilen tesisatların kontrolüne ve gaz açımına engel olabilecek
herhangi bir durum olup olmadığını dağıtım şirketi iç tesisat bölümü ile ortaklaşa belirleyerek tesisat
kontrol taleplerini onaylar veya reddeder. Tesisat kontrol talebi onaylanan tesisat bilgileri Günlük
Kontrol Listesi’ne listelenir. Örnek bir Günlük Kontrol Listesi aşağıda Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Günlük Kontrol Listesi
Adım 3. Kontrol firması, Günlük Kontrol Listesi’ndeki tesisatları, yük dağılımı mümkün olduğunca
eşit olacak şekilde kontrol mühendislerine dağıtarak Denetçi Günlük Kontrol Programı’nı hazırlar. Bir
kontrol mühendisinin günlük kontrol programında bir veya daha fazla sayıda sertifikalı firmanın
tesisat kontrolleri bulunabilir. Örnek bir Denetçi Günlük Kontrol Programı aşağıda Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 6. Denetçi Günlük Kontrol Programı
Adım 4. Hazırlanan Denetçi Günlük Kontrol Programları doğrultusunda, her bir sertifikalı firmanın
tesisat kontrollerinin başlama ve bitiş saatleri ile kontrol mühendisi ilgili sertifikalı firmaya ile
kontrollerin başlama saatinden 24 saat önce e-posta aracılığı bildirilir.
Adım 5. Denetçi Günlük Kontrol Programları doğrultusunda, sertifikalı firma mühendisi ile kontrol
mühendisi kontrol firmasının merkezinde buluşarak kontrol adreslerine birlikte ve aynı araçla giderek
tesisat kontrol işlemlerini gerçekleştirirler. Kontrol sonucu projeye ve şartnameye uygun olan tesisatlar
onaylanarak gaz açma işlemi gerçekleştirilir ve Doğal Gaz Uygunluk Belgesi düzenlenir. Sertifikalı
firma, uygunluk verilmeyen tesisatları için bir sonraki hafta yeniden tesisat kontrol talebinde bulunur.
Adım 6. Kontrol mühendisleri, onay verdikleri tesisatların uygunluk belgelerini her günün sonunda
kontrol firmasının koordinatörüne teslim ederler. Koordinatör kontrol sonuçlarını kayıt altına alır,
belgelerini arşivler ve dağıtım şirketine gerekli belgeleri iletir.
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Sertifikalı firmaların ve kontrol firmasının Şekil 2’de verilen zaman çizelgesine riayet etmesi, yukarıda
adım adım anlatılan yeni süreç yönetim modelinin başarısının ön koşuludur.
3. UYGULAMA BULGULARI
Bu çalışmada önerilen iç tesisat denetimi süreç yönetim modeli, bağımsız bir sertifikalı kontrol firması
ile Konya şehir doğal gaz dağıtım sisteminde uygulanmıştır. Planlama ve uygulama aşamaları ile
uygulama bulguları aşağıda anlatılmıştır.
Planlama Aşaması:
Bu aşamada ilk olarak sertifikalı firmalar geçmiş 12 aylık iş yükleri dikkate alınarak 6 gruba ayrılmış
ve kontrol günleri belirlenmiştir. Konya’da faaliyet gösteren firmalar, ait oldukları gruplar ve kontrol
günleri aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Sertifikalı Firma Grupları ve Kontrol Günleri
Grup No Gruptaki Firma Sayısı Kontrol Günü

Tesisat Bildirim Günü

1

23

Pazartesi

Bir önceki hafta Cuma

2

25

Salı

Bir önceki hafta Cumartesi

3

25

Çarşamba

Pazartesi

4

29

Perşembe

Salı

5

23

Cuma

Çarşamba

6

21

Cumartesi

Perşembe

Pazar günleri kontrol günleri olarak belirlenmemiştir. Uygulanacak yeni model, organize edilen bir
toplantı ile tüm sertifikalı firmalara anlatılmış ve oluşturulan haftalık kontrol çizelgesi aynı toplantıda
firmalara duyurulmuştur. Planlama aşamasında ayrıca, bu çalışmanın İkinci Bölümünde verilen
dokümantasyon hazırlanmış, Tesisat Bildirim Formları sertifikalı firmalara e-posta aracılığı ile
gönderilmiştir.
Planlama aşamasının yukarıda belirtilen faaliyetlerine paralel olarak, tesisat kontrollerinde görev
alacak, doğal gaz iç tesisatı konusunda tecrübeli Kontrol Mühendisleri’ne teorik ve pratik tesisat
kontrolü, doğal gaz piyasası mevzuatı ve kişiler arası iletişim başlıkları altında toplam 60 saatlik
eğitim verilmiştir. Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan mühendisler, Kontrol Mühendisi
olarak görev yapmaya başlamışlardır.
Uygulama Aşaması:
Uygulama ilk günü olan Pazartesi için, kontrol günü Pazartesi olarak belirlenen sertifikalı firmalardan
toplantıyı müteakip ilk Cuma günü saat 12:00’a kadar kontrol taleplerini kontrol firmasına
iletmelerinin istenmesi ile önerilen süreç yönetim modelinin uygulaması başlatılmıştır. Önerilen
model, kontrol mühendislerine verilen eğitimler, yapılan bilgilendirmeler, hazırlanan dokümantasyon
ve öngörülen iş akışı doğrultusunda, planlandığı şekilde uygulama geçirilmiştir. Özellikle ilk 2 haftada
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bir takım sorunlar ile karşılaşılmış olsa bile, bu sorunlar ilerleyen zaman içerisinde hayata geçirilen
düzeltici ve önleyici faaliyetler ile ortadan kaldırılmıştır.
Bulgular:
Önerilen yeni modelin başarısının ve eski çalışma sistemine karşı üstünlüklerinin belirlenmesi
amacıyla, uygulama başlangıcından yaklaşık 8 ay sonra Konya’daki sertifikalı firmalara yönelik bir
anket çalışması yapılmıştır. Uygulanan yeni modelinin başarısını 6 farklı boyutta değerlendirmek
amacıyla hazırlanan Likert tipi kısa anket, ana kütleyi temsil eden 35 sertifikalı firmada uygulanmıştır.
Sertifikalı firmalara 6 farklı soru yöneltilmiş ve katılımcılardan her bir soruya Kesinlikle Katılıyorum
(5) ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) seçenekleri arasında 1 ile 5 aralığında puanlanan beş farklı
düzeyden birinde yanıt vermesi istenmiştir.
Ankete katılan sertifikalı firmalardan “müşterilerimizin memnuniyet düzeyi arttı” görüşüne firmaların
%3’ü “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını verirken, %3’ü “Katılmıyorum”, %3’ü “Kısmen
Katılıyorum”, %57’si “Katılıyorum” ve %34’ü “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil
7’de müşteri memnuniyetindeki artış ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.

Müşteri Memnuniyetimiz Arttı

Cevap Veren Firma Sayısı

25
%57

20
15

%34

10
5
%3

%3

%3

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

0
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 7. Müşteri Memnuniyetindeki Artışa İlişkin Cevapların Dağılımı
“İş planlaması ve organizasyon kabiliyetimiz arttı” görüşüne firmaların %3’ü “Kesinlikle
Katılmıyorum” cevabını verirken, %3’ü “Kısmen Katılıyorum”, %57’si “Katılıyorum” ve %37’si
“Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil 8’de iş planlaması ve organizasyon kabiliyetindeki
artış ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.
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İş Planlaması ve Organizasyon Kabiliyetimiz Arttı

Cevap Veren Firma Sayısı

25
%57

20
15

%37

10
5
%3
0
Kesinlikle
Katılmıyorum

%3

0
Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 8. İş Planlaması ve Organizasyon Kabiliyeti Artışına İlişkin Cevapların Dağılımı
“Tesisatlarımızın yapım süresi kısaldı” görüşüne firmaların %6’sı “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını
verirken, %29’u “Katılmıyorum”, %17’si “Kısmen Katılıyorum”, %40’ı “Katılıyorum” ve %9’u
“Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil 9’da tesisat yapım süresinin kısalması ile ilgili
soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.

Tesisat Yapım Süremiz Kısaldı

Cevap Veren Firma Sayısı

16

%40

14
12

%28

10
8

%17

6
4
2

%9

%6

0
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 9. Tesisat Yapım Süresindeki Kısalmaya İlişkin Cevapların Dağılımı
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“Tesisatlarımızın kalite düzeyi arttı” görüşüne firmaların %6’sı “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını
verirken, %29’u “Katılmıyorum”, %17’si “Kısmen Katılıyorum”, %40’ı “Katılıyorum” ve %9’u
“Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil 10’da tesisat kalite düzeyindeki artış ile ilgili
soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.
Tesisatlarımızın Kalite Düzeyi Arttı

Cevap Veren Firma Sayısı

16

%40

14
12

%28

10
8

%17

6
4
2

%9

%6

0
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 10. Tesisatların Kalite Düzeyinin Artışına İlişkin Cevapların Dağılımı
“Tesisat yapım ve kontrol maliyetlerimiz azaldı” görüşüne firmaların %9’u “Kesinlikle
Katılmıyorum” cevabını verirken, %23’ü “Katılmıyorum”, %14’ü “Kısmen Katılıyorum”, %40’ı
“Katılıyorum” ve %14’ü “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil 11’de tesisat yapım ve
kontrol maliyetlerindeki azalma ile ilgili soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.
Tesisat Yapım ve Kontrol Maliyetlerimiz Azaldı

Cevap Veren Firma Sayısı

16

%40

14
12
10

%23

8

%14

6
4

%14

%9

2
0
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 11. Tesisat Yapım ve Kontrol Maliyetlerindeki Azalmaya İlişkin Cevapların Dağılımı
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“Personelimizin motivasyonu arttı” görüşüne firmaların %6’sı “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını
verirken, %6’sı “Katılmıyorum”, %17’si “Kısmen Katılıyorum”, %60’ı “Katılıyorum” ve %11’i
“Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Şekil 12’de personel motivasyonundaki artış ile ilgili
soruya verilen cevapların dağılımı gösterilmiştir.

Personelimizin Motivasyonu Arttı
25

Cevap Veren Firma Sayısı

%60
20
15
10
%17
5

%11
%6

%6

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

0
Kısmen Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Şekil 12. Personel Motivasyonu Artışına İlişkin Cevapların Dağılımı
Elde edilen sonuçlar, uygulanan yeni modelin ankete konu olan tüm boyutlarda sertifikalı firmalar ve
sektör açısından bir gelişim kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, anketteki sorulara
verilen yanıtların ortalama puanları hesaplandığında aşağıda Tablo 2’de verilen ortalama puanlara
ulaşılmıştır.
Tablo 2. Ankette Alınan Cevapların Ortalama Puanları
Performans Göstergesi

Ortalama Puan

İş planlaması ve organizasyon kabiliyetimiz arttı

4,24

Müşterilerimizin memnuniyet düzeyi arttı

4,15

Personelimizin motivasyonu arttı

3,65

Tesisat yapım ve kontrol maliyetlerimiz azaldı

3,26

Tesisatlarımızın yapım süresi kısaldı

3,21

Tesisatlarımızın kalite düzeyi arttı

3,21

Tablo 1 incelendiğinde, yeni süreç yönetim modelinin eski çalışma sistemine göre en önemli iki
avantajının sertifikalı firmalara sağladığı iş planlaması organizasyon kabiliyeti ve müşterilerdeki
memnuniyet artışı olduğu söylenebilir. Altı farklı boyutta elde edilen sonuçlar birlikte
değerlendirildiğinde, önerilen yeni modelin dağıtım şirketi, sertifikalı firmalar ve müşteri açısından
önemli katkılar sağladığı söylenebilir.
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4. SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, doğal gaz piyasasında yürütülen tüm
faaliyetlerde, kaliteyi, güvenliği, çevreye duyarlılığı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Bu konuda birincil düzeyde sorumluluk sahipleri dağıtım şirketleri olmasına rağmen, dağıtım şirketleri
tarafından sertifikalandırılan iç tesisat firmalarının, kalite ve müşteri memnuniyeti boyutlarındaki
rolleri göz ardı edilemez. Sertifikalı firmalarının bu rollerini yerine getirebilmesi için, nitelikli ve
eğitimli insan kaynaklarına, yeterli bir altyapıya ve etkin bir yönetim sistemine sahip olmaları
kaçınılmazdır. Herhangi bir dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren sertifikalı firmalar bu üç açıdan
incelendiğinde, firmalar arasındaki farklılıklar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bu farklılıklar
özellikle yatırımlara yeni başlanmış bölgelerde daha belirgin hale gelmektedir.
Bu çalışmada, sertifikalı firmaların performanslarının geliştirilmesi amacıyla benimsenebilecek bazı
yaklaşımlar önerilmiştir. Bu yaklaşımların, Üçüncü Bölümde önerilen iç tesisat denetim modeli ile
birlikte uygulamaya geçirilmesinin, sektöre önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
4.1. Doğal Gaz İç Tesisat Sektörü
Doğal gaz iç tesisat sektörü, karmaşık ve hassas bir tedarik ağından meydana gelmektedir. Sektörün
tedarik ağındaki temel taraflar ve aralarındaki ilişkiler aşağıda Şekil 13’de verilmiştir. Şekil 13’te
belirtilen tedarik ağında; müşteri dışındaki tüm taraflar daha fazla kar elde etmeyi beklemektedir.
Sektörün mevcut yapısı dikkate alındığında, daha fazla kar elde etmenin iki temel yöntemi vardır: i)
müşteri memnuniyetini artırarak daha fazla müşteri kazanmak, ii) maliyetleri azaltmak.
Diğer
Tedarikçiler
Malzeme
Tedarikçileri

Sigorta
Şirketi

Cihaz
Tedarikçileri

Sertifikalı
Firma

Tesisat Kontrol
Firması

Cihaz
Servisleri

Müşteri

Dağıtım
Şirketi

Şekil 13. Doğal Gaz İç Tesisat Sektörü Tedarik Ağı
Doğal gaz iç tesisat sektöründe müşteriyi memnun etmek için; i) tarafların her birinin bireysel
performanslarının geliştirilmesi, ii) tarafların birkaçının birbirleri ile etkileşimi ile ortaklaşa yürütülen
süreçlerin performanslarının geliştirilmesi gerekir. Şekil 13’te verilen doğal gaz iç tesisat sektöründeki
temel tarafların, sürecin değişik aşamalarına ilişkin performans göstergeleri Ek I’de verilmiştir.
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Sektördeki müşteri memnuniyeti düzeyinin ölçüsü, Ek I’de verilen performans göstergelerinin
bileşkesidir.
İç tesisat yapım ve kontrol sürecinin en önemli unsuru sertifikalı firmalardır. Sektördeki pek çok
tedarikçi ile ilişki içerisinde olan sertifikalı firmalar ağın kritik noktasını oluşturmaktadır. Sertifikalı
firmalar; tesisat malzemeleri tedarikçilerinden, cihaz tedarikçilerine, tesisat kontrol firmasından,
dağıtım şirketine ve müşteriye kadar, süreçte yer alan tüm taraflarla ilişki içerisindedir. Bu durum;
sertifikalı firmaların kritik bir konuma gelmesi ve tedarik ağının etkin bir biçimde işletilebilmesi için
geliştirilmesi gereken temel taraf olması sonucunu ortaya koymaktadır.
Süreçteki tüm tarafların ulaşmak istediği sonuç; müşteri memnuniyetini sağlayarak daha fazla müşteri
elde etmek olmalıdır. Bu doğrultuda, müşteri ile irtibatı olan her bir tarafın hem bireysel olarak hem de
diğer taraflarla ortaklaşa geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, sertifikalı firmaların
performansını iyileştirmek amacıyla, iç tesisat yapım ve kontrol sürecinin özellikle sertifikalı firmalar
ile ilgili boyutlarının geliştirilmesine yönelik sistem yaklaşımı, süreç yönetimi, pazarlama, insan
kaynakları yönetimi ve bilgi teknolojisi tabanlı araç ve teknikler önerilecektir. Bu yaklaşımların
uygulanması ile sertifikalı firmalar için aşağıdaki kazanımlar elde edilecektir:


İç tesisat proje ve tesisat kalitesinin artırılması



İç tesisat yapım ve kontrol maliyetlerinin azaltılması



İç tesisat yapım ve kontrol sürelerinin kısaltılması



İç tesisat yapımında hizmet kalitesinin artırılması

Bir sertifikalı firma için yukarıdaki kazanımların elde edilmesi, sertifikalı firmanın müşteri
memnuniyetinin artırılması, daha fazla müşteri elde etmesi ve dolayısıyla daha fazla kar elde etmesi
anlamına gelir.
Sertifikalı firmalar için temel performans geliştirme yaklaşımı, yukarıdaki kazanımların elde
edilebilmesi için sertifikalı firmaların yönetim sistemlerini iç tesisat yapım ve kontrol süreci ve
uluslararası standartlar doğrultusunda yeniden yapılandırmak ve çalışanlarının bilinç, bilgi ve beceri
düzeylerini verilecek eğitimler ile artırmak olmalıdır. Sertifikalı firmaların yönetim sistemlerinin
yeniden yapılandırılması ve çalışanlarının geliştirilmesi amacıyla önerilen performans iyileştirme
çalışmaları aşağıda sunulmuştur.
4.2. Dokümantasyon ve Kayıt Kontrolü
Doğal gaz iç tesisat yapım ve kontrol süreci, çok sayıda alt süreçlerden ve operasyonlardan meydana
gelmektedir. İç tesisat yapım ve kontrol sürecinin çıktıları olan proje, tesisat ve hizmet kalitesinin
artırılması ve hata oranlarının azaltılması, büyük oranda bu operasyonların standardizasyonu ile
sağlanacaktır. Bu amaçla, sertifikalı firmaların sahip olduğu tüm süreçlere ve gerçekleştirdiği tüm
operasyonlara ait prosedürler, operasyon planları, çalışma talimatları, formlar vb. dokümanlar
hazırlanarak ve uygulamaya geçirilebilir.
Bu yaklaşım ile sertifikalı firmalarda, iç tesisat projelendirme ve yapım süreçlerinin tamamını
izlemeye ve düzenli bir arşivlemeye yönelik bir sistem kurulabilir. Yapılacak bu dokümantasyon ve
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kayıt kontrolü çalışmaları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda
gerçekleştirilebilir.
4.3. Altyapı ve Çalışma Ortamı
Sertifikalı firmalar, kaliteli iç tesisat projelendirmesi, yapımı, kontrolü ve hizmeti için, yeterli, bakımlı
ve düzenli bir altyapıya ve çalışma ortamına sahip olmalıdırlar. Yapılan araştırmalara göre, iç tesisat
yapım sürelerinin uzamasının, yapım maliyetlerinin artmasının, tesisatlara uygunluk verilmemesinin
ve ev veya işyerlerine aşırı tahribat verilmesinin en önemli nedenlerinden birisi, sertifikalı firmaların
sahip olduğu yetersiz makine, araç-gereç ve el aletleri gibi altyapı elemanlarıdır.
Sertifikalı firmaların makine, araç-gereç, el aletleri gibi olası altyapı eksiklikleri giderilmelidir.
Bununla birlikte, yapılan operasyonların sürelerinin kısaltılmasına veya kalitesinin artırılmasına katkı
sağlayacak alternatif araç-gereçler araştırılmalı ve kullanılmalıdır. Sertifikalı firmaların iki tür çalışma
ortamı vardır. Bunlar:


İdari faaliyetlerin gerçekleştirildiği hizmet büroları



Tesisat yapım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müşteri evleri veya işyerleri

Hizmet bürolarının, personelin ergonomik ve verimli bir biçimde çalışabileceği, müşteriye olumlu
izlenim verecek, karmaşıklığa izin vermeyecek ve stok kontrolü kolayca yapılabilecek biçimde
düzenlenmesi önemlidir. Müşteri mülkiyetinde gerçekleştirilen tesisat yapım faaliyetlerinin, müşteriye
en az rahatsızlığı verecek ve en az tahribata yol açacak şekilde yürütülebilmesi için, yapım personeline
eğitim verilmelidir.
4.4. İş Planlaması ve Organizasyon
İç tesisat yapım ve kontrol sürecinin etkin bir biçimde yönetilebilmesi, Şekil 13’te verilen tedarik
ağındaki taraflar arasında etkin bir biçimde koordinasyonun sağlanması ile mümkün olacaktır. Tedarik
ağındaki koordinasyonun sağlanabilmesi için, sertifikalı firmalar tarafından aşağıdaki çalışmaların
yapılması önerilir.


Sezonluk, aylık ve haftalık talep tahminleri yapmalı ve bu tahminler doğrultusunda ana üretim
planları hazırlanmalıdır.



Hazırlanan ana üretim planları doğrultusunda, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite planlaması ve
işgücü/ekip planlaması yapılmalıdır.



Müşterilerden gelen talepler ve hazırlanan planlar doğrultusunda her hafta başında haftalık iş
programları ve her gün bir sonraki gün için günlük iş programları yapılmalıdır.



Hazırlanan haftalık ve günlük iş programlarının aksamadan yürütülebilmesi için firma içi görev,
yetki ve sorumluluklar net bir biçimde tanımlanmalıdır.

Sertifikalı firmalarda yukarıdaki planlama ve programlama çalışmalarının yapılabilmesi ve
sürdürülebilmesi için uygulanması öngörülen organizasyon yapısı aşağıda Şekil 14’te verilmiştir.
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İç Tesisat
Koordinatörü

Yetkili
Mühendis

Pazarlama
Sorumlusu

Yapım
Sorumlusu

Yapım
Ekipleri

Şekil 14. Sertifikalı Firmalar için Öngörülen Organizasyon Yapısı
Yukarıda verilen organizasyon yapısı içerisinde en önemli rol, İç Tesisat Koordinatörü pozisyonuna
verilmiştir. İç Tesisat Koordinatörü tarafından gerçekleştirilebilecek görevler aşağıda ana hatlarıyla
listelenmiştir.


Talep tahminlerinin yapılması, sezonluk, aylık ve haftalık üretim planlarını hazırlamak



Haftalık ve günlük iş programlarını hazırlayarak, bu programların uygulanmasını sağlamak



İç tesisat yapım ve kontrol sürecinin, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülebilmesi
için, Şekil 13’de gösterilen iç tesisat sektörü tedarik ağındaki taraflar ile iletişimi ve
koordinasyonu sağlamak (Örneğin; müşteriyi sözleşme işlemleri için yönlendirmek, kontrol
randevusu almak, projeleri onaya sunmak ve izlemek, vb.)



Müşteri memnuniyetini izlemek ve ölçmek

Bu organizasyon yapısındaki her bir pozisyon için ayrı bir kişinin görevlendirilmesi zorunluluğu
olmadığı gibi, bir kişinin ikiden fazla pozisyonda görevlendirilmesi de pratik olarak mümkün
görülmemektedir.
4.5. Pazarlama ve Müşteri İlişkileri
Sertifikalı firmalar genellikle pasif pazarlama yaklaşımlarını benimsemektedirler. Yani, sertifikalı
firmaların müşteri ile iletişimi genellikle, doğal gaz kullanımına karar vermiş bir müşterinin firmaya
başvurması ve teklif verilmesi ile başlamaktadır. Halkın doğal gaz hakkında bilgilendirilmesi ve
kullanımına teşvik edilmesi noktasında sertifikalı firmalar ciddi bir katkı sağlayamamaktadır.
Firmalarda, bu konudaki sorumluluğun tamamen dağıtım şirketinde olduğu gibi bir kanaat hâkimdir.
Dağıtım şirketinin yanı sıra sertifikalı firmalar tarafından da yürütülecek pazarlama faaliyetleri başta
pazarlama faaliyetlerini yürüten firmalar olmak üzere, sektördeki tüm taraflara katkı sağlayacaktır.
Sertifikalı firmalar, izledikleri mevcut pazarlama teknikleri incelemeli, müşteri potansiyellerinin
genişletilebilmesi için uygulanabilecek en uygun pazarlama stratejileri belirlemeli ve bu stratejilerin
uygulanmasını sağlamalıdır.
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4.6. İnsan Kaynakları
Bir işletmenin en önemli kaynağı olan çalışanlar; bu işletmenin geliştirilmesinde de dikkate alınması
gereken temel faktördür. Yukarıda önerilen performans geliştirme yaklaşımları doğrultusunda,
sertifikalı firma çalışanları sürekli eğitimlere tabi tutulmalıdır. Operasyonel ve yönetsel olarak
sınıflandırılabilecek bu eğitimlerle örnek olarak; iç tesisat yapım ve kontrolü, iç tesisat süreç yönetimi,
müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişim, iç tesisat yapımında temizlik, tertip ve güvenlik gibi eğitimler
verilebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Doğal gaz dağıtım sistemlerinin müşteriler ile doğrudan ilişkili süreçleri iç tesisat süreçleridir. İç
tesisat projelerinin ve yapımlarının kontrol aşaması, şehirlerde doğal gaz kullanımının kaliteli ve
güvenli bir biçimde yaygınlaştırılması açısından en kritik aşama olarak değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada iç tesisat kontrollerinin etkinliği artırmaya yönelik yeni bir süreç yönetim modeli
önerilmiştir. Önerilen yeni süreç yönetim modeli, Konya şehir doğalgaz dağıtım sisteminde
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar, geçmiş dönemler ile karşılaştırılarak sunulmuştur. Uygulama
sonuçları, yeni süreç yönetim modelinin, birçok dağıtım şirketi tarafından kullanılan geleneksel
kontrol modeline göre, kalite, maliyet, hız ve müşteri memnuniyeti açılarından önemli üstünlükler
sağladığını göstermiştir.
Çalışma kapsamında ayrıca, doğalgaz iç tesisat sektöründeki tarafların, müşteri odaklılık ilkesi
doğrultusunda performans analizinin yapılabilmesi için bir çerçeve önerilmiştir. Bu çerçeve
doğrultusunda, doğal gaz iç tesisat sektöründe proje ve tesisat kalitesinin artırılması, yapım ve kontrol
maliyetlerinin azaltılması, yapım ve kontrol sürelerinin kısaltılması ve iç tesisat yapımında hizmet
kalitesinin artırılması amacıyla özellikle sertifikalı tesisatçı firmalara yönelik süreç iyileştirme
yaklaşımları önerilmiştir.
Bu çalışmada, dünyanın temiz enerji kaynaklarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu günümüzde,
şehirlerde doğal gaz kullanımının sağlam temeller üzerinde ilerleyerek, kaliteli ve güvenli bir biçimde
yaygınlaştırılması için, sorumluluk sahibi tarafların görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacak
unsurlar ve fırsatlar vurgulanmıştır. İç tesisat denetimi için önerilen yeni süreç modeli Konya’da doğal
gaz dağıtım sektöründe uygulanmış ve sonuçlar müşteri ve sertifikalı firmalar başta olmak üzere
sektördeki tüm taraflarda memnuniyet düzeyini artırmıştır.
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EK I. Doğal Gaz İç Tesisat Sektöründeki Tarafların Performans Göstergeleri
Taraflar
Süreç
İlk Müşteri Başvurusu
ve Bilgilendirme

Dağıtım Şirketi

Sertifikalı Firmalar

Kontrol Firması

- Bilgilendirme ve
İkna Başarısı

- Bilgilendirme ve
İkna Başarısı

- Ortalama Kuyrukta
Bekleme Süresi

- Müşteriyi
Bilgilendirme
Zamanlılığı

-

-

- Keşfe Gitme Süresi

Teklifin Sunulması

-

- Teklif Kabul Oranı
- Uygun Fiyat ve
Ödeme Koşulları

Firma ile Sözleşmenin
İmzalanması

-

Projenin Hazırlanması
ve Onaya Sunulması

-

Abonelik Sözleşmesi
Keşfin Yapılması

Proje Kontrolü
Satınalma ve
Malzeme Yönetimi

Kullanım Sözleşmesi

Tesisatın Yapılması

Tesisat Kontrol
Başvurusu

- Proje İnceleme
Süresi
-

- Ortalama Kuyrukta
Bekleme Süresi

-

-

Tesisat Uygunluk
Kontrolü ve Gaz
Açma

- Regülâtör ve Sayaç
Takma Zamanlılığı
- Müşteriyi
Bilgilendirme
Başarısı

Gaz Açma Sonrası
Hizmetler

- Veznede Ortalama
Kuyrukta Bekleme
Süresi
- Hoşgörü ve Güler
Yüz Başarısı
- Hatalı Fatura Oranı
- Faturalandırma
Tarihi Mevzuata
Uygunluk Oranı
- Acil İhbarlara
Ortalama Ulaşma
Süresi
- Sözleşme Fesih
Süresi
- Kapalı Tesisata
Yeniden Gaz
Vermede Mevzuata
Uygunluk Oranı
- Abone Şikâyetleri
Sayısı

-

Cihaz
Tedarikçileri
-

Cihaz
Servisleri

Müşteri

-

-

-

-

- Abonelik
Sözleşmesinin
Zamanlılığı

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sözleşme İmzalama
Süresi

-

-

-

-

- Proje Hazırlama ve
Onaya Sunma
Süresi

-

-

-

-

- Proje Onay Oranı

-

-

- Malzemeden
Kaynaklanan
Tesisat Ret Oranı

-

- Algılanan Kalite
Düzeyi
- Uygun Fiyat ve
Ödeme Koşulları

- Müşteriyi
Bilgilendirme
Zamanlılığı

-

-

- Tesisat Yapım
Süresi
- Teklife Sadık
Kalma Oranı
- Tamamlanan
Tesisat Oranı
- Müşteri Rahatsızlığı
Başarısı

-

- Kabul Edilen
Başvuru Oranı

- Tesisat Onay Oranı
- Müşteriyi
Bilgilendirme
Başarısı

-

-

-

-

-

-

- Kullanım
Sözleşmesinin
Zamanlılığı

-

-

-

-

-

- Kontrol Randevu
Süresi
- Randevuya
Sadık Kalma
Oranı
- Sağlıklı ve Titiz
Kontrol Başarısı
- Kontrol
Mühendislerinin
İletişim Başarısı
- Müşteriyi
Bilgilendirme
Başarısı

-

-

- Müşteri Taleplerine
Cevap Verebilme
Yeteneği

-

256

- Ürün Garanti
Başarısı

- Cihaz
Çalıştırma
Süresi
- Müşteri
Taleplerine
Cevap Verme
Süresi
- Uygun Fiyat

-

- Sözleşme
Hükümlerine
Sadık Kalma
Başarısı

-

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

ÖZGEÇMİŞ
Yakup KARA
1978 yılında Balıkesir’de doğdu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD’de
yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2004 yılında S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’de
doktorasını tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Gültekin ÇINAR
1982 yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında İTÜ’den Petrol ve
Doğal Gaz Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1983 yılında TPAO-Batman’da Saha Mühendisi olarak
çalışma hayatına başladı. 1986 - 1988 yılları arasında TPAO-Ankara’da Rezervuar Mühendisi, 1988 1996 yılları arasında TRAO-Trakya’da Baş Mühendis, 1996 - 1998 yılları arasında TPAO-K.Marmara
Deniz Gaz Sahasında Proje Müdürü olarak çalıştı. 1998 - 2000 yılları arasında CASPIAN ENERGY
INTERNATIONAL Genel Müdürü, 2000 - 2001 MCDERMONT&PARTNERS Kıdemli Enerji
Müşavirliği görevlerini ifa etti. 2001 - 2003 yılları arasında OPET’te Enerji Koordinatörü ve Yönetim
Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. 2003 yılında STFA Holding’te Yönetim Kurulu Danışmanı,
2004’te Enerji Yatırım Holding A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana
ENERGAZ Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü, METANGAZ Şehir Doğal Gaz Dağıtım
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GAZNET Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., NETGAZ Şehir Doğal Gaz
Dağıtım A.Ş., ÇORUM Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş., KENTGAZ DENİZLİ Doğal Gaz
Dağıtım A.Ş, NİĞDE NEVŞEHİR Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve ENERGAZ Gaz Elektrik Su Dağıtım
A.Ş. firmalarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2001 yılından bu yana İTÜ’de yarı
zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Ali İhsan SILKIM
1965 yılında Konya’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 1990 - 2004 yılları arasında İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ)
bünyesinde çalıştı. Halen GazNet A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
Kadir PEKDAŞ
1975 yılında Tokat’ta doğdu. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 1996 - 2004 yılları arasında İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ)
bünyesinde çalıştı. Halen GazNet A.Ş. İç Tesisat ve Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak görev
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İsmail Hakkı KARACA
1982 yılında Konya’da doğdu. 2004 yılında İTÜ Uluslar arası Endüstri Mühendisliği Öğrenci
Sempozyumu’nda proje dalında Türkiye 2.’liği elde etti. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Endüstri

257

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında başladığı S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri
Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı’na halen devam etmektedir. Aynı zamanda 2004 yılında
ortakları ile birlikte Karar Destek Ltd. Şti.’yi kurdu ve firmadaki faaliyetleri devam etmektedir.
Bekârdır.
Hakkı Tayfur ASLAN
1981 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği
ABD Yüksek Lisans Programı’nı 2005 yılında tamamladı. 2004 yılında ortakları ile birlikte Karar
Destek Ltd. Şti.’yi kurdu ve firmadaki faaliyetleri devam etmektedir. Bekârdır.

258

ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KONGRESİ VE SERGİSİ 2007
3-5 Mayıs 2007 / Ankara

4 MAYIS 2007
III. OTURUM – MAGNOLIA I+II SALONU
İLETİM VE DAĞITIM HATLARI
Oturum Başkanı
Ahmet ENİŞ
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
BİLDİRİLER
Bacalar
Gnl. Müd.Yrd. Ethem Uludağ - EGO
Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin Türkiye’nin “HUB” Olma Sürecine Katkısı
M. Fatih Baltacı - Mehmet Doğan
Doğal Gaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (DİVİD) Yönetim Kurulu Üyesi
Boru Hattı Güzergah Araştırmalarında Kullanılan Jeolojik ve Jeoteknik Yöntemler
Özgür Acır - Recep Kılıç / Jeoloji Mühendisleri Odası
Doğalgaz dağıtım ve iletim hatlarında stres analizi ve ASME
(Amerıcan Socıety Of Mechanıcal Engıneers )
CODE B31.8’e göre borulama saha sınıflandırması çalışmaları
Barış Levent / Makina Mühendisleri Odası
Doğal Gaz Boru Hatlarından Hidrojen ve Biyogaz Dağıtımı
Tansel Şener / TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü
Sanayide LNG Uygulamaları
Sadık Yurtman / Makina Mühendisleri Odası
Baca Mevzuatına Genel Bakış
Selahattin AYDIN / GAZBİR / İGDAŞ Danışmanı

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Zehirlenen Kişi

Ölüm Adedi

718

100

 Baca ısıtma sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Bu yüzden ısıtma sisteminin tasarımı
aşamasında mutlaka önem verilmelidir.
 Konfor, güven ve uzun ömürü bir arada sunabilen bir baca sistemi tercih edilmelidir.
 Baca, çok hassas bir konudur. Bu alanda çalışmak uzmanlık ve tecrübe ister.

Mutlu bir ev;

bacasından duman tüten,
Çevreye ve insana zarar
vermeyen
evdir
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1 Bacalarda Yanlış Uygulama Örnekleri
1.1 Klasik “Ben yaptım oldu” Uygulamaları

Rasgele yapılmış bir baca tadilatı

Mevcut tuğla baca içine yapılmış paslanmaz
çelik baca
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1.2 Hermetik Baca Tek Çözüm Değil
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Münih Teknik Üniversitesi Araştırması
Sonuç olarak duvar dışarısından çıkan bu bacada, 10 m yüksekliğe kadar, normal çatı üzerinden çıkan
bacaya göre daha yüksek emisyon değerleri ölçülmüştür. Çatı üzerinden baca yapıldığı takdirde, bina
etrafında 100 faktör daha düşük emisyon konsantrasyonu ölçülmüştür.
Yapılan bu teste göre o yıllarda İsviçre, Macaristan, Almanya, Romanya, İtalya ve İsveç’te duvar
dışarısından baca çıkartılması yasaklanmıştır.
Avrupa’da değişik ülkelere göre hermetik baca uygulama kuralları
Ülke
İsviçre
Slovenya
Macaristan
Türkiye
Bosna-Hersek
Hırvatistan
Almanya
Avusturya
Polonya
Slovakya
Romanya
Çek Cumh.
İrlanda
Fransa
Danimarka
Finlandiya
İtalya
Norveç
İsveç
(*)

Dış duvardan atık
gaz tahliye izni

Hayır ise
istisnaları

İstisna Detayları

Hayır

Evet

D deki gibi

Uygulama
kuralı mevcut
mu?
?

Hayır

Evet

Yenileme halinde

Hayır
(*)

Evet (Detay yok)
Hayır
Evet (Detay yok)
Evet
Hayır
Çok katlı binalarda
Hayır
Evet

Evet

Yenileme halinde

Evet

Yenileme halinde

Hayır
Evet

Evet
Evet
Hayır

Evet
Evet
Evet
Hayır

Evet
Evet
Evet

Hayır
Evet
TS EN 12514 kuralları geçerlidir.

Yenileme halinde

Evet

< 12 kW
cihazlara

Hayır

ÖZGEÇMİŞ
Ethem ULUDAĞ
1955 yılında Yozgat Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Okulu Uşak’ta, liseyi ise Kütahya’da
bitiren Ethem Uludağ, 1977 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1984 yılına kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 1984 yılından bu yana Keçiören ve Ankara
Büyükşehir Belediye’sinde görev yaptı. Halen EGO’da Genel Müdür Yardımcısı görevini
sürdürmektedir.
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ŞEBEKE İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNİN
TÜRKİYE’NİN “HUB” OLMA SÜRECİNE KATKISI
Mehmet DOĞAN
M. Fatih BALTACI
Doğal Gaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (DİVİD)

GİRİŞ
Türkiye, taşıdığı dengeli ve güvenilir devlet olgusu ve sahip olduğu yetişmiş işgücü ve bilgi birikimi
ile çevresindeki zengin Doğal Gaz Arz kaynaklarının tüketim noktalarına geçiş güzergâhı üzerinde
bulunmasının getirdiği jeopolitik avantajlarını da iyi kullanarak, Avrupa doğal gaz piyasaları için yeni
bir “Hub” olmaya çok yakındır.
“Hub” olmanın en önemli unsurları fiziki, mali ve hukuki açılardan oturmuş, güvenilir ve işlevsel bir
Doğal Gaz alt yapısına sahip olmaktır.
Doğal Gaz İletiminin ve Ticaretinin kuralları belirleyen “Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri” (Kısaca
ŞİD) ile beraber Doğal Gaz Piyasalarında mevcut statik ticari yapı değişecek ve yerini işletme ve
kullanım verimliliğinin artacağı şeffaf ve eşit taraflar arasında ayırım yapmayan dinamik bir piyasa
oluşumu sağlanacaktır. Bu düzenlemenin uygulamaya geçişinde piyasa Giriş Çıkış tarifesi, Kapasite,
Taşıma Miktarı Bildirimleri, Tahsisatlar, Dengeleme Gazı, vb. yeni kavramlarla tanışacaktır.
“HUB” NEDİR VE GENEL KARAKTERİSTLİKLERİ NELERDİR
Doğal Gaz Ticaretinin merkezlerine kısaca “Hub” denir. Bir yerin doğal gaz ticaret merkezi yani
“Hub” olabilmesi için ülkenin istikrarlı ve sağlam bir ekonomiye sahip olmasının yanı sıra doğal
yapısının aşağıdaki karakteristiklere haiz olması gereklidir.












Arz çeşitliliği
Yüksek miktarda gaz girişi
Gaz Tedarikçilerinden hiç birinin pazarı yönlendirebilecek hâkimiyete sahip olmaması
Talep çeşitliliği
Yüksek miktarda Doğal gaz talebi
Gaz Alıcılarından hiç birinin pazarı yönlendirecek tüketime sahip olmaması
Şebeke alt yapısı- Akış esnekliği ve yeterli kapasite
Doğru fiyatlandırılmış Tarife yapısı
Taşıma Miktar Bildirimleri, Programlarlar, Tahsisatlar ve Dengeleme işlemlerinin uygulandığı
şebeke düzenlemeleri
İletim – Transport / Wheeling
Günlük Depolama – Parking and Loaning
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Mevsimsel Depolama
Kısa süreli ticarete imkân sağlayabilecek yedekleme servisleri
İstikrarlı, güvenli ve sağlam bilgi işlem “IT” desteği

HUB SERVİSLERİ
Hub’lar müşterilerine aşağıdaki servisleri sunarlar,







Dengeleme: Belirli bir zaman süresinde geçerli olmak üzere, Müşterilerinin kendilerini
dengelemek için doğal gazı ödünç almasına veya sistemde gaz bırakmalarını sağlar
Dengesizlik: Hub İşletmecisi, Taşıtanların dengesizliklerin ticaretini koordine eder.
Taşıma ve Depolama işlemlerini gerçekleştirir.
Park etme ve Ödünç Alma “Parking” ve “Loaning” Taşıtanların Dengesizlik dışı cezalarla karşı
karşıya kalmasının önüne geçmek için kısa süreli depolama servisi veya ödünç alma servisi
sağlar.
Doğal gazın alınıp, satılmasına, unvan transferine, değişimine ve taşınmasına imkan sağlar.

AVRUPA’DAKİ BAŞLICA “HUB”LAR
Bunde/Oude
TTF (Title Tranfer Facility)
Zeebrugge
Baumgarten
PSV-Italy
NBP
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere gerçek anlamda bir doğal gaz ticaret merkezi “HUB” olabilmenin
başlangıç koşullarından en önemlileri doğru fiyatlandırılmış uygun, tarife yapısı ve Taşıma Miktar
Bildirimleri, Programlar, Tahsisatlar, Dengeleme gibi işlemlerinin uygulanma yöntemini belirleyecek
olan Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri kısaca “ŞİD” dir.
Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri Nedir
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, kısaca ŞİD, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu ile bu Kanuna dayanan mevzuat çerçevesinde, İletim Şebekesi yoluyla Doğal Gaz taşınması
ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına almak amacıyla hazırlanmış bir belgedir.



Eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması,
Ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılması,

Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin ana ilkeleridir…
Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri İşlemleri Nelerdir


Gaz Yılı Başı ve İçi İşlemleri

o

Kapasite Rezervasyonu

o

Kapasite Fiyatları
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o

Giriş Noktası Yönetimi

o

Dahili Kullanım Gazı

o

Acil Durum Prosedürleri

o

Bakım Planlaması

o

Taşıtanların Sorumlulukları

o

Taşıyıcının Sorumlulukları

o

Gaz Kalitesi

o

Sistem Planlaması

o

ŞİD değişiklikleri



Gaz Günü Öncesi İşlemler

o

Miktar Bildirimleri

o

Program



Gaz Günü İşlemleri

o

Revize Miktar Bildirimi



Gaz Günü Sonu İşlemleri

o

Ölçüm

o

Tahsisat

o

Dengeleme

o

Faturalama

o

Uzlaşma

Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin ana kavramları
“Taşıtan”: Taşıyıcı ile STS imzalamış Tedarikçi ve İhracatçı Şirketi ifade eder;
“Taşıyıcı”: BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini ifade eder;
“Tarife Yapıları”: Genelde yaygın olan dört çeşit tarife yapısı olmakla beraber, ülkemiz için GirişÇıkış tarife yapısını seçmiştir.
–
–
–
–

Giriş- Çıkış Tarife Yapısı (Ülkemizde Kullanılacak olan Tarife Yapısı)
Posta Pulu Tarife Yapısı
Bölgesel Tarife Yapısı
Mesafe İlişkili Tarife Yapısı
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“Kapasite”: Her bir Giriş ve Çıkış Noktası için ayrı olmak üzere Taşıtana ayrılan ve Taşıtanın ilgili
Gaz Yılı içinde herhangi bir Günde, bir Giriş Noktasında teslim edebileceği veya bir Çıkış Noktasında
teslim alabileceği Doğal Gaz Miktarının azami sınırını belirten değerdir.
Taşıma Miktar Bildirimi ve Program: Kısaca TMB, tabiri, bir Gün içinde İletim Şebekesine teslim
edilecek ve İletim Şebekesinden çekilecek olan Doğal Gaz Miktarı ile ilgili olarak bir Taşıtan
tarafından Taşıyıcıya yapılan bildirime denir. Taşıtanların, Taşıma Miktar Bildirimleri, Taşıyıcı
tarafından kesinleştirildikten sonra “Program” adını alır.
Dengeleme: Taşıtanın Doğal Gaz teslim ettiği Giriş Noktalarındaki toplam Günlük Girişi ve Taşıtanın
Doğal Gaz çektiği Çıkış Noktalarındaki toplam Günlük Çekişi arasındaki farktır.
Taşıtanın Giriş Noktalarından iletim sistemine teslim ettikleri gaz miktarı, Çıkış noktalarındaki toplam
Günlük çekişlerinden fazla ise Günlük Dengelemelerinin “Pozitif”, diğer bir deyişle sistemden gaz
bıraktıkları, tersiyse “Negatif” yani sistemden gaz çektikleri anlamı doğar.
Ulusal Dengeleme Noktası: Taşıtanların sistemi dengelemek amacı ile, gaz ticareti yaptıkları sanal
noktayı ifade eder.
“Ulusal Dengeleme Çıkış Noktası ” tabiri, pozitif dengesizliği olan bir Taşıtanın, sisteme bıraktığı
Doğal Gaz Miktarını çektiği varsayılan sanal noktayı ifade eder;
“Ulusal Dengeleme Giriş Noktası” tabiri, negatif dengesizliği olan bir Taşıtan’ın, sistemden çektiği
Doğal Gaz Miktarını teslim ettiği varsayılan sanal noktayı ifade eder.
Sistemin fiziksel dengesizliğinden Taşıyıcı, ticari dengesizliğinden Taşıtanlar sorumlu olacaklardır.
İletim Bedeli:
(a) İletim kapasite bedeli,
(b) İletim hizmet bedeli,
(c) Kapasite Aşım Ücreti
Ücretlerinden oluşmaktadır.
Sevkiyat ve Kontrol Bedelleri
(a) Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli;
1. Günlük Dengesizlik Ücreti,
2. Düzenleme Ücreti,
(b) Kesinti Dengeleme Bedeli
Elektronik Bülten Tablosu: Piyasa faaliyetleri gösteren tarafların, piyasa hareketlerini takip
edebilmeleri için kurulmuş olan ve Taşıyıcı tarafından işletilen elektronik duyuru panosunu ifade eder.
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Mevcut Durum
BOTAŞ’ın Taşıyıcı olarak hazırladığı Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri EPDK’nın 17/08/2004 tarihinde
356/20 No’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber Doğal Gaz Piyasalarında BOTAŞ dışında
herhangi bir Taşıtan olmamasından dolayı henüz uygulanmamıştır.
Bununla beraber Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin uygulamasında yaşanabilecek bir takım problemler,
yapılan sanal denemelerde fark edilmiş ve hali hazırda değişiklik süreci devam etmektedir.
Yapılması gerekenler
Ülkemizin, doğal gazın ticaretinden gelir kazanma imkanı sağlanabilmesi, yürürlükte olan Şebeke
İşleyiş Düzenlemeleri gibi “Günlük Dengelemeye” dayalı düzenlemelerinin gerekliliği aşikardır.
Bununla beraber Piyasanın yeni doğal gaz ticaret yapısına uyum gösterinceye kadar, diğer Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi Taşıtanların dengesizlikleri “Günlük” yerine “Aylık” olarak hesaplanmalıdır.
Bu zaman süresi içerisinde de, EBT’e aşağıda belirtildiği şekilde güvenle işlem yapılabilecek sağlıklı
bir elektronik platforma ve yapıya kavuşturulmalıdır.
–

Sistemin genel güvenlik koruması ile ilgili önlemler yeterli değildir. VPN (Özel Sanal Ağ),
Intrusion Detection and Prevention Systems (Internetten kötü niyetli erişimi takip ve önleme
sistemi), Dijital İmza, Tek Seferlik Şifre uygulamaları, işlem loglama vb. teknolojilerin kötü
niyetli erişimi engelleyecek, yaşanabilecek sorunları engellemek, oluşursa nereden
kaynaklandığını belirlemek üzere, kullanım başlamadan önce hazır olması gerekir.

–

Anlık ve toplam Ölçüm değerleri EBT üzerinden henüz izlenememektedir.

–

Şirketlerin kendi içlerinde kullanıcılarına modül, giriş çıkış noktası bazlı okuma-yazma haklarını
dağıtma opsiyonu bulunmalıdır.

–

Sistemde dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi iki yönlü veri aktarımı şansı olmalıdır.

–

EBT’nin ihtiyaçları karşılayacak şekilde uzman bir ekip tarafından revize edilmesi ve sürekliliğin
sağlanması gerekmektedir.

–

ŞİD’de yapılacak değişiklikler sonrası EBT en kısa sürede revize edilmeli EBT için ayrı bir test
ortamı yaratılmalı ve süreç yürürken gerekirse test ortamına taşıtanların erişmeleri ve geri
bildirimde bulunmaları sağlanmalıdır.

–

Sistemin BOTAŞ’ın diğer sistemlerinden ayrı bir network’te ayrı birer uygulama sunucusu ve
veritabanı sunucusu üzerinde çalışması gerekir. Testler için canlı sistem dışında bir test sistemi de
gereklidir.

–

BOTAŞ’ın ayrıştırılmamış yapısı dolayısıyla EBT’nin;

–

Ayrı bir sistem odasında barındırılması

–

Ayrı bir network’e taşınması

–

Bu sistemlere BOTAŞ’ın satış birimlerinin erişim haklarının diğer taşıtanlarla aynı olması

–

Sadece BOTAŞ İletim’e hizmet veren ayrı bir IT ve yazılım ekibi tarafından geliştirme, network
ve bakım hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.
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Sonuç
“Hub” olabilmemiz için gerekli eksikliklerimizi süratle tamamlayarak, taşıdığımız dengeli ve
güvenilir devlet olgusu ve sahip olduğu yetişmiş işgücü ve bilgi birikimi ile çevremizdeki zengin
Doğal Gaz Arz kaynaklarının tüketim noktalarına geçiş güzergâhı üzerinde bulunmamızın getirdiği
jeopolitik avantajları mutlaka değerlendirmeliyiz.
Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin, Türkiye Doğal Gaz Piyasalarında sağlıklı bir biçimde uygulanmaya
başlanması ve bu uygulamanın getireceği yeni kavramlarla şekillendirilecek bir “Hub”, Türkiye’ye
sadece Doğal Gaz’ın transit geçişinden değil uluslararası ticaretinden de gelir kazanma imkânı
yaratarak Ülkemizi Avrupa’nın sayılı doğal gaz ticaret merkezlerinden biri haline getirecektir.
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BORU HATTI GÜZERGAH ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN
JEOLOJİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER
Özgür ACIR1 ve Recep KILIÇ2
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü, Ankara, ozguracir@tr.net
2
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ÖZET
Bir boru hattı yapısı, birbirinden bağımsız ve değişik pek çok bileşenden meydana gelmesi nedeniyle,
projelendirme ve yapım aşamasında farklı mühendislik disiplinlerinin birlikte çalışmasını gerektirir.
Bu nedenle boru hattı projelerinin tasarım ve inşaatında uygulanması gereken kuralları detaylı şekilde
tarif eden ve birbirini tarihsel bir gelişim süreci boyunca tamamlayan çeşitli uluslararası standartlar
vardır. Uluslararası projelerden elde edilen istatistiksel verilere göre, boru hatlarının maliyetinin
yaklaşık %50’sini boru malzemesi, % 40’ını inşaat giderleri, %10’unu ise genel mühendislik ve
tasarım hizmetleri oluşturmaktadır. Mühendislik hizmetleri aşamasında önceden belirlenemeyen ve
yeterince araştırılmayan jeolojik ve jeoteknik şartlar nedeni ile proje maliyeti birkaç kat
artabilmektedir.
Ülkemizde bu tür projelerin güzergâh seçiminde “Boru Hattı ile Taşıma Genel Müdürlüğü, tarafından
hazırlanan “Jeolojik Etüd Şartname”si gereğince uluslararası standartlara uygun olarak jeolojik ve
jeoteknik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda, güzergâh boyunca zeminin türü, kütle
hareketleri, yeraltı suyunun olup olmadığı, varsa seviyesi ve depremselliği belirlenmektedir. Ayrıca
jeolojik ve jeoteknik koşullara bağlı olarak, güzergâh boyunca inşaat maliyetini doğrudan etkileyen
dere, karayolu, otoyol ve bunun gibi özel geçişler ile kazılabilirliğin önceden belirlenmesi
gerekmektedir. Boru hattı ekseninin 500 m sağ ve 500 m solunu kapsayan koridor boyunca, elde
edilen tüm veriler 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası ile 1/10.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları
ve kesitleri üzerinde gösterilmelidir. Jeolojik ve jeoteknik açıdan sorunlu hatlarda 1/5.000 ve 1/1.000
ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları ve kesitleri hazırlanarak modeller oluşturulmalıdır. Güzergâh
seçimindeki mühendislik jeolojisi modellerinin oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemlerinden de
yararlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Boru hattı, jeoloji ve jeoteknik, mühendislik jeolojisi modeli.
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1. GİRİŞ
Bir boru hattı yapısı, birbirinden bağımsız ve değişik pek çok bileşenden meydana gelmesi nedeniyle,
projelendirme ve yapım aşamasında farklı mühendislik disiplinlerinin birlikte çalışmasını gerektirir
(Mc Allister, 1998) (Değermenci, 2005). Bu nedenle gerek kara, gerekse denizden geçen boru hattı
projelerinin tasarım ve inşaatında uygulanması gereken kuralları detaylı şekilde tarif eden ve birbirini
tarihsel bir gelişim süreci boyunca tamamlayan çeşitli uluslar arası standartlar vardır (ASME, 1986),
(BS8010, 1993), (ISO 13623), (EUROCODE 8 / Part 4, 1998), (DNV, 2000). Dünyadaki boru hattı
projelerinden elde edilen istatistiksel verilere göre bu tür yapıların maliyetlerinin yaklaşık olarak
%50’sini boru malzemesinin, % 40’ını inşaat giderlerinin, %10’unun ise genel mühendislik ve tasarım
hizmetlerinin oluşturduğu belirtilmektedir (Genod, 1984). Bununla birlikte mühendislik hizmetleri
aşamasında önceden belirlenemeyen veya yeterince araştırılmayan jeolojik ve jeoteknik şartlar nedeni
ile proje maliyeti birkaç kat artabilmektedir.
2. jEOLOJİK TEHLİKELER
Hasar meydanda getirme olasılığı (potansiyeli) bulunan her türlü jeolojik süreç ya da etkene, genel
olarak “jeolojik tehlike (geohazard)” adı verilmektedir (AGI, 2005). Büyük mühendislik yapılarının
tasarım aşamasında jeolojik tehlikeleri önceden belirlemek, projenin güvenliği ve maliyeti açısından
çok önemlidir.
Dünya genelinde değişik coğrafi koşullar altında inşa edilen boru hatlarında gözlenen jeolojik
tehlikelerin, maddi anlamda ciddi sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Batı Avrupa’da 1970-2001 yılları
arasında inşa edilen boru hatlarında jeolojik nedenlerle meydana gelen hasarların oranı % 8 iken, bu
sayı Güney Amerika’da 1983-2003 yılları arasında inşa edilen boru hatları için % 52,5 dir (Esford vd,
2004). Bu tür olaylar arasında yamaç molozu akıntıları (Jakob vd, 2004), şevlerden kaya düşmeleri
(Porter, 2002), sel ve taşkınlar (Porter vd., 2006), geniş çaplı heyelanlar (Leir, 2004) gibi jeolojik
tehlike sınıfına giren durumların boru hattına ve güzergahındaki diğer yapılara büyük zararlar verdiği
kaydedilmiştir. Karadaki boru hatlarını tehdit eden en yaygın jeolojik tehlikeler; heyelanlar, kaya
düşmesi, faylanma, sıvılaşma, volkanizma, tsunami, çamur akması, oyulma, oturma, kıyı erozyonu,
kıyı ilerlemesi, nehir yatağının değişmesi ve bunun gibi olup, Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Karada inşa edilen boru hatlarını tehdit eden jeolojik tehlikeler (Porter vd, 2004)
Depremler ise boru hatları üzerindeki bölgesel ve yıkıcı etkileri nedeniyle tüm jeolojik tehlikelerin en
başında gelmektedir. Sürekli sismik tehdit altında bulunan Japonya’da 1964 yılında meydana gelen
Niigata depremi sonucu (M=7.5), 60 km’lik bir boru hattının 49.2 km’lik kısmının sıvılaşmaya bağlı
olarak ağır hasar görmesi ve ek yerlerinden kırılması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Okada
vd.,1995). Buna karşılık güzergâh araştırmaları sonuçlarına göre tasarlanan boru hatları bu tür sismik
tehlikelerden korunabilmektedir. Örneğin büyük çoğunluğu buzlu zemin (permafrost) üzerinden geçen
1.287 km uzunluğundaki Trans-Alaska boru hattı, güzergahı dik kesen Denali fayının neden olduğu
2002 yılındaki 7.9 büyüklüğündeki depremden hasar almadan kurtulmuştur. Bu başarının nedeni, boru
hattının 1972 yılında, inşaat öncesinde, Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından belirlenen özel sismik
tasarım kriterlerine göre dizayn edilmesidir. Bu durum, jeolojik tehlike analizine yönelik detaylı
jeolojik ve jeoteknik incelemelerin, olası hasarları önleme veya azaltma açısından ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir (Cluff vd, 2003).
Boru hatlarının inşaa edildiği bölgelerde olası depremlere karşı gömülü boru hatlarının ve yapılarının
performansının değerlendirilmesinde sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizler kullanılmaktadır.
3. GÜZERGÂH ARAŞTIRMALARI
Güzergah seçimi birden fazla seçenekli olarak belirlenir. Güzergâh araştırmaları, hat çevresindeki ve
üzerindeki alanlarla boruların ineceği derinlikteki jeolojik ve jeoteknik koşulların incelenmesi
amacıyla yapılan mühendislik çalışmalarının bütününü kapsar. Güzergahların özellikleri belirlendikten
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sonra güzergah uzunluğu, topoğrafik eğimi, jeolojik ve jeoteknik koşullara bağlı olarak en uygunu
tercih edilir.
Hattın en ekonomik güzergah üzerine oturması ve optimum sayıda yatay ve düşey kurptan geçebilmesi
de, yine bu güzergah üzerindeki jeolojik ve jeoteknik koşullara bağlıdır.
Maliyet açısından, hat boyunca boruların yeraltına indirileceği derinliğe kadar kayaçların
kazılabilirliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle güzergâhta bulunan kayaçların kazılabilirliği
projelendirme aşamasında doğru yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir. Kazılabilirliğin, Bayındırlık
Bakanlığı Teknik Şartnamesine ve P dalga hızına göre sökülebilirlik ve kazılabilirliğin önceden
belirlenmesi projenin uygulanmasında ekonomik yönde önem kazanmaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1. T.C. Bayındırlık Bakanlığı 2006 yılı birim fiyatları ile farklı kaya tipleri için ekskavatör
ile kazı klasının fiyatlandırması
Poz No
15.010-A
15.014-A
15.018-A

Tarif
Ekskavatör ile yumuşak kayanın kazılması ve
kullanılması
Ekskavatör ile sert kayanın kazılması ve
kullanılması
Ekskavatör ile çok sert kayanın kazılması ve
kullanılması

Birim Fiyat
(YTL/m3)

Proje Kazı
Maliyeti
(YTL/Birim)

6,08

100,00

7,60

125,00

10,00

131,50

Boru hatları gerek güvenlik gerekse üzerlerine etkiyen yükleri en aza indirgemek amacıyla özel
durumlar haricinde hendekler içine yerleştirilir. Hendek içinin boyutlandırması da yine borunun
özelliklerine ve çapına bağlıdır (Şekil 2). Ülkemizdeki uygulamada ise kazılan hendeğin minimum
genişliği 0.6-2 m, boru üstünde kalan geri dolgu kalınlığı (örtü derinliği) de 0.8-1.4 m arasında
değişmektedir (Botaş, 2000).
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(a)

(b)
Şekil 2. Boru hattı hendek geometrisi a) Zemin b) Kaya için (Botaş, 2000)
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Genel olarak boru hattı hendek kazısı ve inşaat koridoru genel kesiti kesiti Şekil 3.’de gösterilmiştir
(Botaş, 2000). Ülkemizdeki uygulamalarda, projeye ve boru çapına göre değişmekle birlikte kazı alanı
(A) 3m ile 11 m arasında ve inşaat koridoru (C) ise 8 m ile 28 m arasında değişmektedir.

Şekil 3. Boru hattı hendek kazısı ve inşaat koridoru genel kesiti (A: kazı-geri dolgu alanı. B: makine
operasyon alanı, C: toplam inşaat koridoru, ROW: Right Of Way = genişlik).
Kazılabilirlik ve sökülebilirlik üzerine farklı çalışmalar vardır (Scoble ve Müftüoğlu, 1984), (Pettifer
ve Fookes, 1994), (Karpuz vd, 1990). Bu çalışmalar genelde açık maden işletmelerindeki kayaların
makineler ile kazılma veya sökülme zorluk derecelerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Öte
yandan, bu çalışmalar kazılacak yüzeyin sertlik derecesini sadece jeolojik tanımlamaya göre değil,
aynı zamanda sayısal jeoteknik bulgulara dayanarak belirlemektedir. Dolayısıyla bu tür bilimsel
yaklaşımlar karayolu veya boru hattı gibi çizgisel bir güzergâh boyunca yapılacak hafriyat işlerinde
uygun kazı ekipmanının seçimi ve fiyatlandırma konularında projeye önemli katkılar sağlamaktadır.
Kazılabilirlik sınıflamalarının yapılmasında pratik ve hızlı olmasından ötürü jeofizik yöntemlerden de
sıkça yararlanılmaktadır. Bailey (1975) ve Eskikaya vd, (1988) tarafından önerilen sınıflamalar
Çizelge 2 de verilmiştir.
Çizelge 2. Kayaçların kazılabilirliğinin P dalga hızına göre sınıflandırılması
P Dalga Hızı (m/sn)
(Bailey, 1974)
305-610
610-915
915-1525
1525-2135
2135-2440
2440-2743

P Dalga Hızı (m/sn)
(Eskikaya vd, 1988)
300-600
600-900
900-1500
1500-2100
2100-2400
2400-2700
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Çok kolay
Kolay
Orta
Zor
Çok zor
Son derece zor
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Sismik yöntemler, karada inşa edilen boru hatlarının kazılabilirliğinin/sökülebilirliğinin
araştırılmasının yanı sıra, deniz tabanından geçen boru hatlarının kanyonlar, batimetrik engeller,
gömülü faylar ve denizaltı heyelanları gibi jeolojik tehlikelerin belirlenmeleri amacıyla da
kullanılmaktadır.
Ülkemize Rusya’dan Karadeniz altından bağlanan “Mavi Akım” boru hattı 4 km genişlikte ve 400 km
uzunlukta bir güzergaha sahiptir. Projenin en derin yerinde deniz seviyesinden 2230 m alttan geçmesi,
güzergahın çoğunda doğrudan sondaja dayalı jeoteknik örnekleme yapılmasına izin vermemiştir.
Bunun yerine jeolojik tehlikeleri belirlemek için çok birimli “echo-sounder”, “yanal tarama sonarı” ve
“konvensiyonel sismik” türü veri toplama yöntemlerine başvurulmuştur. Daha ayrıntılı
değerlendirmeler ise, sismik kesitlerden belirlenen derinliklere uzaktan kumandalı robot denizaltılar
indirilmesi ve bunlar yardımıyla alınan örnekler üzerinde jeoteknik araştırmalar yapılmasıyla mümkün
olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda belirlenen güzergâha göre denize boru serme işlemi yapılmaktadır
(Şekil 4).

Şekil 4. Deniz tabanına boru serme işlemi (Genod, 1984)
Boru hattının seçimi ve değerlendirilmesi aşamalarında güzergah boyunca aşağıda belirtilen jeolojik
ve jeoteknik araştırmalar yapılmalıdır (BOTAŞ, 2002).


İlk aşamada 1/25.000 ölçekli, boru hattı ekseninden itibaren 500 m. sağ, 500 m solu kapsayan
1000 m’lik koridor boyunca jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması.



Güzergâh üzerinde bulunan pompa ve ölçüm istasyonu gibi yerüstü tesisleri ve yakın çevresinin
1/5.000 veya 1/1.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları ile kesitlerinin hazırlanması.



Tektonizma, faylanma, bindirme ve sismik hareketliliğin incelenmesi.



Heyelanlı yapılar ve diğer kütle hareketlerinin (heyelan, kaya düşmesi, çığ, çamur akıntısı,
taşkınlara bağlı şev sorunları vb) belirlenmesi.



Güzergâh boyunca yeraltı suyunun olup olmadığı, varsa seviyesinin belirlenmesi



Jeomorfolojik haritaların hazırlanması



Kritik noktalarda uygun aralıklarla rezistivite ölçümlerinin alınması



Boru Hattı güzergahı boyunca her 500 m’de bir en az 3 m derinliğinde araştırma çukuru veya
burgu yöntemi (auger) ile sondajların yapılması.
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Kompresör/Pompa istasyonu, karayolu, nehir, sulu dere vb. özel geçişler için en az 15 m
derinlikte karotlu sondajların yapılması.



Heyelan gibi sorunlu alanlarda detay jeoteknik çalışmaların yapılması.



Elde edilen verilere göre hattı etkileyebilecek jeolojik tehlikelere karşı mühendislik jeolojisi
modellerinin oluşturulması.



Güzergah boyunca açılan araştırma veya gözlem çukurları ve sondajlarından alınan örnekler
üzerinde gerekli olan bütün standart test ve deneylerin yapılarak aşağıdaki özelliklerinin
incelenmesi:
-

Doğal su içeriği

-

Birim hacim ağırlığı

-

Gözeneklilik

-

Boşluk oranı

-

Özgül ağırlık

-

Kıvam limitleri

-

Tane boyu dağılımı

-

Şişme

-

Geçirimlilik

-

Maksimum kuru yoğunluk ve optimum su içeriği belirlenmelidir

-

Zeminlerde kohezyon, içsel sürtünme açısı ve konsolidasyon özellikleri (FHWA, 1991).

4. SONUÇLAR
Boru hatları diğer yapılarda olduğu gibi farklı mühendislik disiplinlerindeki uzmanların birlikte
çalışmasını gerektiren projelerdir. Bu tür projelerde güzergâh seçiminde, maaliyet artışını ve zaman
kaybını önleyerek yapı güvenliğini artırmak amacı ile jeolojik ve jeoteknik incelemeler projelendirme
safhasında yapılmalıdır. Bu amaçla;
1. Jeolojik tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak için hattın 1/25.000 ile 1/.1000 arasında
değişen ölçeklerde mühendislik jeolojisi haritaları ve kesitleri hazırlanmalıdır.
2. Güzergâh araştırmalarında projenin özelliğine göre belirlenen sayıda ve derinlikte jeoteknik
amaçlı sondaj ve araştırma çukurları açılmalı, alınan örneklerin mühendislik özelliklerini
belirlemek amacıyla standart deneyler yapılmalıdır. Bu veriler; boru hatlarında oturma, şişme,
kayma gibi problemlerin çözümünde kullanılacağı gibi boru hattına etkiyen statik ve dinamik
yüklerin hesaplanmasında kullanılmalıdır.
3. Araştırmalar sırasında elde edilecek verilere dayanarak mühendislik jeolojisi modelleri
oluşturulmalıdır.
4. Güzergâh kazılabilirlik açısından değerlendirilmeli ve kazı makinesi seçimi ve maliyet konusunda
jeolojik, jeoteknik ve jeofizik yöntemlerden yararlanılmalıdır.
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DOĞAL GAZ DAĞITIM VE İLETİM HATLARINDA STRES ANALİZİ
VE ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS )
CODE B31.8 ‘E GÖRE BORULAMA SAHA SINIFLANDIRMASI
ÇALIŞMALARI
Barış LEVENT
Makina Mühendisi (MMO Yönetim Kurulu Üyesi)

Bu çalışmada anlatmak istediğim iki ana tema bulunmakta, ilki doğal gaz dağıtım ve iletim hatları ile
kompresör istasyonlarında stres analizi uygulamaları, diğeri doğal gaz boru hatlarında saha
sınıflandırması çalışmaları .
İlk olarak borulama hakkında kısa bilgiler verebiliriz. Borulama başlı başına bir mühendislik dalıdır.
Makina, proses, inşaat, elektrik mühendisliklerinin hepsinden de faydalanılmaktadır. Borulamada,
kullanılacak malzemelerin tipik özelliklerini, akışkanın ve prosesin şartlarına uygun olarak belirleyip,
gerekli ve istenilen standartları uygulayarak akışkanın yerdeğişimini sağlayabilmek esastır. Ele
alacağımız doğalgaz borulaması bir buhar hattının borulamasından çok daha basittir.Buhar hatlarında
birçok sınırlamalarla karşılaşıldığı için özel malzemeler kullanıp, spring hanger, guide, constant
hanger, snubber, gibi özel boru mesnetleri hesaplamak ve seçmek zorunda kalınabilir.Ancak şuda var
ki doğalgaz da tehlikeli bir gazdır, ve hassas hesaplar yapılmalıdır.
Doğal gaz şebekelerini birkaç grupta inceleyebiliriz.
-

Uluslararası iletim şebekeleri
Ulusal iletim ve dağıtım şebekeleri
Bölgesel dağıtım şebekeleri
Şehir ve OSB dağıtım şebekeleri
Endüstriyel tesisler ve evsel doğal gaz şebekeleri

Uluslararası iletim şebekeleri, doğal gazı kıtalar ve ülkeler arasında taşımaya yönelik, tamamen çelik
hattan oluşan, arada kompresör üniteleri ile akışı basınçlandırıp hız veren boru hatlarıdır. Çalışma
basıncı genelde 80-110 BarG civarlarındadır.Tabi ki bu çalışma basıncı seçimi tamamen dizayna göre
değişmektedir.Yüksek basınçlı şebeke ; daha düşük çapta boru, daha hızlı iletim, daha az sayıda
kompresör istasyonu, daha yüksek kompresör verimi anlamına geldiği gibi aynı zamanda daha kalın
etli yada daha kaliteli boru, daha yüksek basınç sınıfında vana ve flanş, kullanıcı noktalarında
düşürülmesi gereken daha yüksek basınç anlamına da gelmektedir. Bu nedenle kompresör
istasyonlarının dizaynı kadar kuruldukları noktaların birbirlerine mesafeleri de hassas hesaplar
gerektirmektedir.
Ulusal iletim ve dağıtım şebekelerine, BOTAŞ ın ana iletim, dağıtım hatlarını örnek olarak verebiliriz.
Çalışma basıncı 45-75 BarG olan ve çelik hattan oluşan bu borulama içerisinde basıncın 45-52 Barg
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seviyesine düştüğü yerlere kompresör istasyonları kurulmuş veya kurulmaktadır. Ayrıca gerekli
kısımlarda pig istasyonları ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonları da bulunmaktadır.
Bu hatlarının ana elemanları şunlardır :
-Kompresör istasyonları
-Pig istasyonları
-Hat ve take off vana grupları
-Basınç düşürme ve ölçüm istasyonları
Bütün borulamalarda (gerek yer altı gerekse yerüstü ) akışkanın sıcaklık, basınç ve yapısal
özelliklerinden, ayrıca yer altı borulamalarında toprağın fiziki özelliklerinden kaynaklanan bazı
gerilme kuvvet ve momentleri oluşmaktadır. Bu kuvvetlerden, özellikle sıcalıklık ve basınç kuvvetleri,
stres analizi yapılmayan projelerde büyük tehlikelere sebep olur. Doğalgaz kompresör istasyonlarında
da basınç artımından dolayı sıcaklıklar kompresör çıkışlarında 65 oC yi bulmaktadır. Buda
azımsanmayacak içsel kuvvet ve momentler ile boru deplasmanlarını beraberinde getirmektedir.Bu
kuvvetler dikkate alınmadan ölü yük dediğimiz ağırlık yüklerine göre mesnet ve temel dizaynı
yapılmamalıdır.
Peki boru stres analizi nedir ve nasıl yapılır.
Stres analizi, bir borulama sisteminin içsel ve dışsal sıcaklık değişmeleri, basınç değişmeleri, sistemin
zorunlu olarak maruz kalacağı diğer statik ve dinamik yükler ile sistemin kurulacağı bölgenin
durumuna göre karşılaşabileceği deprem ve rüzgar senaryolarına karşı boru uzamalarını, sistemin
operasyon şartlarında boru mesnetlerine ve sabit noktalara ilettiği kuvvet ve/veya momentleri
inceleyerek, bunları borulamanın kendi fiziki oluşumu içerisinde, yada çok özel boru mesnetleri ve
loop denilen özel borulama cinsleri ile minimize eden bir hesaplar silsilesidir.
Önceleri stres analiz hesaplanmaları elle yapılmakta idi, bu nedenle aşırı zaman kaybı olmakta ve ileri
safhalarda oluşan değişiklikler hızlı bir şekilde işlenememekteydi. Ancak şuan birçok stres analiz
programı bulunmakta ve birçok modelleme oluşturulup, değişiklikler çok kısa zamanda
yapılabilmektedir. Ülkemizde de gerek kompresör istasyonlarında gerekse pig istasyonlarında stres
analizleri yapılıp buna uygun boru mesnetlemeleri ve boru temelleri yapılmaktadır.
Stres analiz programları genel olarak sonlu elemanlar analiz yöntemini kullanarak modelleme
yapmakta ve sınır şartları tatbik edilmekte, çözümleyici modüllerinde çözüm yapılıp, sonuçlar ve
görsel değerlendirmeler son işlemciler ile yapılmaktadır.
Kompresör istasyonları için yapılan stres analiz yöntemini kısaca açıklamak olaya biraz daha ışık
tutacaktır.
Stres analizi yapımında öncelikle çalışılacak standart belirlenmelidir. Örneğin Amerikan Makine
Mühendisleri birliğinin ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS )
CODE B31.8 standart ı doğal gaz iletim ve dağıtım hatları için ülkemizde de kullanılan bir koddur.
Bu kod yada standart çerçevesinde, boru malzemesi ve et kalınlığı seçimi, malzeme dayanımları ve
diğer gerekli veriler elde edilir. Oluşturulacak borulama sistemi tüm özelliklerine varana kadar
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program içerisinde 3 boyutlu ve gerçek metrajlarında modellenir. ASME B31.8 koduna uygun analiz
çerçevesinde ve boru çap ve metrajlarına uygun olarak tahmini saportlar girilip, free (boş) saportlama
oluşturulur. Çözüm içerisinde birden çok çalışma sıcaklık ve basınç noktaları vardır. Çalışma 2 ana
safhada irdelenir. İlki borulama montaj şartları, ki bu sıcaklık standartta 21 oC, olarak verilmiştir.
İkincisi operasyon şartıdır . Burada 3 adet sıcaklık ve basınç bulunmaktadır. Kompresör giriş : 5 oC –
40 barg - 50 barg ; komresör çıkış : 65 oC – 75 barg ; recycle hattı :45 oC – 75 Barg. .Bu durumların
yanı sıra rüzgar ve deprem yükleri de gerekli şekillerde programa girilip, sistemin flexible olması için
tasarım yapılır.
Analiz gerekli dinamik, deprem ve rüzgar yüklerinden sonra program çalıştırılıp sistemin stres oranı
irdelenir. Bu oran ASME B31.8 de, belirtilen malzemenin, analiz sonucu çıkan gerilme
yüklerinin,operasyon sıcaklık ve basınçlarında uygulanabilecek maksimum yük değerine oranıdır ki,
burada sınır değer, 1 dir. Oranın her zaman bunun altında tutulması gerekmektedir. İlk statik analiz
sonrası oluşturulan free boru mesnetlerindeki boru hareketleri incelenir. Eğer yanal hareketler fazla ise
guide veya sliding saport denilen sınırlamalı saport seçimleri yapılabilir. Bu nokta da deneyim çok
önemlidir. Deneyimli tasarımcı birkaç değişik saportlama ile sistemi çözebilmektedir. Eğer
deplasmanlar fazla ise loop dediğimiz borulama uygulanarak sistemin eksenel ve yanal hareketleri
önemli ölçüde absorbe edip bağlantı nozullarına gelecek kuvvet ve momentler ayarlanabilir. Önemli
noktalardan biriside boru mesnetlerine gelecek yüklerin belirli sınırlar mertebesinde olmasını
sağlamak ve devasa temel veya çeliklerin oluşmasını önlemektir. Bu da gerektiğinde sistemin
hareketini çok fazla kısıtlamamaktan geçmektedir. Yani ne çok hareketli bir sistem, ne de çok sabit bir
sistem. Doğalgaz boru hatlarında yapılan stress analizlerinde Pig kovanlarının mesnetlerinde sadece
fix noktası oluşmaması bu analiz sonucu çok basitce görülmüştür. Ancak normal ölü yüklerle yapılan
hesaplarda mesnet bağlantısı sabit bağlantılı yapılabileceğinden temellerde çatlaklara ve kopmalara
varan sonuçlar oluşur.
Doğal gaz Kompresörü giriş ve çıkış hatlarında bu hususların yanı sıra bir noktaya daha dikkat etmek
gerekmektedir. Bu da istasyon giriş ve çıkış nozullarıdır. Kompresör imalatçısı firma bu nozullara dış
borulamadan gelebilecek maksimum kuvvet ve momentleri verir. Ve biz dizayndan gelebilecek
yükleri bu değerlerin altında tutmak zorunda olduğumuz için bir kompresör standardı olan API
(AMERICAN PETROLEOUM INSTITUTE ) CODE 617 ye göre uygun bir nozzle kuvvet-moment
analizini de yapmamız gerekmektedir.
Sonuç itibari ile boru stres analizi programları vasıtası ile gerçeğe çok yakın modellemeler
yapılabilmekte, sistemde oluşabilecek bütün senaryolar ile gerçek yükler oluşturulup dizayn tam
anlamıyla yapılabilir. Böylelikle de boru mesnetlerinin ve temellerin yapılabilmesi için gerekli
gerçek dinamik ve statik yükler de buradan elde edilebilmektedir.
Raporumun diğer kısmında, ASME B31.8 Gaz dağıtım ve iletim standartında belirtilen şekilde,
BOTAŞ kontrolünde yapmış olduğumuz ND 18” Trabzon ve ND 16” Rize doğal gaz boru hatlarının
lokasyon sınıflarının bulunup, bu sınıflara uygun boru et kalınlıklarının tespiti çalışmasını
anlatacağım.
ASME B31.8 standartı hat borularının et kalınlıklarını belirlemede şu kriterlerden bahsetmektedir.
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Birincisi, boru güzergahının yerleşim yerlerine yakınlığına göre belirli alanlar içerisinde bulunan,
insan yaşamı olan konut, fabrika gibi yerlere ve bunların sayısına göre saha sınıf tanımları ile buna
uygun boru et kalınlığı dizayn faktörleri. Diğeri ise bulunan saha sınıfları içerisinde özel geçiş diye
tabir edilen otoban,karayolu, demir yolu, stabilize yol, nehir, ırmak, fay hattı gibi engelleri geçerken
kullanılacak boru et kalınlık dizayn faktörleridir.
ASME B31.8 de saha sınıfları kısaca şu şekilde ayrılmıştır.
Maksimum 10 adete kadar olan konut Class 1 Division 2,
11 adet konut ile 45 adet konut arası Class 2,
Minimum 46 adet konut Class 3,
Çok katlı iş yerleri, çok katlı binaların olduğu bölgeler, Class 4
olarak sınıflandırılmaktadır.
Trabzon ve Rize de yapmış olduğumuz uygulamada, standart da istenildiği gibi 1600 metre (1 mil )
uzunluğunda ve boru ekseninden 200 metre sağ ve solda olmak üzere toplam 400 m (1/4 mil) eninde
bir inceleme bloğu ele alındı. Bu blok referans noktasından itibaren her 200 metrede bir 1/5000 ölçeğe
büyültülmüş 1/25000 ölçekli harita üzerinde hat boyunca hareket ettirilerek, içerisindeki yapı sayıları
değerlendirildi.
Kullanılan 1/25000 ölçekli haritaların güncelliği de bilgisayar ortamında hava fotoğraflarından kontrol
edildi. Çalışmamızda kullanılan datalar Netcad programı ile üretilen çizimlerden elde edildi ve bu
çizimlerde yerleşimin bulunduğu kısımlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Çalışmaya esas olacak some
noktası referans alınarak 200 metrede bir 400 m lik alan (seksiyon) içerisindeki bütün yapılar sayılarak
x/y formatında paftalar üzerine işlendi.(Burada x, seksiyon : y yapı adedi.)
Ardından datalar Excel ortamında 1600 m (1 mil) lik bloklar içerisinde 200 m lik bir kaydırma ile yapı
adetlerine göre saha sınıflarına ayrıldı.
Bu çalışma konut sayısı esasına dayandığı için büyütülmüş ölçekli harita üzerinde tespit edilen
binaların tamamı konut olamayacağı dikkate alınarak, harita üzerinden elde edilen binaların %80 inin
konut amaçlı kullandığı kabulü ile ;
Konut sayısı = 0.8 x Yapı sayısı olarak belirlendi.
Anlatmış olduğumuz konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse :
Trabzon hattı üzerinde 0+000-1+600 kümülatif toplamı içerisinde seksiyonlara düşen ortalama konut
sayısı 7 dir. Bu adet % 80 oranı ile class 1 division 2 saha sınıfına tekabül etmektedir ve normal boru
hattı için 0.72 dizayn faktörünü, bu kısımda yapılabilecek karayolu ve otoban geçişinde ise 0.6 dizayn
faktörünü vermektedir.Bu da kısaca formülde belirtilir ise :
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t = PxD / (2xSxFxExT)
t = Boru Et Kalınlığı, ( in )
P = Dizayn basıncı,(Psig)
D = Boru nominal dış çapı,(in)
F = Dizayn faktörü
S = Spesifik minimum akma dayanımı (Psi)
T = Sıcaklık düzeltme faktörü
Buradan, F ile gösterilen dizayn faktörünün 0.72 den 0.6 ya düşmesi ile %20 ye yakın, hat
borusundan daha kalın etli boru kullanılmasının gerektiği görülmektedir.
Sonuç olarak, ilk kısımda anlatmış olduğum boru stres analizi ile Trabzon ve Rize hatlarında
uyguladığımız ve özellikle doğal koşullar nedeni ile yaşam yerlerine yaklaşmak zorunda kaldığımız
bölgelerde (ki en belirgin örneği Karadeniz bölgemizdir) saha sınıflandırma çalışmalarının, bundan
sonra yapılacak olan projelerde tecrübeli eller vasıtası ile yapılması boru hatlarının daha güvenli
tasarımlarının yapılmasını sağlayacaktır.
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DOĞAL GAZ BORU HATLARINDAN HİDROJEN VE BİYOGAZ
DAĞITIMI
Tansel ŞENER, Fehmi AKGÜN
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

ÖZET
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile sağlanan enerji çeşitliliği, enerjide dışa bağımlılığı
azaltarak daha güvenli ve düzenli bir şekilde enerji ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlar. Enerjide
dışa bağımlığı yüksek olan Türkiye, hidrojen ve biyogaz üretimine de olanak sağlayacak yenilenebilir
enerji kaynaklarınca zengin bir ülkedir. Her nekadar hidrojen ve biyogaz üretimi kounsunda çok
sayıda araştırma yapılmakta ise de, hidrojen ve biyogaz dağıtımı konusunda yapılan çalışmalar
sınırlıdır. Bu makalede hidrojen ve biyogaz dağıtımında var olan doğal gaz boru hatlarının
kullanılabilirliği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen, Biyogaz, Doğal gaz
GİRİŞ
Enerji fiyatları ve sağlanabilirliği yaşam kalitemizi, ulusal ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve
çevresel denge açısından son derece önemlidir. Yerel yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak
sağlanan enerji çeşitliliği (hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle) enerjide dışa
bağımlılığı azaltarak ülke güvenliğine katkı sağlar.
Dağıtılmış enerji kaynakları merkezi elektrik üretimine dayalı geleneksel sisteme göre daha faydalı bir
seçenektir. Dağıtılmış enerji kaynakları daha küçük, daha temiz ve daha esnek bir yapıdadır ve
enerjinin hidrojen olarak depolandığı ve taşındığı “Hidrojen Ekonomi”’sine geçiş sürecinde önemli rol
oynamaktadır.
Şekil 1’den de görüleceği üzere, hidrojen üretimi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Ancak,
hidrojen çoğunlukla termokimyasal yakıt dönüşümü ve gazlaştırma yöntemleri kullanılarak
üretilmektedir.
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Şekil 1 Hidrojen üretim kaynakları ve üretim yöntemleri
“Hidrojen Ekonomisi”nin en önemli bileşeni ise içten yanmalı motorların ve türbinlerin yerini alması
beklenen ve yakıtın kimyasal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yakıt pilleridir. Bu
değişimin diğer bir nedeni de yakıt pillerinin veriminin ısı makinelarının veriminden yüksek olmasıdır.
İnsanlık tarihi boyunca odundan başlayarak kullanılan yakıtlarda H/C oranı zaman geçtikçe artmıştır.
Hidrojen ekonomisine geçiş sürecinde ise doğal gaz yoğun olarak kullanılacak, hidrojen ekonomisine
geçişle birlikte H/C oranı 1’e ulaşacaktır.
Biyogaz (sentetik metan), gübre, artıma çamuru, belediye katı atıkları, biyobozunur atık veya
herhangi biyobozunur maddelerin anaerobik olarak çürümesinden elde edilen yenilenebilir yakıt
türüdür. Biyogaz genellikle %65 metan ve %35 karbon dioksit ile birlikte eser miktarda azot ve sülfür
bileşikleri, uçucu organik bileşikler ve amonyum içerir. Üretilen biyogaz araç yakıtı olarak, ısıtma,
kojenerasyon ve elektrik üretiminde kullanılabilir.
Enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye’nin hidrojen ve biyogaz üretimi için kullanabileceği
yenilenebilir enerji kaynkaları mevcuttur. Hernekadar hidrojen ve biyogaz üretimi konusunda çok
sayıda araştırma yapılmakta ise de, hidrojen ve biyogaz dağıtımı konusunda yapılan çalışmalar
sınırlıdır. Bu kapsamda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve IGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım
A.Ş.) birlikte AB 6. Çerçeve Programı kapsamında NaturalHy-Preparing for the hidrojen economy by
using the existing natural gas system as a catalyst- projesinde yer almıştır. Bu makalede, halihazırda
kullanılmakta olan doğal gaz boru hatlarının hidrojen ve biyogaz dağıtımında kullanılabilirliği
irdelenecektir.
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Natural-Hy projesi kapsamında TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği
çalışmalar
6. Çerçeve Programı kapsamında AB tarafından desteklenen NaturalHy projesi GasUNIE (Hollanda)
tarafından yönetilmektedir. Projede Avrupa Birliği’nin fraklı ülkelerinden gaz dağıtım şirketleri,
üniversiteler ve araştırma merkezleri yer almaltadır. Projedeki çalışmalar 7 İş Paketi altında
yürütülmektedir; WP1 Life cycle and socio-economic Assessments, WP2 Safety, WP3 Durability,
WP4 Integrity, WP5 End Use, WP6 Decision Support Tool and WP7 Dissemination. TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi ve IGDAŞ WP3 Durability and WP4 Integrity iş paketlerinde görev
almaktadır.

Şekil 2 Natural-Hy projesinin kapsamı
TÜBİTAK 3.İş Paketi kapsamında X52 ve X70 çeliklerinde kırılma mekaniği testlerini ve 4. İş Paketi
kapsamında ise metal kelepçe ile onarılmış doğal gaz borusundan hidrojen-doğal gaz akışını
modelleme çalışmalarına katkı sağlamakatadır.
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Şekil 3 Kırılma mekaniği test düzeneği (1) DARTEC test cihazı ile önçatlak oluşturma (10 Hz
frekansta 10.000 döngü ) 2) Zwick test cihazı ve Potansiyel Düşme Cihazı (Çatlak ilerleme ölçümleri
için)
Hidrojen Dağıtımı
Günümüzde, sanayide hidrojen iletimi ve dağıtımı için yer yer hidrojen boruları kullanılmaktadır.
Toplam hidrojen boru hatlarının uzunluğu 15.000 km’dir. En eski boru hattı Ruhr Vadisi’nde
(Almanya) yer almaktadır ve 50 yıldır sorunsuz olarak işletilmektedir. En uzun hidrojen boru hattı ise
Fransa ve Belçika arasında olup uzunluğu 402,3 km’dir. Hidrojen boru hatlarındaki ortalama basınç
150–300 psi (10–20 bar) iken boru çapı ise 25-30 cm arasında değişmektedir. Hidrojen iletim ve
dağıtım yolları hidrojen kaynaklarına ve pazarla olan uzaklığa göre sınıflandırılabilir;


Kaynak merkezli: Hidrojen, fosil yakıt kaynaklarına yakın yerlerde üretilip, taşınır, depolanır ve
yerel kullanımlar için dağıtılır. Bunu sağlayacak yüzlerce kilometrelik boru hatlarının kullanılması
gerekecektir.



Pazar merkezli: Hidrojen üretiminde kullanılacak kaynaklar (fosil yakıtlar, elektrik vb) pazara
kadar taşınarak hidrojen üretimi gerçekleştirilir ve hidrojen dolum istasyonlarına dağıtılır. Bu
durumda “Kaynak merkezli” dağıtım senaryosuna oranla çok daha kısa boru hatları gerekecektir.



Dağıtılmış: Fosil yakıtlar vb hidrojen üretim kaynakları dolum istasyonlarına kadar taşınarak
hidrojen üretimi dolum istasyonlarında gerçekleştirilir. Böylece ihtiyaç duyulacak boru hatları da
kısalmış olacaktır.

Hidrojen dağıtım kanalları hidrojenin fazına göre de sınıflandırılabilir (Bkz. Şekil 4).
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Gaz Fazında Dağıtım: Belirli bir merkezde üretilen hidrojen borularla ve kamyonlarla dolum
istasyonlarına taşınır. Bu seçenekle birlikte, hidrojen ve/veya hythane (Hidrojen ve Doğal Gaz
karışımı) dağıtımının varolan doğal gaz boru hatlarından taşınımı gündeme gelmektedir.

Şekil . 4 Gaz-fazında ve sıvı-fazında hidrojen dağıtımı


Sıvı Fazda Dağıtım: Karmaşık teknolojisine rağmen, kısa vadede en ekonomik olarak
gözükmektedir.

En son alternatif ise hidrojen dağıtımı için yeni hidrojen dağıtım boruları döşemektir. Ancak yeni bir
altyapı kurulması yüz milyarlarca dolara ve fazlasına mal olacağından hidrojen boru hatlarına dayalı
geniş bir dağıtım ağı kurulması kısa vadede mümkün görülmemektedir.
Biyogaz Dağıtımı
Biyokütle, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisidir. Birçok ülke biyokütle ve
biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemektedir. Artan politik destek ve
sübvansiyonlar biyogaz üretim kapasitesinin artacağına işaret etmektedir, buna paralel olarak biyogaz
iletim ve dağıtımına da ilginin artması beklenmelidir. Biyogaz dağıtımı için dört farklı seçenek
mevcuttur.


CBG (Sıkıştırılmış biyogaz) dolum istasyonları; Esnekliği en az olan seçenektir.



Biyogaz boru hatları ile CBG (Sıkıştırılmış biyogaz) dolum istasyonlarına biyogaz taşınması: Bu
seçenek ilk seçeneğe göre daha esnek olmakla birlikte ciddi bir altyapı yatırımı gerektirmektedir.



CBG (Sıkıştırılmış biyogaz) konteynırları ile dolum istasyonlarına biyogaz taşınması: Bu seçenek
kısa vadeli çözüm sağlamakta ve taşıma giderleri maliyetleri önemli oranda artırmaktadır.



Doğal Gaz boru hatlarına biyogaz enjekte edilmesi: Yüksek esnekliğe sahip olan bu seçenek daha
orta ve uzun vadeli bir çözüm sağlamakla beraber yatırım masraflarını da önemli ölçüde minimize
etmektedir.

Avrupa’da, dağıtılacak biyogaz miktarına bağlı olarak doğal gaz boru hatları veya sadece biyogaz
dağıtımı için döşenen boru hatları kullanılmaktadır. Örneğin, 1990 yılında Revninge’de (Danimarka)
faaliyete geçen biyogaz üretim tesisinden 67 evin bulunduğu yerleşkeye özel boru hatlarıyla biyogaz
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dağıtılmaktadır. Gaz kalitesinin ayarlanması veya yükseltilmesi için hatta zaman zaman doğal gaz ve
hava da basılabilmektedir. Revninge bölgesindeki buhar kazanlarında yapılan incelemelerde biyogaz
kullanımına bağlı olarak önemsenmeyecek bazı korozyonlar görülmekle birlikte başka bir probleme
rastlanmamıştır. Bu nedenle, küçük yerleşkeler için yerel dağıtım hattı iyi bir çözüm olarak
gözükmektedir. Ancak, bu hatların sonunda evlere girmeden önce biyogaz’ın kabul edilebilir Wobbe
endeks 1 değerine sahip olması gerekmektedir.
Hidrojen ve Biyogaz dağıtımında Doğal Gaz Boru Hatlarının Kullanımı
Doğal gaz ile karışım olarak ve sonrasında saf gaz olarak hidrojen ve biyogaz dağıtımı için doğal gaz
boru hatları en uygun seçenek olarak görülmektedir. Gaz fazında yakıt dağıtımına, 1800’lü yıllarda
“hava gazı” ile başlanmıştır. “Hava gazı” uzun süre kömürün gazlaştırılması ile edilmiştir ve %50
oranında hidrojen, %35 oranında metan ve farklı oranlarda da karbon monoksit (CO) ve dioksit(CO 2)
içermektedir. İlk olarak kullanılan “Hava Gazı” boruları düşük basınçta işletilmiş, döküm demir ve
düşük mukavemetli çelik gibi malzemelerden imal edilmiştir.
Doğal gaz boru hatlarına hidrojen enjekte edilmesi doğal gaz kullanılan son ürünlerde hidrojenin de
kullanılmasına imkan verecektir. Doğal gaza %30 oranına kadar hidrojen katılması NOx ve CO 2
emisyon oranlarını %90’a kadar azaltmaktadır. Bununla beraber, bir diğer seçenek ise son kullanıcıya
verilmeden önce doğal gaz –hidrojen karışımından hidrojenin membranlı ayrıştırma teknikleri veya
adsorpsiyonla ayrıştırılarak yakıt pillerinde kullanılmasıdır. Ancak, bunun maliyetinin ne olacağı
konusunda henüz herhangi bir öngörüde bulunulmamıştır.
Doğal gaz ve hidrojenin temel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hidrojen, doğal gaza göre 3.1 kat
daha hızlı akmaktadır ve hidrojeni hatta beslemek için 3.9 kat daha fazla enerji gerekmektedir. Doğal
gaz’ın enerji içeriğinin %0.31 kadarı gazı hatta beslemek için kullanılrıken, bu oran hidrojen için
%1.33’tür.
Tablo 1 Doğal Gaz ve hidrojen’in temel özellikleri
(HHV: Yüksek Isıl Değer, LHV: Düşük Isıl Değer)
Natural Gas
Hydrogen
Heating Values
HHV
LHV
HHV
LHV
3
kJ/nm
39,819 35,882 12,745 10,783
kJ/kg
55,530 60,020 141,890 119,972
Min. Ignition
0,29
0,02
Energy (mJ)
Molecular Weight
16,04
2,02
Specific Gravity
0,66
0,0695

1

IW Wobbe endeksi, VC Yüksek Isıl Değer ve GS özgül ağırlık.
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Doğal gaz boru hatlarına hidrojen enjeksiyonu konusunda göz önünde bulundurulması gereken farklı
noktalar vardır.
Güvenlik: Hidrojen üretim, iletim, dağıtım, depolama ve kullanımında güvenlik çok önemlidir.
Bununla birlikte, yakıtların toksiklik, yoğunluk, difüzyon katsayısı vb farklı özellikleri gözönüne
alındığında hidrojen yakıt olarak benzinden ve metanolden daha güvenli bir yakıttır.
Kaçak/sızıntı takibi: Hidrojen kokusuz ve renksiz bir gaz olup yandığında alevi gözükmemektedir.
Bunu telafi etmek amacıyla hidrojenin kokulandırılması çalışmaları gerçekleştirilmişse de hidrojen
mokelüllerinin küçük olmasından dolayı başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Bu nedenle, doğal gaz
kaçaklarının tespitinde kullanılan yöntemlerin doğal gaz –hidrojen karışımları için revize edilmesi
gerekmektedir.
Hidrojen Kırılganlığı: Hidrojene maruz kalan çelik boruların bir süre sonra mekanik özellikleri
zayıflamakta, yüzeyde çatlaklar oluşmakta, çatlak ilerleme hızı artmakta ve nihayetinde boruda kırık
oluşmaktadır. Hidrojen kırılganlığı, çeliğin kompozisyonuna, işletim sıcaklığına ve basıncına, hidrojen
konsantrasyonuna bağlıdır. Gerçekleştirilen testlerde kaynaklı bölgelerin yüzey kırılganlığına daha
açık olduğu ancak oksitli yüzey kaplamalarının hidrojen kırılganlığını azaltabileceği gözlenmiştir.
Günümüzde kullanılmakta olan düşük mukavemetli çeliklerde hidrojen kırılganlığı riski, daha önceden
kullanılmakta olan yüksek mukavemetli çeliklere göre çok daha düşüktür. Bununla beraber, yeni
döşenmekte olan boru hatlarında kullanılan conta, vana vb. ekipmanlar da hidrojene uygun olarak
seçilmektedir. Hatta artık doğal gaz boru hatlarının tamamı hidrojen taşınımına da uygun olarak imal
edilmektedir. Örneğin, Sibirya-Çin-Japonya hattında döşenen boru hattı olan Hidrojen tanışınımana da
uygundur.
Sensörler: Hidrojen kırılganlığına bağlı kırılmaları önlemek için doğal gaz boru hatlarında
kullanılanların benzeri ultrasonik sensörlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Difüzyon kayıpları: Hidrojenin moleküler yapısı küçük olduğundan conta, vana vb ekipmanlardan
difüzyon kayıpları doğal gaza göre daha fazla olacaktır. Bu nedenle uygun ekipman tasarımı ve
kullanımı gerekmektedir.
Hidrojenin enerji yoğunluğu: Hidrojenin enerji yoğunluğu düşük olduğundan, boru hatlarına daha hızlı
hidrojen basmak gerekecektir. Bunun için de daha yüksek kapasitede kompresörler gerekmektedir.
Ayrıca, kompresör yağlarının hidrojen akışına uygun seçilmelidir.
Son kullanıcı ürünleriyle uyumluluk: Doğal gaz ile çalışan cihazlar için yeni sertifikasyonlar
gerekmektedir. Ayrıca, brülör kafası, gazmetre vb bileşenlerin kullanılabilirliği
değerlendirilmelidir. [7]
Biyogaz’ın doğal gaz boru hatlarına enjekte edilmesinin önündeki en önemli engel biyogaz’ın
zenginleştirilerek “Sentetik Doğal Gaz”a dönüştürülmesi işleminin pahalı olmasıdır. Halen Avrupa’da
biyogaz’ın fiyatı 10-11 €ct/ Nm3 aralığında iken Sentetik Doğal Gaz’ın fiyatı 20 €ct/ Nm3 civarındadır.
Aksş takdirde, biyogaz zenginleştirilmeden ancak lokal dağıtım hatlarına düşük basınçta ve düşük
konsantrasyonda enjekte edilebilir.
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Doğal gaz boru hatlarına biyogaz enjeksiyonu önündeki diğer bir engel ise ilgili standartların, ölçüm
tekniklerinin ve yönetmeliklerin henüz hazır olmamasıdır. Bununla beraber, henüz açıklığa
kavuşturulmamış bazı noktalarında aydınlatılması gerekmektedir. Örneğin, biyogaz içerisindeki
mikroorganizmalar yandığında ne olacak? Alev sıcaklığı ve yanma gazın bileşimindeki değer
bileşenlerden nasıl etkilenecek? Bu noktalar son kullanıcı için ürün tasarlayan endüstri için çok daha
önemlidir.
Avrupa’da doğal gaz boru hatlarına biyogaz enjeksiyonun örnekleri mevcuttur. Göteburg’da (İsveç)
biyogaz sıkıştırılıp, soğutularak, eskiden kullanılan “Hava Gazı” tesisine gönderilmektedir. Burada
doğal gaz ve hava ile zenginleştirilen biyogaz “Hava Gazı” şebekesine verilmektedir.
Stokholm(İsveç)
yakınlarındaki 15–20 bin nüfuslu Hammarby sjöstad yerleşkesinde de
zengileştirilmiş biyogaz kullanılmaktadır. Atık su arıtım tesisinden sağlanan biyogazın %60–70 olan
metan oranı %97’nin üzerine çıkarılmakta ve araçlarda da kullanılabilecek standartlara ulaşan biyogaz
doğal gaz boru hattına enjekte edilmektedir.
Hollanda’da ise 4 farklı yerleşkede, “atık gömme” yöntemi ile elde edilen biyogazın içeriğindeki
sülfür ve karbon dioksit (CO2) su ile yıkayarak veya basınç salınımlı adsorpsiyon yöntemiyle
giderilerek 8 bar basınçta boru hattına enjekte edilmektedir [1,2].
SONUÇ
Türkiye, bulunduğu çoğrafik konumu ile büyük doğal gaz üreticileri ile doğal gazın yoğun tüketildiği
AB ülkeleri arasında bir enerji koridorudur. Ancak, doğal gaz konusunda Türkiye’nin konumunu
destekleyecek ve kuvvetlendirecek Ar-Ge çalışmaları yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle; bu
makalede doğal gaz boru hatlarının, alternatif yakıt olan biyogaz ve hidrojen dağıtımında
kullanılabilirliği irdelenmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde, gaz şirketleri, üniversite ve araştırma
kurumları bu konularda çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle, benzeri çalışmaların başlatılması,
biyogaz üretim kapasitesi yıllık doğal gaz tüketim miktarının %10’una denk gelen [4] ülkemiz için de
önem arz etmektedir.
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SANAYİDE LNG UYGULAMALARI
Sadık YURTMAN

ÖZET
Ülkemizde kullanımı henüz fazla yaygınlaşmayan LNG en basit anlamıyla Doğalgazın sıvılaştırılmış
halidir. Sanayide Doğalgazın ulaşmadığı yerlerde LNG kullanımının yaygınlaştırılması gereklidir. Bu
yaygınlaştırılmanın geliştirilmesi için LNG konusundaki Standartların oluşturulması ve bunların
uygulanabilirlikleri önem taşımaktadır. LNG’nin depolanması , iletilmesi ve Sanayide kullanılmasına
kadar geçen evreler LNG kullanımının yaygınlaştırılmasında önemlidir.
GİRİŞ
LNG İngilizce (Liquified Natural Gas ) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Doğalgaz atmosfer
basıncında kaynama noktası olan -162ºC soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçer ve “Sıvı Doğal
Gaz” (LNG) olarak adlandırılır.
EPDK 18/05/2003 tarihinde BOTAŞ’a Nijerya ve Cezayir’den LNG İthalat Lisansı Vermesini
müteakip 16 adet Firma İletim Lisansı alarak Ülke içinde LNG dağıtma yetkisine sahip olmuşlardır.
Bunun yanında EPDK İletim Lisansının yanında 19 firmaya Toptan Satış Lisansı vermiştir. Bu kadar
Firmanın Lisans almasına karşılık Uygulamada bu sayı çok daha azdır.
Doğalgazın sıvı hacmi gaz fazından 600 kat küçüktür.Bu durum, doğalgazın boru hatları ile
taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve Tır/ tankerler ile
nakliyesini uygun hale getirmektedir.
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LNG’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ:
LNG’nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46(kg/lt) dir.
Gaz fazının ise 0,76(kg/m³) tür.
LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
LNG’nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
LNG,
esas
olarak
%90
civarında
bir
oranda
metandan
(CH4)
oluşur.
Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer
hidrokarbonları da içerir.
Sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan
arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.
LNG’NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :
Kimyasal İçeriği
Molekül Ağırlığı (kg/kmol)
Kaynama Noktası (°C)
Likit Yoğunluğu (kg/lt)
Gaz Yoğunluk (kg/m³)
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (ºC)
Maksimum Alev Sıcaklığı (°C)
Üst Isıl Değer (kcal/kg)
Üst Isıl Değer (kcal/Sm³)
Buharlaşma Basıncı (15ºC’da) (bar)
Parlama Limitleri (Hava ile karışım oranı)

LNG
16,04
-162
0,46
0,76
580
1954
12930
9825
230
%5 - %15
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LNG’NİN KULLANIM ALANLARI:
Metal Sanayi (demir-çelik, alüminyum, bakır v.s.)
Tekstil Sanayi
Gıda Sanayi
Tersaneler ve Gemi İmalat Sanayi (ağırlıklı olarak metal kesim tezgahlarında)
Döküm Sanayi (ergitme, ısıl işlem v.s.)
Seramik ve Cam Sanayi
Isıtma (endüstriyel ve evsel)
LNG’NİN TEMİN EDİLMESİ:
Türkiye’ye ithal edilen ve tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık % 20 si LNG olarak tedarik
edilmektedir. LNG, Nijerya ve Cezayir’den özel tasarlanmış gemi tankerler ile getirilip BOTAŞ’ın
Marmara Ereğlisi’ndeki LNG Terminalinde depolanmaktadır.

Botaş Terminalinin, LNG’ yi gazlaştırarak Ulusal İletim Şebekesi’ne enjekte etme kapasitesi yılda 6
milyar m³, pik saatte 700.000 m³/h’dir.
Terminalden itibaren, ürünün kamyon tankerlerle taşınması suretiyle LNG Tank sahasında
depolanarak daha sonra tüketildiği operasyon aşağıda şematize edilmiştir.
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LNG Kreyojenik(çok soğuk) şartlarda depo edilir ve iletilir.
LNG gazının sıcaklığı normal şartlar altında –160 °C civarındadır. İletim ve depolama basınçları 0
ila 5 bar arasındadır.
LNG TESİSLERİ :
LNG’nin Sıvı halden gaz halinde kullanıma sunulması için gerekli olan Sistemler Temel olarak 2 ana
unsur ve 3 adet yardımcı unsurdan oluşur;
Ana Unsurlar;
1) Depolama Tankları
2) Atmosferik Evaparatörler
Yardımcı Unsurlar;
1) Kokulandırma Sistemi
2) Ara Bağlantı Boru Hatları ve Vanalar
3) E mniyet Sistemleri

ANA UNSURLAR :
1) Depolama Tankları
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LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına
göre dikey ya da yatay olarak, firmalar tarafından AD2000 ve EN13458 standardına uygun imal
ettirilmektedir. Firmaların LNG tankları 97/23/CEE sabit basınçlı kaplar direktifi doğrultusunda CE
işareti taşımaktadır. Yine tank üzerindeki vana v.b. ekipmanlar da tamamen ithal kreyojenik
özelliklere sahip olup CE işaretlidir.
- İç Tank :
• Tasarım Kodu: EN 13458-2 ve AD 2000
• Tasarım Sıcaklığı : -196 ºC / + 50 ºC
• Malzeme: Paslanmaz Çelik SA 240 Tip 304L
• Maksimum çalışma basıncı: 5 barg
• Tasarım basıncı: 6 barg
• Test Basıncı: 10.1 barg
- Dış tank:
• Tasarım Kodu : EN 13458-2 ve AD 2000
• Tasarım Sıcaklığı : -10 ºC / + 50 ºC
• Malzeme: Karbon çelik EN 10025-2 S235JR veya eşdeğeri
• Tasarım basıncı : -1 barg
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Bazı firmalar standart olarak, 7 m3 ,14m³ dik, 22m³-dik/yatay,30 m3 32m³-dik/yatay ve 50 m3 60 m³
62 m³ dik LNG tank seçeneklerinin yanı sıra müşteri ihtiyacına göre farklı kapasite ve tipte (dik/yatay)
tankları da teklif edebilmektedir.
Tanklara LNG Yüklemesi yapılmadan önce Azot gazı ile iç tankın sıcaklığı – 190 °C ‘lere kadar
soğutulmakta ve – 162 °C ‘deki LNG basılmaktadır. Bu transfer esnasında pompa kullanılmamakta
olup ; İç tankın basıncı düşürülüp transfer tankerinin basıncı yükseltilerek basınç farklılığı ile transfer
gerçekleşmektedir. Tank ile LNG Tankı Dolum aracı ( Tır / tanker ) arasındaki mesafe mümkün
olduğunca kısa tutulması gerekmekte olup ; 1,5 – 2 metredir. Ana tankın bulunduğu alan
;
Paratonerin kapsama alanında olması gerekmektedir. Topraklamasının mutlaka yapılması
gerekmektedir. Ayrıca LNG Toptan Satış Lisansı Firmasının vereceği proje dahilinde tank ve
evaparatörün yerleştirileceği betonarme platform projeleri için gerekli yerleşim , ayak montaj
plakaları , ankraj ölçüleri , ve yerleşim kesiti projelerine mutlaka uyulmalıdır.
2)Atmosferik Evaparatörler

Atmosferik Evaporatörler LNG yi sıvı fazdan gaz fazına dönüştürmek için kullanılır.
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Buharlaştırıcılar (Evaporatörler), LNG’ yi ortam ısısını kullanarak gazlaştırıp tüketilmeye hazır
hale getirirler.
Geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde yüksek ısı değiştirme kabiliyetleri vardır. Tamamen
alüminyumdan üretilmişlerdir. Hareketli parçaları olmadığından, bakım gerektirmezler.
Evaparatör çıkışı doğalgaz basıncı 2,5 – 3,5 bar arasındadır.
Evaparatörlerin çıkış çapları mümkün olduğunda büyük tutulmalıdır.
( Örn. DN 65 )
Evaparatörlere LNG – 162 °C ‘de girdiğinden dolayı Sürekli karlanma ve buzlanmaya maruz
kalacaktır. Son peteklere kadar karlanma ve buzlanma olursa LNG kaçma ihtimali göz ardı
edilmemelidir.
Evaparatörler mutlaka topraklanmalı ve ayak montaj plakalarına sabitlenmelidir.
YARDIMCI UNSURLAR :
1)Kokulandırma Sistemi
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LNG kokusuz bir yakıttır. Ancak kullanım noktalarındaki kaçaklara karşın kokulandırılması
gerekmektedir. LNG tankı içindeki çok düşük sıcaklıklar nedeniyle herhangi bir kokulandırıcı
kimyasal maddenin LNG içine katılması mümkün değildir. Bu nedenle LNG sıvı halden gaz hale
geçtikten sonra THT (Tetra Hidro Tiofen) denilen özel bir kimyasal madde ile kokulandılır. Gaz bir
taraftan girerek kimyasalın içinden geçerken kokusunu alarak diğer taraftan çıkar. Tamamen
paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir. Seviye göstergesi vasıtasıyla kimyasal maddenin
stok durumu gözlenmektedir. Ayrıca çıkışta bulunan vanalar vasıtasıyla kokulandırma derecesi
ayarlanabilmektedir.
2) Ara Bağlantı Boru Hatları ve Vanalar

Tankı önümüze aldığımız zaman dolum ağzı/çenesinin sağ kısım sıvı hattı ile irtibatlı olup ; Sol kısım
gaz hattı ile irtibatlıdır. Dış tank ile iç tankın arasından iç tankın üst tarafına bağlantı yapılmıştır. Her
vana arasına emniyet ventili bağlanması ve vent borusu ile irtibatlanması gerekmektedir. Sıvı hatta
tankın basıncını arttırmak için ayrıca evaparatör , tank basınç kontrol regülatörü ve ekonomagzer
olması gerekmektedir. Tankın sağ tarafından çıkan gaz kullanım kontrol vanasından alınarak
evaparatöre paslanmaz boru ile irtibatlandırılarak sıvı halden atmosferik evaparatörden geçerek gaz
haline dönüşmesi sağlanmış olur.
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3)Emniyet Sistemleri

a-) Gaz Kaçağı Algılama Sistemi :
LNG tank sahasında ve özellikle tank vana gurubunda oluşabilecek herhangi bir gaz kaçağını
algılayacak kaçak sensörü vana mahali üzerine yerleştirilmelidir. Kumanda panosu aracılığıyla alarm
verecek olan gaz kaçağı algılama sistemi, yine NFPA-59A standardı gereği sistemde kurulması
gereken vazgeçilmez bir emniyet ve güvenlik öğesidir.

b-) Gaz Sıcaklığı Takip ve Kontrol Sistemi :
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NFPA-59A’ya göre LNG tank sahasında bulunan buharlaştırıcıların çıkışında yer alan bir PT100
sıcaklık transmiteri aracılığıyla, likit halden gaz haline geçen doğalgazın sıcaklığı sürekli olarak takip
ve kontrol edilmelidir. Gaz sıcaklığının -10°C’a düşmesi durumunda sistem önce alarm vermekte,
sıcaklığın -18°C’a düşmesi durumunda ise doğalgaz dış ve iç tesisatta yer alan ekipmanların zarar
görmemesi için tank çıkışındaki likit vanaları otomatik olarak kapatılmaktadır. Hava sıcaklığının 20°C’ın altına düşme ihtimali olan müşteri tesilerinde, ex-proof (patlama korumalı) doğalgaz ısıtıcıları
kullanılarak gaz sıcaklığı uygun seviyeye çıkarılır.

c-) Deprem İzleme Sistemi :
LNG tesisi kumanda panosu içinde yer alan bir deprem sensörü ile müşteri lokasyonunda olabilecek
herhangi bir yer sarsıntısının büyüklüğüne bağlı olarak sistem alarm vermekte ve ardından depremin
büyüklüğünün artması halinde LNG tank çıkışındaki likit vanaları kapatılmaktadır.
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Ana Kumanda Panosu İçi

d-) LNG Tesisi Ana Kumanda Panosu ve Paralel İkaz
Panosu :
Sıcaklık, gaz kaçağı algılama, deprem izleme sistemlerinden
gelen ikazları sesli ve ışıklı alarma çeviren ve tank çıkışındaki
likit vanalarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan LNG
Tesisi Ana Kumanda panosudur. Ayrıca pano üzerinden de
vanalar manuel olarak açılıp kapatılabilir ya da acil stop
butonu aracılığıyla vanalar kapatılıp alarm verilebilir. Bu
panonun üzerindeki ikazların aynısını bulunduran paralel ikaz
panosu müşterinin talebi doğrultusunda güvenlik binası v.b. bir
noktaya konulabilir.

e-) Kazan Dairesi Gaz Kaçağı Alarm Sistemi :
Doğalgazın kullanım noktasındaki (kazan dairesi, mutfak v.b.) kaçaklarını algılayıp, kullanıcıları sesli
ve ışıklı olarak uyaran sistemdir.
f-) Basınç Düşürme İstasyonları
Evaparatörden çıkan Gaz halinde ve ortalama 3 bar olarak çıkan Gazın basıncının ; Tesisteki tüketim
noktalarında Doğalgaz kullanacak tüketicilerin yakma basınçlarına indirgenmesi gerekmektedir. Bu
nedenle Basınç Düşürme İstasyonları Mühendislik hesapları neticesinde belli basınçlara indirilecek
şekilde dizayn edilmektedir. Burada Ana giriş vanasının tam geçişli ve filtrenin PN 16 çelik olması
gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.
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SONUÇ
LNG Toptan Satış Lisanslı Firmaların bazıları yukarıda sözü edilen LNG Sistemlerinde olması
gereken hususları yerine getirmemektedirler. Bu konuda Ülkemizde henüz yayınlanmış Standart
yoktur. II.Kademe Basınç Düşürme İstasyonunda Filtrenin basınç sınıfının belirlenmesi ,Gaz
sıcaklığının takip ve kontrol sisteminin , gaz kaçağı alarm sistemi ve deprem algılama cihazlarının
hangi şartlarda kullanılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması ile tank kontrol vana ve emniyet
sistemlerinin geliştirilmesi , paratoner ve topraklama hususlarına titizlikle dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Evaparatörden çıkan Doğalgazın Sanayi tesisleri , Oteller vb. nihayi tüketicilere ulaşması için
Yapımcı Firmaların EPDK’dan onaylı ve Bu Firmaların yaptığı İşleri Kontrol eden EPDK Onaylı
Müşavir Firmaları olması gerekliliği titizlikle uygulanmaktadır. Yapımcı Firmalar İşe Başlama
Dosyası ve İş Bitirme Dosyalarını BOTAŞ’ın Nisan 1996 yılında Yayınladığı “ Endüstriyel
Tesislerde Doğalgaza Geçiş El Kitabı” ’na göre hazırlamaktadırlar. Müşavir Firma Dosya üzerinde ve
Şantiyede gerekli kontrolleri yaptıktan sonra İç Tesisat Kabul Belgesi Düzenleyerek LNG Tankına
Dolum yapılmaktadır. Endüstriyel Tesislerde Doğalgaza Geçiş El Kitabının yeniden düzenlenerek
Yürürlüğe konulması gerekmektedir.
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KAYNAKLAR
1.- EPDK
2.- BOTAŞ
3.- MMO.
4.- İGDAŞ
5.- HABAŞ
6.- İPRAGAZ
7.- KOÇ STATOIL

ÖZGEÇMİŞ
Sadık YURTMAN
1956 yılında Eskişehir’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Eskişehir Devlet
Mimarlık Mühendislik Akademisinden 1979 yılında Makina Mühendisi olarak mezun oldum. 1985
yılında kendi Şirketimi kurarak Çeşitli Resmi ve özel Sektör İşlerini yaptım. 1989 yılından bu yana
Doğalgaz konusunda çalışmalarım devam etmektedir. 2004 yılından beri de LNG Tesisatları üzerinde
çalışmaktayım.
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BACA MEVZUATINA GENEL BAKIŞ
Selahattin AYDIN
GAZBİR / İGDAŞ Danışmanı

I-AMAÇ VE HEDEF
Bacaların inşa, kurulum, kullanım, bakım, onarım ve temizlenmesi ile ilgili mevzuat hakkında bilgi
vermek, can ve mal emniyeti açısından baca temizliğinin önemini vurgulamak ve öneriler sunmaktır.
II-TANIMLAR
İç tesisat: Doğal Gaz Piyasası İç tesisat Yönetmeliğinde basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya
servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait
olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri
gibi tesisat; iç tesisat olarak tanımlanmıştır.
Baca: TS EN 1443 Baca – Genel Kurallarında bir baca boşluğu veya boşluklarını çevreleyen duvar
veya duvarlardan oluşan yapı; baca olarak tanımlanmıştır.
Görüleceği üzere doğal gaz piyasasında bacalar iç tesisatın bir unsuru olarak ele alınmaktadır.
Bacayı; ısınmada kullanılan katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtların; yakıcı cihazlarda yakılması sonucu
oluşan yanma ürünlerini (is, kurum, duman , su buharı, gazlar v.s) bu cihazlara bağlanan boru, dirsek
gibi vasıtalarla açık havaya ( atmosfere) taşıyan ve bu surette ısınma ortamı dışına çıkaran sistem
olarak tanımlamak mümkündür.
III- BACA MEVZUATI
Bacaların kurulum, kullanım, bakım, onarım ve temizlenmesi ile ilgili doğrudan ya da dolaylı bir dizi
kural ve düzenleme vardır. Bacalarla ilgili düzenlemelerinin temel Anayasamızda yer almaktadır.
Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 5. maddesine göre Devletin temel
amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
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1- Kanunlar
1.1- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: Kanununun 12.
maddesi ile yangından korunma ve önleme tedbirlerini almak, itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit
etmek, personelini eğitmek, teşkilleri denetlemek ve koordinasyon sağlamak bakanlık Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayılmıştır.
1.2- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu: Kanunun EK.9. maddesi; kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve
söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır
bulundurmak zorunda olmasına, gerçek kişiler ise yangınla mücadele için gerekli önlemleri almasına
amirdir.
1.3- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu: Kanunun 20., 23., 250., 252. maddeleri ve özellikle de
254. maddesi konumuzla bağlantılıdır. Maddede inşaatı bitmiş olsun veya olmasın içinde oturanların
veya komşularının sağlığına ve hayatına önemli derecede zarar vereceği anlaşılan meskenleri
onarmakla sahipleri yükümlü tutulmuştur. Aksi durumda kamu otoriteleri devreye girecektir.
1.4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu: Kanunun 9/Ç.,9/E.,9/İ. ve 11. maddeleri konumuzla ilişkilidir.
1.5- 3194 sayılı İmar Kanunu: Kanunun 1.,20.,21.,22., 26.,30.,31.,32.,36.,42., maddeleri konumuz
açısından önemlidir. İmar Kanunu yanında yer bir alan bir dizi kanun (Yapı Denetim Kanunu, Kıyı
Kanunu gibi) ve İmar Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatla bir imar hukuku
oluşturulmuştur.
1.6- 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: Kanunun
1.,2.,9. ve 29. maddeleri konumuz açısından dikkat çekicidir. Kanunun 2.d. bendine göre ülkenin atık
yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak bakanlığın görevleri
arasındadır.
1.7- 2872 sayılı Çevre Kanunu : Kanunun 1.,2.,3., 8., 15., ve 28. maddeleri konumuz ile bağlantılıdır.
Kanunun 3.e bendine göre kirlenmenin ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması ve giderilmesi ve
çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından
karşılanır.
1.8- 5393 sayılı Belediye Kanunu: Kanunun 14.,15., özelliklede 52. ve 53. maddesi konumuz
açısından önemlidir. Kanunun 53. maddesine göre yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak, plânlar
doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler almak ilgili idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak
programlar yapmak belediyelerin görevleri arasındadır.
1.9- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu: Kanunun 6., 7., 10. ve 11. maddeleri konumuzla
bağlantılıdır. Kanunun 11/u bendinde il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine
araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve
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yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi
kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek büyükşehir belediyelerinin
görevleri arasında sayılmıştır.
1.10- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu: Kanunun 683., 730., 750., 737. ve 754. maddeleri konumuz
açısından dikkate değerdir.
1.11- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu: Kanunun 35. maddesinin b, g, h bentleri konumuz açısından
önem taşımaktadır. Apartman yöneticisi; apartmanın amacına uygun olarak kullanılması, korunması,
bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
2- Tüzük-Yönetmelikler
2.1- Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü: Tüzükte; yangınlara karşı tedbirler,
korunma tedbirleri, binaların korunması ve itfaiye servisine ilişkin hükümler bulunmaktadır.
2.2-İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik:
Yönetmeliğin 4. maddesinde İtfaiye Teşkillerinin görevleri düzenlenmiştir. Maddenin 11. bendine
göre; şehirde bacaları, belediye encümenince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek,
temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek itfaiye teşkillerin görevleri arasında sayılmıştır.
Düzenleme baca temizliği ile ilgili doğrudan bir yetki ve görevlendirmeyi içermektedir. Bugün
itibariyle ülkemizde bacalarının itfaiye teşkillerince temizlenmesine maddeden imkan ve ihtimal
bulunmamaktadır. Yönetmeliğin bu hükmü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin
58/son fıkra hükmü ile bir arada değerlendirilmelidir.
2.3- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY): Yönetmeliğin amacı;
kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve
işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan
yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve
sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.Yönetmelikte yetki,
görev ve sorumluluklar tek tek belirlenmiştir.
2.4- Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği( BIYY): Yönetmelikte ısı yalıtımı projesi düzenlenmiş, bu
projenin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte verilmesi istenmiş, mimari
uygulama projesinin ısı yalıtımı projesine uygun olması öngörülmüştür. Yönetmeliğin en ilginç yanı
13-A (ı) 13-A (ı/4.), 13-B, 15. maddelerinde gaz firmalarının ve gaz dağıtımı yapan kuruluşlarının
yapacağı düzenlemelere atıfta bulunması ve bu düzenlemelere uyulmasını hükme bağlamasıdır.
2.5- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY): Yönetmeliğin amacı, insanı ve çevresini
hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle
zararların oluşmasını önlemek ve gidermektir. Yönetmeliğin 8. maddesi atık gazlar ve bacaların
özelliklerine ilişkindir.
2.6- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği: Yönetmelik konuya
kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlenmesi açısından bakmıştır.
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Yönetmeliğin amacı, her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz gibi maddeleri
kontrol altına almak insan ve çevresinin kirlenmesini önlemek, şeklinde tanımlanmıştır.
2.7- Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği:
Yönetmeliğin 5. ve 9. maddeleri önem arzetmektedir. Mahalli Çevre Kurulları bu yönetmelik
çerçevesinde bacaların temizlenmesi konusunda çok önemli kararlar almakta ve kararlar resmi
gazetede yayımlanmaktadır. Bu bağlamda İstanbul Çevre İl Müdürlüğünün 1994/4 ve 1994/5 sayılı
kararları ile önünden hat geçen binaların doğal gaz kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.
3- Standartlar
Isınma sistemleri, bacalarla ilgili bir dizi standart bulunmaktadır. Bunlardan tespit edebildiklerimiz
aşağıda sıralanmıştır.
3.1- TS EN 1443 09.03.2006 ( Bacalar – Genel kurallar )
3.2- TS EN 13216-1 31.03.2005 Bacalar sistem bacalar için deney metotları - Genel deney metotları
3.3- TS EN 14297 02.12.2004 Bacalar - Baca mamullerinin dayanıklılık tayini için donma çözülme
deneyi
3.4- TS 11389 EN 13384-1 02.03.2006 (Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları –
Bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar )
3.5- TS 11388 EN 13384-2 02.03.2006 (Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları –
Bölüm 2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar
3.6- TS EN 12391-1 02.12.2004 Bacalar- Metal bacaların montaj standardı- Bölüm 1: Oda ile
bütünleşik olmayan ısıtma cihazları için bacalar
3.7- TS EN 13229 29.11.2001 (TS EN 13229/A1, TS EN 13229/A2, TS EN 13229/AC ve TS EN
13229/A2/AC tadilli) Şömineler - Katı Yakıtlı- Açık Yamalı - Özellikler ve deney metotları
3.8- TS 9673 24.12.1991 Duman Bacalarının Temizlenmesi - Genel Kurallar
3.9- TS11380 28.04.1994 Yan Hava Tertibatları (Yardımcı Hava Düzenleyicileri) - Konut ve benzeri
bina bacaları için
3.10- TS 11382 28.04.1994 Bacalar - Çelik (Endüstriyel)
3.11- TS 1856-1 12.10.2006 (TS EN 1856-1/A1 tadilli ) Bacalar - Metal bacalar için kurallar Bölüm
1: Hazır baca bileşenleri
3.12- TS 1856-2 12.10.2006 Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm 2: Metal
astarlar ve baca bağlantı boruları
3.13- TS 11384 28.04.1994 Bacalar - Konut vb. Bina Bacaları - Ekleme parçaları tasarım ve
yapım kuralları
3.14- TS 11385 28.04.1994 Bacalar - Konut vb. Binalar için - Deney bacaları deneyleri için şartlar ve
değerlendirme kriterleri (Kuralları)
3.15- TS 11386 28.04.1994 Bacalar - Konut ve Benzeri Binalar İçin- Tasarım ve yapım kuralları
3.16- TS 11387 28.04.1994 Bacalar - Konut ve Benzeri Binalarda Baca Temizleme Tertibatı Yapım
Kuralları
3.17- TS EN 1457 18.04.2001 (TS EN 1457/A1, TS EN 1457/AC tadilli) Bacalar - Kil veya Seramik
Baca Elemanları - Özellikler ve Deney Metotları
3.18- TS EN 13084-1 19.03.2003 ( TS EN 13084-1/AC tadilli) Endüstriyel Bacalar - Serbest Duran Bölüm 1: Genel Özellikler
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3.19- TS EN 13084-2 27.12.2004 Endüstriyel Bacalar - Serbest Duran - Bölüm 2: Beton bacalar
3.20- TS EN 13084-4 16.02.2006 ( TS 13084-4/AC tadilli) Endüstriyel Bacalar - Serbest
Duran - Bölüm 4: Tuğla Kaplama -Tasarım ve gerçekleştirme
3.21- TS EN 1806 12.10.2006 Bacalar- Tek Sıra cidarlı bacalar için kil/seramik bloklar/özellikler ve
deney metotları
3.22- TS EN 1859 10.04.2001 (TS EN 1859/A1 tadilli) Bacalar - Metal bacalar - Deney Metotları
3.23- TS CR 12695 05.03.2002 Metal Bacalar - Korozyon Direnci Özellikleri ve Deney Metotları
3.24- TS ISO 4736 22.04.2004 Yangın deneyleri - Küçük bacalar - yükseltilmiş sıcaklıklarda yapılan
deney
3.25- TS 12940 10.03.2003 Baca Temizleyicisi
3.26- TS 825 29.04.1988 (TS 825/ T1, TS 825/T2, TS 825/T3 tadilli ) Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
3.27- TS 2164 18.10.1983 (TS 2164/T1, TS 2164/T2 tadilli)
Kalorifer Tesisatı Projelendirme
Kuralları
3.28- TS 2192 21.04.1976 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları
3.29- TS 901-1 EN 13162 29.04.2005 Isı yalıtım mamulleri - Binalarda Kullanılan - Fabrika Yapımı
mineral yün (MW) Mamuller - Özellikler
3.30- TS 1263 08.09.1983 Yapı Elemanlarının Yanmaya Dayanıklılık ve Yanmaya Dayanıklılık
Deney Metotları
3.31- TS 1257 18.10.1983 Binalarda Sıcaksulu Isıtma Santralarının Düzenlenmesi
3.32- TS 4065 21.09.1984 Yapı Bileşenlerinin Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları ( Sınır Dakika
Değerleri) - Betonarma ve Öngerilmeli Beton Kirişler
3.33- TS EN 13502 2.12.2004 Bacalar - Kil/ Seramik baca başlıkları için gerekler ve deney metotları
3.34- TS EN 1857 16.03.2006 Bacalar – Bileşenler - Beton baca astarları
3.35- TS EN 1858 16.03.2006 Bacalar – Bileşenler - Beton baca blokları
3.36- TS EN 08.11.2005 Bacalar Bileşenler - Beton duvar elemanları
3.37- TS EN 13069 17.01.2006 Bacalar Sistem bacalar için kil/seramik dış duvarlar – Gerekler ve
deney metotları
3.38- TS EN 13063-2 17.01.2006 Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 2:
Islak şartlarda gerekler ve deney metotları
3.39- TS EN 13063-1 17.01.2006 Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 1:
Kurum ateşine direnç için gerekler ve deney metotları
3.40- TS EN 1998-6 16.02.2006 Depreme dayanıklı yapıların tasarımı - Bölüm 6: Kuleler,
direkler ve bacalar
IV-MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bacalardan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi ancak; mevzuatın geliştirilmesi, bir araya
toplanması, bu konuda yetki, görev ve sorumluluk kargaşasının sona erdirilmesi, tek yetkili makam ve
merciler oluşturulması, baca sistemlerinin iyileştirilmesi ve en önemlisi de halkımızın bu konuda
eğitimi ile mümkündür.
Türkiye’de yangından korunma konusunda bir politika bütüncül bir yaklaşımla ancak yakın zamanda
oluşturulabilmiştir. Yıllardır dile getirilen bu önemli sorun 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile hukuki bir
düzene kavuşmuştur. Yönetmelikle dağınık mevzuat tek bir yönetmelikte toplanmış ve yetki, görev ve
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sorumluluklar belirlenmiştir. En önemlisi de bacaların temizlenme dönemleri kesin hükme
bağlanmıştır. Sıra eğitim ve uygulamaya gelmiştir. Zira ülkemizde çok güzel hukuki mevzuat
olmasına rağmen kurallar yeterli ölçüde uygulanmadığından istenilen sonuca ulaşılamamaktadır.
Mevzuat incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara varmak kabildir.
1-Bacaların kurulum, bakım, onarım ve temizliğine ilişkin doğrudan yada dolaylı bir çok kural
bulunmaktadır. Kuralların bir kısmı can ve mal emniyeti ile kamu sağlığına, bir kısmı kamunun dirlik
ve esenliğine, bir kısmı ise çevreye yöneliktir.
2-Mevzuat bazı noktalarda bir biri ile uyumlu değildir. İdari yapıya uygun düzenlemeler yapılmış
ancak aralarında ahenk, insicam, irtibat ve koordinasyon sağlanamamıştır. Her idari kuruluş hadiseye
kendi idari görümüne göre yaklaşmıştır. Gerçekçi ve durumsal bir bakış yoktur.
3-Bacalarla ilgili temel kriterler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte yer
almaktadır.
4-Bacalarla ilgili düzenlemelerin muhatabı ve sorumlusu bacayı inşa ve tesis edenler, işletenler (sahip,
zilyet, yönetici v.s) ile başta belediyeler ve itfaiye teşkilatı olmak üzere kamu idareleridir. Çok
önemli olduğunu düşündüğümüz bu husus temel kanunların hepsinde hiçbir tereddüde yer
bırakmayacak şekilde açık ve kesin hükme bağlanmıştır. Nitekim 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunun 4.g.4. alt bendinde İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım,
yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı
nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan dağıtım şirketleri sorumlu değildir, denilmektedir.
5-Mevzuattaki uyumsuzlukların bir an evvel giderilmesi yanında sistematik, bütüncül, tüm kamu
idarelerini kapsayan, yükümlülük ve sorumlulukları açıkça belirlenen bir yapı - işlev bütünlüğünün
oluşturulmasında büyük yarar vardır.
6- Düzenlemelerde baca konusuna daha çok yangın yönünden bakılmıştır. Ancak özellikle lodoslu
yerleşim alanlarında atık gaz zehirlenmeleri can emniyeti açısından çok büyük tehlikeler
oluşturmaktadır.
V- BACALARIN TESİS KULLANIMI VE TEMİZLİĞİ
1- Bacaların tesisi
İster müstakil isterse binanın parçası olsun bacalar; imar hukuku açısından birer yapı niteliğindedirler.
Binaların Yangından Konması Hakkında Yönetmeliğe göre bina ve işletme sahipleri, amirleri ve
yöneticileri, yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, boru ve bacaların
temizlenmesinden sorumludurlar. Keza yönetmeliğin uygulamasında yatırımcı kuruluşlar, bina
sahip ve yöneticileri, işveren temsilcileri, yapı üretiminde yer alan tasarım ekibi, mimar,
mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumludurlar. Aynı şekilde yapı
üretiminde ve kullanımında yer alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetim ve işletme
yetkilileri sorumludurlar.
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Yönetmelik projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güvenliği açısından bu Yönetmelikte
öngörülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmeyeceğini hükme bağlamıştır.
Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve
mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar, bu
Yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları
oranında sorumlu tutulurlar.
Yapı ruhsatı vermeye yetkili merci; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek zorundadır.
Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde, bu
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır.
Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi için, kamu kuruluşlarınca proje onay hizmetlerinden
hiçbir şekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsil edilmez.
2- Bacaların kullanımı
Ülkemizde ısınmada yaygın olarak; odun, odun kömürü, kömür ( kok kömürü, linyit v.s) gibi katı
yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), fuel-oil, kalorifer yakıtı, motorin, gaz yağı gibi sıvı
yakıtlar, doğal gaz (NG) gibi gaz yakıtlar kullanılmaktadır. Yakıcı cihazlarda bu yakıtların
kullanılması ile atık gazlar oluşmaktadır. Atık gazlar; ya bacalarla ısınma mahalli dışına çıkarılmakta
ya da maltız, katalitik ve japon sobalarında olduğu gibi bulundukları ortama verilmektedir.
Yanma ürünleri, bacalar vasıtası ile ortam dışına atılırlar. Asıl olan bacanın normal çekiş yapması,
yanarak oluşan sıcak yanma ürünlerinin bacadan, gazların dinamiği prensibine göre cebri bir etki
olmadan yükselerek atmosfere çıkmasıdır. Fanlı bacalarda cebri çekiş vardır. Bacanın istenilen nitelik
ve özellikte olmaması ya da bacanın iyi çekmemesi halinde tam yanma gerçekleşmeyecektir. Baca
çekişinin iyi olmaması durumunda, atık gazlar baca cidarlarında birikmekte, bacaları tıkamakta ve
yoğuşma oluşmaktadır. Yoğuşma, baca içindeki kurum ve isleri yumuşatmakta, dökülmelerine neden
olmaktadır. Dökülen atıklar bacaları daha da tıkamaktadır.
Can ve mal emniyeti açısından bacalar büyük öneme sahiptirler. Baca sisteminin tekniğine uygun
olmaması, hiç baca bulunmaması, baca bağlantılarının sağlıksız olması, binaların havalandırma
sistemlerinin yetersiz olması ve en önemlisi de bacaların ve baca bağlantılarının temizlenmemesi,
bakım, tamir ve kontrollerinin yapılmaması atık gazlara dayalı zehirlenmelerin ve baca
yangınlarının ana nedenidir.
3-Yangınlar
Yangın; yanıcı özellik gösteren maddelerinin denetim dışı yanmasıdır. Yangınların; tedbirlerin yeterli
olmadığı durumlarda can ve/veya mal kaybına sebep olduğu için önlenmesi, bu sağlanamadığı
takdirde de en kısa sürede söndürülmesi gerekir. Araştırmalar yangın güvenlik önlemlerinin
alınmasının yangın söndürmeden daha ucuza geldiğini göstermiştir.
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Baca yangınları ülkemizin gündemini her zaman işgal ede gelmektedir. İstanbul’ daki yangınların
dörtte biri bacalardan kaynaklanmaktadır. Kimyasal, özellikle odun ve fosil yakıtların yakılması
sonucu oluşan atıklar; baca ve borularda biriken is ve kurumları bir kıvılcımla tutuşturmakta ve
yangına neden olmaktadırlar. Ayrıca rüzgarla taşınan maddeler de bacalarda birikmektedir. Diğer
yandan da kuşlar özellikle de kargalar çalı çırpı ile bacalarda yuva yapmakta ve bunlar da zamanla
tutuşarak yangına sebebiyet vermektedir.
4-Zehirlenmeler
Bacaların hiç ya da gereği gibi çekiş yapmaması sonucu tam yanma gerçekleşmemekte, fakir yanma
sonucu karbonmonoksit gazı oluşmakta, atık gazlar geri tepmekte, cihazların ve boruların bulunduğu
ortama yayılmaktadır. Karbonmonoksit gazı baca ile dışarı atılmadığından bulunduğu ortama
yayılmakta ve bu ortamda bulunan canlıları ve insanları zehirlemektedir. Zira, karbonmonoksit
zehirleyici bir gazdır. Kanda bulunan hemoglobinin karbonmonokside olan ilgisi oksijene olan
ilgisinden 240 kez daha fazladır. Başka bir anlatımla kan; ciğerlerden dokulara oksijen değil,
karbonmonoksit taşımaya çok daha fazla eğilimlidir.
Ortamda oksijen bulunması bu noktada fazlaca önem arz etmeyecektir. Karbonmonoksitin zehirli
(toksin) etkisi; kanda hemoglobine bağlanarak kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini azaltarak
gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda dokularda oksijen azlığı (hipoksi) oluşmaktadır. Bu yüzden çok
düşük konsantrasyonlarda bile karbonmonoksit ölüme neden olabilir.
Özellikle lodoslu havalarda dış atmosfer sıcaklığı ile kapalı mekanlardaki hava sıcaklığının
dengelenmesi ve ısının genleşmesi nedeni ile bacalar iyi çekmemekte ve geri tepmektedir. Geri tepen
atık gazlar bulundukları kapalı ortama yayılmakta ve ölüme varan ağır zehirlenmelere neden
olmaktadır. 1977-1985 yılları arasında karbonmonoksit zehirlenmesine dayalı olarak 348
vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Son yıllara ilişkin elimizde her hangi bir istatistik veri
bulunmamaktadır. Ancak kış aylarında bu zehirlenmelerle ilgili olarak
facia haberleri medyada
oldukça sık yer almaktadır. Öyle ki bazen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası bir ailenin tamamı
ölmekte, ocaklar yıkılmaktadır. Karbonmonoksite dayalı zehirlenmelere Marmara bölgesinde İstanbul
ve Bursa’da daha sık rastlanılmaktadır.
5-Baca temizliği
Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre odun kömür gibi yüksek oranda
is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar iki ayda bir diğer yakıtların
kullanıldığı takdirde ( sıvı ve gaz gibi yakıtlar) borular iki ayda bir bacalar üç ayda bir
temizlenmelidir. ( Yönetmelik md.58)
BYKHK.de bacalarla ilgili bir çok hüküm bulunmaktadır. Bacanın inşasından kullanılmasına ve
bakım ve onarımından temizlenmesine kadar yapılması gerekenler ve yapılmamasının yaptırımları ve
sorumlulukları tek tek tanımlanmış ve hükme bağlanmıştır. BYKHY; 3152, 5216,5393 sayılı Kanunlar
ile uyumlu ve irtibatlıdır.
BYKHY.nin 58. son fıkrasına göre binaların temizliği mahalli itfaiye teşkilatı tarafından
yapılmaktadır. Özel firmalar da İtfaiyeden izin almak kaydı ile baca temizliği yapabilir. Özel
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firmaların baca temizliğinde uygulayacakları fiyatlara ilişkin tarifeleri Belediye Encümeni
belirleyecektir. BYKHK. 58. maddesinin bu hükmü ile İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim
ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi birbiri ile paraleldir.
Buna karşın Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin (IKHKKY) 17. ve
21. maddelerine göre bacaların temizlenmesi yılda minimum bir defa yapılmalıdır.
Bacayı bu yönetmelik çerçevesinde yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiler temizleyecektir.
Temizlikte yakma tesisinin büyüklüğü de önem arzetmektedir.
BYKHY ile IKHKKY’nin baca temizliği hakkında farklı düzenleme ve usuller getirmesi
yadırganacak bir durumdur. BYKHY’nın Bakanlar Kurulunca, IKHKKY ise Çevre ve Orman
Bakanlığınca vaz edilmiştir. BYKHY’nın yakın can ve mal emniyetini korumaktadır. Dolayısı ile
kural çatışmasında uygulanacak kurallar BYKHY hükümleridir. (Anayasamızın 109., 112. ve 124.
maddeleri). BYKHY daha kısa süreler öngördüğünden IKHKKY’den daha çevreci bile sayılabilir.
Her ihtimalde kavram kargaşasına neden olmaması için bu farklılığın bir an evvel giderilmesi gerekir.
Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi ile daha önce yürürlüğe konulan imar yapı ve afetlerle ilgili
yönetmelik hükümleri 6 ay içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hükme bağlanmıştır. Ancak
aradan uzunca bir süre geçmesine karşın diğer düzenlemeler yönetmeliğe uygun hale getirilmediği
gibi aykırı yeni yönetmelikler vaz edilmiş bulunmaktadır.
Bu bağlamda baca yüksekliğinin BYKHY. 58. maddesinde, BIYY.nin 13/B-g alt bendinde ve
HKKY.nin 8.2.A bendinde faklı farklı düzenlediğini belirtmeliyiz.
4-Bacalarla ilgili olarak yapılması gerekenler
4.1- Baca sistemleri, tekniğine ve standardına göre yapılmalı ve eski binaların bacaları kontrol
edilmeli, varsa eksiklikleri mevzuata ve tekniğine göre giderilmelidir.
4.2- Binalarda yakıt olarak odun, kömür kullanıldığı takdirde; borular ayda bir bacalar iki
ayda bir sıvı ve gaz yakıtlar kullanıldığında borular iki ayda bir; bacalar üç ayda bir uzmanına
temizlettirilmelidir. Bacaların temizlenmesinde itfaiyeden, itfaiye vakfından ve bu alanda
faaliyet gösteren şirketlerden yardım alınabilir.
4.3- Bacalar sık sık kontrol edilmeli, bacanın iyi çekmemesi veya geri tepmesi ya da bacadan is,
kurum sızıntısı olması durumunda sistem ve yanma derhal durdurulmalı, cihaz söndürülmeli, ortam
havalandırılmalı ve baca kontrol edilmelidir.
4.4-Soğuk havaların başladığı güz mevsiminde baca temizliği konusunda kampanyalar düzenlenmeli,
yayınlar yapılmalı, halkımız aydınlatılmalı ve bilinçlendirilmelidir.
4.5-Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen sistem ve getirilen
düzenlemeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir.
4.6-Mahalli Çevre kurullarının baca temizliği konusunda bu güne kadar almakta oldukları kararlara
devam olunmalıdır. Çevre Kurullarının almış oldukları kararların duyurulmasında tüm iletişim
kanalları kullanılmalıdır.
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4.7-Okul ve dershanelerde baca temizliği konusunda eğitim verilmelidir.
4.8-Kimyasal yakıt tüketen cihazlar mutlaka yetkili servisleri tarafından mevzuatına ve tekniğine
uygun olarak yerine monte edilmeli ve periyodik bakımları da sağlanmalıdır.
4.9-Yakıcı cihazların bulunduğu ortamlar yeterince havalandırılmalıdır.
4.10-Bacalara sensör takılmalıdır.
4.11-Isınma sistemlerine ilişkin olarak bu cihazları üretenlerin broşür, etiket, kullanma kılavuz
ve talimatlarında cihazın kullanımı, bakımı, cihaz ve baca temizliği konularında yeterli, açık,
anlaşılır ve kolaylıkla uygulanabilir tavsiyelere yer verilmelidir. Esasen bu husus 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 14. ve 18. maddeleri ile bu kanuna göre çıkarılan
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama esaslarına dair Yönetmelik ile Sanayi Mallarının
Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğidir.
4.12-Halkın bilinç düzeyinin, duyarlılığının ve sorumluluğunun pekiştirilmesi ve eylemli kültürün
oluşması için eğitime önem verilmelidir.
ÖZ GEÇMİŞ
Av. Selahattin AYDIN
1964 Samsun doğumlu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bildirdi. 1988 yılında
İstanbul Barosuna kaydolarak serbest avukatlığa başladı. 1996 yılında İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de avukat olarak göreve başladı. 1997- 2004 yılları arasında İGDAŞ Hukuk
İşleri Müdürlüğü görevini yaptı. Halen İGDAŞ’ta Genel Müdür Danışmanı ve GAZBİR’de Hukuki
Danışman olarak görev yapmakta…. Doğal Gaz Piyasasına ilişkin olarak muhtelif dergilerde
yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
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KENTSEL DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE
ŞARTNAMELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER
Sacit ÇİMENTEPE

Makina Mühendisleri Odası

GİRİŞ
Türkiye ile eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında, enerji arz kaynaklarının
çeşitlendirilmesi amacıyla 14 Şubat 1986'da imzalanan anlaşma, ülkemize doğal gazın getirilmesine
yönelik olarak atılmış ilk adımdır.
Öncelikle İGSAŞ üretimine hammadde olarak getirilmesi düşünülen doğal gaz, Ankara’daki yoğun
hava kirliliğine çözüm olması için doğal gazın ülkemize giriş yaptığı Malkoçlar’dan boru hattı ile
Ankara’ya taşınmıştır.
İlk etapta İngiliz şirketi British Gas tarafından hazırlanan Doğal gaz Dönüşüm ve Uygulama
Etüdü’nün Mart 1987 tarihinde tamamlanmasına müteakip dönüşüm işleri AMEC / KUTLUTAŞ
konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmiş, Ekim 1988 tarihinde kullanımına başlanılan ilk doğal gaz
için 300 mbar düşük basınç şebeke sistemi kullanılmıştır. Başkentin doğal gaz şirketi olan EGO’nun
kullandığı düşük basınç dağıtım şebekesi genelde büyük çaplı çelik boruların kullanıldığı bir
sistemdir.
İstanbul doğal gaz projesi için İGDAŞ kurulmuş ve SAE / SOFREGAZ konsorsiyumu ve ALARKO
tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 4 bar orta basınç şebekesi kullanılmıştır. Dal sistemi
şebeke olarak tasarlanan bu teknoloji Gas De France tarafından geliştirilmiştir. Plastik üretimindeki
büyük gelişmelerle İGDAŞ’ın 4 barlık orta basınç doğal gaz dağıtım projesinde polietilen borular
kullanılmıştır.
Daha sonraki süreçte İzmit’te İZGAZ, Adapazarı’nda AGDAŞ, Bursa’da BURSAGAZ ve
Eskişehir’de ESGAZ şirketleriyle bu şehirlerin doğal gaz dağıtım projeleri başlatılmıştır.
Bugün itibariyle ülkemizde; 3 şehirde belediye teşekkülü şirketler, 2 şehirde BOTAŞ tarafından
başlatılan ve daha sonra özelleştirilen şirketler, 1 şehirde belediye tarafından başlatılan ve daha sonra
özelleştirilen şirket, 50 şehirde/dağıtım bölgesinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından
yapılan doğal gaz dağıtım ihaleleri sonucunda lisans almış veya alma çalışmaları başlamış şirketler
olmak üzere toplam 56 doğal gaz dağıtım şirketi mevcuttur. Halen ihale aşamasında olan 6
şehir/dağıtım bölgesi vardır.
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KENTSEL DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKELERİ
Kentsel kullanım amaçlı olarak konutlara, ticari kuruluşlara ve sanayi kuruluşlarına doğal gazı
ulaştırmak üzere çelik ve polietilen borularla değişik basınçlarda ve değişik dizaynlarda kurulan
sistemler, doğal gaz dağıtım şebekeleri olarak adlandırılabilirler. Basınç sınıfına ve dizaynına göre
esas olarak 2 çeşit kentsel doğal gaz dağıtım şebekeleri tanımlanabilir.
1. Basınç sınıfına göre şebekeler:
Alçak basınçlı şebekeler
Orta basınçlı şebekeler
Yüksek basınçlı şebekeler
2. Dizaynına göre şebekeler:
Dal sistemi şebekeler
Loop sistemi şebekeler
Kentsel doğal gaz dağıtım şebekeleri başlıca 3 kısımdan oluşurlar:
1.

Orta basınçlı şehir dağıtım hattı (çelik hatlar)

2.

Alçak basınçlı şehir dağıtım hattı (PE hatlar)

3.

Servis hatları

TEMEL TEKNİK KRİTERLER VE YAPIM ŞARTNAMELERİ
19.11.2001 tarihinde görevine başlayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 4628 sayılı Yasa
ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurulmuş, daha sonra 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu ile de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adını almıştır. Kuruma, 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanunu ile petrol piyasasını, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile de
sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasını düzenleme ve denetleme görevleri verilmiştir.
Bu kanunların amacı; Elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG'nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında
özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.
EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı kentlerde/bölgelerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması
amacıyla Doğal Gaz Dağıtım Lisansları’nı ihale etmektedir. İhale sonucunda 30 yıllık süre için
dağıtım lisansı, en düşük birim hizmet ve amortisman bedeli teklif edilen şirkete verilmektedir. Birden
fazla şirketin en düşük yani sıfır birim hizmet ve amortisman teklifini yapması durumunda ikinci
aşama, dağıtım şirketinin abonelerden alacağı ve EPDK tarafından ihale dosyasında belirtilen abone
katılım bedelinin en düşük teklif eden şirkete dağıtım lisansının verilmesi şeklinde yapılır. Bu güne
kadar yapılan dağıtım ihalelerinde benzer şekilde sıfır birim hizmet ve amortisman bedeli ile sıfır
abone katılım bedeli teklif ederek dağıtım lisansı almaya hak kazanmış şirketler vardır. Dağıtım
lisansını alan şirketin, lisans dosyasında belirtilen sürede birim hizmet ve amortisman bedeli ile abone
katılım bedeli alamayacak olması ve bu süreçte yatırım ve işletme maliyetlerini finanse edecek olması,
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yapılacak yatırım ve işletme hizmetlerinde kalite düşümüne sebep olmamalıdır. Ayrıca çok sayıda
dağıtım lisansı sahibi şirketler de yatırım ve işletme hizmetleri kalitelerini en üst düzeyde
tutabilmelidirler.
Halen Türkiye’de, kentsel doğal gaz dağıtım şebekeleri ile ilgili detaylı bir ulusal şartname
bulunmamaktadır. Bunun getirdiği en büyük problem, özellikle kontrollük hizmetini vermekte olan
kontrol şirketlerinin, aynı uygulamalarda farklı kararlar vermesine yol açmasıdır. Benzer şekilde
dağıtım şirketi personellerinin daha önce tecrübe kazandığı farklı şirketlerde farklı uygulamalar
yaptıkları da bir gerçektir.
Kentsel doğal gaz dağıtım şebekelerinin tasarım ve projelendirmeleri, yapım ve montajları, işletmeye
alınmaları ile ilgili olarak en belirgin mevzuat, EPDK tarafından hazırlanan ve dağıtım lisansı ihale
dosyasında belirtilen temel teknik kriterlerdir. Ancak uygulamalarda özellikle de detay
uygulamalarında her dağıtım şirketi farklı davranabilmektedir.
Öncelikle yapılması gereken, EPDK’nun önderliğinde sektördeki firma temsilcileri ve öncelikle
Makina Mühendisleri Odası ile TMMOB’a bağlı, konu ile ilgili odaların temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak bir komisyonun, tanım ve tariflerden başlayarak tüm yapım şartname konularını detaylı
olarak ülke genelinde uygulanabilir hale getirmesidir. Örneğin, şu anki durumda EPDK tarafından
temel teknik kriterlerde belirtilen basınç sınıflandırması ile BOTAŞ’ın basınç sınıflandırmaları farklı,
İGDAŞ’ın basınç sınıflandırmaları farklıdır. Hatta esas alınması gereken Türk Standartları’nda basınç
sınıflandırmaları daha da farklıdır. En basit şekliyle bu farklılıklar bile, değişik kaynaklardan eğitim
almış ve uygulama yaparak tecrübe kazanmış teknik personelin farklı uygulamalara yönelmesine
sebep olmaktadır.
Genel olarak en fazla karşılaşılan yapım farklılıkları, çelik şebekelerin detay uygulamalarında ev
servis hatlarının imalatında görülmektedir. Çelik hat ve polietilen hat doğal gaz şebeke yapımında
güzergah üzerinde karşılaşılan engellerin, diğer alt yapı şebekelerinin geçilmesinde uygulanan
yöntemler bir çok dağıtım bölgesinde farklılıklar göstermektedir. Özel geçişlerde bile kullanılan
yöntemler konusunda da farklı uygulamalar mevcuttur. Bazı uygulamalar keson ile yapılırken bazı
uygulamalarda kesonsuz yatay yönlendirilebilir sistem kullanılmaktadır. Daha da ilginç olan
sektördeki bazı teknik personelin kesonsuz özel geçişlerin yapılamayacağı konusunda ısrarlı
olmalarıdır.
Servis kutusu montajları için temel teknik kriterlerde belirtilen hususlar, örnek gösterilen standartlara
uygunluk göstermemektedir. Özellikle servis kutusunun konulacağı yer konusunda birçok dağıtım
şirketi farklı uygulamalar yapmaktadır. Bazı dağıtım şebekelerinde ise temel teknik kriterlerdeki
ifadelerin net olmaması nedeniyle birden fazla binaya ortak servis kutusu uygulamaları
yapılabilmektedir. Boş parsellerde veya inşaat halindeki parsellerde servis kutuları şebeke yapım
aşamasında konulmamaktadır. Bu tür servis hatlarının daha sonra çekilmesi için dağıtım şirketleri
tarafından yetkilendirilecek firmaların yapacağı uygulamalarda kontrol firma denetiminin ne şekilde
olacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca, kontrol firma mühendis ve teknisyenleri, dağıtım firma
yetkililerine uyarıda bulunarak dolaylı şekilde yüklenici firmayı uyarmamalı, doğrudan yüklenici
firmaya uyarılarda bulunabilmelidir. Bu şekildeki işleyiş şebeke yapım işlerinin daha hızlı ilerlemesini
sağlayacaktır.
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Test işlemlerinde hem orta basınçlı çelik hatların hidrostsatik testlerinde, hem de alçak basınçlı
polietilen şebekenin pnömatik testlerinde yapılan farklı hesaplamaların, her dağıtım bölgesinde ayni
şekilde uygulanması gerekmektedir. Bir yönteme göre yapılan hesaplamalarda uygun görülen şebeke
diğer yönteme göre yapıldığında olumsuz sonuç verebilmektedir.
SONUÇ
Ülkemiz genelinde kentsel doğal gaz dağıtım şebekelerinin tasarım ve projelendirme, yapım ve montaj
ile işletmeye alma konularında farklılıklarını ortadan kaldıracak, tanım ve tariflerden başlayarak bütün
uygulamaların detaylı bir şekilde açıklandığı şartname acil olarak oluşturulmalı ve uygulama
kontrollerinin hazırlanacak bu şartnameye göre yapılması sağlanmalıdır.
Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Kentsel Doğal
gaz Dağıtım Şebekeleri ve Servis Hatları Şartname Taslağı Önerisi tüm sektör çalışanlarının katkı
koyması ve EPDK’nun da bu şartnamelerin ülke genelinde uygulanmasını sağlaması, bir çok
malzemenin dışarıdan temin edildiği doğal gaz sektöründe ekonomikliği getirecek, çok değerli olan
zamanın boşa harcanmasını önleyecektir. Sektörün tüm kademelerinde çalışan personeller de
Türkiye’nin her yerindeki dağıtım şebekelerinin yapım ve işletmelerinde farklılık yaşamadan
çalışabileceklerdir.
ÖZGEÇMİŞ
Sacit ÇİMENTEPE
1969 Çan/ÇANAKKALE’de doğdu. Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. 1998 yılına kadar İstanbul’da İnteç Ltd. Şti.’nde Proje Şefi ve Mites Ltd. Şti.’nde Şube Müdürü
olarak çalıştı. 2001 yılına kadar kendi işyerinde çalıştı. 2002 yılında Proje Şefi olarak başladığı
Röntgensan Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.’nde çok sayıda endüstriyel tesis, OSB dağıtım şebekesi
ve yüksek basınçlı hatlar ile cojenerasyon projeleri ve uygulamalarında müşavirlik ve kontrollük
yaptıktan sonra 2005 yılında Aksaray İli Doğal Gaz Dağıtım Projesi Kontrol Firma Proje Müdürü
olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Projesi Kontrol Firma Proje
Müdürü olarak görev yapmaktadır. Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi’nde doğal
gaz kurs eğitmenidir.
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DOĞAL GAZ ŞEHİRİÇİ ASBUİLT(İŞBİTİM) PROJE
ÇALIŞMALARINDA HARİTA VE GIS
Muharrem COŞKUN
Harita ve Kadastro Müh.

Doğal gaz şehir içi dağıtım çalışmaları sonrasında Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından yeni
yapılan doğal gaz hatlarının asbuilt ölçümleri yapılmakta ve bu ölçümler daha önceden hazırlanmış
veya mevcut halihazır haritaları içeren GIS platformuna aktarılmaktadır. Bu çalışmalar 4646 sayılı
DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’nin Doğal gaz alt yapı bilgi sistemi Madde 64 gereğince
zorunludur.Bu çalışmalar için ilgili firmaların EPDK dan lisans ve sertifika alabilmesi için Harita ve
Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri )Mühendisi çalıştırmak zorundadırlar.
DOĞAL GAZ ŞEHİRİÇİ DAĞITIM HARİTA ve GIS ÇALIŞMA AŞAMALARI
İhale öncesi inceleme araştırma ve fizibilite için uydu görüntülerinin veya şehir gıs verisi varsa
kullanılması.
İhale alan firmanın yatırım planlamasını yapması için uydu görüntüsü, mevcut halihazır haritalar,
mevcut GIS datası, fotogrametrik harita vb. haritalar üzerinden;yatırım öncelikleri hat çapları, reğlaj
istasyon yeri,çıkabilecek kamulaştırma, etap etap dağıtım planlaması, etap etap harita güncelleme,
sahadan bilgi ve talep toplama, AYKOME vb. kuruluş ve diğer altyapı kurumları ile çalışma
planlamasına gidilmesi.
Harita çalışmaları için gerekli ölçüm nokta tesislerinin oluşturulması ve ölçümlerinin yapılıp gerekli
koordinat sistemlerinde değerlendirilmesi. ITRF ve UTM ED50 projeksiyonlarının her ikisinde birden.
ITRF yeni yürürlüğe girmiş projeksiyon sistemi olduğu için eski projeksiyon sistemi olan UTM ED50
olan haritaların yeni sisteme aktarılabilmesi için çalışmaların her iki projeksiyon sisteminde birlikte
yapılması yararlıdır.
Temin edilen diğer altyapı, imar, numarataj
düzenlenip sisteme entegre edilmesi.

vb. bilgilerinin derlenmesi,sahadan gelen bilgilerle

Altyapı inşaat çalışması başlaması ile birlikte yeni yapılan doğal gaz altyapı bilgisi ile birlikte çalışma
sırasında karşılaşılan diğer altyapı bilgilerinin GIS e girilmesi ve düzenlenmesi işlerinin yapılması.
Doğal gaz altyapısında diğer altyapı çalışmaları sırasında oluşan arızalar ile yapılan bakım bilgilerinin
sisteme aktarılması. Diğer altyapı veya yapım çalışmaları sırasında gerçekleştirilen (deplase ) değişim
vb çalışmaların sisteme girilmesi.
Sistemde zaman içinde gerekli olabilecek sorgulama ve analizlerin yapılması.
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TÜRKİYEDE DOĞAL GAZ ŞEHİRİÇİ DAĞITIM HARİTA ve GIS ÇALIŞMA TARZLARI
Türkiye içinde Havagazı kullanımından dolayı dağıtımın ilk başlamış olduğu Ankara ve İstanbul’un
dağıtım şirketleri EGO ve İGDAŞ arasında işletim sistemi ve zaman içinde bazı sistemsel yapı farkları
oluşmuştur. Bu iki farklı sistem yeni dağıtım şehirlerine yetişmiş personelin bu iki kurumdan
hangisinden temin edildiğine bağlı olarak değişmektedir.
İki kurum arasındaki farklılıklar; kullanılan yazılım, sisteme girilen bilgi farklılığı, asbuilt alınırken
sahadan toplanan bilgi farklılığı vb. şekilde sıralanabilir. EPDK tarafından da bu konularda
oluşturulmuş bir asgari standart henüz yoktur.
Şu an piyasada tam net olmayan diğer bir konu ise harita ve GIS ortamında altyapı sembol
standardının veya birlikteliğinin olmamasıdır.
Bu etkinlik benzeri etkinlikler, özel olarak ilgili kurum, meslek odaları ve yazılım sektörü
temsilcilerinin katılımı ile böyle farklılıkların giderilerek ortak bir standarda gidilmesi çok yararlı
olacaktır.
DOĞAL GAZ DAĞITIM HARİTA VE GIS ÇALIŞMALARININ DİĞER ALTYAPI
ALANLARINA FAYDALARI ve İLİŞKİLERİ
Şehirlerimizin haritaları eski yıllarda yapıldığı hali ile kalmakta zaman zaman yapılan Revizyon
Halihazır Haritalar veya yeniden Halihazır Harita yaptırılarak güncelliği sağlanmaya çalışılmakta idi.
Doğal gaz çalışmaları ile birlikte doğalgaz dağıtım şirketlerinde halihazır haritaların güncellenmesi
başlamış oldu. Ayrıca daha önceden GIS veya bilgisayar ortamında oluşturulmamış olan diğer altyapı
haritaları yavaş yavaş oluşmaya başlamış oldu.
Herhangi bir altyapı ilavesinin yapımında rasgele yapılan kazı yerine oluşturulmuş GIS sayesinde
cadde ve sokaklardaki asfalt bozulmalarının azalması sağlanmaya başlandı.
Doğal gaz borusu vb. bir altyapı arandığında hattı döşeyen usta, hattın döşenmesi sırasında orada
yaşamış olan mahalle sakini bilgisi vb. gerekmeden, mevcut binalardan metre ile mesafe çekerek veya
ölçüm aletleri ile aplike ederek hatların yerleri belirlenmeye başlamıştır.
Büyükşehir belediyelerimizin SU ve KANALİZASYON İşletmeleri de kendi GIS altyapılarını
kurmuşlardır. Bu GIS altyapılarında da şehirden şehre bazı farklılıklar içermektedir. İller Bankası
Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan İçme suyu-Kanalizasyon altyapı işlerinin sonunda ise asbuilt
yerine sayısal İşletme Planı Harita işleri olarak çalışma yaptırılmaktadır.
Doğal gaz ve içme suyu-kanalizasyon altyapı çalışmaları sonrasında konunun gereğinin görülmesi
üzerine elektrik, telekomünikasyon vb. altyapı GIS kurulma çalışmaları da başlamıştır.
Bir şehirde yapılacak olan bu tür çalışmalarda şehirdeki ilgili kurumların ortak çalışma içine girmesi,
bilgi paylaşmaları, periyodik ortak bilgi güncellemelerini yapmaları yararlı olacaktır.Bu tür çalışmalar
İstanbul ve Bursa da kısmen yapılmıştır.Bu çalışmada veri güncelliğinin tam sağlanabilmesi için yapı
denetim veya TUS kapsamında yeni iskana açılacak bir binanın Harita ve Kadastro Mühendisi
tarafından mevcut tüm altyapısı ile ölçülüp ilgili belediyesi başta olmak üzere teslim edilmesi yararlı
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olacaktır.Kurumlar arası paylaşımlarda olunca şehir haritalarımız güncelliğini yitirmeyecektir.İskan
almış bir binaya veya yerleşim yapılmış sokak veya siteye farklı bir altyapı yapılırken gerekli teknik
ölçümlerin yapılıp GIS e işlenmesi faydalı olacaktır. Metre ile ölçüp bir servis hattının GIS e işlenmesi
sağlıklı olmayacaktır.
Şehirlerdeki en büyük sorunlardan bir diğeri ise İmar planlarında zaman içinde bir çok değişiklik
olması ve bu değişikliklerin güncel olarak diğer kurumlarca bilinmemesi nedeniyle yatırılmaza zaman
kaybedilmeler ortaya çıkmaktadır. Yeni tarihli halihazır haritada herhangi bir tesis görünmeyen yere
gittiğinizde karşınıza koskoca bir bina çıkmayacaktır veya sokak olarak gördüğünüz yer parsel değil
imarda da sokak olmalıdır.
Şehirlerimizde yapılan plan ve altyapı projelerini genellikle sahayı çok fazla gezmemiş büroda
bilgisayar başında proje hazırlayan arkadaşlarımız hazırlamaktadırlar ve ellerindeki haritalar planlarda
güncel ve doğru olmaz ise daha sonra yapılan projenin uygulaması sırasında revizyon (tadilat)
yapılması gerekmektedir.Dizayn veya tatbikat projesi olarak hazırlanan altyapı tasarısının yapımı
sırasında imarla ilgili tereddütlü yerlerde imarın aplike edilerek imardaki parselin ortasına veya içine
girmeden hattın geçirilmesi sağlanmalıdır. Ama bazen bu yapılmamakta ve rasgele bir yerden hat
geçirilebilmektedir.
Şehir haritalarının 23/6/2005 tarihli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
gereğince ITRF projeksiyonunda yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin geçici maddelerindeki eski
projeksiyon sistemine göre harita yapabilme durumu da her türlü durumda kalmamıştır .Eski
projeksiyon sistemindeki imar planı,diğer altyapı, halihazır harita vb bilgileri yeni projeksiyona
dönüştürülmesi gerekmektedir.İki sistem arasında 90 m civarlarında yere göre değişen farklılıklar
çıkmaktadır.Haritaların üst üste oturtulabilmesi için bu dönüşümler gerekliliktir.
Yeni İş Güvenliği ve Sağlığı mevzuatı gereği fabrika vb. tesis, kurum ve kuruluşların ISG
sorumlularının güvenli açısından alacağı tedbir ve çalışmalar arasında sadece gürültü kirliliği haritası
vardır.Ama konuyu kavrayan yetkililer tüm altyapılarını uyarılırlarsa ölçtürmektedirler.Aksi durumda
kopacak ufak bir kablo veya boru koskoca fabrikanın durmasını sağlayabilir.Fabrika gibi yerlerde
altyapıda birçok farklı tesis olmakta kısaca;doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon, atık sular, yağmursuyu,
oksijen, hava, telekomünikasyon, elektrik farklı gerilimlerde, ısıtma suyu, güvenlik kabloları, arıtılmış
soğutma suları…vb gibi.
Doğal gazın önemi ve riskleri ortadadır.Bu nedenle bu çalışmaları yapacak teknik elemanların konu
hakkında İSG, ilgili dağıtım firması, meslek odası, eğitim veren özel kuruluşlardan eğitimler alınması
yararlı olacağı kuşkusuzdur.
DOĞAL GAZ DAĞITIM HARİTA ve GIS ÇALIŞMALARININ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE
FAYDALARI
Güncel ve doğru harita üzerinden planlama, proje ve maliyet hesaplarının yapımı çok daha kolay
olmaktadır. Ayrıca istenirse yatırım planlama alternatifleri çok kolay değerlendirme imkanı vardır.
Örneğin bir sokaktan tek bir hat geçirip yolun ortasından biraz büyük çap boru kullanmak mı yoksa
sokağın her iki kaldırımından iki hat geçirip bunları birbirine ring olarak bağlamak ve çapı bir küçük
tutabilmek mi?Boş parsellere olabilecek maksimum çapta uç bırakıp buraya bir yapı yapıldığında
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buradan doğal gazını temin edebilmesi sokak asfaltının tekrar kırılmasının önlenmesi vb seçenekler
çok kolay olarak sistemde görülüp tasarlanabilecektir.
Sistemde herhangi bir arıza veya acil durumda gazı kesmek için en yakın vana yerleri, borunun
nereden geçtiğinin basit olarak metre çekilerek bile tespit edilmesi, hattın boru çapı, binada doğal gaz
vana yeri, hattaki kaçak yapabilecek (fittings) ek ve bağlantı nokta yerleri,hatta ne zaman ne tür bakım
onarım yapıldığı, hattı yapan firma, kullanılan malzeme markası ve yapım tarihi vb bir çok bilgi çok
kolayca sorgulanıp görülebilir ve döküm alınabilmektedir.
Zaman içinde üretim hatası olan ürünler, ekonomik ömrü dolmuş ürünler, damga süresi gelmiş
sayaçlar ile imalat hatası yapmış olan firmalar var ise bunların olduğu yerler kolayca
belirlenebilecektir.
Dağıtım şirketinin bölgesel kaçak veya usulsüz kullanımlarını kontrol edebilmesi için bölgesel vana ve
sayaçlarını scada sistemine bağlayıp bölgede satın alınan, kullanılan gaz miktarları ile kontrol
sayaçları ile uyumunu kontrol edebilecektir.
Yeni yerleşim yerlerindeki imar planlarından bölgede oluşabilecek nüfus yoğunluğu veya endüstriyel
alan ise güç miktarı tahmininin daha doğru yapılması sağlanabilir.
GIS sistemi kurulurken dağıtım şirketi bünyesindeki tüm birim sorumlularının ortak incelemesi ve
kararlaştırması ile sistemde girilecek bilgilere karar verilmelidir. Farklı birimlerin farklı bilgilere
gereksinimleri olacaktır.
DOĞAL GAZ DAĞITIM HARİTA ve GIS ÇALIŞMALARININ DOĞRU YAPILMAMASININ
RİSKLERİ
Doğal gaz dağıtım hatları harita ve gis çalışmaları doğru yapılmaz ise çıkabilecek riskler;
Boru konumu düzgün ölçülmemesi durumun da ;doğalgaz borusu yok diye kazılan yerden boru çıkar
ve patlatılabilir.
Boru konumu düzgün ölçülmemesi durumun da; doğal gaz borusunu bulmak için sokak delik deşik
edilir.
Boru çapı doğru belirtilmedi ise acil ekibinin yanında her ebatta fitings yoksa tamirat süresi
uzayacaktır.
Ana vana ve bina giriş vanalarının haritalarda düzgün işlenmemesi durumunda, periyodik sayaç
kontrolü gibi kontrol edilmemesi durumunda vana binadaki dekorasyon işlemi sırasında çok iyi
gizlenmiş olabilir acil durumda vana bulunamaz.
Bina ve fabrikalarda vanaların kapalı kutu altında kilitlenmesi durumunda haritadaki yerini bilseniz de
müdahale etmekte zorlanırsınız.
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Borunun üst kotunu deniz seviyesi diyebileceğimiz gerçek arazi kotu olarak bilmez isek, yolda
yapılacak bir yükseltme çalışması sonrasında çok derinde boruyu aramak,boruyu döşemiş firmanın
bile aklına gelmeyebilir ama kot ölçer ise derinliğini rahatça görebilir.
Doğal gaz hatlarının bağlantılarının bilgisayar ortamında tam incelenmemesinde hangi zonun hangi
zondan ring yapıp desteklenebileceği görülmeyip bazı bölgelerde gaz yetmeme ,basınç düşme sorunu
çıkartabilir.
Sembolojinin standart olmaması, çizim yanınla sembol lejantı konulmaması, algılama hatasına yol
açacaktır.
GİS ortamında bulunan katman yapısındaki tabaka yapısının; ismi,çizgi tipi,renk ve şekilleri standart
olmaz ise programdan programa dönüşümlerde sıkıntılar çıkacak,algılamada ve görsel çizimlerde
anlaşılmazlıklar olacaktır.Duvar mı tel örgü mü? vb. gibi farklar çıkabilir.
Basılı harita ölçeklerinin 1/1000 vb. standart ölçekte olmaması durumunda basılı diğer bir harita
üzerinde durumu görmek zor olacaktır.
Teknoloji ve güncel mevzuat takibinin iyi yapılmaması; bu durumda yapılan işlerin uygunluğu
tereddütlü olacaktır.Acil müdahale ekipleri için gps kullanımı ve gpsli araç ve bilgisayarlar olmaması
hızlı müdahaleyi önleyecek adres sormak ve bulmakla zaman kaybedilecektir. Kolay adres buldurtan
artık cep telefonlarına yüklenebilen navigasyon sistemleri bile mevcut.
Dağıtım şirketi bünyesinde yardımcı yazılım geliştirme departmanı kurulmaz veya hizmet alınmaz ise
yazılımın genel hali kullanılır. Bölgeye veya işe özgü sorgulama vb çalışmalar yapmak zor olur.
Oluşturulmuş basılı haritaların değişlik olan kısımlarının belli periyotlar da veya yoğun çalışmaya
bağlı yenilenmemesi durumunda elektrik kesintisi vb bir durumda bilgisayardaki son durumdan
yararlanmayı engelleyecektir.
Yazılım seçiminde tüm bölge haritasının kısa sürede ulaşılması, görüntü büyüklüğüne bağlı bazı
genelleştirmeleri yapıp yapmaması, tuttuğu ve kullandığı data büyüklüğünün azlığı veya
çokluğu,güncelleme açısından uydu görüntüsü vb. bilgi kullanabilmesi,istenilen alt bilgilerin istendiği
anda eklenip eklenememesi çalışma kolaylık veya zorluğudur.

ÖZGEÇMİŞ
Muharrem COŞKUN
1965 yılında Safranbolu’da dünyaya gelen Muharrem Coşkun, 1990 yılında Yıldız Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’nden mezun oldu. Mezun olduğu günden
bu yana çeşitli firmalarda görev alan yazar 2002 yılından beri sahibi olduğu Oğulgüç Harita
Mühendislik Bürosu’ nda çalışmaktadır.
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“KENTSEL DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE SERVİS
HATLARI”

Haktan YOZGATLIGİL
Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı
Grup Başkanı
hyozgatligil@epdk.org.tr
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BOTAŞ Yatırımlar Daire Baskanlığı’nda petrol ve doğalgaz boru hatları ile ilgili çeşitli kademelerde
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yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başladı ve Doğal Gaz Piyasası
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“DOĞAL GAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR”
Haluk DİRESKENELİ
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Enerji Komisyonu Üyesi
Makina'1973

Değerli Konuklar/ Değerli Meslektaşlarım,
Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı vb.
üstünlükleri ile 1980’li yılların sonundan itibaren Türkiye enerji sektörüne giren doğal gaza talep,
hızla artmıştır.
Doğal gazın yurdumuzda ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında 522 milyon m³ düzeyinde olan doğal
gaz tüketimi,
18 yıl içinde 51,5 kat artışla 2005’te 26.865 milyon m³’e ulaşmıştır.
2006 yılı için EPDK’nın tüketim tahmini 30.121 milyon Nm3tür.
Doğal gazın kentlerde ve sanayide kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra, yeni tesis edilecek
santrallerde yakıt olarak kullanılmasıyla, doğal gaz talebinin daha da artacağı ve

399

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

2010 yılında 43 297 milyon Nm3,
2015 yılında 53 616 milyon Nm3,
2020’de ise 62 468 milyon Nm3’e
ulaşacağı BOTAŞ’ça tahmin edilmektedir.
Yoğun tüketim miktarlarına karşın halen ülkemizde faal bir doğal gaz depolama tesisi
bulunmamaktadır.
Doğal gaz tüketim artışındaki en büyük etken, elektrik enerjisi üretiminin yaygın bir biçimde doğal
gaza dayandırılmasıdır.
Bunun ana nedeni ise hatalı ve abartılı doğal gaz talep tahminleri sonucunda Türkiye’nin imzaladığı
gaz alım anlaşmalarıdır.

Bu yöndeki politikalara karşı, Odamız ve diğer meslek odalarının yönelttiği öneri ve eleştiriler,
TMMOB ve bağlı Odalar ile Devlet Planlama Teşkilatı’nın gaz talep tahminlerinin abartıldığı, doğal
gaza dayalı yeni enerji santrallerine ihtiyaç olmadığı yolundaki uyarıları da dikkate alınmamıştır.
İthal ettiği doğal gazın %65’lere varan kısmını elektrik üretiminde kullanan, elektrik üretiminin
%45’lere varan kısmını doğal gaza dayandıran ülkemizde, bugün, doğal gaza bağımlılığın sonucu
olarak yaşanan maliyet artışına bağlı enerji krizlerinde öncelikli olarak özel sektörün doğal gaz yakıtlı
santrallerinde elektrik üretimini durdurmaları, krizleri ciddi derecede derinleştirmektedir.
Türkiye, halen mevcut ve öngörülen tüketim miktarlarının üzerinde alım sözleşmeleriyle, alınan gazın
parasını nakit ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, “Al ya da Öde/ Take or Pay” yükümlülüğü ile karşı
karşıyadır.
Öte yanda, mevcut doğal gaz anlaşmalarının bir bölümünün süreleri 2010 yılında sona ermektedir.
Bu durumda, Rusya’ya olan bağımlılığının azaltılması, arz kaynaklarının Mısır, Türkmenistan,
Cezayir, Katar gibi projelerle çeşitlendirilmesi, yurt içinde doğal gaz aramalarının ve üretiminin
arttırılması, fazla gaz arzının Avrupa’ya ihraç edilmesi gibi politika ve uygulamalar gündemdedir.
9 Şubat 1990 tarih ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile
doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılmasında tekel konumuna getirilen BOTAŞ’ın, 2
Mayıs 2001 tarihinde yasalaşan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu konumu sona ermiştir.
2001 yılında IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda çok acele çıkarılan yasalardan biri
olan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre 2009 yılına kadar BOTAŞ’ın alım sözleşmelerinin
her yıl % 10’unun ihale yoluyla özel kuruluşlara devredilmesi öngörülmektedir.
Böylece doğal gaz ithalatındaki kamu tekeli özel sektöre ve piyasaya devredilmiş olacaktır. Şu ana
kadar yapılan ihalelerle kentsel doğal gaz dağıtımı ve satışında, az sayıda grup etkin olmuştur.
Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla, EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı
kentlerde, “Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisansları”nı ihale etmektedir.
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İhalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli olarak en düşük bedeli teklif eden şirketlere, 30 yıllık
süreyle ihale kapsamı kentlerde kentsel doğal gaz dağıtım lisansı verilmektedir. Bazı şirketler ihaleleri
sıfır hizmet amortisman bedeli ve abone bağlantı bedeli ile kazanmıştır.
Bu ilk bakışta kullanıcı yararına gözükmektedir. Ancak, sekiz yıl boyunca satın aldığı gazı müşterilere
karsız satacak olan ve abonelerden bağlantı bedeli almayacak olan bu kentsel gaz şirketlerinin, yatırım
ve işletme giderlerini nasıl karşılayacağı merak konusudur.
Sekiz yıl boyunca sürekli zarar edecek bir işletmenin,bir süre sonra bu durumu gerekçe gösterip,
sözleşme değişikliği vb. talepler öne sürüp-sürmeyeceği, zarar ettiği gerekçesiyle yatırımı durdurmaya
ve geciktirmeye yönelmesi halinde ne tür önlemler alınabileceği gibi sorular da yanıt beklemektedir.
Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerinin tümü için geçerli olacak, ülke çapında zorunlu uygulaması olan
İç Tesisat, Servis hattı, Şebeke Yapım ve Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşüm Şartnameleri yoktur.
Bu durumda, her kent ve şirketin uygulamaları farklı olabilmektedir. Bu düzensizliğin bir an önce
giderilmesi ve ülke çapında geçerli olacak yapım şartnameleri ve uygulama birliğinin tesis zorunludur.
Makina Mühendisleri Odası bugüne kadar,
“Doğal gazla ilgili kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını, bilgilerin yaygınlaşmasını, herkesçe
erişilebilir ve kullanılabilir olmasının sağlanmasını, doğal gaz temin politikalarının belirlenmesinde
kapalı kapılar ardındaki gizli diplomasi yerine, ilgili tüm kesimlerin katılacağı ulusal strateji
belirlenmesi çabalarına ağırlık verilmesi.” görüşlerini savunmuştur.
Odamız bu anlayışla, bilginin paylaşılması, sorunların belirlenmesi, tartışılması ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Doğalgaz Kongresi 2007’yi düzenleme kararı almıştır.

Enerji Planlaması Yerli Kaynak Kullanımının Artırılması ve Yatırımlar - Arama ve Üretim
Seferberliği
2005 yılında, ülkemizin birincil enerji kaynakları üretimi 23,9 Mtep (Milyon ton petrol eşdeğeri),
genel enerji tüketimi ise 90,2 Mtep olarak gerçekleşmiştir. Genel enerji tüketiminde %35 ile petrol en
büyük payı almış olup; bunu %27’şer pay ile doğal gaz ve kömür, geri kalan %11’lik bölümü ise
hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar izlemiştir. Genel enerji talebimizin 2010 yılında
126 milyon TEP’e, 2020 yılında ise 222 milyon TEP’e ulaşması beklenmektedir.
Elektrik enerjisi tüketimi 2005 yılında 161,9 milyar kWh olarak gerçekleşmiş olup, 2006 yılı sonu
itibarıyla yaklaşık 173 milyar kWh olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ülkemizin uzun dönem enerji talebini belirlemek üzere Bakanlığım koordinatörlüğünde DPT, Hazine,
EPDK ve diğer ilgili kuruluşların katılımı ile yapılan talep projeksiyonu çalışma sonuçlarına göre;
Bugün itibarıyla kurulu gücümüz yaklaşık olarak 39.000 MW düzeyindedir.
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Ancak bu rakam rehabilitasyon gerektiren, emre amadesi düşük veya atıl durumda olan
santralleri de kapsamaktadır
Riskler Enerji Kaynaklarında Dışa Bağımlılık,
Ulusal güvenlik tehlikesi
Doğal gazda Iran/ Rusya
LPG’de Katar/ Cezayir
İthal Kömürde Kolumbia/Güney Afrika/ Ukranya
Enerji Kaynaklarını Kullanımda Verimlilik önceliklidir
Özellikle Yenilenebilir Kaynaklara Öncelik, Rüzgar / Küçük ve Orta Ölçekli Hidro CO2 salınımının
azaltılması,
Sequestation
KYOTO?
İklim Değişikliği / Sağlık
Daha çok yerli akademik araştırma
En iyi/ en yeni/ en ileri teknoloji
uygulamalarında öncelik
Daha çok MSc/ PhD
NÜKLEER TEKNOLOJİ ??
Teknolojinin yerli kaynaklarca özümsenmesi
Proje Finansmanında Yerli Kaynaklara Öncelik
“Bankable Local Feasibilities”
Yerli linyitin daha çok kullanımı nasıl olacak?
CFB, Circulating Fluid Bed
İthal Doğal Gaz’a yerli alternatifler Coal-Bed Methane,
IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle
AB Fonlarının Kullanılması / TÜBİTAK
Daha çok araştırmaya para/fon
Halen dışa bağımlılık oranımız %72’ler seviyesinde olup, üretim planlamasının gerektirdiği
yatırımlar için tedbir alınmaz ise bunun %80’lere yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir.
ÖZGEÇMİŞ
Haluk DİRESKENELİ
1951 yılında Ankara’ da doğdu. 1973 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans
programını tamamlamış ve o günden bu yana çeşitli kuruluşlarda enerji üzerine çalışmalar
yürütmüştür. İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Haluk Direskeneli, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇOK YÖNLÜ
KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLENDİRMESİ
Kemal SARICA, İlhan OR, Gürkan KUMBAROĞLU
Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34342 Bebek, Istanbul

ÖZET
Türkiye’deki elektrik üretim tesislerinin performansı analiz edildi ve karşılaştıtrıldı. 2001 ve 2006
yıllarına ait olmak üzere, veri seti 65 termal, hidrolik ve rüzgar santralinden oluşturuldu. Birincil
matematiksel araç olarak Veri Zarfalama Analizi (VZA) kullanıldı. Operasyonel ve yatırım
performansını ortaya koymak üzere iki verimlilik indeksi tanımlandı ve kullanıldı. Sabit ölçek geri
dönüşü, değişken ölçek geri dönüşü ve güvence bölgesi tipi VZA modelleri kullanıldı. Ölçek
verimliliği incelendi. Performans karşılaştırmaları özel-kamu santralleri şeklinde olduğu gibi
doğalgaz-kömür-motorin santralleri şeklinde de yapıldı. Ayrıca verimlilik değerleri ile çeşitli girdi /
çıktı faktörleri arasındaki ilişkiler incelendi ve ilginç bir takım bulgular ve trendler sunuldu. Ayrıca
bulunan bulguların zaman içinde nasıl değiştikleri gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Enerji Sistem Planlama

1. GİRİŞ
Elektrik sistemlerinde verilmesi gereken önemli karalardan birisi de kurulacak santralin tipidir.
Türkiye’deki santraller yenilenebilir ve termal olarak iki ana grup altında düşünülebilir.Yenilenebilir
santraller hidrolik, rüzgar ,güneş enerjisi, ve jeotermal enerji şeklinde alt kategorilere ayrılılabilir.
Termal santraller ise yaktıkları yakıtın cinsine göre kömür, doğal gaz ve dizel yakıtlı olmak üzere
gruplandırılabilir [IEA(2001)]. Önemli olan ve cevaplanması gereken soru “Hangi santral diğerlerine
göre daha iyidir ve neden?”. Bu sorunun cevabı sadece dünya genelindeki birincil enerji kaynaklarının
arz ve talep profiline bağlı olmadığı gibi global trendlerden ve teknolojik gelişimlerden büyük ölçüde
etkilenmektedir.
Bu sorunun cevabını bulmak için elektrik üretim santrallerini karşılaştıran birçok çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmaların çoğu elektrik santrallerinin termal verimleri taban alınarak yapılmış çalışmalardır ve
bununla beraber ekonomik değerlendirmeler de termal girdi ve çıktıların parasallaştırılması şekline
olmuştur [Bakos (2003), Kwak et al (2003), Liu et al (2003), Park et al (2003), Sàez et al (1998)].
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Bu çalışma gerçek veri ile oluşturulmuş Türkiye’ deki santrallerden oluşan geniş bir veri seti ile çoklu
girdi ve çıktılı performans değerlendirmesinden ve karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Birçok faktörün
gözetildiği böyle bir çalışmada ana konulardan birisi girdi ve çıktılara uygulanacak gerçekçi bir ağırlık
setinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, bu konu seçilen matematiksel aracın yardımıyla, Charnes et al.
tarafından ortaya konan Veri Zarflama Analizi (VZA), ile çözümlenmiştir.
Buna göre iki tane VZA modeli oluşturuldu. Bir model yıllık operasyonel performansa odaklanırken
diğer model uzun dönemli yatırımsal performansa odaklandırıldı. Bu modellerin bu yapı içinde
değerlendirilmeleri ve karşılaştırılmaları çeşitli maliyet, kaynak bulunabilirliği, üretim ve çevresel
faktörler gibi faktörleri düşünmeye sevketti. Çevresel faktörlerin sayısallaştırması (parasallaştırılması)
Avrupa Komisyonu’ nun desteklediği ExternE projesi baz alınarak hesaplandı. Bu çalışmanın sonucu
incelenen santraller için sadece genel bir verimlilik değerlendirmesi sıralandırması olmamakta bunun
yanında ilginç özel kamu, doğalgaz-kömür-dizel ve yenilenebilir-termal gibi verimlilik
karşılaştırmalarıda içermektedir. Ayrıca verimlilik değerleri ile çeşitli girdi / çıktı faktörleri arasındaki
ilişkilerde incelenmiş ve ilginç sonuçlar tanımlanmıştır.
2. MODELİN TANIMLANMASI
Daha önce işaret edildiği gibi amaç verimlilik / etkinlik karşılaştırmalarına olanak verecek yaklaşımlar
ve matematiksel modeller ortaya koymaktır. Bu sebeple iki tane model oluşturuldu. Modellerden birisi
santrallerin yıllık operasyonel performansı ile ilişkili iken diğer model uzun dönemli yatırım
performansı ile ilgilidir.
2.1. Santrallerin Operasyonel Verimliliklerini Değerlendirme Modeli
Bu bağlamda iki tane operasyonel verimlilik endeksi oluşturuldu: biri termal santraller, diğeri
yenilenebilir santraller için.
Termal santraller için olan temel VZA modeli 6 parametre içermektedir. Bunlar yakıt maliyeti, üretim,
erişilebilirlik (kullanılabilirlik), termal verim, çevresel maliyet, ve Carbonmonoxide (CO). İlk üç
parametre santralin ana görevi olan uygun maliyette güvenilir olarak elektrik üretimi düşünülerek
seçildi . Son üç parametre ise elektrik santrallerinin sosyal sorululuğu olan global ve yerel çevreye
etkilerini gözlemlemek için seçildi.
Yakıt Maliyeti santralde girdi olarak kullanılan yakıtın maliyetidir.Girdi olarak seçilmesinin sebebi
üretim için kullanılan ana kaynak olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca diğer operasyonel seviyedeki
harcamalardan kat kat fazla olduğundan diğer operasyonel harcamalara gerek kalmamaktadır.
Üretim santralin yıllık üretimini kWh cinsinden yansıtmaktadır. Çıktı olarak seçilmesinin sebebi
santralin birincil çıktısının çok iyi bir nicel ölçüsü olmasındandır.
Kullanım yüzdesi santralin yılın yüzde kaçı boyunca üretim yaptığının ölçüsüdür. Buradaki beklenti
santralin üretiminin ve dağıtımının güvenilirliğini ve hazır bulunabilirliği için bir ölçü olmasıdır. Çıktı
olarak alınmasının sebebi ise artışının pozitif bir etki yaratmasıdır.
Termal verim santralin yıllık olarak kullanılan ısının yüzde kaçının elektriğe dönüştürüldüğünü
ilişkilendirmektedir. CO2 emisyonunun bir göstergesi olarak kullanılabilir.Bu faktörün eniyilenmesi
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ekonomik ve çevresel sonuçlar bakımından emisyonlar aşağı çekmekte ve yakıt tüketimini
düşürmektedir. Bir oran olduğunda birimi yoktur.
Çevresel Maliyet bu çalışmada emisyonların çevre üzerindeki olumsuz etkisinin santralin performans
hesaplanmasında göz ardı edilmemesi için ortaya kondu. SO2, NOx ve partikül emisyonlarının (ton
cinsinden) incelenmesi ile oluşturuldu. Olumsuz etkiler ExternE Projesi’ ndeki Finlandiya için üretilen
sonuçlar göz önünde tutularak $ cinsinden hesaplandı [ExternE (1995)].
CO seçilmesinin sebebi emisyonun ciddi çevresel etkileri ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi
olmasına rağmen ExternE Projesi kapsamına girmemesidir. Ayrıca santrallerin yakma kalitelerinin bir
göstergesidir. Diğer emisyonlarda olduğu gibi yıllık ton olarak ölçülmektedir.
Yenilenebilir santraller için oluşturulan operasyonel VZA modeli bir girdi (işletim maliyeti) ve iki
tane çıktıdan (üretim ve kullanım yüzdeleri) oluşmaktadır. Bu üç parametre santralin ana görevi olan
uygun maliyette güvenilir olarak elektrik üretimi düşünülerek seçildi. Yenilenebilir santrallerin termal
santrallerde kullanılan çevresel faktörleri ihmal edilebilecek seviyede olduğu için çevresel etkiler göz
önüne alınmamıştır.
Yenilenebilir santraller için kullanılan operasyonel performans modelinde yeni olan faktör işletim
maliyeti termal santraller için olan modelde yer alan yakıt maliyetine karşılık
gelmektedir(yenilenebilirler santraller için böyle direk maliyet söz konusu olmadığından). Yıllık
bakım ve işletim maliyetlerini kapsamaktadır.
2.2. Santrallerin Uzun Dönemdeki Yatırım Performansını Değerlendiren Model
Uzun dönemli yatırım performansını ölçebilmek için oluşturulan VZA modeli 4 parametreden
oluşmaktadır. Bunlar yatırım maliyeti, tesis edilen güç, yapım süresi ve ortalama kullanım yüzdesi
olarak sıralanabilir. Bu parametreler bir elektrik üretim tesisinin ekonomik ömrü boyunca ortaya
koyduğu etkinliği ölçmek için seçildi. Tabii olarak bu parametrelerin değerleri santralin tüm ekonomik
ömrü boyunca etkin olan değerleri yansıtmalıdır.
Yatırım maliyeti santralin yapımında tasarım aşamasından işletilebilir hale gelen kadar, Amerikan
doları cinsinden, kullanılan tüm fonlardır. Diğer faktörler sabitken düşmesi olumlu olduğu için girdi
olarak modele dahil edilmiştir.
Yapım süresi santralin inşaatının başlangıcı ile ilk elektrik üretimi arasında geçen sure olarak
tanımlanabilir. Diğer faktörler sabitken düşmesi olumlu olduğu için girdi olarak modele dahil
edilmiştir.
Güç elektrik santralinin birim zamandaki üretim kapasitesini yansıtması açısından önemli bir dizayn
parametresidir. Kullanılan birim MW ‘ tır. Diğer faktörler sabitken yükselmesi olumlu olduğu için
çıktı olarak modele dahil edilmiştir.
Kullanım Süresi santralin 8 yıllık periyot içindeki ortalama kullanım süresidir. Saat olarak verilmiştir.
Sekiz yıllık periyot eldeki sınırlı veri nedeni ile belirlenmiştir.Beklenilen santralin uzun dönemdeki
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güvenilebilirliğini ve hazır bulunabilirliğini ölçebilmektir. Diğer faktörler sabitken yükselmesi olumlu
olduğu için çıktı olarak modele dahil edilmiştir.
3. VERİ TOPLANMASI VE DERLENMESİ
3. Veri Toplanması ve Derlenmesi
Bu çalışma boyunca veri toplama kritik, hassas ve zaman alıcı bir gayret gerektirirdi. Bunun iki temel
sebebi vardı : i) kaynak firmaların güvenlik ve gizlilik gerekçeleri, ii) kullanılan matematiksel aracın
verideki değişimlere karşı olan hassasiyeti (verideki küçük değişimler veya hatalar tamamıyla farklı
sonuçlar verebilir.).
Bu hassasiyet ve zorluklardan dolayı veri çeşitli kaynaklardan toplandı. Kamunun sahip olduğu termal
santrallerin verisi EÜAŞ (elektrik Üretim Ananonim Şirketi) ve Enerji Bakanlık ’ ı kanalıyla toplandı.
Kamunun sahip olduğu hidrolik santrallerin verisi ise DSİ (Devlet Su İşleri) kanalıyla toplandı. Özel
sektöre ait olan santrallerin verisi ise çeşitli firmalardan elde edilip birleştirilen parçalardan oluştu. Bu
bağlamda veri 3 farklı türde firmalardan alındı: doğal gaz kullanan Kombine Çevrim (KÇ) santralli oto
prodüktörler, rüzgar enerjisi kullanan Yİ (Yap – İşlet) firmaları, doğal gaz kullanan KÇ santralli Yİ
firmaları. Santraller hakkında isim ve yerleşimi hakkında detaylı bilgi verilmedi. Sadece santrallerin
sahipliği hakkında kamu veya özel şeklinde bilgi verildi.
Maalesef santrallerin yatırım maliyeti herhangi bir zaman muhasebesine tabi tutulamamıştır. Bunun
nedeni yapılan ödemelerin tarihleri, miktarları, yapılan ödeme sayısı gibi bilgilerden çoğunun
eksikliğidir. Ama elde edilen verilerin Amerikan doları ($) cinsinden olması ve bu paranın faizinin
TL’ ye göre düşük olması gerçek değerlerinden sapmaları azaltmaktadır.
3.1 Veri Önişleme
Elde edilen kamu ve özel sektör santralleri ile ilgili veriler dört set altında organize edilmiştir : i)
termal santrallerin yatırım performansı veri seti, ii) termal santrallerin operasyonel performans veri
seti, iii) yenilenebilir santrallerin operasyonel performans veri seti, iv) yenilenebilir santrallerin yatırım
performansı veri seti. İlk iki set Tablo 1 ve Tablo 2 olarak sırasıyla verilmiştir.
SO2, NOX ve partikül emisyonlarından dolayı ortaya çıkan çevresel maliyet ExternE Projesi
sonucunda ortaya konan Finlandiya emisyon faktörleri kullanılarak parasal değerlere dönüştürüldü.
İlgili emisyonlarla ilgili ton başına düşen zarar (maliyet) katsayıları şöyledir: SO 2$ 1,250 /ton; NOX
$ 1,100 /ton; Partikül $ 2,000 /ton

406

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Tablo 1: Termal santrallerin yatırım performansı veri seti
Yatırım
Santraller Maliyeti ($)

Yapım
Süresi (Ay)

Güç
(MW)

Çalışma
Süresi

Kamu 1

1,719,419,000

48

1,360

4,528

Kamu 2

322,349,000

20

150

5,003

Kamu 3

644,389,000

88

300

4,474

Kamu 4

304,898,000

44

157,3

4,851

Kamu 5

1,053,960,000

114

630

4,465

Kamu 6

419,602,000

135

210

4,656

Kamu 7

98,792,000

53

300

6,122

Kamu 8

496,840,000

67

330

5,571

Kamu 9

402,394,000

59

330

5,692

Kamu 10

726,482,000

55

330

5,830

Kamu 11

220,137,000

53

210

4,665

Kamu 12

489,886,000

66

420

5,302

Kamu 13

652,143,000

39

1,350

5,092

Kamu 14

820,400,000

31

1,410

7,635

Kamu 15

727,754,000

41

320

4,623

Özel 1

440,000,000

30

777

8,200

Özel 2

780,000,000

31

1,540

8,200

Özel 3

820,000,000

32

1,520

8,200

Özel 4

27,297,251

19

59,5

8,116

Özel 5

40,595,354

20

98

8,225

Özel 6

58,315,422

15

132

8,447

Özel 7

4,286,456

12

6,3

8,087

Özel 8

10,297,527

16

11

8,336

Özel 9

4,076,619

16

5

7,625

Özel 10

9,828,411

28

16

5,118

Özel 11

6,809,297

20

11

7,468

Elde edilen veri seti Türkiye’ nin elektrik üretimindeki durumunu gayet güzel yansıtmaktadır.Termal
santrallerden elektrik üretimi dikkate alınırsa termal santrallerin operasyonel performans veri seti 2001
senesindeki Türkiye’ deki üretimin %71’ ine denk gelmektedir. Bunun yanında yenilenebilir santraller
söz konusu olduğunda bu oran %82.6’ ya çıkmaktadır. Bu veri daha sonra VZA’ nin etkinliğini
arttırmak amacıyla normalize edilmiştir.
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Tablo 2: Termal Santrallerin operasyonel performans veri seti
Santral Yakıt Maliyeti Kullanım
(milyon TL)
Oranı
Kamu 1
Kamu 2
Kamu 3
Kamu 4
Kamu 5
Kamu 6
Kamu 7
Kamu 8
Kamu 9
Kamu 10
Kamu 11
Kamu 12
Kamu 13
Kamu 14
Kamu 15
Kamu 16
Kamu 17
Kamu 18
Özel 1
Özel 2
Özel 3
Özel 4
Özel 5
Özel 6
Özel 7
Özel 8
Özel 9
Özel 10
Özel 11

32,125,828
57,670,679
51,872,401
34,623,892
32,125,828
36,719,696
40,653,784
7,153,587
120,779,653
46,338,465
35,541,194
25,593,747
137,672,457
380,168,564
174,008,477
400,576,769
355,724,251
9,871,188
241,200,000
482,400,000
482,400,000
49,965,390
40,311,314
39,518,627
3,244,046
5,904,691
2,887,584
4,908,188
5,045,324

52
77
61
75
65
86
76
98
78
68
72
77
69
88
85
96
92
64
94
94
94
93
94
96
92
95
87
58
85

Üretim
(MWh)
4,673,673
1,724,629
1,393,674
2,412,917
2,637,941
1,308,078
3,373,340
322,287
5,016,160
1,534,637
3,127,325
2,005,223
783,375
8,948,294
4,137,120
10,486,842
7,473,877
166,695
6,600,000
13,200,000
12,800,000
695,970
759,272
810,741
52,444
96,591
41,592
75,057
84,434

CO (Ton)

1,142
765
789
976
710
246
1,003
46
1,336
300
762
590
93
1,429
619
1,515
1,352
37
920
1,841
1,785
97
106
114
7
14
6
11
12

Termal Çevresel Maliyet
Verim
(1000 $)
(%)
30
359,063
30
34,520
34
48,119
31
416,066
35
235,866
36
10,724
33
162,066
30
31,191
31
98,707
32
94,873
33
192,781
35
148,219
32
2,216
49
22,196
38
122,349
55
3,500
46
53,198
26
7,299
57
2,032
57
3,963
57
3,843
75
210
43
229
42
245
59
16
60
29
45
13
47
23
69
25

Bu veri setinin bir termal santraller operasyonel performans bölümü 2006 tarihinde kamu kuruluşu
olan EÜAŞ’ tan tarafından sağlanan verilerle yenilenmiştir. Bu yenilenmiş veriyle de 2001 yılı ile
2006 yılı arasında değişen piyasa şartlarının durumun bir değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Elde edilen 2006 verisi Tablo 3’tedir.
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Tablo 3: Termal santrallerin operasyonel performans veri seti 2006
Santral

Yakıt Maliyeti
(milyon TL)

Kullanım
Oranı

Üretim
(MWh)

CO (Ton)

Termal
Verim (%)

Kamu 1
Kamu 2
Kamu 3
Kamu 4
Kamu 5
Kamu 6
Kamu 7
Kamu 8
Kamu 9
Kamu
10
Kamu
11
Kamu
12
Kamu
13
Kamu
14
Kamu
15
Kamu
16

116798161
196513215
116877476
101075555
107520517
96583500
13252896
225917336
100759993
100023377
58868302
14957458
663493202
155999213
397574362
213063319

36%
87%
80%
64%
74%
65%
58%
46%
42%
65%
71%
65%
83%
79%
93%
45%

2434560
1742528
2209333
2640260
990651
2637931
171762
2724849
990826
2629505
1771274
19941
7537408
980490
4910340
2200353

595
773
894
710
186
784
24
726
193
641
521
2
1204
147
709
398

30
27
30
35
36
34
28
30
31
33
39
23
47
36
53
45

Çevresel
Maliyet (1000
$)
187039
34878
380961
236073
8121
126735
16623
53619
61254
162093
130926
2037
22120
35922
3227
52884

4. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
Veri Zarflama Analizi (VZA) Doğrusal programlama tabanlı bir teknik olup benzer organizasyonal
yapı sahip birimlerin nesnel bir yaklaşımla bağıl performanslarının ölçülmesine olanak vermektedir.
Charnes, et al 1978 tarihli orijinal makalelerinde şirketler, departmanlar, bölümlemeler, veya birçok
oransız girdi ve çıktısı olan yönetimsel birimleri içinde toplayan genel terimi “Karar verme Ünitesi”
(KVÜ) ni tanımlamışlardır.O zamandan buyana çeşitli sektörlerde başarıyla KVÜ lerinin verimlilik
değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları için kullanılmıştır [Banker et al (1992), Dyson et al (1987),
Golany et al (1994), Korhonen et al (2003)]. Çalışma boyunca kullanılan VZA modelleri aşağıdadır.
4.1 CCR Verimlilik Modeli:
Diğer bir adıda global teknik verimdir. Ana varsayım üretim olanakları setinin ölçek etkisinin yok
sayılarak oluşturulduğu “sabit ölçek geri dönüşü” dür. Karar verme ünitelerinin CCR verimliliğini
bulmak için kullanılan model şöyledir [Charnes et al (1978)].
Model 4.1: CCR Model (her karar verme ünitesi için çözülmek üzere k0)
n

max

CCR(k0 )

j 1

u j y jk0

s.t.
m
i 1

v i xik 0 1
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m
i 1

n

vi x ik

j 1

u j y jk 0

k = 1, …, K

uj ≥ 0

j = 1, …, n

vj ≥ 0

i = 1, …, m

uj

= j çıktısının ağırlığı;

K = KVÜ sayısı.

vi

= i girdisinin ağırlığı;

yjk = KVÜ k’ in j’ ninci çıktısının miktarı;

m

= girdi sayısı;

xik = KVÜ k’ in i’ ninci girdisinin miktarı

n

= çıktı sayısı;n

4.2 BCC Verimlilik Modeli:
Diğer bir adıda Yerel Verim Modeli’ dir. Ana varsayım üretim olanakları setinin ölçek etkisinin etkisi
altında gözlemlenen ünitelerin dışbükey birleşimleriyle oluşturulduğu “değişken ölçek geri dönüşü”
dür. Karar verme ünitelerinin BCC verimliliklerini üretmek için kullanılan model şöyledir [Banker et
al (1984)].
Model 4.2: BCC Model (her karar verme ünitesi için çözülmek üzere k0)
n

max

BBC(k 0 )

j 1

u j y jk0 u(k0 )

s.t.
m
i 1

v i xik 0 1

m
i 1

n

vi x ik

j 1

u j y jk u(k0 ) 0

k = 1, …, K

uj ≥ 0

j = 1, …, n

vj ≥ 0

i = 1, …, m

Bir KVÜ’ nin verimli olmamasının çeşitli nedenleri olabilir: KVÜ’ nin kendisinden kaynaklanan
verimsiz yönetimi olabileceği gibi KVÜ’ nin çalıştığı koşulların uygun olmamasından kaynaklanabilir.
Bunun sebebinin ortaya konması önemli bir konudur. Bu bağlamda CCR değeriyle BCC değerlerinin
karşılaştırılması ilgi çekicidir. CCR model sabit ölçek geri dönüşümünü kabul ederken (radyal
genişletme ve gözlemlenen tüm ünitelerin veya negatif olmayan kombinasyonlarının indirgenmesi
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şeklinde) BCC modeli ise üretim olanakları setinin gözlemlenen ünitelerin dışbükey birleşimlerinin
oluşumu olan değişken ölçek geri dönüşümünü kabul etmektedir. Eğer bir KVÜ hem CCR hem de
BCC olarak tümüyle (%100) verimliyse, en üretken ölçek büyüklüğünde çalışmaktadır. Eğer bir KVÜ
BCC verimli CCR verimsiz ise yerel olarak verimli olmasına rağmen üretim ölçeğinden ötürü global
olarak verimsiz olur. Bundan ötürü ölçek verimliliğini bu iki verimlilik değerlerinin oranı şeklinde
karakterize edebiliriz. Ölçek verimliliği (ÖV) şöyle tanımlanabilir:
SE =

CCR/ BCC,

ve BCC ise sırasıyla CCR ve BCC verimlilik değerleridir. Tanım olarak ölçek verimliliği birden
büyük olamaz (Bir olması zaten en üretken ölçek büyüklüğünü göstermektedir). Global verim (GV) ve
lokal verim (LV) Ölçek verimliliğiyle matematiksel olarak şu şekilde ilişkilidir,
CCR

GV = LV / SV
Bu ayrışma verimsizliğin kaynaklarını resmetmektedir, verimsiz operasyondan dolayımı (LV) veya
ölçek verimliliğinin (ÖV) gösterdiği olumsuz şartlardan mı yoksa her ikisi beraber mi?
4.3 AR-I-C Verimlilik Modeli
CCR modelinin değişik bir versiyonu olmakla beraber girdi ve çıktı faktörlerinin ağırlıklarının belli bir
aralıkta (Güvenlik bölgeleri) tutulmasıyla CCR verimliliğinden ayrılmaktadır. KVÜ’ nin AR-I-C
verimliliğini ölçmek için kullanılan doğrusal programlama modeli aşağıdadır [Dyson (1998)].
Model 4.3: AR-I-C Modeli (her karar verme ünitesi için çözülmek üzere k0)
n

max

ARC(k0 )

j 1

u j y jk0

s.t.
m
i 1

v i xik 0 1

m
i 1

n

vi x ik

j 1

u j y jk 0

k = 1, …, K

uiLij ≤ uj ≤ uiBij

i = 1, …, m; j = 1, …, n

vjlij ≤ vi ≤ vjbij

i = 1, …, m; j = 1, …, n

uj ≥ 0

j = 1, …, n

vj ≥ 0

i = 1, …, m
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nerde;
Lij

= j inci çıktı faktörünün i inci çıktı faktörüne oranının alt sınırı;

Bij

= j inci çıktı faktörünün i inci çıktı faktörüne oranının üst sınırı;

lij

= i inci girdi faktörünün j inci girdi faktörüne oranının alt sınırı

bij

= i inci çıktı faktörünün j inci çıktı faktörüne oranının üst sınırı.

4.4 AR-I-V Verimlilik Modeli
BCC modelinin değişik bir versiyonu olmakla beraber girdi ve çıktı faktörlerinin ağırlıklarının belli bir
aralıkta (Güvenlik bölgeleri) tutulmasıyla BCC verimliliğinden ayrılmaktadır. KVÜ’ nin AR-I-V
verimliliğini ölçmek için kullanılan doğrusal programlama modeli aşağıdadır [Tone (1999)].
Model 4.4: AR-I-V Modeli (her karar verme ünitesi için çözülmek üzere k0)
n

max

ARV(k0 )

j 1

u j y jk0

u(k 0 )

s.t.
m
i 1

v i xik 0 1

m
i 1

n

vi x ik

j 1

u j y jk u(k0 ) 0

k = 1, …, K

uiLij ≤ uj ≤ uiBij

i = 1, …, m; j = 1, …, n

vjlij ≤ vi ≤ vjbij

i = 1, …, m; j = 1, …, n

uj ≥ 0

j = 1, …, n

vj ≥ 0

i = 1, …, m

Güvenli bölge modelleri (Model 4.3 ve 4.4) faktör ağırlıkları için üst ve alt sınırların önceden
belirlenmesini gerektirmektedir (her ayrı faktörün gerçekçi alt ve üst sınırları). Gerçekte bu çok önemli
bir gereksinimdir, çünkü “genelde verimsiz” olarak nitelendirilen bir KVÜ’ nin herhangi bir faktöre
çok yüksek (veya düşük) bir değer vererek yüksek verimli olarak nitelendirilmesi gerçekçi olmadığı
gibi kabulde edilemez. Güvenli bölge modellerinde bunun gibi aralıklar her girdi (çıktı) faktörü için
olabilecek tüm girdi (çıktı) çiftleri için en küçük ve en büyük oranlar olarak ortaya konur.
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Bu çalışmada çeşitli röportajlar ve uzman görüşleri ışığında Güvenli bölge modellerindeki üst ve alt
sınır değerleri öznel olarak belirlenmiştir öyle ki herhangi iki girdi (çıktı) faktörü arasındaki oran en az
0.1 ve en çok 10 olsun. Bu değerler Ekler bölümünde Tablo 23-26’ da ayrıntılı biçimde verilmiştir. Bu
yolla belirli bir santralin verimlilik değeri eniyilenirken optimizasyon modelleri her bir girdi (çıktı)
faktörüne herhangi bir diğer girdi (çıktı) faktörünün en fazla 10 katına kadar ağırlık verebilmektedir.
Buna göre herhangi bir girdi / çıktı faktörüne aşırı derecede yüksek (düşük) değer vererek aşırı
vurgulamasını (göz ardı etmesini) kısıtlayarak yapay olarak bir KVÜ verimli gösterilmesi denetlenmiş
olur.
Göz önüne alınan elektrik santrallerinin performans değerlendirmeleri oluşturulan VZA modelleri bas
alınarak yapıldı. CCR, BCC, AR-I-C ve AR-I-V verimlilik değerleri belirlendi ve bu değerler baz
alınarak ölçek verimlilikleri hesaplandı. VZA hesaplamaları için bu çalışma boyunca Saitech firması
tarafından geliştirilen bir yazılım kullanıldı. Verinin işlendiği ve çıktının alındığı çevre Microsoft
Excel çalışma ortamıydı. Elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak Ekler bölümünde verildi(Tablo 1-22).

5. GİRDİ / ÇIKTI FATÖRLERİ İLE SANTRAL VERİMLİLİKLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
VZA santrallerin verimlilik değerleri (global ve/veya lokal ve/veya ölçek) ile çeşitli girdi / çıktı
faktörleri arasındaki ilişkileri incelemeye olanak vermektedir. Tüm durumlarda eğri oturtulması en
küçük karesel metodolojisi baz alınarak yapıldı ve ilgili tüm parametreler Microsoft Excel kullanılarak
yapıldı. Her durumda çeşitli varyasyonlar denenmiş ve en yüksek R2 değerini veren durum
gösterilmiştir.
İlk olarak yenilenebilir santraller dikkate alındı, Güvenilir bölge modelleri baz alınarak ölçek
verimlilikleri hesaplandı. Şekil 2 yenilenebilir santraller için yatırım maliyet / ölçek
gerçekleşmesindeki en az sapma eğrisini göstermektedir. Şekil 5.2 yenilenebilir santraller için güç /
ölçek gerçekleşmesindeki benzer bir eğri göstermektedir. Elde edilen ilişkiler (eğriler) çok güçlü
olmamakla beraber (düşük R2 değerleri) azalan bir üssel ilişki rahatlıkla görülebilmektedir.
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Yatırım – AR Ölçek Verimliliği İlşkisi

1,2

1,0

Ölçek Verimliliği

0,8

0,6

0,4
y = 0,1468x -0,2303
R2 = 0,3294
0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Yatırım

Şekil 1: Yenilenebilir santrallerin yatırım performansı için yatırım ölçek verimi ilişkisi
Bundan sonra yenilenebilir santrallerin operasyonel performans ölçek verimliliği incelendi. Üretim /
ölçek verimliliği gerçekleşmesini incelendiğinde herhangi bir eğilim görülememektedir. Bunun
yanında çok küçük boyuttaki santraller (en büyük üreticinin %10’ u kadar) veri setinden çıkarılıp
bakıldığı zaman bir eğilim ortaya çıkmaktadır (R2=0.4). Daha büyük boyuttaki santrallerin bu
ilişkideki durumunu görmek için en çok üreten 10 santrali göz önüne alınmış ve Şekil 3 elde edildi.
Yine azalan bir üssel ilişki ortaya kondu ve özellikle büyük üretim yapan santraller için tatmin edici
R2 değerleri elde edildi.
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Güç – AR Ölçek Verimliliği İlişkisi
1,2

1,0

Ölçek Verimi

0,8

0,6

0,4
-0,2833

y = 0,1262x
2
R = 0,4421
0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Güç

Şekil 2: Yenilenebilir santrallerin yatırım performansı için güç - ölçek verimi ilişkisi
En fazla üreten 10 santralin Üretim / AR Ölçek Verimi İlişkisi
1,0
0,9
0,8
0,7

Ölçek Verimi

0,6

y = 0,295x-0,3415
2
R = 0,8649

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Üretim

Şekil 3: Yenilenebilir santrallerin operasyonel performansı için üretim ölçek verimi ilişkisi
(en büyük 10 üretici)
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Diğer ilginç bir ilişki ise işletim maliyeti ile AR-I-C verimiyle arasındaki ilişkidir. Şekil 4 elde maliyet
ile verimlilik değerleri için elde edilen eğri oturtmasını göstermektedir. Elde edilen ilişki güçlü
olamamasına rağmen (R2=0.3), azalan bir üssel eğilim gayet açık bir şekilde görülmektedir. Üç en çok
sapma yapan nokta Türkiye’ deki en büyük hidroelektrik santralleridir. Veri setinden çıkartıldıklarında
R2 değeri 0.59’ a çıkmaktadır.
Maliyet / AR-I-C değerleri ilişkisi
1,0
0,9
0,8
0,7

Maliyet

0,6
0,5
0,4
0,3

y = 0,0139x -0,8611
2
R = 0,3028

0,2
0,1
0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

AR-I-CVerimi

Şekil 4: Yenilenebilir santrallerin operasyonel performansı için AR-I-C / İ. Maliyeti ilişkisi
Bundan sonra termal santrallerin yatırım performansı incelendi. İlk olarak Kullanım periyodu ile ARI-C verimi arasındaki ilişki Şekil 5’ de verildi. Aradaki ilişki kabul edilebilir bir R2=0.71 değerine
sahiptir. Pozitif eğim Kullanım’ ın AR-I-C verimine olan pozitif etkisini göstermektedir.Diğer ilginç
bir ilişki ise AR-I-V verimi ile kullanım süresi arasında olan ilişkidir. 5’e benzer bir ilişkiyi gösterse
de daha düşük bir R2 (0.68) değerine sahiptir.
Kullanım Süresi / AR-I-C ilişkisi
1,2

AR-I-C Verimlilik Değeri

1,0

0,8
y = 1,4014x - 0,4948
2
R = 0,7128
0,6

0,4

0,2

0.0
0.0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Kullanım Süresi

Şekil 5: Termal santrallerin yatırım performansı için Kullanım süresi / AR-I-C ilişkisi
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Diğer ilgi çekici bir ilişki ise yapım süresi ile AR-I-V arasındakidir. İlişki Şekil 6’ da görünmektedir
ve çok güçlü olmamakla (R2=0.65) beraber çok açık bir biçimde azalan bir üssel eğilim (yapım süresi
arttıkça verim düşmektedir) görülmektedir. İlişki yapım süresinin yatırım performansı açısından
önemini vurgulamaktadır. Benzer bir ilişki AR-I-C / yapım süresi arasında daha zayıf (R2= 0.63)
olmakla beraber görülmektedir.
AR-I-V / Yapım Süresi İlşkisi
1,4

AR-I-V Verimi

1,2

1,0

0,8
y = 0,1867x -0,7831
R 2 = 0,6573

0,6

0,4

0,2

0.0
0.0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Yapım Süresi

Şekil 6: Termal santrallerin yatırım performansı için Yapım süresi / AR-I-V ilişkisi
Bir sonraki adım olarak, termal santrallerin operasyonel performansı için ölçek verimi göz önüne
alındı. Şekil 7 üretim ile ölçek verimi arasında bulunan güçlü ilişkiyi göstermektedir. Buna göre
santral boyutunun büyümesi global teknik verime olumsuz yansımaktadır. Daha geniş bir analiz için
veri seti doğal gaz ve kömür olarak ikiye ayrıldı. Burada bulunan ilişkilerde Şekil 7’ in gösterdiği
ilişkiyi destekler sonuçlar verdi. Bu şunu göstermektedir ki yeni bir elektrik santrali yatırım planlaması
yapıldığında orta veya küçük boy santraller tercih edilmelidir.
Doğal gaz Santralleri için Üretim / Ölçek Verimi ilişkisi

1,2

Ölçek Verimi

1,0
0,8
0,6
0,4
-0.5826

y = 0.0358x
R2 = 0.958

0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6
Üretim

0,8

1,0

1,2

Şekil 7: Doğal gaz santrallerinin operasyonel performansı için ölçek verimi / üretim ilişkisi
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Üretimin AR-I-C verimi üzerindeki etkisi de incelendi. Şekil 8 üretim ile AR-I-C arasındaki eğri
oturtmasını göstermektedir. Elde edilen azalan üssel ilişki gayet kuvvetlidir (R2=0.86). ve üretimin
termal santrallerin operasyonel performans verimliliği üzerindeki etkisini tekrar göstermektedir.
AR-I-C verimi / Üretim İlişkisi
1,2

AR-I-C Verimi

1,0

0,8

0,6

0,4

y = 0,0315x-0,5535
R2 = 0,8675
0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

Üretim

0,6

0,8

1,0

1,2

Şekil 8: Termal santrallerin operasyonel performansı için AR-I-C / üretim ilişkisi
Önemli olan diğer bir faktör olan çevresel maliyet operasyonel performans açısından incelenmiştir.
Şekil 9 ve 10 sırasıyla çevresel maliyet ile ölçek verimi ve çevresl maliyet ile AR-I-C verimlerine
yapılan eğri oturtmalarını göstermektedirler.Elde edilen ilişkiler güçlü olamamakla beraber azalan
üssel ilişkiler rahatlıkla görülebilmektedir. Şekil 5.15 ve 5.16’ ya bakarak çevresel maliyet
azaltılmadan daha yüksek ölçek verimi ya da AR-I-C verimi elde etmek mümükün değildir.
AR-I-C verim i / Çevresel Maliyet İlişkisi
1.2

AR-I-C Verimi

1.0
0.8
0.6
0.4

-0.2072

y = 0.0461x
R2 = 0.4939

0.2
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Çevresel Maliyet

Şekil 9: Termal santrallerin operasyonel performansı için AR-I-C / Çevresel maliyet
ilişkisi
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AR Ölçek Ver. / Çevresel Maliyet ilişkisi
1,2

Ölçek Verimi

1,0
0,8
0,6

y = 0.0638x -0.1891
R2 = 0.3949

0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Çevresel Maliyet

Şekil 10: Termal santrallerin operasyonel performansı için ÖV / Çevresel maliyet ilişkisi
Termik santrallerde bulunan bu eğilimler 2006 yılı içindede bulunmaktadır. Şekil 11 de görülebileceği
üzere termik santraller 2001 analizinde bulunan üretim / ölçek verimliliği ilişkisi 2006 yılında kömür
santralleri analizinde de bulunmuştur. Görüldüğü üzere üretim azaldıkça ölçek verimliliği
yükselmektedir. Bu küçük ölçekli kömür santrali kurulmasının etkin bir çözüm olarak (kolay
yönetilebilir) ortada olduğunu 2001 analizi ile paralel ortaya koymaktadır.
Kömür Santrallerinin Ölçek verimliliği / Üretim ilişkisi
1,2
1,0

Score

0,8

y = 0,218x -0,3848
R2 = 0,739

0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

Production

Şekil 11: Kömür santrallerin operasyonel performansı için Ölçek verimliliği / Üretim ilişkisi 2006
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6. SANTRALLER İLE İLGİLİ VERİM KARŞILAŞTIRMALARI
Hidroelektrik santrallerle (HES) ilgili olarak kanal tipi ve rezervuarlı türler karşılaştırıldı. Şekil 12
elde edilen sounuçları göstermektedir (ortalamalar gösterilmektedir). Ana farklılık AR-I-V verim
değerleridir. Kanal tipi olanlar daha iyi yönetildiklerini gösteren yüksek AR-I-V değerlerine
sahiplerken rezervuarlı olanlar ise hafif daha yüksek AR-I-C değerlerine sahiptirler. Bunun sebebi
rezervualı tipleri daha yüksek üretim potansiyellerinden dolay yüksek ölçek verimleri olabilir.
Rezervuarlı ve Kanal tipi HidrolikSantrallerin Karşılaştırması
0,7

Kanal Tipi
Rezervuarlı

Normalleştirilmiş Değerler

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

AR-I-C
verimi

Rezervuarlı
Üretim

İşletme
Maliyeti

Kullanım
Süresi

Kanal Tipi
AR-I-V Verimi

Ölçek Verimi

Şekil 12: Rezervuarlı ve Kanal Tipi HES’ lerin karşılaştırması
Bundan sonra kamunun ve özel sektörün termal santrallerinin yatırım performansları karşılaştırıldı ve
Şekil 13’ de gösterildi. Bu Şekil göstermektedir ki ortalamada özel sektör santralleri daha yüksek ARI-C ve AR-I-V verimlilik değerlerine sahiptirler. Diğer yandan özel sektör santralleri ve kamu
santralleri yaklaşık eşit ölçek verimliliklerine sahiptirler.
Diğer bir gözlem ise, ortalamada, kamu santrallerinin yatırım maliyetinin özel sektör santrallerine göre
daha yüksek olmasıdır. Bunun yanında kamunun santrallerinin yapım sürelerinin daha uzun olduğu
rahatlıkla görülebilmektedir. Bununla beraber kamunun santralleri daha büyük ölçektedir ve kullanım
süreleri daha düşüktür
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Kamu / Özel Sektör Karşılaştırılması
Kamu Sektörü
Özel Sektör
1.0
0.9

Normalleştirilmiş değerler

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
AR-I-C
Değeri

AR-I-V Değeri

Özel Sektörü
Ölçek
Verimi

Yatırım
Maliyeti

Yapım
Süresi

Kamu Sektörü
Kullanım
Periyodu

Güç

Şekil 13: Termal santrallerin yatırım performansında Özel / Kamu karşılaştırması
Durumu daha iyi anlayabilmek için termal santralleri tükettikler yakıtlara göre ayrıştırıldı (kömür ve
doğalgaz). Şekil 14’e göre kömür santrallerinin, doğal gaz santralleri karşısında büyük dezavantajları
olduğu görülebilmektedir. Doğal gaz santralleri ortalamada kömür santrallerine göre daha yüksek ARI-C ve AR-I-V değerlerine sahiptirler. Bunun yanında kömür santralleri hem daha yüksek bir yatırım
maliyeti hem de daha uzun yapım süreleri ortaya koymaktadır. Kullanım periyotları açısından da doğal
gaz santrallerinin baskınlığı görülebilmektedir.
Kömür / Doğal gaz Karşılaştırılması

1,0
Kömür
Doğal gaz

0,9

Normalleştirilmiş değerler

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
AR-I-C
Verimi

AR-I-V
Verimi

Doğal gaz
Ölçek
Verimi

Yatırım
Maliyeti

Yapım
Süresi

Kömür
Güç

Kullanım
Periyodu

Şekil 14: Doğal gaz ve kömür santrallerinin yatırım performansına göre karşılaştırılması
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Diğer ilgi çekici bir karşılaştırma ise kamu ve özel doğal gaz santralleridir. Şekil 14 bu iki tip
santralin karşılaştırmasını göstermektedir. Bu Şekil’e göre kamu santralleri, özel sektöre göre AR-I-C,
AR-I-C ve Ölçek Verimliliğine göre biraz daha verimlidir. Kamunun yüksek yatırım maliyetleri
görüldüğü üzere büyük santraller olmasında ileri gelmektedir. Tabii buna göre yapım süreleri de daha
uzun olmaktadır. İlgi çekici diğer bir konu ise kamunun kullanım periyotlarının özel sektörden düşük
olmasıdır.
Bu ayrıştırma göstermektedir ki kamunun yatırım performansına göre özel sektörün arkasında
kalmasına en büyük neden elinde bulundurduğu kömür santralleridir. Bu kömür santrallerine yönelik
daha iyi yönetim ve yeni teknolojilerin adaptasyonu durumu düzeltebilir. Bu bağlamda düşük kaliteli
kömürün daha iyi kullanılabilmesi için araştırma ve geliştirmeye daha çok önem verilmelidir.

Kamu / Özel Doğal gaz Santralleri Karşılaştırması
Kamu Doğal gaz
Özel Doğal gaz

Normalleştirilmiş Değerler

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
AR -I- C
Değeri

AR -I- V
Değeri

Özel
Ölçek
Verimi

Yatırım
Maliyeti

Yapım
Süresi

Kamu
Güç

Kullanım
Periyodları

Şekil 15: Doğal gaz santrallerinin yatırım performansına göre kamu / özel karşılaştırması.
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Kamu / Özel karşılaştırılması
1
0,9
0,8

0,6
0,5
0,4
0,3

Normalleştirilmiş Değerler

0,7

0,2
0,1
0

Kamu
Özel
AR-I-C
Değeri

AR-I-V
Değeri

Üretim

Ölçek
Verimi

Kullanım

Çevresel
Maliyet

Şekil 16: Termal santrallerin Operasyonel performansa göre Kamu / Özel karşılaştırılması

Şekil 16 kamu ve özel sektör santrallerinin operasyonel performans karşılaştırmasını göstermektedir.
Şekilden görülebildiği gibi özel sektör santralleri daha yüksek AR-I-C, AR-I-C ve Ölçek Verimliliğine
sahiptirler. Özellikle yüksek AR-I-V değeri özel sektörün daha iyi yönetimsel becerilere sahip
olduğunu göstermektedir. İki grubunda üretimim yaklaşık eşittir ve güvenilir bir karşılaştırma
yapıldığını göstermektedir. Kullanım oranları özel sektörün daha avantajlı olduğunu göstermektedir.
Kamu santralleri çevreyi daha fazla zara vermektedirler.
Şekil 17’ de görülen karşılaştırma termal santrallerin operasyonel performanslarına göre kullandıkları
yakıt cinsi baz alınarak yapılmıştır. Görüldüğü gibi doğal gaz santralleri, kömür santrallerine göre
çevreye daha az zarar vermektedir. Doğal gaz santrallerinin yüksek AR-I-V değerleri ise daha kolay ve
iyi yönetildiklerinin (daha büyük kullanım oranları) bir işaretidir. Öte yandan ölçek verimsizliği
kömür santralleri için daha baskındır.
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Şekil 17: Termal santrallerin operasyonel performans baz alınarak karşılaştırılması
Private versus Public Natural Gas Plants
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Şekil 18: Kamu ve Özel doğal gaz santrallerinin operasyonel performans baz alınarak
karşılaştırılması
Şekil 18’ de ise doğal gaz santrallerinin kamu, özel sektör diye iki alt gruba ayrıştırılmış
karşılaştırması görülmektedir. AR-I-V değerlerine bakıldığında kamunun daha iyi değerler aldığı
gözükmektedir (daha iyi yönetim). Fakat global teknik verimi (AR-I-C) özel sektörün altında kalmakta
buda büyük bir ölçek verimsizliğine işaret etmektedir. Ayrıca kamu doğal gaz santralleri çevresel
açıdan özel sektöre göre daha zayıftırlar.
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6.2. SON DURUMUN GEÇMİŞ DURUMLA KIYASLANMASI
Termik santrallerin 2006 yılı operasyonel performansları değişen piyasa koşulları ile değişiklikler
göstermektedir. Bu durumu görmek için ilk önce Şekil 19 a bakmak ve 2006 yılının durumunu
incelemek gerekir. Önemli olan nokta fuel-oil yakan santrallerin performanslarının ortalamaları doğal
gza ve kömür santrallerini geçmiş ve doğalgaz ile kömür santralleri arasındaki verimlilik farkında
hissedilir miktarda azalma görülmektedir.

Natural Gas vs Coal vs Liquid Plants
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Şekil 19: Termal santrallerin operasyonel performans baz alınarak karşılaştırılması

Bu durum Şekil 20 de daha detaylı olarak görülebilir. Temel VZA modelleri olan CCR ve BBC
modelleri ile yapılan karşılaştırmalar fuel-oil yakan santrallerin eskisine gore daha iyi durum elde
ettiklerini göstermektedir. Bununla beraber kömür – doğalgaz santrallerinin göreceli durumları
değişmemiş olarak görülmektedir.
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Santral tipine göre zaman içinde verimlilik değişimleri
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Şekil 20: Termal santrallerin operasyonel performanslarının zaman boyutunda karşılaştırılması
Şekil 21’de ise AR-I-C ve AR-I-V modelleri kullanılarak bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu modellerin
özelliği olan her parametrenin bağıl ağırlıklarının belli sınırlar içinde tutulması sonucu fiyatlarda
yaşanan değişimlerin santrallerin verimlilikleri üzerinde yarattığı değişim daha açık olarak
görülmektedir. Şekil 20’deki eğilime ek olarak kömür santrallerinin doğal gaz santrallerine karşı
avantaj kazanmakta olduğu görülmektedir.
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Şekil 21: Termal santrallerin AR operasyonel performanslarının zaman boyutunda karşılaştırılması
7. SONUÇLAR
Bu çalışmada VZA kullanılarak Türkiye’ deki kamu ve özel sektör tarafından elde tutulan 65 tane
termal, rüzgar, HES ve rüzgar santrallerinin performans değerlendirmesi ve karşılaştırmaları
yapılmıştır. Operasyonel ve yatırım performansının yansıtan iki tane temel model oluşturulmuş ve
kullanılmıştır. Sabit ölçek geri dönüşü, değişken ölçek geri dönüşü, ve Güvenli bölge tipi VZA
modelleri kullanılmıştır. Çeşitli performans karşılaştırmaları ve verimlilik değerleri ile çeşitli girdi /
çıktı faktörleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar şöyle sıralanabilir:










Bu çalışmanın esas önemli yanı Türkiye’de gerçek veriyle çoklu girdi-çıktı modellemesi
kullanılarak elektrik santralleri üzerine yapılan ilk performans değerlendirme çalışması
olmasıdır.
Tahmin edildiği gibi termal santrallerin yatırım performansı için özel sektör kamudan daha iyi
sonuçlar elde etmiştir.
Kamunun yatırım performansının düşük olmasının nedeni sahip olduğu kömür santralleridir.
Doğal gaz santralleri kömür santrallerine göre daha iyi yatırım performansı gösterdiği görüldü.
Kamunun sahip olduğu doğalgaz santralleri özel sektörün sahip olduğu doğal gaz santrallerinden
daha iyi yatırım performansı göstermiştir.
Kamunun sahip olduğu termal santraller daha düşük operasyonel performans göstermiştir.
Kömür ve sıvı yakıtlı santraller genel olarak doğalgaz santrallerinden daha düşük operasyonel
performans ortaya koymuştur.
Kamunun düşük operasyonel performansının asıl nedeni elinde bulunan kömür ve sıvı yakıtlı
santrallerden kaynaklanmaktadır.
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Kamunun doğalgaz santralleri özel sektördekilere göre, biraz düşük olmalarına rağmen,
neredeyse eş operasyonel performans göstermektedirler.
Yenilenebilir santraller doğal faktörlerden çok etkilendikleri için bulunan ilişkiler çok küçük ve
ihmal edilebilirdir.
Eldeki veriyle kamu ve özel sektörün yenilenebilir santrallerde bir performans karşılaştırması
yapmak çok zordur.
Rüzgar santralleri aldıkları yüksek yatırım performansı değerleriyle gelecek için potansiyellerini
göstermektedirler.
Çok küçük santralleri saymadığımız sürece yenilenebilir santraller santral büyüklüğüne göre
üssel olarak düşen bir ölçek verimliliği göstermektedirler.
Termal santrallerin büyüklüğü ölçek verimlilikleri üzerinde ters etki göstermektedir.
Termal santraller için çevresel maliyetleri minimize etmeden yüksek verimlilik değerleri elde
etmek mümkün değildir.

Yenilenebilir santraller ile ilgili değerlendirmelere ve karşılaştırmalara bakıldığında az sayıda sonuca
ulaşılabildiği görülmektedir. Bunun nedeni çevresel (rüzgar, düşen yağış miktarı vb.) faktörlere olan
duyarlılıklarından ötürü yüksek oranda performans sapmasından kaynaklanmaktadır. Bundan ötürü
çoğunlukla bulunan ilişkiler küçük ve ihmal edilebilir düzeydedir.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZIN
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANIMI
Muzaffer BAŞARAN
Makina Yük. Müh.
1. GİRİŞ
Dünya’da ki 179,83 trilyon m3’lük doğal gaz rezervinin %40,1’i Orta Doğu’da ve %35,6’sı Avrupa ve
Avrasya Bölgesindedir. Diğer fosil kaynakların rezervlerinde olduğu gibi doğal gazında belli bir kalan
ömrü vardır. Bu da doğal gazda 65 yıldır.
Elektrik üretiminde nükleer ve petrolün payı düşerken doğal gazın payı hem Dünya’da hem Avrupa’da
artacaktır.
1986’da Türkiye ve Rusya’nın doğal gaz antlaşması imzalamasıyla önce TEK doğal gaz santralları
kurmuş, daha sonra özel sektör YİD, otoprodüktör ve Yİ santrallar kurmuştur. 2006 yılında elektrik
üretiminde doğal gazın payı %44’e çıkmıştır.

2. DOĞAL GAZIN DÜNYA’DA DURUMU
Dünya’daki doğal gaz rezervleri 2005 sonu itibariyle 179,83 trilyon m3’tür. Bunun bölgelere göre
dağılımı aşağıdaki gibidir. (1)
Tablo 1: Dünya doğal gaz rezervlerinin bölgelere dağılımı (2005)
Miktar (trilyon m3)

Pay (%)

Ortadoğu

72,13

40,1

Avrupa ve Avrasya

64,01

35,6

Asya Pasifik

14,84

8,3

Afrika

14,39

8,0

Kuzey Amerika

7,45

4,1

Orta ve Güney Amerika

7,01

3,9

179,83

100,0

Bölge

Toplam

Dünya’da 2005 yılındaki toplam doğal gaz üretimi 2,763 milyar m3’tür. En yüksek üretim yapan ilk 10
ülke aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo 2: Doğal gaz üretiminde ilk on ülke (2005)
No

Ülke

Miktar (milyon m3)

Pay (%)

1

Rusya Federasyonu

598,0

21,6

2

ABD

525,7

19,0

3

Kanada

185,5

6,7

4

İngiltere

88,0

3,2

5

Cezayir

87,8

3,2

6

İran

87,0

3,1

7

Norveç

85,0

3,1

8

Endonezya

76,0

2,8

9

Suudi Arabistan

69,5

2,5

10

Hollanda
İlk 10 toplam

62,9

2,3

1.865,4

67,5

Dünya’da 2005 yılındaki toplam doğal gaz tüketimi 2,749,6 milyar m3’tür. En yüksek tüketimi olan
ilk 10 ülke aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 3: Doğal Gaz tüketiminde ilk 10 ülke (2005)
No

Ülke

Miktar (milyon m3)

Pay (%)

1

ABD

633,5

23,0

2

Rusya Federasyonu

405,1

14,7

3

İngiltere

94,6

3,4

4

Kanada

91,4

3,3

5

İran

88,5

3,2

6

Almanya

85,9

3,1

7

Japonya

81,1

2,9

8

İtalya

79,0

2,9

9

Ukrayna

72,9

2,6

10

Suudi Arabistan

69,5

2,5

1.701,5

61,6

İlk 10 toplam

Dünya enerji Konseyi Raporlarına göre mevcut rezervlerin bu günkü tüketim hızlarına göre
kalan ömürleri petrolde 41 yıl, kömürde 155 yıl iken doğal gazda 65 yıldır. (2)

3. GAZ TÜRBİN ÇEVRİMLERİ
Termodinamikte gaz türbinlerinin işletmesi aşağıda gösterilen İdeal Brayton çevrimiyle tarif edilirler.
Gaz isentropik olarak kompresörde sıkıştırılır ve yine türbinde isentropik olarak genleşir be
başlangıçtaki basınca döner. Tüm diğer çevrimlerde olduğu gibi yüksek yanma sıcaklığı daha yüksek
verim anlamına gelir. (3) Bu sıcaklığı sınırlandıran ise kullanılan çelik alaşımı, seramik ve diğer
malzemenin yüksek sıcaklık ve basınca olan dayanıklılığıdır.
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Şekil 1. Açık Çevrim ve İdeal Brayton Çevrimi
Gaz türbin çevrimleri açık çevrim (basit çevrim) ve kombine çevrim olarak ikiye ayrılır.
3.1. Açık Çevrim
Çevre koşullarında hava, kompresör tarafından emilerek sıkıştırılır, basıncı ve sıcaklığı artar. Yüksek
basınçlı hava daha sonra, yakıtın sabit basınçta yakıldığı yanma odasına girer. Yanma odasında oluşan
yüksek sıcaklıktaki gazlar türbinde çevre basıncına genişlerken iş yapar. Türbinden çıkan egzos gazları
atmosfere atılır. (4) Böylece açık çevrim gerçekleşmiş olur. Açık verimde çevrim verimi %30-35
mertebesindedir.
3.2. Kombine Çevrim
Gaz türbini egzoz gazlarının enerjisi kazan işlevi üstlenen bir ısı eşanjöründe buhar üretmek için
kullanılır. Bu ikinci çevrime gerekli ısı enerjisi sağlayabilmek için kazana genellikle birden çok gaz
türbini bağlanır. Ayrıca buhar çevriminde ara ısıtma ve ara buhar alma yapılabilir. Ara ısıtma için
enerji, fazladan bir miktar yakıtı oksijen açısından zengin egzoz gazlarıyla yakarak sağlanabilir.
Verimi % 58’lere varan kombine çevrim santralleri işletme halindedir. Şu anda verimi %60 olan
santrallar tesis aşamasındadır. Aşağıda EÜAŞ Bursa Kombine Çevrim Santralının akış şeması
verilmektedir.
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Şekil 2: Kombine çevrim (Bursa Doğal Gaz santralı)
4. DÜNYA’DA DOĞAL GAZIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANIMI
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Dünya’da elektrik üretiminde doğalgazın payı 2004
yılında % 20 olmuştur. (5) IEA projeksiyonlarına göre ilerki yıllarda nükleer ve hidroelektriğin payı
düşerken kömür ve doğal gazın payı yükselecektir.Elektrik üretiminde birincil kaynakların payı fiili ve
projeksiyon olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4: Dünya elektrik üretiminin birincil kaynaklara göre dağılımı
Yıl

1990

2004

2015

2030

11.731

17.408

24.816

33.750

Kömür (%)

38

40

43

44

Petrol (%)

11

6

4

3

Doğal Gaz (%)

14

20

21

23

Nükleer (%)

17

16

13

10

Hidrolik (%)

18

16

15

13

Yenilenebilir (%)

2

2

4

7

Üretim (TWh)
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Avrupa Birliğine bakarsak 2010 yılına kadar yıllık elektrik talep artışı %1,8 olacaktır. Nükleer ve
kömürlü santrallerin yaşlanmaya başlamış olması nedeniyle yeni kurulu güç artışı planlanmaktadır ve
bunun yaklaşık üçte biri doğal gaz santralleri olacaktır. (6) 2020’ye kadar planlanan 300.000 MW’lık
santralın 86.000 MW’ı doğal gaz santralı olacaktır.
AB’de elektrik üretiminde en çok doğal gaz kullanan 6 ülkenin istatistikleri aşağıdaki tablo da
verilmektedir.

Tablo 5: AB’de elektrik üretiminde doğal gaz payı yüksek ülkeler (2004)
Ülke

Toplam Kurulu
Güç (MW)

Doğal Gaz Kurulu Güç
(MW)

Doğal Gazın Elektrik
üretiminde payı (%)

İngiltere

70.122

23.000

40

İtalya

81.000

40.000

41

Hollanda

21.712

18.700

57

İspanya

69.392

9.450

25

Almanya

118.900

25.000

26

Belçika

15.634

7.400

23

4. TÜRKİYE’DE DOĞAL GAZIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANIMI
TPAO, Trakya Bölgesinde 1970 başlarından itibaren yaptığı araştırmalarda Lüleburgaz ilçesine 13
km. mesafede ki Hamitabat Köyü civarında doğalgaz bulmuştur.
4.1. Kamu Santralleri
Hamitabat’ta bulunan gazın süratle değerlendirilebilmesi amacıyla 1983 başlarında TEK (Türkiye
Elektrik Kurumu) 600 MW’lık bir santralın bölgeye kurulmasına karar vermiştir. (7)
14 Şubat 1986’da Rusya ile doğal gaz anlaşmasının imzalanması üzerine Hamitabat Santralının gücü
1.120 MW’a çıkarılmıştır. Her iki sözleşme de TEK ile ABB - Enka Konsorsiyumuyla imzalanmıştır.
Ekim 1987’de TEK, Siemens, Simmering – Pauker, Kutlutaş Konsorsiyumuyla Ambarlı Doğal Gaz
Santral sözleşmesi imzalamıştır. (8)
09.12.1995 tarihinde de TEK’in ikiye bölünmesi sonrası oluşan TEAŞ, Mitsubishi, Itochu ve Enka
Konsorsiyumuyla 1400 MW’lık Bursa Doğal Gaz Santral Sözleşmesini imzalamıştır. (9) Bu üç
santralın türbinlerinin devreye giriş tarihleri şöyledir.
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Tablo 6: EÜAŞ Doğal Gaz Santral Türbinlerinin devreye giriş tarihleri
Türbin No

Hamitabat

Ambarlı

GT 1

24.11.1985

09.08.1988

GT 2

05.02.1986

20.08.1988

ST 1

17.04.1987

20.09.1990

GT 3

05.04.1986

24.09.1988

GT 4

15.05.1986

17.11.1988

ST 2

03.08.1987

24.01.1991

GT 5

01.12.1987

02.06.1989

GT 6

07.12.1987

09.06.1989

ST 3

10.02.1989

27.02.1991

GT 7

06.04.1988

---

GT 8

01.06.1988

---

ST 4

13.04.1989

---

Bursa
24.11.1998
31.12.1998
20.01.1999
02.03.1999
27.03.1999
02.05.1999
-------------

Bu üç santraldeki bazı önemli özellikler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 7: EÜAŞ Doğal Gaz Santralleri Parametreleri
Santral

Hamitabat

Ambarlı

Bursa

Kurulu güç (MW)

1.120

1.350

1.431

Yıllık Üretim (MWh)

7.200.000

9.460.000

9.870.000

Yıllık gaz tüketimi (106 Sm3)

1.750

1.920

1.940

GT Güç (MW)

92

139

239

ST Güç (MW)

96

172

237,5

Blok (2 GT + 1 ST) Güç (MW)

280

450

715,5

Blok sayısı

4

3

2

990

1.050

1.350

O

GT giriş sıcaklığı C
O

GT çıkış sıcaklığı C

500

558

558

GT tipi

GT13 D2

V94.2

701F

Verim (%)

48

51

55

Şu anda EÜAŞ Elektrik Üretim A. Ş. tarafından işletilen bu üç santralın devreye alındıkları yıldan
itibaren elektrik üretim ve tüketimleri aşağıdaki tablodadır.
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Tablo 8: EÜAŞ Doğal Gaz Santralleri Üretim ve Tüketim Elektrik Üretimi (MWh)
Tüketimi (1000 Sm3)
Yıl

Hamitabat

Ambarlı

Bursa

Toplam

Ambarlı

Hamitabat

Doğal Gaz

Bursa

Toplam

1985

58.243

58.243

17.615

17.615

1986

1.340.711

1.340.711

410.611

410.611

1987

2.528.068

2.528.068

671.305

671.305

1988

2.800.814

438.692

3.239.506

867.419

149.354

1.016.773

1989

5.796.535

3.727.126

9.523.661

1.480.478

1.231.848

2.712.326

1990

7.453.184

2.738.027

10.191.211

1.738.727

816.683

2.555.410

1991

7.405.054

5.110.097

12.515.151

1.694.746

1.164.440

2.859.186

1992

6.335.622

4.344.894

10.680.516

1.459.115

1.128.932

2.588.047

1993

4.226.441

6.072.756

10.299.197

1.134.901

1.334.087

2.468.988

1994

5.859.683

6.998.685

12.858.368

1.340.723

1.387.983

2.728.706

1995

7.336.220

7.099.606

14.435.826

1.655.139

1.461.122

3.116.261

1996

7.188.452

7.247.736

14.436.188

1.639.549

1.498.764

3.138.313

1997

7.756.204

8.376.925

16.133.129

1.752.620

1.741.862

3.494.482

1998

7.307.768

9.685.232

16.993.000

1.704.145

1.923.507

1999

6.660.459

8.993.629

4.769.421

20.423.509

1.548.693

1.767.066

902.888

4.218.647

2000

7.481.160

8.561.338

9.149.350

25.191.848

1.734.555

1.678.235

1.732.042

5.144.832

2001

7.646.929

8.948.294

10.654.140

27.249.363

1.774.469

1.875.486

1.989.316

5.639.271

2002

6.880.596

8.054.008

8.589.123

23.523.727

1.577.863

1.682.374

1.643.685

4.903.922

2003

2.209.596

6.110.001

3.097.440

11.417.037

519.076

1.323.132

509.086

2.351.294

2004

520.029

5.552.167

764.917

6.837.113

126.775

1.192.592

154.319

1.473.686

2005

1.416.682

6.275.503

2.384.187

10.076.372

337.205

1.345.391

467.362

2.149.958

3.627.652

2006

2.268.458

7.668.980

5.008.734

14.946.172

532.658

1.658.733

994.636

3.186.027

Top.

108.429.908

122.003.696

44.417.312

274.850.916

25.718.387

26.361.591

8.393.334

58.816.238

4.2. Yap İşlet Devret (YİD) Santraller
YID Modeliyle yapılmış santrallerden 4 tanesi doğal gazla çalışmaktadır. Bu santrallerin isim, ticari
işletmeye geçiş tarihleri ve bazı temel özellikleri aşağıdaki tablodadır.
Tablo 9: YİD Santralleri parametreleri
İsim

Ova

Trakya

Esenyurt

Unimar

Devreye giriş

1996

1998

1999

1999

Güç (MW)

Toplam

258

499

188

504

1.449

Teorik Kapasite (106 kWh)

2.219,8

4.368,6

1.651,3

4.415,0

12.654,7

Dizayn Kapasite (106 kWh)

1.964,0

3.600,0

1.400,0

3.600,0

10.564,0

Bu santrallerin 1997’den itibaren yıllık üretimleri aşağıdaki gibidir.
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Tablo 10: YİD Santrallerin yıllık üretimleri (1997-2006)
Yıl

Ova (kWh)

Trakya (kWh)

Esenyurt (kWh)

Unimar (kWh)

Toplam (kWh)

1997

2.156.894.430

2.156.894.430

1998

2.211.871.718

5.345.300

1999

2.150.576.806

2.853.545.830

903.949.629

2.560.891.671

8.468.963.936

2000

2.221.990.232

3.948.646.591

1.299.436.575

3.466.241.079

10.936.314.477

2001

2.142.036.153

3.797.173.000

1.457.906.010

3.752.416.297

11.149.531.460

2002

1971.931.808

3.028.681.240

1.544.399.534

3.733.738.232

10.278.750.814

2003

2.048.078.648

3.996.240.312

1.506.143.576

3.818.699.931

11.369.162.467

2004

2.024.436.568

3.724.158.563

1.423.102.872

3.565.680.419

10.737.378.422

2005

1.852.514.094

3.654.496.763

1.359.737.336

3.728.618.810

10.595.367.003

2006

2.031.756.000

3.769.380.000

1.459.469.000

3.748.600.000

11.009.205.000

2.217.217.018

4.3. Yap İşlet (Yİ) Santraller
Yİ Modeliyle yapılmış santrallerden 4 tanesi doğal gazla çalışmaktadır. Bu santrallerin isim, ticari
işletmeye geçiş tarihleri ve bazı temel özellikleri aşağıdaki tablodadır.

Tablo 11: Yİ Santrallerin parametreleri
İsim

Gebze

Adapazarı

İzmir

Ankara

Devreye giriş

2002

2002

2003

2004

Güç (MW)

1.595

798

1590

797

4.780

13.972,2

6.990,48

13.928,4

6.990,48

41.881,56

6

Teorik Kapasite (10 kWh)

Toplam

Bu santrallerin 2001’den itibaren yıllık üretimleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 12: Yİ Santrallerin üretimleri (2001-2006)
Yıl

Gebze (kWh)

Adapazarı(kWh)

İzmir (kWh)

Ankara (kWh)

Toplam (kWh)

2001

1.212.800

1.212.800

2002

4.347.097.152

2.004.512.267

2003

10.710.177.817

5.429.330.335

9.666.693.962

876.525.500

26.682.727.614

2004

9.688.947.618

5.059.967.247

9.355.448.620

4.358.458.919

28.462.822.404

2005

10.930.074.591

5.540.057.013

11.071.973.691

5.567.318.270

33.109.423.565

2006

11.397.460.000

5.718.762.000

11.001.875.000

5.412.984.000

33.531.081.000

6.351.609.419
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4.3.

Otoprodüktör ve Serbest Üretici Santraller

Toplam 3.996,1 MW’lık otoprodüktör santrallerin 913 MW’ı ve toplam 2.961,8 MW’lık serbest
üretim şirketlerinin 1.742,9 MW’ı doğal gaz santralleridir.
Doğal gazlı otoprodüktör ve serbest üretici santrallerin 2002’den bu yana üretimleri aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
Tablo 13: Otoprodüktör ve serbest üretici santral üretimleri (2002-2006)
Yıl

Otoprodüktör

Serbest Üretici

Toplam

2002

11.146.010

---

11.146.010

2003

12.809.881

---

12.809.881

2004

11.732.584

3.075.761

14.808.345

2005

7.879.722

9.123.833

17.003.555

2006

6.827.649

10.925.261

17.752.910

4.5. Doğal Gaz tüketiminde elektriğin payı
Botaş verilerine göre Türkiye’de toplam doğal gaz tüketimi ve elektrik üretimindeki tüketim aşağıdaki
tabloda verilmektedir. (10)
Tablo 14: Türkiye’de yıllık toplam ve enerjide kullanılan D. G. tüketimleri
Yıl

Toplam DG tüketimi
(milyon m3)

Elektrikte DG tüketimi
(milyon m3)

Elektrik üretiminde
DG’nin payı (%)

1987

522

522

100,00

1988

1.186

1.034

87,18

1989

3.153

2.759

87,50

1990

3.373

2.599

77,05

1991

4.132

2.908

70,38

1992

4.521

2.633

58,24

1993

4.952

2.595

52,40

1994

5.251

3.037

57,84

1995

6.793

3.857

56,78

1996

7.906

4.174

52,80

1997

9.721

5.019

51,63

1998

10.271

5.491

53,46

1999

12.382

7.950

64,21

2000

14.566

9.733

66,82

2001

16.027

10.994

68,60

2002

17.378

11.631

66,93

2003

20.938

13.513

64,54

2004

22.108

13.226

59,82

2005

26.865

15.435

57,45

2006

30.493

16.642

54,58
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4.6. Elektrik Üretiminde doğal gazın payı
Aşağıdaki tabloda elektrik üretiminde doğal gaz kullanılmaya başlandığı yıldan itibaren toplam
elektrik üretimi, doğal gazdan elektrik üretimi ve bunun yüzdesi verilmektedir. (11)
Tablo 15: Yıllık elektrik üretimi ve doğal gazın payı
Yıl

Toplam Elektrik
Üretimi (106 kWh)

DG’den elektrik üretimi
(106kWh)

DG’den elektrik
üretiminin payı (%)

1984

30.613,5

0,0

0,00

1985

34.218,9

58,2

0,17

1986

39.694,9

1.340,7

3,38

1987

44.352,9

2.528,1

5,70

1988

48.048,7

3.239,5

6,74

1989

52.043,2

9.524,0

18,30

1990

57.543,0

10.192,3

17,71

1991

60.246,3

12.588,6

20,90

1992

67.342,2

10.813,7

16,06

1993

73.807,5

10.788,2

14,62

1994

78.321,7

13.822,3

17,65

1995

86.247,4

16.579,2

19,22

1996

94.861,6

16.823,1

17,73

1997

104.285,1

23.101,0

22,15

1998

111.022,4

24.837,5

22,37

1999

116.439,9

36.345,9

31,21

2000

124.921,6

46.216,9

37,00

2001

122.724,7

49.549,3

40,37

2002

129.399,5

52.496,5

40,57

2003

140.580,5

68.072,8

48,42

2004

150.698,3

62.241,8

41,30

2005

161.956,2

73.444,9

45,35

2006

175.893,3

77.386,9

44,00

5. SONUÇ
Doğal gazdan elektrik üretimi bütün Dünya ‘da ve özellikle Avrupa’da artmaktadır.
Türkiye’de 1985’de başlayan doğal gazdan elektrik üretimi giderek artmış ve son altı yıldır %40’ın
üzerinde seyretmektedir. Bu konuda maksimum yüzdeye 2003 yılında %48’le ulaşılmıştır. Kömür ve
hidroelektrik santrallerine gerektiği miktarda yatırım yapılmaması, kW başına yatırım maliyeti en
düşük ve yapım süresi en kısa olan doğal gaz santral yapımını yeniden hızlandıracaktır. Doğal gaz da
tek ülkeye olan bağımlılığı azaltmak için arz kaynakları çeşitlendirilmelidir. Azerbaycan ve Mısır
hatları hızlandırılmalı, Irak ve Türkmenistan hatlarıyla ilgili pürüzlerin giderilmesi için gayretler
artırılmalıdır.
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Doğal gaz santralı yapıldığında da kesinlikle verimi düşük açık çevrim değilde verimi yüksek kombine
çevrim yapılmalı ve kojenerasyon teşvik edilmelidir.
Doğal gaza bağımlılığı azaltmak veya en azından bundan sonra artırmamak için yerli kömür,
hidroelektrik ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmeli, hatta ithal kömür ve nükleer enerji
değerlendirilmelidir.
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YAKIT PİLLİ MİKRO KOJENERASYON SİSTEMLERİ
Alper Sarıoğlan, Atilla Ersöz
TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü

Yakıt pili sistemleri, verimleri yüksek, güvenilir, sessiz ve çevre dostu teknolojilerdir. Dünyada
elektrik enerjisi ve ısıl enerjinin bir arada üretildiği yakıt pilli evsel mikro kojenerasyon
uygulamalarına yönelik yoğun Ar-Ge çalışmaları mevcut olup, ilk prototip ürünlerin test çalışmaları
halen devam etmektedir. Ülkemizde de Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) kapsamında Yakıt Pilli
Mikro Kojenerasyon Projesi yürütülmektedir. Projenin amacı, yakıt pili ve katalitik yakıcı sistemlerini
kullanarak doğal gazdan 5 kW elektrik ve 30 kW ısı enerjisinin üretilmesidir. Bu kapsamda hidrojen
üretimi için ototermal reformer ve gaz temizleme, elektrik üretimi için polimer elektrolit tipi yakıt pili,
ısıl güç üretimi için doğal gaz-hidrojen gaz karışımı yakan katalitik yakıcı, doğru akımı alternatif
akıma dönüştürebilmek için güç şartlandırma ve kontrol ünitelerinin tasarımı, imalatı, sistem
entegrasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Projenin çıktısı, evsel bir yakıt pilli mikro
kojenerasyon sistemi olacaktır. Yakıt pilli mikro kojenerasyon projesi bu alanda ülkemizde
gerçekleştirilecek ilk proje olup;
Reformer teknolojisinin doğal gazdan hidrojen üretiminde kullanılan en ekonomik yöntem
olması,
Coğrafi konumu nedeni ile ülkemiz üzerinden geçen büyük doğal gaz hatları ve doğal gazın
ülkemiz için önemli bir enerji kaynağı olması,
Evsel yakıt pilli mikro kojenerasyon sistemlerine giderek artan endüstriyel ilgi ve Türk
Sanayisinin de bu alandaki imkân, kabiliyet ve rekabet gücünü arttırılmasının gerekliliği vb
nedenlerle ülkemiz açısından son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hidrojen, doğal gaz, reformer, yakıt pili, katalitik yakıcı, mikro kojenerasyon
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TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 105G127 NO’LU YAKIT
PİLLİ MİKRO KOJENERASYON SİSTEMİ PROJESİ
Proje yürütücüsü kurumlar: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.
Müşteri kamu kurumu: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Projenin amacı: Evsel uygulamalar için doğal gazdan hidrojen üreterek 5kWe gücünde Polimer
Elektrolit Membran (PEM) tipi yakıt pili teknolojisine dayalı bir mikro kojenerasyon (mikro CHP)
sistemi prototipi geliştirmektir. Projede, doğal gazdan hidrojen üretimi için küçük ölçek ototermal
reformer sistemi, doğal gaz-hidrojen karışımı için katalitik yakıcı sistemi, yakıt pili bileşenlerinin ve
modülünün üretimi, güç şartlandırma ve kontrol sistemleri ile yakıt pili-reformer-katalitik yakıcı-güç
koşullandırma sistemlerinin entegrasyonu konularında detaylı uygulamalı Ar-Ge çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
Projenin kapsamı:
5 kWe PEM tipi yakıt pilini besleyebilecek kapasitede bir hidrojen üretim sisteminin
(ototermal reformer ve diğer ara reaktörler) tasarımı, imali ve testlerini
Doğal gaz-hidrojen gaz karışımı yakan 30 kW katalitik yakıcı sistemi tasarımı, imali ve
testlerini
5 kWe PEM tipi yakıt pilinin modellenmesi
Model yardımıyla optimum tasarım parametrelerinin belirlenmesi ve buna göre bipolar plaka
ve mebran elektrot ünitelerinin üretimi
Üretilen ve temin edilen modül bileşenleri ile 5 kW yakıt pili modülünün üretimi
5 kW PEM yakıt pili performans testlerini
Hidrojen üretim-katalitik yakıcı-yakıt pili sistemi için kontrol ve enerji şartlandırma sistemi
tasarımı, imali ve testlerini
Hidrojen üretimi/yakıt pili sistem entegrasyonu ve testlerini
Hidrojen üretimi /yakıt pili / katalitik yakıcı sistem entegrasyonu ve testlerini
Evsel kojenerasyon sistem demonstrasyon
Yapılan çalışmaların tanıtımı ve teknolojinin yaygınlaştırılması çalışmalarını
Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması ve fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği
problemleri (CO2, SOx, NOx vb. emisyonlar) nedeniyle alternatif enerji kaynakları ve kullanımı
üzerine araştırmalar hız kazanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılabilirliği
değerlendirilirken, söz konusu kaynağın dünyanın enerji ihtiyacına ne oranda katkı sağlayabileceği ve
kullanım sırasında çevresel açıdan ne oranda zararlı olup olmadığı en önemli iki parametredir.
Hidrojen sentetik bir yakıt olup, üretim kaynakları son derece bol ve çeşitlidir. Bunların en başta
gelenleri su, kömür ve doğal gaz sayılabilir. Hidrojen, bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim ağırlık
başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir (120,000 kJ/kg). Sıvı haline dönüştürüldüğünde gaz
halindeki hacminin sadece 1/700'ünü kaplar. Saf oksijenle yandığında sadece su ve ısı açığa çıkar.
Hava ile yandığında ise azot oksitler açığa çıksa da diğer yakıtlara göre kirliliği son derece azdır. Bu
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açılardan hidrojen, gelecegin ikincil enerji kaynağı olma yönünde önemli bir avantaja sahiptir.
Dünyada üretilen hidrojenin büyük bölümü, metanın su buharı ile katalitik olarak oksidasyonu
yöntemi ile doğal gazdan elde edilmektedir. Üretim esnasında, hidrojen ile birlikte karbon monoksit,
karbondioksit ve reaksiyon sırasında ürüne dönüşmemiş metan açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan karbon
monoksit, yüksek ve düşük sıcaklık CO-H2O reaksiyonları ve seçici karbon monoksit reaksiyonları ile
hidrojen ve karbondioksite dönüştürülmektedir. Doğal gazın yanı sıra diğer hidrokarbon yakıtlardan da
(metanol, LPG, Nafta, Benzin) su buharı ile katalitik olarak hidrojen üretilebilmektedir. Hidrokarbon
yakıtın ortalama molekül ağırlığı arttıkça hidrojen üretim prosesinde zorluklar da (koklaşma,
buharlaştırma için enerji ihtiyacı v.b. gibi) artmaktadır. Hidrokarbon yakıtın sülfür içeriği de proseste
önemli katalizör zehirlenmesi problemlerine yol açmaktadır. Hidrojen, hidrokarbon yakıtların su
buharı oksidasyonu üretim yöntemine alternatif olarak, saf oksijen veya hava ile kısmi oksidasyon,
piroliz ve ototermal reforming (kısmi oksidasyon ve su buharı oksidasyonu bir arada) reaksiyonları ile
de üretilebilmektedir [1-7].
Yakıt pili teknolojileri, yüksek verimleri ve düşük emisyon değerleri nedeni ile hidrojenin kimyasal
enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü önemli bir enerji dönüşüm ve üretim teknolojisidir.
Enerji taşıyıcısı olarak hidrojen, bu teknolojiler sayesinde önemini giderek arttırmaktadır. Ancak
gerçek anlamda hidrojen ekonomisine geçiş için stratejik ve teknolojik anlamda halen çözümlenmesi
gereken önemli konuların olduğu değerlendirilmektedir. Şekil 1’de hidrojen teknolojilerinin temel
bileşenleri verilmiştir.

Şekil 1. Hidrojen ekonomisi bileşenleri
Yerleşik uygulamalar ile ilgili olarak dağıtılmış enerji üretimini (distributed generation) sistemleri,
enerji alanında en önemli araştırma konuları arasındadır. Dağıtılmış enerji üretimi yöntemi, elektrik
enerjisinin tüketimin gerçekleşeceği bölgelere yakın alanlarda, küçük ölçekli üretim sistemleri ile
karşılanmasıdır. Bu yöntemin en önemli avantajları, sistemin alternatif ve yenilenebilir enerji
kaynakları (hidrojen, güneş pilleri, biyokütle, rüzgar vb.) ile uygulanabilmesi, kojenerasyona imkan
sağlaması, enerji üretim veriminin genellikle yüksek olması, emisyonların düşük olması, enerji iletim
ve dağıtım kayıplarının düşük olması sayılabilir. Küçük ölçekte elektrik üretimi için günümüzde dört
alternatif teknoloji üzerinde durulmaktadır. Bunlar:
1.
2.
3.
4.

İçten Yanmalı Motorlar
Mikro Türbinler
Stirling Makinaları
Yakıt Pilleri

Söz konusu teknolojilerin özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 1. Küçük ölçekli kojenerasyon sistemlerinin karşılaştırılması
İçten Yanmalı
Motorlar

Mikro Türbinler

Stirling Makinaları

PEM Yakıt Pilleri

Elektriksel Güç (kW)

10-200

25-250

2-50

2-200

Elektriksel verim

25-45

25-30

15-35

40-50

Kısmi yüklerde verim (% 50)

23-40

20-25

~35

40-50

Toplam Verim

75-85

75-85

75-85

75-90

Elektrik güç / Termal güç

0.5-1.1

0.5-0.6

0.3-0.7

0.9-1.1

Çıkış sıcaklığı (°C)

85-100

85-100

60-80

60-80

5000-20000

20000-30000

~5000

10000 (a)

50-65

50-70

(b)

0

800-1500

900-1500

1300-2000

2500-3500

Bakım Zamanı (saat)
Gürültü (dBa)
Yatırım Maliyeti ($/kW)

(a) Vaillant firmasının prototip test sonuçları esas alınmıştır. 10000 saatlik ömür, gerçek çalışma
şartları altında gerçekleşmiştir.
(b) Herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Tablo 1 incelendiğinde, yakıt pillerinin elektriksel verimleri ile kısmi yüklerdeki performanslarının
daha yüksek, gürültü seviyelerinin ise daha düşük olduğu görülmektedir. Yakıt pillerinin önündeki en
büyük engel, maliyetlerinin halen oldukça yüksek olmasıdır. Bu engeller aşıldığında en umut verici
teknolojinin, yakıt pili teknolojisi olacağı açıktır.
Yakıt pili esaslı mikro-CHP uygulamaları, merkezi olmayan enerji üretimi gereksinimlerinin temiz
olarak karşılanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tip enerji sistemleri, özellikle konutlar, kamu
binaları, küçük işletmeler v.b için ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisi üretimi için kullanılabilmektedir.
Atık ısının kullanımı, toplam sistem verimini artırmaktadır.
Doğal gazdan hidrojen üreterek yakıt pilinde kullanımı (elektrik ve ısıl olarak) diğer yakıtlara göre çok
daha kolaydır. Böyle sistemlerde elektrik ve ısının birlikte üretimi (kojenerasyon) ile ısıl verim
%90’lara çıkarmak mümkündür. Bu sistemlerin konut ve küçük ticari uygulamalarda kullanımı
konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Plug Power, UTC Fuel Cells, Vaillant, Tokyo Gas, Viessman, Buderus, European Fuel Cell (Baxi
grup) , Fuel Cell Technologies, DCH Enable ve Centerpoint Energy Systems gibi birçok ticari firma
bu uygulamalar için çeşitli ürünler geliştirmektedirler. Artan verimle birlikte konutun elektrik ve
ısınma maliyetleri %20-40 oranında azalmaktadır. Yatırımın geri ödeme süresi, tipik bir konut için
mevcut fiyatlar ile 4-5 yıl civarındadır. Şekil 2’de bir yakıt pili mikro-kojenerasyon sisteminin blok
diyagramı görülmektedir.
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Şekil 2.Yakıt pili mikro-kojenerasyon sistemi blok diyagramı
(1) Hidrojen üretim sistemi ve yakıt pili (kojenerasyon ünitesi)
a.
b.
c.
d.
(2)
(3)
(4)
(5)

Ototermal reformer reaktörü (ATR)
Adsorbent yataklar
Su-gaz dönüşüm reaktörü
Seçici oksidasyon reaktörü

Enerji koşullandırma
Elektrikli ev aletleri ( klima, çamaşır mak. vb.)
Otomatik transfer sistemi
Sıcak su kullanımı

Bunların dışında, yaz aylarında, üretilen ısının israf edilmemesi için ad/absorpsiyonlu soğutma
sistemleri mikro kojenerasyon sistemlerine entegre edilebilir. Böylece üretilen ısı enerjisi verimli
olarak bütün yıl boyunca kullanılabilmektedir.
Mikro kojenerasyon sistemleri şebekeye bağlı veya şebekeden bağımsız olarak
çalıştırılabilmektedirler. Şebekeye bağlı sistemlerde şebeke tampon işlevini görmektedir. Bu
konfigürasyonda ekstra elekrik ihtiyacı şebekeden karşılanırken, üretilen fazla elektrik enerjisi
şebekeye beslenir. Şebekeden bağımsız sistemlerde ise bütün elektrik ihtiyacının mikro kojenerasyon
sisteminden karşılanması gereklidir. Bu sistemlerde yüksek kapasiteli bir batarya tampon elektrik
depolaması amacıyla kullanılır. Sistemde üretilen fazla elektrik bataryada depolanırken, pik yüklerde
bataryadan karşılanır.
Bir konut veya küçük bir işletmenin elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere kurulan bu sistemlerin
elektriksel kapasiteleri 0.5-10 kWe, ısıl kapasiteleri ise 1-30 kW aralığında değişmektedir. Bu
sistemlerde yakıt olarak, ucuz, temiz ve rezervlerinin nispeten yüksek olması ve hidrojen üretiminin
diğer yakıtlara göre yüksek olması, dağıtım altyapısının hazır olması gibi sebeplerle doğal gaz
kullanılmaktadır.
Mikrokojenerasyon sistemleri 4 farklı modda çalıştırılabilmektedir. Bunlar:

459

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Isıl yük takibi: Kojenerasyon ünitesi bu modda sadece binanın ısı ihtiyacı olduğunda çalışır. Sistem
belirli bir eşik değerin (genellikle maksimum ısıl kapasitenin %10’u) üzerinde çalışmaya başlar.
Sistemin maksimum ısıl kapasitesinin üzerindeki ısıl yüklerde ise yardımcı yakıcı devreye girerek
ihtiyacı karşılar. Elektrik enerjisi ise üretilen ısı enerjisi ile orantılı olarak üretilir.
Dolayısıyla bu sistemlerde, bazı durumlarda üretilen elektrik ihtiyacın altında olacaktır. Bu durumda
gerekli elektrik şebekeden karşılanır. Bazı durumlarda ise üretilen elektrik ihtiyacın üzerinde olabilir.
Bu durumda ise fazla elektrik şebekeye beslenebilir veya termal ya da elektriksel olarak depolanabilir.
Bu çalışma modunda şebekeden çekilen elektrik %50 veya daha az oranlarda düşer. Bunun sebebi
üretim ve ihtiyaçtaki, elektrik/ ısı oranların çakışmamasıdır. Bu çalışma modu diğerlerine göre en basit
çalışma modudur, fakat elektrik tasarrufu diğer modlara oranla düşüktür.
Elektriksel yük takibi: Bu modda, sistem elektriksel ihtiyacı takip edecek şekilde çalışır. Ancak
sistem fazla ısının depolanması mümkün olmadığı için, üretilen ısının ihtiyacı aşmaması koşuluyla
kontrol edilir. Bu modda sistem hiçbir zaman ihtiyacın üzerinde elektrik üretmez. Ekstra elektrik
ihtiyacı durumunda ise şebekeden karşılanır.
Sabit elektrik üretimi: Bu çalışma modunda ünite aynı kapasitede sürekli olarak çalıştırılır. Ekstra
elektrik ihtiyacı şebekeden karşılanır. Üretilen fazla elektrik şebekeye beslenebilir, bataryada
depolanabilir veya ısı enerjisine dönüştürülebilir.
Şebekeden bağımsız çalışma: Bu çalışma yönteminde sistem şebekeden tamamen bağımsız çalışır,
pik yüklerde şebekeden elektrik alınması veya ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye beslenmesi söz
konusu değildir. Bu nedenle yakıt pilinin ve şebeke yerine tampon vazifesi görecek olan bataryaların
yüksek kapasiteli olmaları gereklidir. Kapasiteler belirlenirken pik yüklerin ortalama elektrik
ihtiyacının 10 katına kadar yükselebileceğinin göz önüne alınması gereklidir. Yüksek kapasitedeki
batarya ve yakıt pilleri, yatırım maliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Yakıt pilleri yakıtın kimyasal enerjisini yanma olmaksızın elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır.
Yakıt olarak, çoğunlukla doğal gaz, sıvı hidrokarbonlar ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen
hidrojen kullanılmaktadır. Yakıt pili teknolojisi, ulaşım, taşınabilir ve yerleşik uygulamalar için yakın
geleceğin önemli bir enerji üretim sistemi olarak görülmektedir ve bu yönde yoğun çalışmalar
yapılmaktadır. Yakıt pilini avantajlı kılan en önemli özelliği, miliwatt seviyesinden megawatt
seviyesine kadar geniş bir güç kapasitesi aralığında yüksek verimle elektrik enerjisi üretilebilmesidir.
Bu geniş güç aralığı, yakıt pili sistemlerinin modüler olarak dizayn edilebilmesinin bir sonucudur.
İstenen güç seviyesine yakıt pili aktif alanının artması (hücre sayısının ya da aktif alan boyututnun
artması) ile ulaşılabilmektedir. Yakıt pilleri kullanılan elektrolit türüne bağlı olarak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polimer elektrolit membran yakıt pili (PEMYP)
Katı oksit yakıt pili (KOYP)
Alkali yakıt pili (AYP),
Fosforik asit yakıt pili (FAYP),
Erimiş karbonatlı yakıt pili (EKYP),
Doğrudan metanol yakıt pili (DMYP)

olmak üzere başlıca 6 grupta ele alınmaktadır. Düşük sıcaklık yakıt pillerinden PEMYP otomotiv ve
yerleşik uygulamalarda, DMYP taşınabilir uygulamalarda, orta ve yüksek sıcaklık yakıt pillerinden
FAYP, KOYP, EKYP ise daha yüksek güç gereksinimi olan yerleşik uygulamalarda kullanılmaktadır.
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Yakıt pilleri, Carnot çevriminin sınırlamasına bağlı olmaksızın, yakıtlardan doğrudan elektrik enerjisi
elde etmeye yarar. Klasik çevrim teknolojisinde, yakıtta kimyasal biçimde depolanan enerji yanma
reaksiyonu ile ısıya ve daha sonra bu ısıl enerji Rankin çevrimi ile mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu
dönüşüm sırasında hem Carnot çevrim sınırı aşılamamakta, hem de mekanik enerji jeneratörle
elektriğe dönüştürülürken yeni kayıplar oluşmaktadır. Böylece, verim düşmekte, çok sayıda eleman
gerekmekte ve çevresel açıdan kirletici emisyonlar oluşmaktadır. Yakıt pillerinde ise aşağıdaki Şekil
3’te görüldüğü gibi kimyasal enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Isıl enerji
dönüşümü

Mekanik enerji
dönüşümü
Klasik Çevrim

Yakıtın kimyasal
enerjisi

Elektrik enerjisi
Yakıt Pili

Şekil 3. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşüm çevrimi

Yakıt pilleri ve yakıt pili sistemlerinin özellikleri şöyle sıralanabilmektedir;
Doğrudan enerji dönüşümü (yakma yok),
Enerji dönüştürücüde hareketli parça yok
Sessiz,
Yüksek verim,
Kısmi yükte verimin düşmemesi,
Uzaktan işletim,
Ölçü/boyut esnekliği,
Düşük emisyon.
PEM yakıt pili, esas olarak 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, membran elektrot ünitesi, 2 adet
gaz difüzyon tabakası (destek tabakası olarak da adlandırılır) ve 2 adet bipolar tabakadır. Ayrıca hücre
içindeki sızdırmazlık, 2 adet teflon conta kullanılarak sağlanmaktadır. Şekil 4’te tek bir yakıt pili
hücresini oluşturan bileşenler ve sistemin çalışma prensibi verilmektedir.
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Şekil 4. PEM yakıt pili hücresini oluşturan bileşenler ve çalışma prensibi
Proje kapsamında PEM yakıt pili hücresinin modellenmesi ve hücreyi oluşturan bileşenlerin imalatı
çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda bipolar plaka, membran elektrot ünitesi ve anot/katot
katalizörleri üzerine laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen yakıt pili bileşenleri
Şekil 5’te görülmektedir.

Şekil 5. Yakıt Pilli Mikrokojenerasyon Projesi kapsamında geliştirilen bipolar plakalar,
elektrokatalizörler ve membran elektrot ünitesi
Yakıt pili uygulamalarında hidrojen üretimi için kullanılan yöntemler Şekil ’da gösterilmektedir. Fosil
yakıtlardan hidrojen eldesi termo-kimyasal yöntemler ile yapılabilmektedir. Günümüzde bu amaçla,
yaygın olarak kullanılan reaktör sistemleri:
Su buharı ile katalitik dönüşüm (steam reforming)
Kısmi oksidasyon (partial oxidation)
Ototermal dönüşüm (autothermal reforming),
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Nükleer Enerji

Yenilenebilir Enerji

Isıl Enerji

Biyokütle

Photo Elektroliz

Mekanik Enerji

Elektrik Enerjisi

Termo Elektroliz

Fossil Enerji

Fermantasyon

Biophotoliz

Termo-Kimyasal Dönüşüm

Elektroliz

H2

CO2

Şekil 6. Değişik kaynaklardan hidrojen üretim yöntemleri
Su buharı reformer yönteminde, su buharı ve yakıt birleşerek endotermik bir reaksiyon sonucunda
hidrojen ve karbon monoksiti oluşturur. Su-gaz dönüşüm reaksiyonu da bu reaksiyona paralel olarak
gerçekleşir. Bu iki reaksiyon 500°C’nin üzerinde, desteklenmiş Nikel katalizör üzerinde gerçekleşir.
CH4+H2O CO+3H2

∆H = +206 kJ/mol

CO+H2O CO2+H2

∆H = -41.2 kJ/mol

Kısmi oksidasyon yönteminde, yakıt, stokiometrik orandan daha az miktarda oksijen ile reaksiyona
sokulur. Metanın kısmi oksidasyonu 1200-1300°C’lerde gerçekleşmektedir. Katalizör kullanılması ile
reaksiyonun daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşebilir. Reaksiyon ekzotermik olarak gerçekleşir ve
üretilen ısının uzaklaştırılarak faydalı bir şekilde kullanılması gereklidir.
CH4 + 0.5O2  CO + 2 H2

H = -247 kJ/mol

Ototermal reformer yönteminde, su buharı dönüşümü ve kısmi oksidasyon yönteminin birleşimi
olarak bakılabilir. Doğal gazdan hidrojen üretimi için kullanılan termo-kimyasal yöntemlerin başında
ototermal dönüşüm reaktörleri gelmektedir. Bu reaktörlere doğal gaz, su ve hava (veya oksijen)
birlikte belirli oranlarda beslenir ve sonuçta hidrojence zengin bir gaz karışımı elde edilir. Bu
reaktörlerde ağırlıklı olarak aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşmektedir.i
CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2

H = +206 kJ/mol

CH4 + ½ O2 → CO + 2 H2

H = - 247 kJ/mol

CO + H2O ↔ CO2 + H2

H = - 41.2 kJ/mol

Tablo de doğal gazın yakıt olarak kullanılması durumundaki hidrojen üretim yöntemlerine ait genel
işletim parametreleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
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Tablo 2. Temo-kimyasal yöntem ile hidrojen üretim sistemlerinin parametrik karşılaştırılması
Reaktör tipi

Sıcaklık (°C)

Basınç (bar)

S/C

O/C

SREF

700-850

3-4

2.0-3.5

-

ATR

400-800

3-4

0.3-3

0.35-0.6

POX

800-1100

3-4

-

0.25-2.0

Projede hedeflenen yakıt pilli mikro kojenerasyon sistem prototipi için oluşturulan proses akım şeması
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. Proses akım şeması
Yapılan simülasyon çalışması kapsamında mikro kojenerasyon sisteminin verimini en fazla etkileyen
parametrelerin, sistemin verimi ve çalışma koşulları üzerine etkileri incelenmiştir. Bu parametreler
aşağıda verilmektedir:
1. Ototermal dönüşüm reaktörü besleme bileşimi (Su buharı/karbon (S/C) ve oksijen/karbon
(O2/C)oranları )
2. Katalitik yakıcı sıcaklığı
3. Sistem çalışma basıncı
4. Yakıt pili hidrojen kullanım oranı
Yakıt pilli mikrokojenerasyon sistemlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve sistem benzetimi
çalışmalarının daha sağlıklı yorumlanabilmesi için, yakıt dönüştürme alt sisteminin, sistem verimi
açısından en kritik bileşeni olan ototermal dönüşüm reaktörünün çalışma karakteristikleri sistemden
bağımsız olarak incelenmiştir. ASPEN HYSYS proses simülasyon programında ATR reaktörü
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modellenerek sonuçları irdelenmiştir. Simülasyon çalışmasından elde edilen veriler ışığında deneysel
çalışmalar yapılmıştır. Çalışma kapsamında aşağıda verilen parametrelerin etkileri incelenmiştir.
i.
ii.
iii.
iv.

Reaktör işletme sıcaklığı
Reaktör işletme basıncı
Su buharı karbon oranı
Oksijen karbon oranı

Yapılan simülasyon çalışmaları sonucu ATR ürün bileşiminin reaktöre beslenen oksijenin yakıt
içerisindeki karbonun mol sayısına oranına (O2/C oranı) bağlı olarak değişimi Şekil ’de verilmektedir.
H2O/C aralığı olarak katalizörlerin H2O/C oranı aralığı olan 2–3,5 aralığında alınmıştır. İşletme
sıcaklığı 700°C ve işletme basıncı atmosferik basınç (100 kPa) olarak alınmıştır. Deneysel çalışmalar
ile elde edilen ATR çıkış bileşimi mol fraksiyonlarının O2/C oranına bağlı değişimi de Şekil 9’da
görülmektedir. Deneysel çalışmalarda H2O/C oranı 2.5 olarak alınmıştır. İşletme sıcaklığı 700°C ve
işletme basıncı atmosferik basınç (100 kPa) olarak alınmıştır.

0,250

0,500

0,200

0,400
0,150
0,300
0,100
0,200

Hidrojen debisi (kmol/h)

ATR Çıkışı Bileşen Mol Fraksiyonları

0,600

H2
CO
CO2
H2O
CH4
N2
H2 debi

0,050

0,100

0,000
0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,000
0,65

O2/C

Şekil 8. ASPEN HYSYS proses simülasyon çalışmaları ile elde edilen ATR çıkış bileşimi mol
fraksiyonlarının O2/C oranına bağlı değişimi
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H20/C=2,53 sabit:
O2/C oranına göre çıkış yüzdeleri değişim i

40,00
35,00

Çıkış Yüzdeleri

30,00
CO2

25,00

CH4

20,00

CO

15,00

H2

10,00
5,00
0,00
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

O2/C

Şekil 9. Deneysel çalışmalar ile elde edilen ATR çıkış bileşimi mol fraksiyonlarının
O2/C oranına bağlı değişimi

Proje kapsamında hidrojen-doğal gaz karışımlarının katalitik yanma çalışmaları da
gerçekleştirilmektedir. Hidrojen, karbon monoksit ve metanın katalitik olarak yanma reaksiyonları,
homojen yanmaya göre çok daha düşük aktivasyon enerjilerine sahiptir. Yanma daha düşük
sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Örneğin metanın homojen olarak yanması için gerekli olan
aktivasyon enerjisi 203 kj/mol olup, bu değer 540°C’nin altında gerçekleştirilen katalitik yanma için
86 kj/mol’dür. Bu nedenle Şekil 10’da görüldüğü üzere metanın katalitik olarak yanması çalışma
koşullarına ve katalizör tipine bağlı olarak (metan/hava oranı, reaktörde kalma süresi vb gibi) 350400°C civarında başlamakta ve %100 yanmaya 600-700°C yakınlarında ulaşılmaktadır. Homojen
yanmada ise oksidasyon reaksiyonu 1200°C ile 1500° arasındaki sıcaklıklarda gerçekleşmektedir.
Yüksek sıcaklıklarda N2 ve O2 arasında gerçekleşen reaksiyon ile oluşan NOx emisyonları, 900°C’nin
altındaki sıcaklıklarda çok daha azdır. Bu nedenle projede öngörülen katalitik yakıcı kullanımının,
yaratacağı zararlı gaz emisyonlarının çok daha az olması nedeni ile doğru bir seçim olduğu ve
mikrokojenerasyon sistemlerinde katalitik yakıcı kullanımının çevresel açıdan giderek bir zorunluluk
haline geleceği düşünülmektedir. Proje kapsamında doğal gaz-hidrojen gaz karışımı için
gerçekleştirilen katalitik yanma sıcaklıklarının metanın yüzde dönüşümü ile değişimi Şekil 10’da
verilmektedir.
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Şekil 10. Doğal gaz-hidrojen gaz karışımı için gerçekleştirilen katalitik yanma
sıcaklıklarının metanın yüzde dönüşümü ile değişimi
Yerleşik uygulamalar için geliştirilecek olan mikro kojenerasyon sisteminde kullanılacak olan kontrol
sistemi de temelde küçük ölçekli bir SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition) sistemi
olarak tasarlanmıştır. Sistemin ana işlevi, belirlenen işletim parametreleri çerçevesinde sistemin
işletilmesini sağlamaktır. Mikro kojenerasyon sistemleri, şebekeyle paralel ve şebekeden tamamen
ayrık olarak işletilmektedirler. Şebekeden tamamen ayrık çalışma durumunda puant yük durumlarında
sistemin besleme yapabilmesi için nominal gücün 5 ile 10 katı fazla kurulum gücü gerekmekte, bu da
ilk yatırım maliyetini çok fazla attırmaktadır. Bu nedenle bu çalışma tercih edilmemektedir.
Elektriksel açıdan batarya sistemine benzeyen yakıt pili sistemi, yakıt beslemesi yapıldığı sürece
sürekli çalışma özelliğine sahiptir. Ancak yakıt pillerinde, bataryada olduğu gibi bir depolama işlevi
olmadığı için, üretilen enerjinin fazla yada eksik bir şekilde beslenmesi gereken sisteme aktarılması
gerekmektedir. Özellikle, beslenen sistemdeki yük değişimine karşı cevap verme süresinin ortalama
olarak 2-4 saniye arasında olduğu da göz önünde bulundurulursa, tek başına çalıştırılacak yakıt pilinin
yeterli olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yakıt pili sisteminin çalıştırılması esnasında yan
sistemlere (kompresör, ısıtıcı, fan, pompa vs.) gerek duyulmakta ve bu sistemlerin çalışabilmesi için
gerekli olan elektrik enerjisi yakıt pilinden veya mevcut besleme kaynaklarından sağlanmaktadır.
Dolayısı ile, yakıt pili sisteminde muhtelif alt bileşenlere ve sistemin ilk devreye alınması esnasında
gerekli olan enerjinin temini için başka bir kaynağa gereksinim duyulmaktadır.
Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda yakıt pili sisteminin elektrik çıkışındaki
dengesizlikleri düzeltmek için iyi bir enerji koşullandırma sistemine ihtiyacı olduğu ortaya
çıkmaktadır. Enerji koşullandırma sisteminin temel özelliği sistemin üreteceği doğru akımı
düzenlemek, gerekiyorsa bunu alternatif akıma çevirmek ve istenilen çıkış gerilim mertebesine
getirmektir. Temel bir enerji koşullandırma ünitesi Şekil 11’de görülmektedir.
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Şekil 11. Temel bir enerji koşullandırma ünitesi
Sonuç olarak, yakıt pilli mikro kojenerasyon sistemlerinin 5-10 yıllık zaman dilimi içerisinde pazarda
önemli bir yer bulacağı öngörülmektedir. Yapılan araştırmalar ve uygulamalar, orta ve uzun vadede bu
sistemlerin başarılı olacağını ve ticarileşecek ilk yakıt pili ürünleri olacağını göstermektedir. Projenin
hedefi yakıt pili, hidrojen üretimi, gaz temizleme, kontrol ve güç şartlandırma teknolojilerini milli
imkânlar ile geliştirmek ve ülkemizde de yakıt pilli mikrokojenerasyon sistemlerinin üretim
kabiliyetini kazanmaktır.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YASAL HAZIRLIKLAR
Erdal Çalıkoğlu
EİEİ Sanayide En. Ver. Şb. Müd. Vekili

ÖZET
Ülkemizde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi görevi 1981 yılında Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (EİE) verilmiş olup nihai enerji tüketimi içinde yaklaşık %41 tüketim
payına sahip olan sanayi sektörü enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli sektör olarak tespit
edilmiş ve 1981’den bugüne, uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projeler ağırlıklı olarak
sanayi sektörümüze yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde başta sanayi ve bina sektörü olmak
üzere nihai tüketim sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etüt, eğitim ve
bilinçlendirme, istatistik, araştırma ve geliştirme, altyapı, politika, strateji ve mevzuat geliştirme
çalışmaları, çeşitli projeler çerçevesinde yabancı uzmanların da desteği ile teorik ve pratik olarak
eğitilen personeli ve en son enerji verimliliği etüt cihazları ve araçları ile donatılan EİE tarafından
yürütülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, sanayide %20, ulaşımda %15 ve bina ve hizmet
sektöründe %30’un üzerinde olmak üzere, toplam 4 milyar YTL civarında bir tasarruf potansiyelinin
olduğunu göstermektedir.
Son yıllarda enerji verimliliği ile ilgili politika, strateji ve mevzuat geliştirme çalışmaları sadece
devlet kurumları ile değil, sivil toplum örgütleri, üretici birlikleri, okullar, üniversiteler gibi toplumun
her kesimi ile işbirliği yapılarak yürütülmektedir.
Bu çalışmada enerji tasarruf potansiyelimiz ve bu konuda yürütülen yasal çalışmalar hakkında bilgiler
verilmektedir.

Neden Enerji Verimliliği?
Petrol krizlerinden sonra tüm dünyada artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına, enerjide
sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar enerjinin verimli
kullanımının önemini artırmıştır. Kalkınmakta olan ülkemizde de artan nüfus ve refah düzeyi,
sanayileşme gibi nedenlerden dolayı enerji kullanımı hızla artmaktadır. 2006 yılında toplam enerji
tüketimimiz 99,7 milyon Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olarak gerekleşmiş olup bunun ancak %26‘sı yerli
kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, 2020 yılında toplam
enerji arzının ancak %20 civarındaki miktarının yerli üretim ile karşılanabileceği beklenmektedir.
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Tablo 1: Doğal Gaz Kullanımı (%)
Birincil Enerji Tüketimi İçindeki Payı
Çevrim Sektörünün Payı
Sanayi Sektörünün Payı
Bina ve Hizmetler Sektörünün Payı
Elektrik Üretiminde D. Gaz Kullanımı
Kurulu Kapasitedeki ve Üretimdeki Payı

2003
23
61
20
18

2004
23
57
24
20

2005
28
56
22
22

2006
28
58
21
21

2007 *
32
53
27
19

32 / 45

34 / 41

36 / 45

33 / 43

34 / 46

(*) Tahmini değerlerdir.
Enerji verimliliğinin önemini ortaya koyan bir başka gelişme 1990'lı yıllarda ortaya çıkan çevre
bilincidir. Bu bilinç, geleneksel enerji üretim ve tüketiminin çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel,
bölgesel ve küresel seviyede doğrudan olumsuz etkilere neden olduğunun anlaşılmasına ve bu etkileri
azaltmak üzere enerjinin verimli kullanımı ile ilgili konuların desteklenmesine yol açmıştır. Böylece
başlangıçta sadece sanayileşmiş ülkelerin gündeminde yer alan enerji verimliliği tüm ülkelerin enerji
politikalarındaki ortak prensiplerden biri haline gelmiştir.
Fosil kaynakların yakın gelecekte tükenecek olması; alternatif kaynakların henüz yeteri düzeyde
ekonomik olmaması; enerji fiyatlarının artan talep ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle sürekli artış
eğiliminde olması; yerli kaynakların ithalat bağımlılığını azaltmaya yetmemesi ve artan çevresel
baskılar sebebi ile arz güvenliğinin ve temiz çevrenin sağlanması için kullandığımız enerjinin
tamamını faydaya dönüştürmemiz ve bu çerçerçevede enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında
verimliliği artırmamız gerekmektedir.
Enerji Yoğunluğu
Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı ile enerji maliyetlerinin ekonomi
üzerindeki baskısının azaltılmasında ve enerji kullanımının çevreye olan olumsuz etkilerinin
azaltılmasında en ekonomik önlemlerden birisidir. Enerji verimliliği; kaliteyi, miktarı ve hayat
standardını düşürmeden bir mal veya hizmeti elde etmek için daha az enerji tüketilmesi şeklinde
tanımlanmakta, enerjinin verimli kullanımı ile sağlanacak enerji tasarrufunun, en hızlı ve en ucuz elde
edilebilen en temiz enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilmektedir.
Enerji
verimliliği
ile
ilgili
göstergelerden birisi, gayri safi yurt içi
hasıla başına tüketilen enerji miktarı
olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur.
Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi
OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık
beşte
biri
civarındayken,
enerji
yoğunluğu
OECD
ortalamasının
yaklaşık iki katıdır. Uluslararası Enerji
Ajansı verilerine göre, Japonya için
0,09 ve OECD ortalaması olarak 0,19
olan bu değerin ülkemiz için 0,38
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olması, her 1000 Dolarlık milli gelir için 0,38 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) enerji tükettiğimiz anlamına
gelmektedir. Bu göstergeler ülkemizin enerjiyi hem az hem de verimsiz kullandığını ortaya
koymaktadır. Ülkemiz bir yandan kişi başına enerji tüketimini artırmak bir yandan da enerji
yoğunluğunu azaltmak durumundadır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen, enerji yoğunluğu
değeri düşme eğilimine girmemiştir. Bu değerin yıllardır azalma eğilimi göstermemesi enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik, malî, idarî, kurumsal ve yasal yapıların geliştirilmesi,
güçlendirilmesi gibi önlemleri içeren adımların hızla atılması gereğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin Enerji Tüketim ve Tasarruf Profili
Türkiye’nin birincil enerji tüketim profili incelendiğinde, 2020 yılında 2004’e nazaran, sanayide 2,8
kat, binalarda 2,3 kat ve ulaşımda 2,5 kat daha fazla enerji harcayacağımız görülmektedir. 2020 yılı
tüketim projeksiyonlarına ve 2005 yılı fiyatlarına göre Türkiye’nin enerji maliyetleri ve tasarruf profili
aşağıdaki şekilde öngörülmektedir.
(1) Maliyetler
a) Talebi Karşılayacak Yatırım Maliyetleri
- Elektrik üretim tesisi yatırımları: 72,5 milyar YTL (50.000 MW’lık ilave kurulu güç)
- İletim/dağıtım şebekesi yatırımları: 11,0 milyar YTL (elektrik ve boru hatları)
b) Talebi Karşılayacak İthalat Maliyetleri
- Yıllık petrol ithalatı: 17 milyar YTL (56,7 milyon ton petrol)
- Yıllık doğal gaz İthalatı: 24,3 milyar YTL (63 milyar m3 doğal gaz)
Tasarruflar
(2) %15’lik elektrik tasarruf potansiyeli geri kazanıldığında;
a) 6,5 milyar YTL’lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir.
- Yılda 3,0 milyar USD’lık doğal gaz ithal edilmeyebilir.
a) Binaların ve işletmelerin ısıtma ve soğutmasında %35 ve ulaşımda %15 tasarruf sağlandığında;
- Yılda 1,4 milyar USD’lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir.
Yapılan çalışmalar 2020 yılındaki 222 milyon TEP olarak gerçekleşmesi beklenen birincil enerji
talebini en %15 azaltabilecek potansiyele sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır.
Enerji Verimliliği Çalışmaları
Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları
Enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji tasarrufu odaklarını ve miktarlarını tespit etmek ve etkili
bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi ve bina gibi nihai enerji
tüketim sektörlerinde enerji verimliliği etüt çalışmalarının belirli dönemlerde yapılmasında yarar
görülmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği
Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından yürütülmesi öngörülen enerji verimliliği etüt çalışmaları ile
binalarda ve endüstriyel işletmelerde mevcut durum ve enerji tasarruf potansiyelleri tespit edilerek
özellikle endüstriyel işletmelerin yönetimleri ile yapılacak uygulama anlaşmaları kapsamında
hazırlanan projelerin, devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanılması söz konusu olabilecektir.
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Enerji Verimliliği Eğitim Çalışmaları
Ülkemiz sanayi sektöründe enerji verimliliğini arttırmak üzere hazırlanan ve 11 kasım 1995 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde
Verimliliğin Arttırılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince bugüne kadar sanayi sektöründe faaliyet
gösteren ve yıllık toplam enerji tüketimi 2000 TEP ve üzeri olan fabrikalarda görevlendirilen enerji
yöneticilerine yönelik kurslar düzenlenerek, sertifikalandırma yapılmaktadır. Bugüne kadar EİE ve
yetki verilen kuruluşlar tarafından düzenlenen kurslarda yaklaşık 1.000’in üzerinde teknik personel
Enerji Yöneticisi eğitimine tabi tutulmuştur.
Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile enerji yöneticisi eğitimlerinin kapsamının
genişletilmesi ve EVD Şirketlerine yönelik eğitimlerin de ayrıca gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Enerji Verimliliği Tanıtım ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Enerji verimliliğinin artırılmasında kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına özel öenm
verilmektedir. Bu kapsamda, 1981 yılından beri her yıl Ocak ayında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası
etkinlikleri çerçevesinde çeşitli seminer, panel ve kongreler düzenlenmekte ve paydaşların bir araya
gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince 2008
yılından itibaren Enerji Verimliliği Haftası, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina
Mühendisleri Odasının da işbirliği ile her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen çerçevede kutlanacaktır.
Bir yandan ilköğretim ve lise öğrencileri arasında resim, öykü ve proje yarışmaları ile kamuoyunun
bilinçlendirilmesi sağlanırken bir yandan sanayi sektörüne yönelik düzenlenen enerji verimliliği proje
yarışmaları ile başarılı bir şekilde uygulanan projelerin bilgileri kamuoyu ile paylaşılarak uygulamanın
yaygınlaşması sağlanmaktadır.
Enerji verimliliği çalışmalarının bilinçlendirme faaliyetleri ile de desteklenerek kamuoyunun bilgi ve
bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik hazırlanan yayınların ve çeşitli malzemelerin henüz kurulum
çalışmaları devam eden Enerji Verimliliği Portalı (EnVer) üzerinden yayınlanmasına yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir.
Enerji Verimliliği Politikaları
İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan Enerji Verimliliği Stratejisi uygulanmak üzere Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2004 itibarı ile onaylanmıştır. Stratejinin genel
amacı, sanayi, bina ve ulaşım gibi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini artırmaktır. Bu
amacı gerçekleştirmek üzere, hedefleri belirlenmiş ve entegre bir enerji verimliliği politikasının
belirlenmesinde kamu kuruluşlarının ve belediyelerin desteklenmesi; bilginin nihai tüketicilere ve
sanayi kuruluşlarına dağıtımı, danışmanlık hizmetleri ve uygun koşullarda kredi temini gibi etkili
araçlarla teknik ve mali desteklerin sağlanması ve nihai tüketicilere enerji verimliliğini artırıcı uygun
önlemleri hayata geçirebilmeleri konusunda yardımcı olunması; mevcut yasal yapının geliştirilmesi;
Avrupa Birliği (AB) ve diğer mali destek sağlayabilecek kurumların da katılımı ile enerji verimliliği
ile ilgili mali önlemlerin yanısıra yasal ve kurumsal düzenlemelerin iyileştirilmesi gibi hususlar strateji
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dökümanında yer alan önemli hususlardandır. Söz konusu strateji www.eie.gov.tr adresinde
yayımlanmaktadır.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin kabul edilmesine ilişkin
16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile 6/2/2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolü ülkemizde enerji
verimliliği ile ilgili politikaların geliştirilmesinde dikkate alınması gerekli diğer hususlardır.
Enerji Verimliliği Mevzuatı
Ülkemizde enerji verimliliği konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürürlüğe konulmuş olan önemli
mevzuatlar aşağıda verilmektedir.
Genelge 1997/68 (Başbakanlık: 11/11/1997)
Tebliğler (RG: 20/8/2002 – 24852)
- Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
- Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
- Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
- Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
- Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ
Isıtma ve Brülör Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin
Azaltılması Yönetmeliği (RG: 3/11/1977 – 16102)
Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Artırılması için Alacakları Önlemler
Hakkında Yönetmelik (RG: 11/11/1995 – 22460)
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (RG: 8/5/2000) / TS 825 (14/6/2000)
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (Geçerlilik Tarihi: 1/4/2005)
Enerji Verimliliği Kanunu (Kabul Tarihi: 18/04/2007, Sayı: 5627)
Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılması amacıyla hazırlanan ve 18/04/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edilerek kanunlaşan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu; enerji verimliliği çalışmalarının etkin
olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu konusunda oluşturulan idarî yapı, enerji verimliliği
hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yapılacak yetkilendirmeler, görev ve sorumluluklar, eğitim ve
bilinçlendirme, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi temel stratejilerin
gerçekleştirilmesine yönelik uygulamaları, çeşitli teşvikleri ve destekleme mekanizmalarını ve
yaptırımları kapsamaktadır.
Kanun’un vizyonu, enerjinin tamamını faydaya dönüştüren ve kişi başına enerji tüketimi yüksek ve
enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye’dir.
Kanun’un temel hedefi, sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde
uygulanabilir tedbirler ile; birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğu), 2020
yılına kadar en az %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji
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yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli
katkılarda bulunacaktır.
Kanun’un Sanayi ve Ticaretteki Uygulamaları
(1) Proje Destekleri: Endüstriyel işletmelerin, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve bedelleri en fazla
500.000 YTL olan verimlilik artırıcı projeleri, bedellerinin %20’sine kadar desteklenecek, asgari
yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen projeler ise Hazine Müsteşarlığınca
yatırım teşviklerinden yararlandırılacaktır. Bu uygulamalar ile, kapsama giren ve Türkiye sanayisinin
en az %80’ini temsil eden 1000’in üzerindeki işletmede, fırın, kazan, buhar kapanları, fanlar,
pompalar, basınçlı hava üniteleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri ve aydınlatma üniteleri gibi
enerji tüketen ekipmanlar üzerinde verimlilik artırıcı tadilatların yapılması özendirilecektir.
(2) Gönüllü Anlaşmalar: Yapılan gönüllü anlaşmalar kapsamında, 3 yıl içinde enerji yoğunluğunu
en az %10 oranında azaltan endüstriyel işletmelerin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin
%20’si, 100.000 YTL’yi geçmemek üzere, ödenek imkanları dahilinde kamu kaynakları ile
karşılanacaktır. Yenilenebilir kaynak veya verimli kojenerasyon kullanımı, enerji yoğunluğu
hesabında enerji tüketimine dahil edilmeyerek (tasarruf edilmiş enerji gibi sayılacak) bu konulardaki
yatırımlar teşvik edilecektir. Uygulama ile endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılması
hedeflenmektedir. Uygulama ile sadece enerji tasarrufunun değil, aynı zamanda üretim artışının,
yenilenebilir enerji kaynağı ve verimli kojenerasyon kullanımının da özendirilmesi amaçlanmaktadır.
(3) Enerji Yönetimi: Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde
enerji yöneticisi görevlendirilecek; yılda en az 50.000 TEP enerji tüketen işletmelerde ve organize
sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulacak; organizasyonlarında kalite yönetim birimi
bulunan işletmeler, bu birimlerini enerji yönetiminde de görevlendirebileceklerdir.
Enerji yöneticilerinin belli başlı görevleri:
a) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri, standartları
ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
b) Enerji tüketen sistemler/prosesler veya ekipmanlar üzerinde küçük harcamalar ile yapılabilecek
tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,
c) Büyük ölçekli yatırım gerektiren tadilatların projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi kapsamında,
etüt-proje çalışmalarının Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine ve uygulamanın da
yüklenicilere yaptırılması ile ilgili pazar araştırmalarını yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve
uygulamayı kontrol etmek,
d) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında
yapılmasını koordine etmek,
e) Verimlilik artırıcı uygulamaların bütçe ihtiyaçlarını ve fayda-maliyet analizlerini hazırlamak ve
üst yönetime sunmak,
f) Uygulamalardaki performansı, enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve
periyodik raporlar üretmek.
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(4) Verimsiz Malların Kullanımın Önlenmesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen
asgari verimlilik değerlerini sağlamayan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik
motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin satışı Kanun’un yürürlüğe girmesini
müteakip 3 üncü yılın sonundan itibaren yasaklanacaktır. Bu uygulama ile, sanayide ve binalarda,
enerji verimliliği düşük mal kullanımından kaynaklanan kayıplar azaltılacaktır.
(5) Bilinçlendirme: Aşağıdaki uygulamalar ile toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda
bulunulacaktır.
a) Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, tüketim miktarı ve bedeline ilişkin bilgileri aylık bazda
internet üzerinden müşterilerine duyuracaklardır.
b) Enerji tüketen malların üreticileri, ithalatçıları ve perakendecileri, kullanım kılavuzu ile satılmak
zorunda olan malların kullanım kılavuzlarında ürünün verimli kullanımı bilgilerine yer
vereceklerdir.
KOSGEB Destekleri: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin eğitim, etüt ve danışmanlık hizmet alımları
KOSGEB tarafından desteklenecektir. Bu uygulama ile verimlilik artırıcı tadilatların belirlenmesine ve
projelendirilmesine ilişkin maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacağı için, küçük tadilatların
uygulanması kolaylaştırılmış olacaktır.
Kanun’un Binalardaki Uygulamaları
(1) Enerji Performans Yönetmeliği: Yapı kullanma izni alınmasında yeni bina projelerinin bu
yönetmeliğe uygunluğu aranacaktır. Avrupa Birliği’nin Enerji Performans Direktifi doğrultusunda
çıkarılacak olan yönetmelik, binalarda mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı ve aydınlatma
konularındaki normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol
prosedürlerini kapsayacaktır. Uygulama ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli
kullanımı sağlanacaktır.
(2) Isı Kontrol Cihazları ve Pay Ölçerler: Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısı/sıcaklık
kontrol cihazları ve ısı kullanım miktarına göre maliyetlerin paylaşımına imkan tanıyan sistemler
kullanılacak, yeni binalar için buna aykırı olan projeler ilgili mercilerce onaylanmayacaktır. Uygulama
ile ısraf azaltılacak ve tüketimde maliyetlerin adil paylaşımı temin edilecektir.
(3) Enerji Kimlik Belgesi: Binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Enerji kimlik
belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve
binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulacaktır. Belgede
bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve on yıl sonra mevcut binaları da
kapsayacak şekilde uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, yürürlüğe konulacak yönetmelikle
belirlenecektir. Mücavir alan dışındaki toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için uygulama
zorunlu olmayıp ayrıca, TSK, MSB ve bağlı kuruluşları ile MİT Müsteşarlığı da bu uygulamadan
muaf olacaktır. Bu uygulama ile toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunulacaktır.
(4) Enerji Yönetimi: Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve
üzerinde olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, enerji
yöneticisi görevlendirecekler veya bu konuda hizmet alacaklardır. Bu uygulama kapsamında enerji
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yöneticileri, binalardaki ısıtma/soğutma sistemlerinin verimli çalışmasını denetleyecek;
yenileme/dönüşüm, tadilat ve yalıtım ihtiyaçlarını belirleyecek ve bu ihtiyaçların giderilmesini
koordine edeceklerdir.
Kanun’un Elektrik Enerjisi Sektöründeki Uygulamaları
(1) Elektrik enerjisi üretim tesislerinde ve iletim/dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin
artırılması,
(2) Talep tarafı yönetimi (Puant yükün azaltılması için),
(3) Termik santralların atık ısısından yararlanılması,
(4) Açık alan aydınlatmaları,
(5) Biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi
gibi uygulamalar kapsamında;
•

Kömürlü termik santralların rehabilitasyonu,

•

İletim ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların azaltılması,

•

Termik santralların soğutma suyu ile atılan enerjinin bölge veya sera ısıtmasında kullanılması,

•

Açık alan aydınlatmalarında verimli apareylerin kullanılması,

•

Puant yükün azaltılması için farklı tarife kullanımı vb önlemlerin yaygınlaştırılması,

•

Yerli kaynaklardan üretilen alternatif yakıtların elektrik üretimine yönlendirilmesi,

Kanun’un Ulaşım Sektöründeki Uygulamaları
(1) Yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi,
(2) Araçlarda verimlililik standartlarının yükseltilmesi,
(3) Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması,
(4) Gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması
gibi konularda yapılacak düzenlemelerle;
Yeterli seyir güvenliğine sahip küçük taşıtların üretim ve satışının özendirilmesi, verimsiz
taşıtların sınırlandırılması, yüklerin trenle taşınmasının özendirilmesi,
Büyük kentlerden başlamak üzere, toplu taşımacığı, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerini, araç
parklarını, bisiklet yollarını, yaya yollarını, geçitleri ve çevre etkilerini içine alan Kent Ulaşım
Master Planlarının uluslararası normlarda hazırlanması ve uygulanması hedeflenmektedir.
Kanun’un Diğer Uygulamalar
(1) Bilinçlendirme Uygulamaları
(a) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların eğitim müfredatlarında ve diğer kamu kurumlarının
hizmet içi eğitimlerinde enerji verimliliği ve çevre konularını kapsayacak düzenlemeler
yapılacaktır.
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(b) Enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler televizyon ve radyo kanalları tarafından 07:00 – 23:00 saatleri arasında yayınlanacaktır.
(c) Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Makina
Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) işbirliği ile “Enerji
Verimliliği Haftası” düzenlenecektir.
(2) Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ve Mikro Kojenerasyona Yönelik
Uygulamalar: Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı, kurulu gücü azami 200 kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek
ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olacaklardır. Uygulama ile,
su, rüzgar ve güneş kaynalarını kullanan küçük ölçekli lokal elektrik üretim tesislerininin ve
elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altı olan kojenerasyon uygulamalarının
yaygınlaşması amaçlanmıştır.
(3) AR-GE Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Uygulamalar: Enerji verimliliğinin
artırılmasına, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik araştırma ve
geliştirme projeleri öncelikle desteklenecektir. Uygulama ile, yurt dışındaki gelişmeler ışığında,
ekonomik olabilecek yeni uygulamaların, yerli imkanlarla yapılabilmesi yönünde, teknolojik
kapasitelerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
(4) Verimli Kojenerasyon Tesislerine Yönelik Uygulamalar: Yalnızca kendi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel
kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, EPDK tarafından
belirlenecek ve ilgili yönetmelikte düzenlenecektir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na
eklenmek üzere düzenlenmiş olan bu uygulama ile, birleşik elektrik ve ısı üreten verimli
kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
SONUÇ
Sonuç olarak, nihai tüketim sektörlerinde alınacak tedbirlerle enerji verimliliğini artırılması, yaklaşık
%98’i ithal edilen doğal gaz tüketiminde çevrim ve enerji sektörünün payının azaltılarak sanayi, bina
ve hizmetler sektörlerinin payının artırılması, çevrim ve enerji sektöründe kojenerasyon
uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle çevrim verimliliğinin artırılması gibi önlemlerle doğal
gaz tüketiminde önemli miktarlarda tasarrufların elde edilebileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, ülkemizde enerji verimliliği alanında yıllardır sürdürülen çalışmalara rağmen, mevzuat,
kapasite ve mali mekanizmalar ve benzeri konulardaki eksiklikler gibi çeşitli sebeblerden dolayı henüz
arzu edilen noktaya gelinememiştir. Enerji Verimliliği Kanunu’nun mevzuat alanında var olan boşluğu
dolduracağı, başarılı bir şekilde uygulanması durumunda enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
baskısının azaltılması ve enerji kullanımından kaynaklanan kirliliğin azaltılması gibi konularda
ülkemize önemli faydalar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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ÖZGEÇMİŞ
Erdal ÇALIKOĞLU
1963 Bartın doğumlu,
1986 Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği bölümü mezunu,
1986 yılında EİE İdaresi Genel Müdürlüğünde Mühendis,olarak göreve başladı. Bugüne kadar;
Hollanda’da “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Tesisleri için Enerji Yönetimi ve Tasarrufu” ve Japonya’da,
“Enerji Yönetimi ve Tasarrufu” ve Türkiyede Enerji Verimliliği konulu çok sayıda eğitim programlarına
katıldı.
Enerji Verimliliği ve Çevre konularında yurt dışında düzenlenen pek çok programlara ve toplantılara
katıldı.
Demir çelik, seramik, kimya, toprak, tekstil, gıda, demir dışı metal, kağıt vb sanayi alt sektörlerine ait çok
sayıda ve değişik sanayi tesislerinde, konut, kamu idare binası, hastahane ve otel gibi ticari binalarda
yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmalarında mühendis ve ekip şefi olarak görev aldı
Enerji Yöneticisi Kurslarında eğitimci ve kurs koordinatörü olarak görevler aldı.
Kojenerasyon sistemleri, ısı yalıtımı uygulamaları ve çöp santralları gibi konuların yanısıra enerji
verimliliği ile ilgili genel konularda araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarında bulundu;
Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili değişik konulardaki çalışmalarda ve ihtisas komisyonlarında uzman
veya komisyon üyesi olarak görevler aldı.
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile yürütülen “Enerji Tasarrufu Projesi”nde Türk
tarafı adına Proje Kordinatörlüğü yaptı.
Avrupa Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında;
Türkiye için Enerji Verimliliği Stratejisi” hazırlanması çalışmalarında görev aldı.
Avrupa Birliği Enerji Şartı Sekreteryası tarafından yürütülen “Enerji ve Enerji Verimliliği
Derinlemesine İnceleme” çalışmaları kapsamında; “Bulgaristan’ın Enerji ve Enerji Verimliliğinin
Derinlemesine İncelenmesi” çalışmasına uluslararası inceleme heyetinin bir üyesi olarak Türkiye adına
katıldı; “Türkiye’nin Enerji ve Enerji Verimliliğinin Derinlemesine İncelenmesi” çalışmasında yurt içi
organizasyondan sorumlu personel olarak görev aldı.
İtalya’da düzenlenen aday ülkelerde “Binalarda Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanımı” konulu
çalışma grubu toplantısına katıldı.
Türkiye için model ve sistem geliştirmek üzere bilgi toplanması amacıyla Federal Almanya’nın Berlin
kentinde enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren eşdeğer kuruluşlarla incelemelerde bulundu ve
Frankfurt’ta düzenlenen “Uluslararası Bina Performans Kongresi”ne ve Finlandiya’da düzenlenen
“Enerji Etütleri 2006 Konferansı”na katıldı.
“Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ve “Enerji Verimliliği” konularında bilgiler vermek üzere, 6 No’lu
Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komite toplantısının 5 inci ve 6 ncı tur
görüşmeleri ile enerji ve çevre fasılları tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına katılan, Dışişleri
Bakanlığı’nın heyet başkanlığındaki Türk heyetlerinde görevler aldı.
10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun ve 18/4/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun hazırlanması
çalışmalarını yürüttü.
Halen
Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü
“Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Artırılması, Eşleştirme Projesi”nde “Program Sorumlulusu“ ve
“Yerleşik Eşleştirme Danışman Muadili”
görevlerini yürütmektedir
Evli ve iki çocuk sahibi, ingilizce biliyor.
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TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
Oğuz TÜRKYILMAZ
Endüstri Mühendisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi

1. DOĞAL GAZIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ
Türkiye’de doğal gazla ilgili ilk faaliyetler, TPAO’nun 1976’da petrol arama çalışmaları esnasında
bulduğu doğal gaz kuyularının işletilmesiyle başlamıştır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizinden
sonra, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiyede’de alternatif enerji kaynakları arayışı söz konusu olmuştur.
Bu kapsamda yeni bir enerji kaynağı olan doğal gazın değerlendirilmesi imkanları araştırılmaya
başlanmıştır. 1980’li yılların ilk yarısında BOTAŞ tarafından doğal gaz talep tahmin ve doğal gaz
temin planlamasıyla ilgili ilk çalışmalar yapılmış ve gaz teminine yönelik olarak Rusya ile
görüşmelere ve bir anlaşma hazırlıklarına başlanmıştır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın internet sitesinde yer alan Dr. Naci BAYRAÇ’ın bir makalesinde, (1),
doğal gazla ilgili bu ilk çalışmalar şöyle değerlendirilmiştir.
“BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) ile eski Sovyetler Birliği’nin gaz ticareti konusunda
yetkili kuruluşu Soyuzgazexport söz konusu anlaşmaya uygun olarak, doğal gaz sevkiyatının ayrıntılı
şartlarını ve fiyatını belirleyecek bir ticari sözleşme yapmakla görevlendirilmiştir.
1984 yılından itibaren, Türkiye’de BOTAŞ tarafından çalışmalara başlanmış ve 1985 yılında yaptırılan
Türkiye Doğal Gaz Kullanım Etüdü ile doğal gaz tüketim potansiyeli ve muhtemel güzergah
belirlenmiştir. Bu etüt de, Kuzey Batı Anadolu’nun enerji tüketim potansiyeli açısından elverişli bir
bölge olduğu görülmüştür.
Eski SSCB’den gelecek olan hattın Bulgaristan sınırından Türkiye’ye girerek, Hamitabat, Ambarlı,
İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı
Ankara’ya ulaşmasına karar verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile eski SSCB hükümetleri arasında imzalanan doğal gaz sevkiyatına ilişkin
anlaşmanın ardından, BOTAŞ ile Soyuzgazexport arasında 14 Şubat 1986 tarihinde 25 yıl süreli bir
doğal gaz alım-satım anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre; 1987 yılından itibaren tedricen artan
miktarlarda gaz alımı başlayacak, 1993 yılında maksimum miktar olan 5–6 milyar m3/yıla
ulaşılacaktır. Ayrıca, doğal gaz için ödenecek olan bedelin % 70’inin Türk ihraç mallarının alımında
kullanılması öngörülmüştür.
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Bu nedenle doğal gazın başlangıçta, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin dengelenmesi açısından
getirildiğini ve Rusya’ya yapılan ihracatın bir karşılığı olarak görüldüğünü ifade etmemiz mümkündür.
Yapılan anlaşma sonucunda, 26 Ekim 1986 tarihinde doğal gaz ana iletim hattının inşasına başlanmış
ve ana hattın tamamlanmasıyla doğal gaz 1988 yılında Ankara’ya ulaşmıştır. Bulgaristan sınırındaki
Malkoçlar mevkiinden Türkiye’ye giriş yapan ve Kırklareli, İstanbul, İzmit, Bursa ve Eskişehir
güzergahını izleyerek Ankara’ya ulaşan ana boru hattı, 60 km’si deniz geçişi olmak üzere toplam 842
km’lik bir uzunluğa sahiptir.
Ana hat, Trakya bölgesinde iki elektrik santralını (Hamitabat ve Ambarlı) beslemekte, ayrıca iki büyük
gübre tesisi (İGSAŞ ve TÜGSAŞ) ile güzergah üzerinde yer alan 150 dolayındaki sanayi tesisine
doğal gaz vermektedir. Bunlara ilave olarak, güzergah üzerinde bulunan şehirlerdeki konut ve
ticarethanelere gaz naklini sağlayan şehir içi dağıtım sistemleri de ana hatta bağlı bulunmaktadır.
Doğal gaz, Ekim 1988’de Ankara’da konut ve ticari sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Ankara’dan
sonra, İstanbul’da Ocak 1992’de, Bursa’da Aralık 1992’de, İzmit’te Eylül 1996’da, Eskişehir’de ise,
Ekim 1996’da konut ve ticari sektörde kullanıma sunulmuştur. Doğal gazın dağıtımı Ankara’da EGO,
İstanbul’da İGDAŞ, İzmit’te İZGAZ, Bursa ve Eskişehir’de BOTAŞ tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’de BOTAŞ halen; doğal gazın ithali, dağıtımı, fiyatlandırılması ve satışı konusunda tekel
konumunda ve 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olan bir iktisadi devlet
teşekkülüdür. Kurulduğu tarihte boru hatları ile petrol taşımacılığı alanında faaliyet gösteren
BOTAŞ’ın görev alanı, 1987 yılından itibaren boru hatları ile doğal gaz taşımacılığı ve doğal gaz
ticareti ile genişlemiştir.”
2. BOTAŞ’IN ÇALIŞMALARI
Dr. BAYRAÇ’ın makalesinde de belirtildiği üzere,1980’lerin sonunda doğal gazın ağırlıkla hava
kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalan kentlerde kullanımının yanı sıra, boru hattı güzergahı üzerindeki
sanayi tesislerinde ve iki adet termik santralda (Hamitabat, Ambarlı) kullanımı öngörülmekteydi.
Ancak süreç böyle gelişmemiş ve ithal edilen doğal gaz ağırlıkla elektrik üretiminde kullanılmıştır.
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasından önce yürürlükte olan ve 09.02.1990 tarih ve 20248 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 397 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre:
“Doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılması konusunda BOTAŞ yetkilidir.”
“BOTAŞ’a Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz boru hatları inşa
etmek, ettirmek ve inşa edilmiş boru hatlarını devr almak,satın almak ve kiralamak, boru hatları ile
petrol ürünleri ve doğal gaz taşımak,boru hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın
almak ve satmak”
görevleri verilmiştir.
KHK’nın 1.maddesi uyarınca, “sıvılaştırılmış hali de dahil olmak üzere doğal gaz ithalatı” konusunda
da BOTAŞ’ın tekel olması öngörülmüştür.
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1971’de TPAO’nun iştiraki olarak kurulan ve 1995’te Kamu İktisadi Teşebbüsü haline getirilen
BOTAŞ’a, sektörün rekabete açık olmaması nedeniyle tekel hakkıyla birlikte büyük yatırımların
gerçekleştirilmesi için kamu hizmet yükümlülüğü de verilmiştir.
KHK’ye göre “şehirlerde doğal gaz dağıtımı, işletilmesi ve satış yetkisi Bakanlar Kurulunca izin
verilmesi kaydıyla kurulacak sermaye şirketleri veya BOTAŞ tarafından yerine getirilecektir.”
397 sayılı KHK yürürlüğe girmeden önce başlayan Ankara Doğal Kentsel Doğal Gaz Projesi Ankara
Belediyesine bağlı bir kuruluş olan EGO Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Kentsel Doğal Gaz
Projesi ise bir belediye şirketi olan IGDAŞ tarafından gerçekleştirilmekteydi. Yine belediye
kuruluşları olan İZGAZ İzmit’te, AGDAŞ Adapazarı’nda doğal gaz dağıtımı için yetkilendirilmişti.
Bursa ve Eskişehir’de ise doğal gaz şebekesi yapımı ve işletilmesi ise BOTAŞ tarafından üstlenilmişti.
397 sayılı KHK’ye gore BOTAŞ’ın kentlerde doğal gaz dağıtımı amacıyla kurulan şirketlere ortak
olma hakkı vardır. Ancak bu hak kullanılmamış ve BOTAŞ, İZGAZ ve AGDAŞ’a ortak olmamıştır.
397 sayılı KHK’ye göre mevcut doğal gaz dağıtım şirketlerinin çevresinde de olsa, yıllık 1.000.000
m3’ten fazla doğal gaz kullanan sanayi kuruluşlarının ve organize sanayi bölgelerine gaz satış yetkisi
BOTAŞ’ aittir.
3. 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI YASASI
2001’de yaşanan ekonomik kriz karşısında, Türkiye’nin kredi talebinde bulunduğu IMF ve Dünya
Bankası’nın kredi verilebilmesinin ön koşulu olarak, ekonominin piyasa kurallarına göre yeniden
düzenlenmesi için ivedilikle yasalaşmasını şart koştukları 15 yasadan biri olan “Doğal Gaz Piyasası
Yasası”, 02.05.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tasarı Bakanlar Kurulu’nca 4.4.2001 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Tasarı,10.4.2001 tarihinde
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan, 12.04.2001
tarihinde Bütçe Plan Komisyonu’ndan hızla geçmiştir. 17.4.2001 tarihinde ise,TBMM Genel
Kurulunda görüşülerek benimsenmiştir..Yasanın hazırlık çalışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı bünyesinde kapalı devre olarak sürdürülmüştür.Yasanın biçimlendirilmesi sürecinde
de,meslek odalarından görüş alınmamış,geniş katılımlı,işlevsel bir tartışma ve görüş alış verişi
sürecine yönelinmemiştir. Yalnızca dar bir çevrenin, petrol ve doğal gaz sektörü yatırımcılarının
oluşturduğu Petform platformunun görüşlerine başvurulmuştur.
“Ekonominin liberalleştirilmesi ve serbest piyasa kurallarına göre yeniden düzenlenmesi” programının
önemli bir unsuru olan,”piyasaların, devlet müdahalelerinden arındırılması ve “siyaset dışı–bağımsız
“üst kurullar tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi” amacına uygun düzenleme, Doğal Gaz
Piyasası Yasası’yla da uygulamaya konulmuştur.
Uzunca bir hazırlık sonrasında, 20.02.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4626 sayılı Elektrik Piyasası
Yasası’yla kurulan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu, Doğal Gaz Piyasası Yasası’yla,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu’na dönüştürülmüş, Kurum ve Kurulun faaliyet alanına,
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elektriğin yanı sıra doğal gaz da eklenmiştir.Bu süreç daha sonra da devam etmiş ve LPG ve petrol
sektörleri de,EPDK’nın faaliyet alanına alınmıştır.
Doğal Gaz Piyasası Yasası yürürlüğe girdikten sonra, ETKB tarafından 12.10.2001 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan “Şehirlerde Doğal Gaz Dağıtım Hizmeti Vermek üzere Kurulan Şirketlere İzin
Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”la ilgili bir tebliğ yayınlanmışsa da, bu tebliğ uygulanmamış ve
kentsel doğal gaz lisans ihaleleri, 2003’ten başlayarak EPDK tarafından gerçekleştirilmiştir.
Doğal Gaz Piyasası Yasası’nın hazırlık çalışmalarında aktif görev almış olan ve o dönemde BOTAŞ’ta
İnceleme ve Geliştirme Kurulu Başkanı olan Mehmet Naci HARMANCI’nın 24–25 Mayıs 2001’de
düzenlenen Kojenerasyon Konferansı’na sunduğu bildiride, yasanın muhtevası aşağıdaki ifadelerle
anlatılmıştır.
4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI YASASININ TEMEL UNSURLARI
“AMAÇ
18.04.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunun amacı, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde
çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının
serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve
bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.
DOĞAL GAZ PİYASASININ BU KANUNDAN ÖNCEKİ DURUMU
1) 397 sayılı KHK çerçevesindeki durum:
Doğal gazın ithali, dağıtımı, iletimi, satışı ve fiyatlandırılması BOTAŞ'ın yetkisindedir
Şehirlerde doğal gaz dağıtımı, işletmesi ve satış yetkisi Bakanlar Kurulunca izin verilmesi
kaydıyla sermaye şirketleri veya BOTAŞ tarafından yerine getirilebilir.
BOTAŞ'ın doğal gaz ile ilgili Kurulan şirketlere ortak olma hakkı vardır.
Yılda 1.000.000 m³'ten fazla doğal gaz kullanan sanayi Kuruluşlarına ve organize sanayi
bölgelerine gaz satış yetkisi BOTAŞ' a aittir.
2) Petrol yasası kapsamında doğal gazın üretim durumu: doğal gaz arama ve üretimi 6326 sayılı petrol
kanununa göre serbesttir. Arama ve üretim ruhsatları ETKB tarafından verilmektedir.
DOĞAL GAZ PİYASA FAALİYETLERİ
Kanun da doğal gaz piyasa faaliyetleri aşağıdaki şekilde ayrıştırılmıştır:
İthalat
İletim
Depolama
Toptan satış
Dağıtım
484

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

İhracat
SDG dağıtımı ve iletimi
İTHALAT FAALİYETLERİ
Kurumdan ithalat lisansı almış firmalar İthalat yapabileceklerdir.
İthalatçı Şirketler ithal ettikleri gazı Serbest Tüketicilere doğrudan satabileceklerdir.
İthalatçı Şirketler ithal ettikleri gazı Toptan Satıcılara da devredebilecektir.
İthalatçı Şirketler Depolama Şirketleri ile kira sözleşmesi yapacak ve Depolama Hizmeti Bedeli
ödeyeceklerdir.
İthalatçı Şirketler İletim Şirketleri ile Taşıma Sözleşmesi yapacak ve Taşıma Bedeli ödeyecektir.
İthalatçı şirketlerin her biri, en fazla ulusal tüketimin % 20’sini ithal edebileceklerdir.
İthalatçı Şirketler, beş yıl içerisinde ithal edecekleri gaz miktarının % 10’u kadar bir oranını
depolama imkanlarına kavuşturmak zorundadırlar.
BOTAŞ, sözleşme miktarlarının % 80 oranını 2009 yılına kadar % 10’dan daha az olmamak üzere
İthalatçı Şirketlere devredecektir.
İLETİM FAALİYETLERİ
Özel şirketler transit hatlar dahil yerel ve bölgesel iletim şebekesi yapabilecek, işletebilecek,
mülkiyetine de sahip olabileceklerdir.
Mevcut ve planlanan Ulusal İletim Şebekesi BOTAŞ'a aittir.
EPDK'nın düzenlemelerine BOTAŞ'ta uymak zorunda olacaktır.
İletim Şirketleri, Toptan Satış Şirketleri, İhracatçı ve İthalatçı Şirketlerle Taşıma Sözleşmesi
yapacak ve Taşıma Bedelini bunlardan alacaklardır.
İletim Şirketleri, Depolamacı Şirketler ve Diğer İletim Şirketleri, Üretim Şirketleri ve Serbest
Tüketicilerle Teslim Sözleşmeleri yapacaklardır.
Sisteme giriş serbest olacak ve sisteme giriş için başvurular İletim Şirketlerine yapılacaktır.
Sisteme Giriş Başvurusunun reddi halinde, durum EPDK'na bildirilecektir.
DEPOLAMA FAALİYETLERİ
Depolama şirketleri sahip oldukları kapasitelerinin tümünü, piyasadaki taraflara eşit ve tarafsız bir
şekilde sunacaklardır.
Depolama hizmeti almak için yapılacak başvurunun depolama şirketi tarafından reddi halinde
durum Kuruma bildirilecektir.
Depolama şirketleri kapasitelerini sistemin işleyişine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerdir.
Depolama şirketleri, toptan satış şirketleri, ihracatçı ve ithalatçı şirketler ile kiralama sözleşmesi
yapacaktır.
Depolama şirketleri, iletim şirketleri ile teslim sözleşmesi yapacaktır.
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TOPTAN SATIŞ FAALİYETLERİ
Toptan satış şirketleri ithalatçı şirketlerden aldığı gazı serbest tüketicilere pazarlayacaklardır.
Toptan satış şirketleri ülke genelinde satış yapabileceklerdir.
Hiçbir toptan satış şirketi cari yıl için Kurumca belirlenen ulusal tüketimin % 20’den fazlasını
pazarlayamayacaktır.
Toptan satış şirketleri lisans almak şartıyla ithalat da yapabileceklerdir.
Toptan satış şirketleri arz planlaması yapmak zorunda olacaklardır.
Toptan satış şirketlerine arz güvenliğini teminen gerekli depolama kapasitelerine ulaşmak için beş
yıllık bir süre tanınacaktır.
Toptan satış şirketleri, serbest tüketici, ihracatçı ve ithalatçı ile satış sözleşmesi yapacak fiyatlar
serbestçe belirlenecektir.
Toptan satış şirketleri iletim şirketleri ve depolamacı şirketler ile taşıma veya kiralama hizmet
sözleşmesi yapacaklardır.
İHRACAT FAALİYETLERİ
İhracatçı şirketler Üretim şirketleri, Toptan Satış Şirketleri ve İthalatçı Şirketlerden aldıkları gazı
yurt dışındaki alıcılara pazarlayabileceklerdir.
İhracatçı Şirketler yapacakları ihracatın ülke ihtiyacına zarar vermeyeceği garantisini verecek,
ayrıca ihracat nedeniyle sisteme veya ülkeye vereceği zararın oluşması durumunda, zararı tazmin
edeceği ve bu hususta sigorta yapacağı hükme bağlanmıştır.
İhracatçı Firma, İletim Şirketleri İle Taşıma Sözleşmesi yapacak ve Taşıma Bedeli ödeyecektir.
İhracatçı firma depolamacı firma ile kira sözleşmesi yapacak ve depolama hizmet bedeli
ödeyecektir.
DAĞITIM FAALİYETLERİ
Belli bir şehir için Kurumun açtığı ihaleyi kazanan şirkete şehir içi dağıtım lisansı mülkiyeti dahil
olmak üzere verilecektir.
İhale ve lisans esasları EPDK tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirlenecektir.
Belediyeler ihaleyi kazanan dağıtım şirketlerine bedelsiz olarak %10 ve bedelli olarak % 10 olmak
üzere toplam en fazla % 20 hisse nispetinde ortak olma hakkına sahip olacaklardır.
Lisansı süresi sona eren dağıtım şirketine gösterdiği hizmet kalitesi, teknik ve ekonomik gücü,
müşteri memnuniyeti ve diğer faktörlere göre yeniden lisans verilebilecektir. Yeniden lisans
verilmediği takdirde Kurum dağıtım faaliyeti için yeniden ihale yapacaktır. Mevcut şebeke
satılarak bedeli eski lisans sahibine ödenecektir.
Dağıtım şirketleri bütün aboneleri sisteme bağlamakla yükümlü olacaklardır.
Dağıtım şirketleri en fazla iki şehirde lisans sahibi olabileceklerdir.
Bir şehir, nüfus yoğunluğuna göre birden fazla dağıtım bölgesine ayrılabilecektir.
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SDG DAĞITIM VE İLETİM FAALİYETLERİ
Kurumdan lisans alarak SDG dağıtım ve iletimini yapacak olan şirketler, doğal gazı kuyu başında
Üretim şirketlerinden, ulusal iletim şebekesi ve dağıtım şebekesinden ise toptan satış
şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden veya dağıtım şirketinden satın alacaklar.
SDG şirketi standartlar uygun olarak imal ettireceği nakil vasıtaları ile gazı iletim şebekelerinin
ulaşmadığı yerlere ulaştıracak ve pazarlayacaklardır.
SERBEST TÜKETİCİLER
Sisteme giriş serbest olacaktır.
Yıllık 1.000.000 m³ ten fazla tüketim yapan tüketiciler, elektrik santralleri ve kojenerasyon
tesisleri ve Üretim amaçlı kullanım yapan üretim şirketleri serbest Tüketici Olarak belirlenmiştir.
Her yıl serbest tüketici olma sınırı EPDK tarafından yeniden belirlenecektir.
Toptan Satış Şirketlerinin serbest olmayan tüketicilere doğal gaz satma yükümlülükleri
olmayacaktır.
Kurum, şehirlerin gelişmişlik durumlarını da göz önüne alarak ilgili şehir için serbest tüketici
olma sınırını belirleyebilecektir.
Serbest Tüketicilerin sisteme giriş taleplerinin ekonomik ve teknik kapasitesizlik ya da ekonomik
zarara uğrama gerekçesiyle reddi halinde durum EPDK’na bildirilecek ve konu hakkında Kurumca
karar verilecektir.
ÜRETİM ŞİRKETLERİ
Doğal gaz üretimi 6326 sayılı Petrol Kanununa tabidir.
Arama ve üretim için işletme ruhsatı ETKB'dan alınacaktır.
Üretim şirketi, ürettiği gazı pazarlamak için Kurumdan toptan satış lisansı almak zorunda
olacaklardır.
Üretim Şirketleri ulusal tüketimin ancak % 20 sini doğrudan Serbest Tüketicilere
pazarlayabileceklerdir.
Fazla üretimlerini İse Toptan Satış Şirketleri ve Dağıtımcı Şirketlere pazarlayacaklardır.
Üretim Şirketleri ihracat lisansı almak şartıyla ürettiği gazı ihraç edebileceklerdir.
REKABETİN SAĞLANMASI VE TEKELİN KALDIRILMASI
1- Rekabetin sağlanması için hiç bir şirket kendi faaliyet alanında hiç bir şirkete iştirak edemez ve
aynı alanda başka bir şirket kuramaz.
2- Doğal gaz faaliyeti yapan şirketler kendi faaliyet alanı dışında sadece bir şirkete iştirak edebilirler
ancak hakimiyet oluşturamazlar.
3- Hiçbir şirket yıllık ulusal gaz tüketiminin % 20 sinden fazla gaz pazarlayamaz.
4- Hiçbir şirket rekabet özgürlüğünü kötüye kullanamaz Bu hususta Rekabet Kurumu yetkilidir.
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5- BOTAŞ 2009 yılından itibaren iletim, depolama ve ticari faaliyetlerin ayrı şirketler olarak
ayrıştırır.
6- 397 sayılı KHK ile BOTAŞ'a tanınan doğal gazın ithalatı, iletimi ve satışı tekeli kaldırılmıştır.
YAPTIRIMLAR VE YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yapacağı yazılı, ihtara rağmen
mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere yaptırım ve ceza uygular.
Ceza verilmesini gerektiren mevzuata aykırı durumların başlıcaları şunlardır.
a) Kurul tarafından istenilen bilgilerin verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi
b) Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklere ve tebliğlere uyulmaması,
c) lisans ve sertifika esaslarına aykırı hareket edilmesi,
d) lisans ve sertifika alınması sırasında yanlış bilgi verilmesi, lisans kapsamı dışında faaliyet
gösterilmesi,
e) iştirak ilişkisi konusunda yanlış bilgi verilmesi,
Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar verilen hizmetin
aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır.
Doğal gaz şehir iç dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul,
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle lisansı iptal eder
Dağıtım şebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına 120 gün
içinde şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır.
Kurul re'sen veya kendisine intikal eden ihbar ve şikayetler üzerine doğrudan soruşturma
açılmasına veya ön araştırma yapılmasına karar verir.
TARİFELER
Kurum bütün tarife türleri için tarife yönetmeliği hazırlar yönetmelik esasları doğrultusunda, ilgili
tüzel kişilerce hazırlanan fiyat tarifeleri her yıl ekim ayının sonuna kadar Kurumun görüşüne sunulur.
Kurul bu tarifeleri 31 Aralık tarihine kadar karara bağlar belli başlı tarifeler şunlardır:
a) Bağlantı tarifeleri; Kurum tarafından belirlenen esaslar dahilinde taraflar arasında serbestçe
belirlenir.
b) İletim ve sevkiyat hizmeti yapan tüzel kişiler, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve
belirlenen süre içerisinde Kuruma tarifelerini bildirir ve Kurum kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde
uygulanacak tarifeleri belirler. Kurum transit doğal gaz transit iletim tarifesini, yurtiçi iletim
tarifesinden farklı usul ve esaslara göre tespit etmeye yetkilidir.
c) Depolama tarifeleri: depolamacı şirketler ile depolama hizmeti alan tüzel kişiler arasında serbestçe
belirlenir.
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d) Toptan satış tarifeleri: Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde taraflarca serbestçe
belirlenir.
e) Perakende satış tarifesi: dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı, birim hizmet bedeli, amortisman
bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve tarife esasları,
Kurumca belirlenir. Kurum, bu fiyatların tespitinde hizmet maliyeti, yatırıma imkan sağlayacak makul
ölçüde karlılık ve piyasada cari olan doğal gaz alış fiyatlarını ve benzeri durumları dikkate alır.
YAPIM VE HİZMET ŞİRKETLERİ
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren şirketler ancak Kurumdan sertifika almış olan gerçek ve
tüzel kişilerden aşağıdaki hizmetleri alabileceklerdir:
* fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, denetleme ve kontrol
* yapım
* servis, bakım ve onarım
İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikalar Kurum adına Kurum tarafından yetkilendirilen resmi
ve özel şirketler ile dağıtım şirketlerince verilecektir.
İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifika almış olanlar dağıtım şirketlerince denetlenecek ayrıca
tüketicilerin başvurması halinde Kurumca da denetleme yapılabilecektir.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
1. 4628 sayılı kanun ile Kurulması öngörülen Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu görev yetki
kapsamına bu kanun ile doğal gaz piyasasını düzenleme görev ve yetkisi verilmiş ve Kurumun adı
da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak değiştirilmiştir.
2. Kurum idari ve mali özerkliğe sahiptir.
3. Bakanlar Kurulunca atanan 7 üyeden oluşacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kurumun
yapacağı faaliyetler ile ilgili kararları alır.
4. Kurumun gelirleri:
** Lisans sahiplerinin safi satış hasılatından alınacak ve % 0,2 oranını aşmayacak katılım payı,
** Lisans, sertifika onay ve vize işlemlerinden alınacak bedeller
** Yayın ve sair gelirler
** Hibeler
KURUMUN DOĞAL GAZ PİYASASI ALANINDA GÖREV VE YETKİLERi
1- Doğal Gaz Piyasası İle İlgili Olarak İletim Ve Dağıtım Şebekesi İşleyiş Esasları, Gaz Depolama
Esasları, Gaz Arzı, Sevkiyat Ve Balans Esasları, İthalat, İhracat Ve Toptan Satış Esasları, SDG
Dağıtım Ve İletim Faaliyetlerinin Güvenli Ve Standarda Uygun Yapılması, Sözleşme Esasları, Tarife
Esasları, Ölçüm Esasları, Tesis Tasarım, Yapım Ve İşletme Esasları, Lisans Koşulları Ve Şirket
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Yapıları İle İlgili Yönetmelikler, Sertifika Esasları İle İlgili Yönetmelikler hususlarda Düzenlemelerde
Bulunur.
2- Piyasa faaliyetlerini ve taraflarını izler, denetler, ihtilafları çözüme kavuşturur. Düzenleme
kurallarını ihlal edenlere ve sistemin işleyişini zora sokanlara yaptırım uygular.
3- Şirketlerin yetki ve sorumluluk alanlarını belirler.
4- Sisteme giriş koşullarını belirler. Sisteme girişin reddi halinde duruma müdahale eder.
5- Serbest tüketici olma sınırlarını belirler.
6- Sistem işleyiş kodunu hazırlar.
7- Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilere lisans verir.
8- Şehir içi dağıtımı için ihale açar ve kazanan girişimciye dağıtım lisansı verir.
9- Piyasada faaliyet gösterenlerin vermek zorunda oldukları bilgi ve belgeleri takip eder.
10- İhbar ve şikayetleri inceler, soruşturur ve dava açar.
DOĞAL GAZ PİYASASI DÜZENLEMELERİNDE HAZIRLIK DÖNEMİ
Piyasa faaliyetleri ile ilgili mevzuatların hazırlanması amacıyla yapılacak çalışmalar için ayrılan
zaman hazırlık dönemi adı altına on iki aydır. En fazla altı ay uzatılabilir.
Hazırlık dönemini içerisinde hiç bir şirkete lisans veya sertifika verilmez.
Halihazırda doğal gaz piyasa faaliyeti yapan şirketler kanunun yürürlük tarihinden itibaren 24 ay
içerisinde gerekli lisansları almak zorundadırlar.
Hazırlık dönemi içerisinde alt yapısı mevcut olmayan şehirlerde dağıtım yapacak şirketler
bakanlığın yayınlayacağı tebliğ çerçevesinde BOTAŞ'ca ihale ile belirlenir. Belirlenen şirketle izin
verme sözleşmesi bakanlıkça yapılır. Ancak şirketin faaliyet yapabilmesi için Bakanlar Kurulunca
verilen iznin onayı şarttır.
Hazırlık döneminden sonra dağıtım izni almış şirket Kurumdan lisans almak zorundadır. Kurum
verilen izni lisansa dönüştürür. Lisans ile izin arasındaki farklılıkları şirket kabul etmek
zorundadır.
DOĞAL GAZ PİYASASINDA SERBESTLİĞE GEÇİŞ İÇİN BOTAŞ’IN YAPACAĞI
SÖZLEŞME DEVİRLERİ
BOTAŞ ithalat oranını ulusal tüketimin % 20’sine düşürünceye kadar yeni gaz alım sözleşmesi
yapamaz ve bu orana 2009 yılı sonunda ulaşma zorunluluğu vardır.
BOTAŞ 2009 yılına kadar mevcut gaz alım sözleşmelerini diğer İthalatçı Firmalara ihale yoluyla
devreder.
BOTAŞ yapacağı ihalelerde seçilen şirkete devredeceği doğal gaz alım sözleşmeleri için
muvafakat verir ve satıcı ile devir sözleşmesi yapması istenir.
Satıcı taraf ile seçilen şirket sözleşme yaptığı takdirde devir gerçekleşir. Satıcının devri kabul
etmemesi durumunda şirket BOTAŞ’tan tüm yurt dışı mükellefiyetleri kabul etmesi karşılığında
satış yoluyla devir gerçekleşebilir.
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Yıllık devredilen doğal gaz miktarı toplam doğal gaz miktarının % 10’dan daha az olamaz.
Hazine garantili YİD ve Yİ Santralleri en ucuz kaynaktan gaz almak ve gazın maliyetindeki
düşüşü elektrik fiyatlarına da yansıtmak şartıyla BOTAŞ dışındaki başka bir kaynaktan gaz
alabilir.
BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin bulunduğu ülkelerden hiç bir şirket yeni gaz alım sözleşmesi
yapamaz Bu kısıt sözleşmelerin sona erdiği tarihe kadar geçerlidir.
Diğer ülkelerden ithalat ise Kurulun ülke ihtiyacı, ihracat ve rekabet koşullarını dikkate alarak
vereceği karara bağlıdır.
BOTAŞın mevcut yapısı 2009 yılına kadar devam eder. 2009 yılından sonra BOTAŞ İletim,
Ticaret ve Depolama olarak üçe ayrılır. İletim kısmı hariç diğer ikisi özelleştirilir.
MEVCUT DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Bursa ve Eskişehir şehir içi doğal gaz dağıtım şebekeleri kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki
ay içerisinde Özelleştirme İdaresine devredilir. Özelleştirme İdaresi, Kurumunda görüş ve
önerileri doğrultusunda 24 ay içerisinde söz konusu şebekeleri özelleştirir.
Özelleştirme idaresince seçilen şirket Kurumdan lisans almadan devir gerçekleşemez ve faaliyete
başlayamaz.
Belediye veya belediye şirketlerince işletilen dağıtım şebekeleri ise hazine garantili yurt dışı kredi
borçlarını peşin veya vadesinde ödedikleri tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde hisselerini %
20 veya daha altına düşürecek şekilde özel şirketlere devrederler.”
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra önce EPDK Kurul üyeleri atanmış, daha sonra Kurum kadroları
oluşturulmuş ve düzenleyici mevzuat hazırlıklarına başlanmıştır.
EPDK sertifika, lisans, dağıtım hizmetleri v.b. konularda, yönetmelikler yayınlamış ve kentsel doğal
gaz dağıtım lisans ihalelerini 2003’ten başlayarak sürdürmüştür.
Özelleştirme İdaresine devir edilen BURSAGAZ ve ESGAZ özelleştirilmiştir.
4. BOTAŞ’IN TEKEL DURUMU
Rekabet Kurulu’nun 08.03.2002 tarih ve 02–13/127–54 sayılı kararında, 4646 sayılı yasanın işlerlik
kazandığı tarihten önceki dönemler ağırlıklı olmak üzere, BOTAŞ’ın ve kentsel gaz şirketlerinin tekel
durumu incelenmektedir. Bu kararda yer alan bulgulara göre, BOTAŞ’ın gaz dağıtım kuruluşlarına gaz
satış fiyatı üzerindeki marjı; 1997 Ocak–2000 Mart döneminde % 20–% 96 arasında seyretmiştir.2000
Nisan ayından sonra marjlar çok düşmüş ve genellikle zararına olmuştur. Aynı dönemde, BOTAŞ’ın
sanayi kuruluşlarına gaz satış fiyatlarındaki marj %8–%85 aralığında seyretmiştir. Bakanlar Kurulu
kararıyla, gaz satış fiyatlarını BOTAŞ’tan aldıkları fiyata azami % 45 marjla belirleme hakkına sahip
gaz kentsel gaz şirketleri ise; bu imkanı sonuna kadar kullanmışlardır. 2000 Temmuz’undan sonra
BOTAŞ kentsel gaz şirketlerine zararına veya çok düşük marjlarla gaz satarken, Rekabet Kurulu’nun
incelemesine konu olan 1997 Ocak–2001 Aralık döneminde:
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EGO, konutlara %27–%45,resmi dairelere %44–%89,
İGDAŞ, konutlara %25–%39,resmi dairelere %47–%108
arasında değişen marjlarla gaz satmışlardır.
BOTAŞ, halen Türkiye’de ithal doğal gazda tek teminci durumundadır. Ana iletim ve dağıtım hatları
yatırımları BOTAŞ tarafından yapılmaktadır. Kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerinin lisans sınırları
dışında kalan ana iletim ve dağıtım hatlarının ve bu hatlar üzerinde kompresör,basınç düşürme ve
ölçüm ve pig istasyonlarının işletilmesi BOTAŞ’ın sorumluluğundadır.Gaz temini ve iletiminde tekel
olan BOTAŞ,piyasa oyuncusu vasfıyla hareket eden kentsel gaz dağıtım şirketleriyle olan ilişkilerinde
tahakkümcü ve dayatmacı davrandığı gerekçesiyle kentsel gaz dağıtım şirketleri ve GAZBİR
tarafından eleştirilmektedir.
GAZBİR 16–18 Eylül 2006 tarihinde BOTAŞ yöneticileriyle yaptıkları toplantıda,
Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmelerinde, sözleşmenin devamı ve yenilenmesi, azami çekiş
miktarı, azami alım taahhüdü, fatura düzenlenmesi, faturalara itirazlar, vergi, resim ve harçlar,
Taşıma Sözleşmelerinde, gaz temini, teslim şartları, gaz giriş koşulları,kapasite,durmalar,
A Tipi Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonları şartnameleri,
Bağlantı Anlaşmalarında tarafların sorumlulukları ve ödeme şartları,
Devir işlemlerinde usuller ve şartlar,
hususlarında yaşanan sorunlar hakkında görüş ve önerilerini BOTAŞ’a iletmiştir.
5. DOĞAL GAZ FİYATLARI
Bugüne değin doğal gaz fiyatları BOTAŞ tarafından belirlenmiştir. Ancak Türkiye’nin doğal gaz alım
fiyatlarının kesin olarak ne olduğu “ticari sır” gerekçesiyle, hiç bir zaman yetkililerce açıklanmamıştır.
BOTAŞ’ın Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine satış fiyatı 2005 yılı içinde 0,267212 YTL/m3 den % 25.6
artışla 0,335699 YTL’ye yükselmiştir.2006 yılı içinde yapılan %29.88 oranında fiyat artışıyla,satış
fiyatı 0.435862 YTL’ye ulaşmıştır.2007 içinde doğal gaz satış fiyatlarına zam yapılmamıştır.2005 ve
2006 yıllarında BOTAŞ gaz satış fiyatı % 63.11 oranında artmıştır.
Kentsel Doğal Gaz dağıtım şirketleri BOTAŞ’tan satın aldıkları fiyata birim hizmet ve amortisman
bedelini eklemektedir. Bu rakam EPDK’nın lisans ihalelerini kazanan şirketler için 0–0,035000 YTL
mertebesindedir. Ancak bu rakam EPDK kararıyla ayrıcalıklı statüdeki şirketler olan İGDAŞ için
0,059947, EGO için 0,058019 YTL, İZGAZ, AGDAŞ ve BAHÇEŞEHİRGAZ için 0,069649 YTL’dir.
Bu şirketler üretici fiyat endeksindeki artışları bu rakamlara ekleyebilmektedirler.
Daha önce özelleştirilen BURSAGAZ ve ESGAZ için ise bu rakam sabittir ve 2,5 cent/m3’dir.
Bu rakamlara ayrıca 0,021000 YTL Özel Tüketim vergisi ve % 18 KDV eklenmektedir.
Türkiye’nin gaz ithal ettiği ülkeleri gaz satış fiyatlarındaki olası artışların, BOTAŞ’ın doğal gaz satış
fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır.
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Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endekslidir. Petrol fiyatlarındaki tırmanışın sürmesi halinde doğal
gaz fiyatları da artacaktır. Artış tüm ülkelerde yaşanmaktadır.
Bugün BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine gaz satış fiyatı beher metreküp için ÖTV dahil 0.435862
YTL’’dir. Bu rakama dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedelleri ve % 18 KDV
eklendiğinde Ankara, İstanbul, İzmit v.b. kentlerde, tüketicilerin konutları için gaz alış fiyatları
0.600000 YTL’ düzeyine ulaşmış olacaktır.
BOTAŞ’ın gaz alış fiyatları dünya petrol fiyatlarına endekslidir. Geçtiğimiz aylarda,bir ara varili 70
dolara varan petrol fiyatlarında olası yükselişe paralel olarak, doğal gaz fiyatlarının da yükselmesi söz
konusudur.
Basında zaman zaman BOTAŞ’ın başta EÜAŞ ve EGO olmak üzere bazı kuruluşlardan alacaklarını
tahsil edemediği, bu nedenle karşılaştığı zararı kapatmak için kredi kullandığı, nakit akış dengesinin
çok bozulduğu, doğal gaz ithalatı yaptığı ülkelere olan borçları ödemekte güçlüklerle karşılaşabileceği
ve bu nedenle doğal gaz ithalatının kısıntıya uğrayabilme riski olduğu yolunda haberler yer almıştır.
Bu durumda BOTAŞ’ın zam yapmanın yanı sıra alacaklarını tahsil etmeye ağırlık vermesi ve
finansman yapısını güçlendirmesi daha doğru olacaktır.
6. KENTLERDE DOĞAL GAZ KULLANIMI
EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı kentlerde, “Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisanslarını” ihale
etmektedir. İhalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli olarak en düşük bedeli teklif eden şirketlere,
30 yıllık süreyle ihale kapsamı kentte (kentlerde) Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisansı verilmektedir.
İhaleyi kazanan şirketler, 3 ay içinde lisans bölgeleri için temel mühendislik yaklaşımlarını ve
fizibilite çalışmalarını EPDK inceleme ve onayına sunmak ve lisans görüşmelerini sonuçlandırmakla
yükümlüdür.
Lisansı alan şirketin, lisans tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yatırım çalışmalarına başlaması ve en
geç 18 ay içinde tüketicilere gazı ulaştırması gerekmektedir. Lisans sahibi şirket, 5 yıl içinde, lisans
sınırları içindeki imarlı bölgelerdeki tüm tüketicilere, “ekonomik olmak kaydıyla” gazı getirmekle
yükümlüdür. Lisansın ilk 8 yılı içinde, şirket, satın aldığı gaz bedeline birim hizmet ve amortisman
bedeli olarak ihalede bildirdiği fiyattan fazla bir fiyat ekleyemez. Bugüne değin sonuçlanan Kentsel
Doğal Gaz Dağıtım Lisans İhalelerinde çıkan birim hizmet ve amortisman bedelleri 0–0,037 YTL
arasındadır. Bir kaç doğal gaz dağıtım lisans ihalesinde ise, ihaleye giren şirketler bazıları birim
hizmet ve amortisman bedelini sıfıra indirtmiş ve Trakya Bölgesi ihalesinde olduğu gibi 180 dolar
olan abone bağlantı bedelini de eksiltmeye sokarak, bedelsiz olarak uygulayacaklarını bildirmişlerdir.
Ancak sonuçlanan ihalelerin çoğunluğunda abone bağlantı bedeli indirime konu olmamış ve 180 dolar
olarak uygulanmıştır.
Doğal gazın kentlerde kullanımının yaygınlaştırılması için kentsel doğal gaz dağıtım ihaleleri EPDK
tarafından hızla sürdürülmektedir. Bazı ihaleleri üstlenen firmaların satın aldıkları gazın fiyatına
ekleyecekleri birim hizmet ve amortisman bedelini sıfıra indirmeleri, ayrıca abonelerden alacakları abone
bağlantı bedelini son Elazığ ihalesinde olduğu gibi beş dolar gibi rakamlara düşürmeleri manidardır. EPDK
tarafından yatırım fizibiliteleri yeterince sorgulanmadan lisans verilen bu şirketlerin, ihale şartlarının geçerli
olduğu ilk sekiz yıl boyunca gaz satış geliri elde etmeden, konut abonelerinden yatırım harcamalarını
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karşılayacak bir abone bağlantı bedeli almadan, yalnızca sanayi abonelerin bağlantı bedellerinden
kazanacakları % 10 kâr ile faaliyetlerini nasıl sürdürecekleri merak konusudur. Kamuoyu, lisansları veren
EPDK’dan bu hususta açıklama beklemektedir.
Öte yanda EPDK, doğal gaz dağıtım lisansı verdiği kentlerde, şebeke yapımı, konutlara gaz verilmesi,
sanayi tesislerinin doğal gaza dönüştürülmesi v.b. uygulamalarda düzenleyici teknik şartnamelerin
hazırlanması ve uygulanması görev, yetki ve sorumluluğunu kentsel gaz şirketlerine devretmiştir.
Kentsel Doğal Gaz dağıtım şirketlerinin tümü için geçerli olacak, ülke çapında zorunlu uygulaması
olan İç Tesisat, Servis Hattı, Şebeke Yapım ve Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşüm şartnameleri
yoktur. Bu durumda, her kent ve şirketin uygulamaları farklı olabilmektedir.
Bu uygulamayla her kentte farklı uygulamalar olduğu gibi, kentsel gaz şirketlerinin uygulamaları da,
EPDK tarafından yeterince denetlenmemektedir. Bu sakıncalı uygulamaya bir an önce son verilmesi ve
ülke genelinde geçerli, tüm gaz şirketleri için bağlayıcı olacak ortak teknik şartname ve düzenlemelerin
yürürlüğe konması için Odamızın yapmış olduğu çağrılara ve ortak çalışma önerilerine, bugüne değin
EPDK ve kentsel gaz şirketlerinden olumlu bir yanıt alınamamıştır. Bu düzensizliğin bir an önce
giderilmesi ve ülke çapında geçerli olacak yapım şartnameleri ve uygulama birliğinin tesis zorunludur.
EPDK’nın geçtiğimiz aylarda “Endüstriyel Tesisler Doğal gaz İç Tesisat Şartnamesinin”
ortaklaştırılmasına yönelik olarak yaptığı çağrı olumludur.Odamız,yoğun bir çalışmayla hazırladığı
şartname önerisini EPDK’ya ve kentsel gaz şirketlerine iletmiştir.Odamızın bu çalışmasının yanı sıra
“Konutlarda Doğal Gaz İç tesisat Şartnamesi” önerisi de,bu Kongrede ilgili tüm kesimlerin görüş ve
değerlendirmesine sunulmuştur.Odamızca benzer bir çalışma da,”Kentsel Doğal Gaz Dağıtım
Şebekeleri ve Servis Hatları Yapım Şartnamelerinin” ortaklaştırılmasıyla ilgili olarak yapılmış ve bu
Kongrede tartışmaya açılmıştır.
İGDAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili olarak yöneltilen sorular üzerine, Odamızca gerek bu hizmetin
kamusal bir hizmet olduğunu, gerekse bu alanda yapılacak çalışmalarda,kamu kurumu niteliğinde
anayasal bir meslek kuruluşu olan Odamızın yönetmelik ve düzenlemelerine uyulması gerektiğini
vurgulayan Oda görüşleri aşağıda aktarılmıştır.
“Doğal gaz piyasasında faaliyet yürütecek gerçek ve tüzel kişiler; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası
Yasası ve ona bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilmektedir. Bu Yasanın
Geçici 3. maddesinin b fıkrasına göre, “mülkiyeti belediyeye veya belediye şirketine ait olan mevcut
şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilikleri hazine garantili borçlarını ödeme şartıyla kamu hisselerini
yüzde yirmi veya altına düşürmekle” yükümlü kılınmışlardır. İGDAŞ’taki kamu hisselerinin
çoğunluğunun satılması buna dayalı bir uygulamadır.
Odamız, yerel yönetim hizmetlerinin kamusal hizmetler olduğu, bu hizmetlerin, kentin ve kent
halkının çıkarları doğrultusunda, kamu eliyle verilmesi gerektiği düşüncesindedir. Odamız, yerel
yönetim çalışmalarında şeffaflığın esas olmasını, yerel yönetimlerin özerkleştirilmesini, halkın
doğrudan katılımı üzerinden tasarlanmasını ve kentsel hizmetlerdeki ücret politikalarının piyasa
koşulları ve belediye yöneticilerinin insafına terk edilmeden, tüketici hakları korunarak tespit edilmesi
gereğini savunmuştur. Odamız, yerel yönetimlerce kent halkına verilen tüm hizmetlerin kamusal
hizmetler olduğunu ve kamu eliyle verilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
494

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Dolayısıyla Odamız, İGDAŞ v.b. kuruluşların özelleştirilmesine karşıdır. Odamız, kentsel doğal gaz
dağıtım ve işletme hizmetlerinin yerel yönetimlerin elinden alınarak özel şirketlere devredilmesini
yanlış bulmaktadır.
Öte yandan İstanbul Belediyesi İGDAŞ’taki tüm hisselerini satsa bile, yerel yönetim kuruluşu olarak
kentsel bir hizmet olan gaz temin ve satışı faaliyetlerinin kamu ve kent halkının çıkarları
doğrultusunda gerçekleşmesi yönündeki denetimden sorumlu olacaktır. Fakat özelleştirme uygulaması
ve hizmetlerin piyasaya açıldığı bir durumda bu denetimin yeterince yapılamayacağı açıktır.
Ancak İGDAŞ v.b. kuruluşların özelleştirilmesine karşı çıkmak, bu kuruluşlar ve özelde de İGDAŞ’ın
yanlışlarını onaylamak anlamına gelmez. Odamız, İGDAŞ’ın kent ve kent halkının çıkarları
doğrultusunda çalışması; İstanbul halkı, meslek örgütleri ve uzmanların görüş ve önerilerini dikkate
alması ve şeffaf olmasını savunmaktadır. Ancak süre gelen belediye ve İGDAŞ yönetimleri bu
doğrultuda çalışmamaktadır.
Doğal Gaz Piyasası Yasası ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde EPDK tarafından Gaz Dağıtım Şirketi
olarak yetkilendirilen İGDAŞ, EGO, GAZNET vb. firmalar, aynı zamanda, yetkili bulundukları
bölgelerde Proje, Müşavirlik, Kontrol Denetim, İç Tesisat, Yapım, Bakım–Onarım, Polietilen/Çelik
Servis Hattı v.b. konularda faaliyet yürütecek firmaları sertifikalandırmaktadır.
Doğal Gaz Sertifikalandırma Yönetmeliği’nde belirtilen İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile
ilgili başvurularda gerekli bilgi ve belgeler arasında, “Şirket Ortağı/Firma Sahibi veya çalışanı
Makina Mühendisine ait, Makina Mühendisleri Odası’ndan alınmış Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis
Yetki Belgesi” bulundurma koşulu bulunmaktadır.
Doğalgaz Piyasası Yasası ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tanımlanan doğalgaz piyasasında
“Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmeti” yürütmek suretiyle faaliyette bulunacak firmalarda en az
bir Makina Mühendisi istihdamı zorunluluğu ve Doğalgaz İç Tesisatı konusunda da Makina
Mühendisleri Odası’ndan alınmış “Doğal Gaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi” yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Gerek 6235 sayılı TMMOB Yasası ve gerekse diğer Yönetmelik ve mevzuatlarca üye sicillerini
tutmakla görevlendirilen MMO, her bir projenin mesleki denetimini yapmak ve yapılan projelerin o
meslek erbabınca yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir.
Ancak Doğal Gaz Piyasası Yasası’ndaki “düzenleme” ve “denetim” iddiasına karşın uygulamada
birçok sorunla karşılaşılmakta; bütün girişimlerimize rağmen, EPDK tarafından yetkilendirilen Gaz
Dağıtım Şirketlerinin uygulamalarında herhangi bir standardizasyon görülmemektedir.
Doğal Gaz Piyasası Yasası ve ilgili mevzuat gereğince “İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası” almak
suretiyle “Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmeti” yürütmek üzere yapılan başvurularda bu
firmalardan;
-

Makina Mühendisleri Odası SMM Büro Tescil Belgesi istenmediği,
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-

Makina Mühendislerince yapılan projelerde, MMO mesleki denetimi istenmediği ve bu yönde
girişimlerde bulunulmadığı,

-

Firmalarda Makina Mühendisi istihdamı ve sürekliliğinin kontrol edilmediği,

-

Firma yetkililerince “Gaz Dağıtım Şirketi” onayına sunulan projelerin gerçek meslek erbabınca
yapılıp yapılmadığının denetlenmediği,

-

Firmada tam gün esaslı çalışması gereken Makina Mühendislerinin birden fazla firmada çalıştığı,
hatta o ilde ikamet edip etmediğinin takip edilmediği,

-

Yürütülen proje faaliyetlerinde Oda Asgari Ücretinin takibinin yapılmadığı ve bu yolla üyeler
arasında haksız rekabete ve vergi sorunlarına neden olunduğu,

-

Yapılan tüm bu uygulamalarla hizmet kalitesinin düşürüldüğü görülmektedir.

Böylece doğal gaz piyasasında “Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmeti” yürüterek vergilerini
ödeyen meslektaşlarımız cezalandırılmış olmakta, tescilsiz bürolarda çalışma özendirilmekte,
vergilerde kayıpların artmasına katkıda bulunulmaktadır. Bu bürolarda çalışan mühendislere ilişkin
22.11.2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”
ile “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Hizmetleri Asgari Ücretleri
Yönetmeliği” hükümlerine ters uygulamalar yaygındır.
Yüz binlerce dönüşüm ve tadilatın yapıldığı İstanbul’da yerel gaz dağıtım şirketinden “İç Tesisat ve
Servis Hatları” konusunda sertifika alan 1.240 firmadan yalnızca 26’sının Odamızda kaydının
bulunması, İstanbul’daki kayıt dışılık oranının yüksekliğini göstermektedir.
EPDK tarafından tanımlı bir iş için yetkilendirilen ve aynı şekilde yetkisi kaldırılabilen bir işletmenin
piyasada kuralsızlığı ve usulsüzlüğü hakim kılması müdahale edilmesi gereken bir durumdur.
Gaz Dağıtım firmaları söz konusu uygulama ile ilgili Yasa ve Yönetmelikleri çiğneyerek suç
işledikleri için Odamızca EPDK’ya şikayet edilmişlerdir”
7. DOĞAL GAZ ALIM SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞMELERİN DEVRİ
Doğal gaz diğer enerji kaynakları gibi üretici ülkeler için stratejik bir kaynaktır. Belli başlı doğal gaz
üreticileri, bu stratejik kaynağı kendi ülkeleri için azami getiriyle değerlendirmek istemektedir. Rusya,
İran, örneklerinde görüleceği üzere, enerji politikaları,ülkelerin dış politikalarının önemli bir
unsurudur.
Son zamanlarda, özellikle Trakya’da yeni kuyularda doğal gaz bulunması, Karadeniz’de yürütülen
arama çalışmalarının ümit vermesi, Akçakoca Ereğli açıklarında TPAO tarafından doğal gaz
bulunması ve üretime başlanması v.b. olumlu gelişmelere karşın yerli üretim çok düşüktür ve Türkiye
doğal gaz ihtiyacının tamamına yakın bölümünü ithal etmektedir. Tedarikçiler ise Rusya, İran, Cezayir
ve Nijeryadır. Yeni bir erteleme olmaz ise,2007’de Azerbeycan’ın da tedarikçilere eklenmesi
beklenmektedir. Mısır gazının da Suriye-Türkiye boru hattının yapımının sonuçlanmasından
sonra,2008-2009’da devreye girmesi beklenmektedir.
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BOTAŞ’ın çeşitli ülkelerle doğal gaz alım sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmeler “ticari sır”
içerdikleri gerekçesiyle sürekli gizli tutulmuş ve kamuoyunun erişiminden saklanmıştır.
Bu sözleşmelerin,
“Eksiksiz uygulanmalar halinde Türkiye’yi milyarlarca dolarlık ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya
bırakabilecek “Al ya da Öde” koşullarının”,
“Öngörülen asgari temin şartına ve anlaşılan kompozisyon ve basınçta gaz temin edilmesi şartına
uyulmaması halinde uygulanacak cezalarla ilgili hükümlerinin”,
“Satın alınan gazın üçüncü ülkelere satışını önleyen hükümlerinin”,
“Gaz bedellerinin Rusya ile yapılan ilk anlaşmadaki gibi mal ve hizmet ihracıyla ödenmesini imkan
veren hükümler yerine nakit olarak yapılmasını şart koşan hükümlerinin”,
yanı sıra bir dizi aleyhte başka hükümler de içerdiği öne sürüle gelmiştir. Bu tespitlerin bazıları
Sayıştay raporlarında da yer almıştır.
Bu açıdan mevcut doğal gaz alım sözleşmelerinin konusunda uzman bir heyet eliyle ve ülke çıkarlarını
gözeten bir bakış açısıyla ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi ve tüm bu anlaşmaların “takrir-i müzakere
“konusu yapılarak aleyhteki hükümlerden arındırılması zorunludur. Bu çalışmalarda ilgili tüm
kesimlerin görüş ve önerileri alınmalıdır. Aynı şekilde, yeni doğal gaz anlaşmaları da, kapalı kapılar
ardında değil,şeffaf bir şekilde görüşülmeli ve kamuoyunun bilgisi ve onayı dahilinde yapılmalıdır.
DEVİR İHALELERİ
2002 yılında IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda “15 günde 15 yasa” aceleciliği ile
çıkarılan yasalardan biri olan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre 2009 yılına kadar
BOTAŞ’ın alım sözleşmelerinin her yıl % 10’unun ihale yoluyla özel kuruluşlara devredilmesi
öngörülmektedir. Devirlerle ilgili olarak BOTAŞ 04.11.2004 tarihinde bir ihale duyurusu yapmıştır.
Buna göre toplam ithalatın 16 milyar m3’lük bölümü, her biri 250 m3’lük 48 parça, ihale duyurusunun
terminolojisi ile 48 “lot” olarak devir edilecektir. Her bir parçanın devir bedeli 500.000 USD’den daha
aşağıda olmamak üzere ihalede belirlenecek ve en yüksek devir bedelini veren firma devir hakkını
alacaktır. Böylece Doğal Gaz ithalatındaki BOTAŞ tekeli özel sektöre ve piyasaya devredilmiş
olacaktır.
BOTAŞ’ın bu şekilde çıktığı ihaleler, “gaz satan ülkelerin BOTAŞ’la yaptıkları satış anlaşmalarını
üçüncü kişilere devretmede isteksiz olmaları nedeni ile” birkaç kez ertelenmiştir. 2005 Haziran’ında,
TBMM tatile girmeden hızla görüşülen ve yasalaşan torba ve çorba bir yasa paketine yapılan bir
ekleme ile “Doğal Gaz alım sözleşmeleri devir ihalelerine girecek şirketlerin sözleşmeyi devredecek
gaz şirketinden onay almaları” zorunluluğu getirilmiştir. Böylece BOTAŞ’ın ihalelerini ancak gaz
sözleşmelerini devretmeleri söz konusu olan GAZPROM, NIGC, SONATRAC ve Nijerya’daki gaz
şirketinin uygun göreceği şirketlerin katılımına imkan tanımıştır. Sonuçta yalnızca GAZPROM’un
devredeceği 15 lotluk 4 milyar m3 Rusya Batı Hattı gaz sözleşmeleri devir ihalesine GAZPROM’un
uygun gördüğü 4 firma katılmıştır.İhale kararında,tüm teklifçi firmaların devir bedellerini lot başına 2
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milyon dolara yükseltmeleri kaydıyla, sırasıyla sözleşmelerin bir LOT’unun SHELL ENERJİ, üç
LOT’unun BOSPHORUS GAZ, on LOT’unun ENERCO ENERJİ iki LOT’unun ise AVRASYA
Enerji firması tarafından üstlenilmesi öngörülmüştür.Uzun süren görüşmeler sonrasında,Shell Enerji
bir lot (250 milyon m3) sözleşmeyi 2 milyon USD bedelle devri için BOTAŞ’la sözleşme
imzalamıştır.Şimdi ikinci sırada yer alan Bosphorus GAZ’la sözleşme görüşmeleri
sürdürülmektedir.Bosphorus Gazı,Enerco Enerji ve Avrasya Enerji izleyecektir.
Bu süreçte,doğal gaz devir sözleşmelerini üstlenmeyi öngören şirketlerin önderliğinde Doğal Gaz
İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği-DİVİD kurulmuştur.
Devir edilecek doğal gaz alım sözleşmelerinin tutarı 4 milyar m3’dür.Bu rakam, EPDK’nın 2007 için
öngördüğü 36.2 milyar m3 tüketim tahminin %11’i mertebesindedir. Sancılı ve zahmetli bir süreç olan
doğal gaz alım sözleşmelerinin devri yerine, doğal gaz ithalatına konan sınırlamaların kaldırılması
daha uygun bir seçenek olacaktır.Böylece daha ucuza doğal gaz ithal edeceğini iddia eden çevrelerin
iddialarının ne denli gerçekçi olduğu da ortaya çıkacaktır.
8. PİYASA AKTÖRLERİNİN FAALİYETLERİ
8.1 Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ve GAZBİR
4646 sayılı yasaya göre doğal gaz piyasasının en önemli aktörlerinden biri, kentsel doğal gaz dağıtım
lisansı alan şirketlerdir.
İlk başta kentsel gaz şirketlerinin en fazla iki kentin lisans hakkını alması öngörülmüşken, bu
sayı16.10.2003 tarih ve 219/13 sayılı Kurul kararıyla önce beşe, daha sonra da 20.10.2005 tarih ve 588
sayılı Kurul kararıyla sekize, en son 24.8.2006 tarih ve 897/7 sayılı kararla onbire çıkarılmıştır. Bu
düzenlemeyle bugün kentsel doğal gaz şirketlerinin büyük bir bölümü Aksa-Anadolu Gaz, Zorlu
Enerji, Enerji Yatırım Holding ve Arsan gruplarınca kontrol edilmektedir. İlk başta çıkılan lisans
ihalelerinde lisans sınırları yalnızca bir kent ve o kentin belediye sınırlarıyla sınırlı iken, daha sonra
lisans sınırları bir çok kenti ve en son Mersin’den İskenderun’a tüm Çukurova Bölgesini genişletecek
kadar genişletilmiştir. Kentsel doğal gaz dağıtım şirketleri lehine bir başka düzenleme de, 27.12.2004
tarih ve 408 sayılı Kurul kararıyla serbest tüketici sınırlarının 1 milyon m³’den 15 milyon m³’e
çıkarılarak, bu rakamın altında tüketimi olan tüm kuruluşların kentsel gaz dağıtım şirketinin abone
olmasının zorunlu hale getirilmesidir.
GAZBİR
03.09.2004 tarihinde kentsel doğal gaz dağıtım şirketlerini temsilen Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği
(GAZBİR) kurulmuştur. GAZBİR’in 21.05.2005-27.05.2006 dönemini kapsayan Faaliyet Raporunda
belirtildiği üzere, bu dönemde EPDK, ETKB ve BOTAŞ’la kurulan ilişkilerde,GAZBİR’e üye kentsel
gaz dağıtım şirketlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ilgililere iletilmiştir. GAZBİR’in
21.04.2006’da Antalya’da düzenlediği ve EPDK yetkililerinin de katıldığı “1. Enerji Piyasa ve Doğal
Gaz Dağıtım Sektörü Stratejik Değerlendirme Toplantısı” sonrasında EPDK’dan bir dizi talebi
olmuştur. Bu talepler içinde, bazı piyasa faaliyetlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki
talepler bulunmaktadır.
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“–Halen CNG ve LNG uygulamalarında şebeke ve iç tesisatlarını herhangi bir kontrol mekanizmasına
tabi olmamasının sakıncalı olduğu, bu nedenle ilgili mevzuatta “Dağıtım Lisans Bölgesi içindeki
OSB’lerde bulunan ve yapılacak her türlü şebeke ve iç tesisatlar ile CN ve LNG kullanılan tesislerde
yapılacak iç tesisatların proje onay, şebeke kontrol ve onay, tesisat kontrol ve onay yetkisinin” lisans
sahibi doğal gaz dağıtım şirketine verilmesi talebi,”
“–Abonelerden alınan güvence bedelinin müşterilerin iki ay süredeki tüketimini karşılayacak düzeyde
olmasına yönelik düzenleme talebi,”
“–Dağıtım şirketlerinin dağıtım lisans alanında yer almasına rağmen her hangi bir lisans bağlanmadan
OSB’ler tarafından işletilmekte olan RMS-A istasyonlarının ve lisans bölgelerine ve lisans bölgelerine
çok yakın olan ve BOTAŞ tarafından işletilen RM-A istasyonlarının doğal gaz dağıtım şirketlerine
devri talebi,”
Bu son talep oldukça ilgi çekicidir. Dağıtım şirketleri lisans sınırları içindeki BOTAŞ yatırımları olan
boru hatları ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarını bedellerini ödeyerek devralmışlardır. Şimdi ise,
lisans sınırları içinde ve dışında olan ve bedelleri yatırımcı kuruluş ve/veya OSB tarafından ödenen
basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarının kendilerine devir edilmesini istemektedirler. Karşılanması
haline bu talebi,OSB’lerin işlettiği şebekelerin ve BOTAŞ’tan doğrudan gaz satın alan sanayi
kuruluşların bağlantı hatlarının devri izleyebilir.
GAZBİR’in amacı Faaliyet Raporu’nda şu sözlerle ifade edilmektedir.”Doğal gaz dağıtım sektörünün
gelişimi ile paralel olan sektör yapılanmasının ivme kazandığı bu dönemde, dağıtım şirketlerinin
menfaatlerinin yeterince korunduğu bir piyasa oluşumuna katkı, dağıtım şirketlerinin bireysel
çabalarından çok, bu şirketleri örgütlü bir şekilde temsil eden bir organizasyon olan GAZBİR
vasıtasıyla sağlanabilecektir.” Kentsel gaz şirketlerinin tamamına yakın bir bölümünün üyesi olduğu
GAZBİR’in sektörün ve piyasa faaliyetlerinin üyelerinin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi için
faaliyetlerini sürdüreceği açıktır.
8.2 Türkiye Kojenerasyon Derneği
Türkiye Kojenerasyon Derneği, doğal gazda yüksek fiyat artışlarının elektrik üretim şirketlerinde
işletme zararlarına neden olduğunu öne sürmektedir. Derneğin Genel Başkanı Özkan AĞIŞ’ın Enerji
ve Kojenerasyon Dergisi’nin Nisan 2006 tarihli sayısında yayınlanan makalesinde, Mart 2004–Mart
2006 dönemini kapsayan iki yıllık dönemde, doğal gaz fiyatlarının % 57 oranında arttığını, yakıttaki
bu artışın genel üretim maliyetini % 43 oranında artırdığını belirtmektedir.
Derneğin sorunun çözümü için dile getirdiği öneriler ise, piyasada yeni düzenlemeler öngörmektedir.
Bu talepler arasında BOTAŞ’ın doğal gazı elektrik üreticilerine BOTAŞ alış fiyatlarıyla satması,
başka bir deyişle gazı elektrik üreticilerine alış fiyatıyla satarak, işletme maliyetlerini işletme zararı
olarak üstlenmesini yer almaktadır. Bu talep elektrik üreticilerin kar edebilmesi için BOTAŞ’ın zarar
etmesi anlamına gelmektedir.
Elektrik iletim, dağıtım, işletme ve katkı paylarının indirilmesini talep etmektedir. Benzer bir talep
Elektrik Üreticileri Derneği tarafından da dile getirilmektedir.
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Özkan AĞIŞ, Doğal Gaz Dergisinin Mayıs 2006 tarihli sayısındaki makalesinde ise doğal gaz
fiyatlarındaki yükselmeyi piyasada BOTAŞ’ın tekel olmasına bağlamaktadır. AĞIŞ piyasada
liberalleşme doğrultusunda atılacak adımlarla:
BOTAŞ ağırlıklı rekabetten uzak tekelci pazarın gideceğini ve özel ve tüzel kişiler ağırlıklı liberal
doğal gaz pazarının başlayacağını,
Serbest tüketicilerin gaz tedarikçini seçme hakkını kazanacağını ve piyasada oluşan rekabetle
doğal gaz fiyatlarının aşağıya çekilebileceğini,
BOTAŞ’ın anlaşma yaptığı satıcıların dışında daha başka satıcılar da gazını Türkiye’de
pazarlayabilme hak ve yetkisini alacağı için doğalgazda arz güvenliği sağlanacağını,
öne sürmektedir.
Özkan AĞIŞ’ın görüşleri oldukça tartışmalıdır. Kojenerasyon tesislerinin yakıt maliyeti artmış da
olsa,bu tesislerin gelirleri kendi ihtiyaçları ve satış amaçlı ürettikleri elektriğin yanı sıra ürettikleri
buharında bir ekonomik değeri vardır ve Kojenerasyon Derneği’nin hesaplarında üretilen buharın
ekonomik değeri dikkate alınmamaktadır.
Öte yanda BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarında kayda değer bir marj olmadığı gibi, petrol fiyatlarındaki
artış nedeniyle fiyatı dünya ölçeğinde artan doğal gazı zararına sattığı bir ortamda, özelleştirilecek
BOTAŞ’ı devir alacak özel tüzel kişilerin gaz fiyatlarını nasıl aşağıya indireceği ve Rusya, İran vb.
belli başlı gaz satıcıların dışında, gazı ucuza satacak tedarikçileri nereden bulacakları da merak
konusudur.
EPDK,13.04.2006 tarih ve 725 sayılı sayılı kararıyla ithalat lisansı almak kaydıyla, BOTAŞ’ın mevcut
sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatla ilgili esaslar belirlenmiştir.
Buna göre, BOTAŞ’ın öngörülen ithalatın yapılmasının mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri
ifa etmesinin engel teşkil edeceği ve ithal edilecek gazın sisteme girişinin ciddi ekonomik ve mali
güçlüklere neden olacağının bildirilmesi haricinde ithalat mümkün olabilecektir.
Bu düzenleme kapsamında ithalat talebinde bulunulduğuna ilişkin bir bilgi kamuoyuna ulaşmamıştır.
02.08.2006 tarihli Dünya Gazetesinde yer alan haberde TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Soner
AKSOY’un “BOTAŞ dışında da ithalat yapılmasını önerdiği” bildirilmektedir. Bu tür bir ithalat talebi
başvurusunun EPDK’ya yapılması halinde, EPDK BOTAŞ’tan görüş soracak ve böylece BOTAŞ
dışında, BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkelerden başka bir kaynaktan yapılacak bir
ithalat girişiminin, “BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ifa etmesinin önünde
engel teşkil edip etmeyeceği ve ithal edilecek gazın sisteme girişinin ciddi ekonomik ve mali
güçlüklere neden olup–olmayacağı” konusunda BOTAŞ’ın görüşleri ortaya çıkacaktır.
8.3 Elektrik Üreticileri Derneği
Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Önder Karaduman basına yaptığı çeşitli açıklamalarda, doğal
gaza dayalı elektrik üretim tesislerinin gaz fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zarar ettiğini, acilen doğal
gaz fiyatlarının düşürülmesini ve elektrik fiyatlarının arttırılmasını talep etmiştir. Bu talepler,
BOTAŞ’ın elektrik üreticilerini sübvanse etmesi ve zararına gaz satması noktasına kadar varmıştır.
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9. KAMUSAL PLANLAMA
Temmuz ayında Bursa’da bir santralde çıkan arıza sonrası bazı özel kesim elektrik üreticilerin de zarar
ettikleri gerekçesiyle üretimi durdurmalarıyla,bir çok il saatlerce karanlıkta kalmıştı.Bu olay
sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verilmişti.
“Yaşanan olayda Türkiye, özelleştirme işlemini tamamlayamamış olması nedeniyle yine de şanslı
konumdadır. Kamu santralleri olan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy’ün kontrol yetkisi hala kamunun
elindedir ve böyle bir kesinti sırasında devreye alınabilmişlerdir. Elektrik üretimindeki payları çok
düşük olan otoprodüktörlerin tercihleri bile böylesi bir sıkıntı yaratabiliyorsa, elektrik alanının
tamamen piyasaya bırakılması durumunda özel sektörün doğal olarak kar öncelikli tercihler yapması
karşısında Türkiye’nin hangi koşullarla karşı karşıya kalacağı açıktır.
Elektrik alanına, yalnızca otoprodüktörler, yalnızca yap-işletler, yalnızca rüzgar santralleri, yalnızca
yap-işlet-devretler, yalnızca iletim ve dağıtım hatları, yalnızca mobil santraller gibi sınırlandırılmış
bakış açılarıyla yaklaşmak, bu alandaki sorunları çözmek yerine daha da derinleştirmektedir.
Hükümet, bütüncül ve kamusal bir yaklaşım yerine, tek tek parçaları ele alınmakta, “O dönemin
koşullarında böyle anlaşmalar imzalanmış, anlamak lazım” mantığıyla bu alandaki kaosu
sürdürmektedir.
Bir kamu hizmeti olan elektrik alanı, yaşadığımız elektrik kesintisi olayında da görüldüğü gibi, termik
santralleri, doğalgaz santralleri, trafoları, dağıtım şebekeleri ile birlikte bir bütündür. Bu bütünün
parçalanmış olması ülkemize yarar değil, zarar getirmektedir. Birkaç yıl sonra kamunun yatırım
yapması zaten bir zorunluluk haline gelecektir. Daha fazla sistemde tahribat yaratmadan hemen, şimdi,
acil olarak kamusal çözümler üretilmesi gerekmektedir.”
Çok haklı bir açıklama olan bu görüşler doğal gaz sektörü için de geçerlidir. Çağdaş bir enerji kaynağı
olarak doğal gazı kullanmak da kamusal bir haktır ve kentsel dağıtım hizmetleri özel şirketler eliyle
verilse de, kamusal bir hizmettir. Doğal gaz sistemi de, ülke girişlerindeki ölçüm istasyonları, iletim ve
dağıtım şebekeleri, bu şebekelerdeki kompresör istasyonları, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları,
pig istasyonları, vana grupları v.b. birçok bileşenden oluşur. Bu faaliyetlerde bir planlama,eşgüdüm ve
denetim zorunludur.sistemin parçalar haline bölünmesi, her bir parçanın, ithalat,iletim, toptan satış,
dağıtım,depolama vb. faaliyetler üzerinden özelleştirilmesi ve çok sayıda özel şirket eliyle
gerçekleştirilmesi de, eşgüdümü zorlaştıracak ve planlamayı güçleştirecektir. Kaldı ki,doğal gaz
depolama tesisi kurmak özel sektörün de gerçekleştirilebileceği bir faaliyetken ve ithalatçı ve toptan
satış şirketleri için belirli olanda depolama zorunluluğu var iken, hiçbir özel sektör kuruluşu buna
yönelmemiştir. Hal böyleyken şimdi bazı özel sektör kuruluşlarının TPAO ve BOTAŞ’ın süren doğal
gaz depolama tesisi yatırımlarının kendilerine devir edilmelerini talep etmeleri, samimi olmayan bir
hazıra konma davranışıdır.
Doğal gazda talep ve tüketim tahminleri, arz planlaması önemlidir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Enerji, toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren insan ve toplum yaşamı için vazgeçilmezdir.
Gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyacı ile birlikte geleneksel enerji kaynakları toplumun enerji
ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır.. Toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ve kamusal bir
hizmet olan enerjiye yönelik ihtiyacın belirlenmesi, karşılanması, iletilmesi, kısacası enerjide planlama
yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke ve toplum yararı doğrultusunda Türkiye’nin enerji
politikalarının belirlenmesinde yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması,
teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda üyelerinin ve konunun uzmanlarının
birikimlerini sunabileceği, tartışabileceği, çözüm önerileri üretebileceği çeşitli platformlar
oluşturmaktadır. Bu ortam ve çalışmalarda ortaya çıkan saptama ve önerilerden hareketle Türkiye’de
doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırıldığı günümüzde, sürece ve uygulanan politikalara ilişkin
önerilerimiz genel taraflarıyla aşağıda sunulmaktadır.
1. Ülkemizde enerji sektöründe 20 yıldır uygulana gelen politikalarla toplumsal ihtiyaçlar ve
bunların karşılanabilirliliği arasındaki açı her geçen gün daha da artmaktadır. İzlenen özelleştirme
politikaları esas itibariyle sermayenin azami kâr hırsını tatmin etme işlevi görmektedir. Oysa
enerjinin toplumsal bir hizmet alanı olduğu bu alanda yapılan tüm çalışmalarda dikkate alınması
gereken bir temel bir ilke olmalıdır..
2. Ülkemiz gerçekleri de göz önüne alınmak şartıyla, enerji sektörünün gerek stratejik önemi gerekse
kaynakların rasyonel kullanımı açısından düzenleme, planlama, eşgüdüm ve denetleme
faaliyetlerinin koordinasyonu açısından merkezi bir yapıya ihtiyacı vardır. Enerji sektörüne
yönelik politikaların belirlenmesinde toplumun tüm kesimlerinin ve konunun tüm taraflarının
görüşleri alınmalı ve söz konusu merkezi yapı özerk bir statüde olmalıdır. Genel olarak enerji
planlaması, özel olarak elektrik enerjisi ve doğal gaz üretimi ve tüketimi planlamasında, politika
ve önceliklerin tartışılıp, yeniden belirleneceği geniş katılımlı bir platform oluşturulmalıdır. Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nde ilgili tüm taraflar temsil edilmeli ve bu kuruluşa Ulusal
Enerji Enstitüsü kimliği verilmelidir.
3. Türkiye’nin enerji envanteri çıkarılmalıdır. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal kaynaklara ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Elektrik enerjisi üretiminde ülke ölçeğinde
geçerli olacak bir Master Plan uygulanmalıdır.
4. Doğal gaz teminine ve dağıtımına yönelik projeleri yüksek maliyetli yatırımlardır. Bu nedenle
doğal gaz temini, gerekli iletim ve dağıtım tesislerinin inşası bir bütünlük içinde ele alınmalı ve
tüm yatırım aşamaları bir plan dahilinde eşgüdüm içinde gerçekleştirilmelidir.
5. Ulusal enerji sektörünün öncelikli temel gereksinimlerinin doğru saptanmasıyla, doğal gaz
alanında da kısa ve uzun erimli enerji yatırımlarının zamanında gerçekleşmesine dönük uygun
politikalar ve kurumsal düzenlemeler yaşama geçirilmelidir.
6. Arz yaratma ve/veya arz kaybının önlenmesi ile genel hedeflerin birbirlerine uyumlu olarak ve
dünya koşullarının göz önüne alınacağı kısa, orta ve uzun dönem ulusal makro-ekonomik planlara
ve enerji politikalarına uygunluğu sağlanmalıdır. Arz güvenilirliği dünya ve ülke içi boyutları ile
çok iyi incelenmeli ve tanımlanmalıdır.
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7. Doğal gazla ilgili kurumlar çalışmalarında şeffaflaşmalı, bilgilerin yaygınlaşması, herkesçe
erişilebilir ve kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Doğal gaz temin politikalarının belirlenmesinde
kapalı kapılar ardındaki gizli diplomasi yerine, ilgili tüm kesimlerin katılacağı ulusal strateji
belirlenmesi çabalarına ağırlık verilmelidir.
8. İthal edilen ve dışa bağımlı bir enerji kaynağı olan doğal gazın sektörel kullanım öncelikleri
tartışmaya açılmalıdır. Bu anlamda, ulusal düzeyde tartışmalar yapacak, stratejiyi belirleyecek
yetkili kuruluş olarak, oluşum, yönetim ve denetiminde doğal gazla ilgili tüm kesimlerin temsil
edildiği Doğal Gaz Enstitüsü’nün oluşturulması ve bu Enstitünün alt kollarının bir an önce
çalışmaya başlaması zorunludur.
9. Mevcut doğal gaz alım sözleşmeleri “takrir-i müzakere” konusu yapılmalı, anlaşmalarda fiyat,
alınmayan gazın bedelinin ödenmesi, ödemelerin nakit olarak yapılması, gazın üçüncü ülkelere
satılmasının önlenmesi vb. Türkiye aleyhine şartlar iptal edilmelidir.
10. Satın alınan gaz bedellerinin mal ve hizmet ihracıyla ödenmesi sağlanmalıdır.
11. Gaz teslimatlarında ihracatçı ülkelerden kaynaklanan eksiklikler ve aksamalar tazminat konusu
olmalıdır. İhracatçı ülkelerin günlük, aylık, yıllık satış miktarlarını taahhüt etmeleri sağlanmalıdır.
12. BOTAŞ’ın yürüttüğü fazla gaz arzını Yunanistan üzerinden İtalya’ya, Bulgaristan, Romanya
Macaristan, Avusturya üzerinden Orta Avrupa’ya ulaştırmayı öngören projeler desteklenmelidir.
13. Doğal gazda Rusya’ya bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli, arz
kaynaklarının çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.
14. Azerbaycan’dan yapılacak gaz ithalatının artırılma imkanları araştırılmalıdır. Türkmenistan’dan ve
Mısır’dan ülkemize doğru boru hattı tesisi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Doğal Gaz ithal
edilecek ülkelere Irak’ın eklenmesine çalışılmalıdır.
15. Kısa vadede Rusya ve İran’dan kaynaklanabilecek herhangi bir gaz kısıntısına karşı Cezayir ve
Nijerya’dan LNG ithalatında artış imkanları araştırılmalı, uluslararası spot piyasadan LNG alımı
programlanmalıdır.
16. Yerli doğal gaz üretiminin artırılmasına çalışılmalıdır. Zonguldak taşkömürü sahalarındaki
metanın ticari olarak kullanım imkanları sağlanmalıdır. TPAO’nun Karadeniz’deki ve ülkenin
bütünündeki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları desteklenmelidir. TPAO’nun ürettiği petrol ve
doğal gazdan elde ettiği gelirleri, yeni arama çalışmalarına harcamasına imkan veren yasal
düzenlemeler yapılmalıdır. Zonguldak taş kömürü sahalarında olduğu bildirilen kaynakların
araştırılması sonuçlandırılmalı ve bir an önce üretime geçilmelidir.
17. BOTAŞ’ın mevcut Doğal Gaz sözleşmelerinin özel kuruluşlara devrine son verilmelidir.
18. Doğal gaz ithalatı ile ülke ihtiyaçları arasında bir açık söz konusu olduğunda, kentlerin ve
sanayinin gazı kesilmemeli, doğal gaz yakıtlı elektrik üretim santrallerine verilen gazda kesinti
yapılmalıdır.
19. Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi yatırımı bir an önce tam kapasitede işletmeye alınmalı;
2000 yılından beri sürüncemede kalan Tuz Gölü Depolama Tesislerinin Projesinde yapım
çalışmalarına ivedilikle başlanmalı, yeni doğal gaz depolama alanları araştırılmalıdır.
20. Doğal Gazla ilgili politika ve önceliklerin belirlenmesinde etkin konumda olacak Enerji Piyasası
Kurumu’nun çalışmalarına Meslek Odalarının düzenli katkısı sağlanmalıdır.
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21. Kentsel dağıtım şebekelerinde, bina servis bağlantılarında, bina iç tesisatlarında, gazın yıllardır
kullanıldığı kentlerdeki uygulamalar ve deneyimin ışığında, bütün ülke çapında geçerli ve zorunlu
olacak:
Ulusal kentsel gaz dağıtım şebekesi tasarım ve yapım standartları ve şartnameleri,
Ulusal bina servis bağlantı standartları ve şartnameleri,
Ulusal bina iç tesisat standartları ve şartnameleri,
Ulusal endüstriyel tesis Doğal Gaz dönüşüm standartları ve şartnameleri,
EPDK koordinasyonunda,Odamız tarafından hazırlanan taslaklar esas alınarak gaz şirketleri, meslek
odaları ve uzmanlık örgütlerinin katılımıyla kesinleştirilmeli ve bir an önce uygulamaya
konulmalıdır.
23. Elektrik enerjisi üretiminde yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir.
Elektrik üretimi içinde Doğal Gazın payı mutlaka düşürülmelidir.
24. Doğal Gaza bağımlı enerji politikalarından bir an önce vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımıza yatırımlar yapılmalıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız ülke ihtiyacının
büyük bir bölümünü karşılayacak potansiyeldedir. Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımızın kullanımının özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu kaynakların kullanımı ile
elektrik enerjisi üretim sistemlerini oluşturan malzeme, cihaz ve ekipmanların yerli üretim
koşullarının oluşturulması ve bu alanda teknoloji üretebilir bir seviyeye ulaşmamız sağlanmalıdır.
Yenilenebilir Enerji Yasası uyarınca gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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EK
ENERJİ PİYASASI ÜST KURULU ÇALIŞMALARI
Çalışmalarını 2002 yılı içerisinde yoğunlaştıran EPDK’nın Doğal Gaz Piyasası Yasası uyarınca
yayımladığı yönetmelik ve kararların dökümü aşağıdadır.
DOĞAL GAZ PİYASASI YASAL MEVZUATI
KANUN

Kanun No

Kabul Tarihi
18.04.2001

Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646
Resmi Gazete Yayın
Tarihi

Resmi Gazete
Numarası

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

03.11.2002

24925

Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği

26.10.2002

24918

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

26.10.2002

24918

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

26.09.2002

24888

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

25.09.2002

24887

Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

18.09.2002

24880

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

07.09.2002

24869

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve

28.01.2003

25007

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İhale Yönetmeliği

17.07.2002

24818

YÖNETMELİKLER
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Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları
Tarih
08/02/2007

No
1092

Konusu
Çukurova Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale ilanının kapsamı genişletilmesine İlişkin

18/01/2007

1064/11

21/12/2006

1032

14/12/2006

1027

14/12/2006

1022

14/12/2006

1021

12/12/2006

1009

19/10/2006

957/10

12/10/2006

946

21/09/2006

926/2

21/09/2006

922/7

Dağıtım lisansı sahibi ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve
Taahhüt A.Ş.nin düzeltme katsayısı uygulaması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 21/09/2006 tarihli Kurul kararı.

24/08/2006

897/7

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24/08/2006 tarihli Kurul kararı.

20/07/2006

833

08/06/2006

780

Doğal gaz piyasasındaki serbest tüketicilere ve 2006 yılında uygulanacak serbest
tüketici olma sınırına ilişkin
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) 2006 yılı transit doğal gaz iletimi
dahil ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanmasına ilişkin

25/01/2007

1072

08/06/2006 tarihli ve 780 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir

17/08/2006

865

04/05/2006

744

13/04/2006

725

13/04/2006

720/12

19/03/2006

680

24/02/2006

670

09/02/2006

652

25/01/2006

640/19

24/01/2006

638

05/01/2006

632

05/01/2006

630/21

29/12/2005

629

27/12/2005

617

27/12/2005

616

27/12/2005

615

27/12/2005

614

15/12/2005

596

2007 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini
Doğal Gaz Piyasasındaki serbest tüketicilere ve 2007 yılında uygulanacak serbest
tüketici olma sınırına ilişkin
Doğal Gaz Piyasasında 2007 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin
Doğal Gaz Piyasasında 2007 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika
yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin
Doğal Gaz Piyasasında 2007 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans,
lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin
Doğal gaz piyasası ile ilgili iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye
alma işlemleri ile ilgili
HSV Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin,
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan doğal gaz
kullanıcılarına hizmet veren iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden “OSB Altyapı
Proje Bedeli” adı altında mevzuatta yeri olmayan bir bedel alması hususu
Çukurova Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale ilanı değiştirilmiştir.

08/06/2006 tarihli ve 780 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir
Adıyaman Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale ilanının kapsamı genişletilmesine
İlişkin
BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden
yapılacak ithalat için yapılacak müracaatlara ve müracaatların değerlendirilmesine
ilişkin
Çorum Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin (ÇORUMGAZ) dağıtım bölgesinin
Sungurlu şehrini de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin
Doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile
dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin
Denetim İhalesi Genel Yeterlilik İlanının ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Denetimi
Usul Esaslarına İlişkin
Doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile
dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin
İnegöl Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İNGAZ) dağıtım bölgesinin
Yenişehir şehrini de kapsayacak şekilde genişletilmesine İlişkin Kurul Kararı
Cumhuriyet Halk Partisi adına vekaleten Avukat Erbaşar ÖZSOY tarafından
Kurumumuza hitaben yazılan dilekçelere ilişkin cevabın Başkanlık tarafından
verilmesi
2006 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim tahminine İlişkin Kurul Kararı
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına
Doğal Gaz Piyasasındaki serbest tüketicilere ve 2006 yılında uygulanacak serbest
tüketici olma sınırına ilişkin
Doğal gaz piyasası ile ilgili iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye
alma işlemleri ile ilgili
01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere perakende satış tarifesi ile ilgili
01/01/2006 tarihinden bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar
uygulanmak üzere, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) toptan satış tarifesi hakkında
1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı
tarifeleri hakkında
01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile ilgili toptan
satış tarifesi hakkında
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07/12/2005

589

07/12/2005

588

20/10/2005

565/32

29/09/2005

556

16/07/2005

510

01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile ilgili
depolama tarifesi hakkında
“Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş
Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)” kapsamında, 01/01/2006 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası İletim ve Sevkiyat Kontrolüne ait tarifeler
hakkında
Doğal Gaz Piyasasında faaliyet yapan Dağıtım Şirketlerinin lisans sahibi
olabilecekleri şehir sayısı
19/11/2004 tarihli ve 25645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
09/11/2004 tarihli ve 384 sayılı Kurul Kararı değişikliği
Doğal Gaz Piyasası 510 Sayılı Kurul Kararı

16/06/2005

499

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 2005 yılı transit doğal
gaz iletimi dahil ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanmasına ilişkin

20/04/2006

731

16/06/2005 tarihli ve 499 sayılı Kurul Kararı değişikliği

02/06/2005

494

12/05/2005

487/2

25/04/2005

479/5

21/04/2005

477

08/04/2005

472-38

24/03/2005

466

17/02/2005

437

11/01/2005

420

Doğal gaz toptan satış lisansı sahibi Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye
Şubesi’nin denetimine İlişkin
Depolama lisansı sahibi BOTAŞ’ın Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi ilçesinde kurulu
bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tesisinde LNG çıkış noktası kapasitesi
tahsisatına ilişkin
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 8/4/2005 tarihli toplantısında; 28/09/2004 tarihli
ve 369/31 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma neticesinde Enerji Uzmanı
Abdullah TARHAN tarafından düzenlenen 04/02/2005 tarihli ve DDB.200/6-1 sayılı
Soruşturma Raporu ile EGO Genel Müdürlüğü’nün yazılı savunması ve Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve lisans sahibinin savunmasına ilişkin
1/4/2005 tarihinden itibaren 31/12/2005 tarihine kadar uygulanmak üzere, doğal
gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri hakkında
Doğal gaz piyasası ile ilgili tarifelerde, her ay üst sınırların hesaplanmasında
kullanılan, Üretici Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) kullanılmasına İlişkin
2005 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini

11/01/2005

419

Doğal gaz şebekelerine yapılacak bağlantılara ilişkin(son hali)

30/12/2004

415

27/12/2004

409

27/12/2004

408

27/12/2004

407

21/12/2004

402

Doğal Gaz Piyasasındaki serbest tüketicilere ve 2005 yılında uygulanacak serbest
tüketici olma sınırına ilişkin
Doğal gaz piyasası ile ilgili iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye
alma işlemleri ile ilgili
Doğal gaz piyasası ile ilgili toptan satış tarifesi hakkında

21/12/2004

401

Doğal gaz piyasası ile ilgili depolama tarifesi hakkında

21/12/2004

400

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) toptan satış tarifesi hakkında

14/12/2004

397

09/11/2004

384

12/10/2004

374

27/09/2004
17/08/2004

368
356/20

20/07/2004

349

Doğal Gaz Piyasasında 2005 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin

20/07/2004

348

Doğal Gaz Piyasasında 2005 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika
yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin

Doğal Gaz Piyasası, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde
oluşturulmuş olan serbest bölgelerin doğal gaz temini ve kullanımıyla ilgili Karar
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Denetimi Usul Esaslarına İlişkin Karar

01/01/2005 tarihinden bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar
uygulanmak üzere perakende satış tarifesi ile ilgili
Doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri hakkında Karar

Dağıtım bölgelerindeki serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapmakta olan
tedarikçilere uygulanacak taşıma bedelinin belirlenmesinin açıklığa kavuşturulması
ile ilgili
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından mevcut doğal
gaz alım veya satış sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve
yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi amacıyla yapılan ihaleler için ithalat lisans
yeterlik sahibi şirketlerin belirlenmesi ve ihale neticesi Kurum’a yapılacak ithalat
lisans başvuruları hakkında
Doğal gaz piyasası ile ilgili iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye
alma işlemleri ile ilgili
Doğal Gaz Piyasasında taşıma bedeline ilişkin
BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar
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20/07/2004

22/07/2004

347
342

Doğal Gaz Piyasasında 2005 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans,
lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış tarifesi hakkında
Manisa Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi ilanına ilişkin
Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve Eskişehir
Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından
özelleştirme sonrası uygulanacak olan birim hizmet ve amortisman bedelleri
hakkında
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin (BOTAŞ) 2004 yılı transit doğal gaz iletimi
dahil ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanmasına ilişkin
12/02/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
10/02/2004 tarihli ve 297 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir
12/02/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
10/02/2004 tarihli ve 297 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir
12/02/2004 tarihli ve 25371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
10/02/2004 tarihli ve 297 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir
Doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri hakkında
Doğal gaz piyasası ile ilgili tarifeler hakkında
2004 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminine ilişkin
5 Mart 2003 tarihli ve 25039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/2/2003 tarihli
ve 97 sayılı kurul kararında değişiklik yapılmasına ilişkin
1/1/2004 tarihinden 1/2/2004 tarihine kadar uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası
ile ilgili tarifeler hakkında
2004 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika sureti
çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin kurul kararı (Karar No: 258, Karar
Tarihi: 19/12/2003)
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 8 inci maddesi uyarınca serbest
tüketicilere ilişkin kurul kararı (Karar No: 257, Karar Tarihi: 19/12/2003)
2004 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans
tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin kurul kararı (Karar No: 253 Karar
Tarihi: 12.12.2003)
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Şirketlerinin İhale alabilecekleri Şehir Sayısı

22/06/2004
30/03/2004

332-53
310

10/02/2004

297

24/02/2005

441

02/11/2004

381

11/05/2004

319

10/02/2004
27/01/2004
08/01/2004
23/12/2003

296
291
287
261

23/12/2003

260

19/12/2003

258

19/12/2003

257

12/12/2003

253

16/10/2003

219/13

03/07/2003

161/37

24/04/2003

136

24/04/2003

135

24/04/2003

134

21/03/2003
13/03/2003
28/02/2003
10/01/2003

123
101-4
97
83

30/12/2002

80

Doğal gaz piyasası ile ilgili tarifeler hakkında

27/12/2002

77

2003 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin

27/12/2002

76

Serbest tüketicilere ilişkin

27/11/2002

71

Doğal gaz piyasası ile ilgili tarifeler hakkında

24/10/2002

64

Doğal gaz piyasası sertifika yönetmeliği ile ilgili

24/10/2002

65

Doğal gaz tarifeleri

26/09/2002

57

Doğal gaz piyasası lisans bedelleri

27/12/2001

7

2002 yılında doğal gaz safi satış hasılatı tutarından alınacak katılma payına ilişkin

Doğal Gaz Piyasasında İştirak İlişkisi
5 Mart 2003 tarihli ve 25039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/2/2003 tarihli
ve 97 nolu Kurul Kararının Geçici Maddesine ilişkin
23/3/2003 tarihli ve 25057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/3/2003 tarih ve
123 nolu Kurul Kararının 5 inci ve 6 ncı maddelerine ilişkin
Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve
Esaslar
Doğal gaz Piyasası tarifeler hakkında
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hakkında
Bağlantı tarifeleri hakkında
2003 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminine ilişkin

508

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

ÖZGEÇMİŞ
Oğuz TÜRKYILMAZ
1951 Ankara doğumlu. 1973’te ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1973-1976
arasında Etibank’ta çalıştı.
1976-1977 döneminde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulunda
İkinci Başkan olarak görev aldı ve Oda’da profesyonel yönetici olarak çalıştı.
1977-1980 döneminde TMMOB’de Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1982’den bu yana özel
sektörde çeşitli kuruluşlarda mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Halen müşavirlik yapıyor.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı, TMMOB Enerji Komisyonu
Üyesi, TMMOB Enerji Kongresinin beş dönemdir Yürütme Kurulu Üyesi, Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının çıkardığı Enerji
Dergisinin Yayın Kurulu Üyesi.
Çok sayıda bilimsel ve teknik kongrede bildiri sundu, panelist ve oturum yöneticisi olarak görev yaptı.
Doğal Gaz, Mühendis ve Makina, Ekonomik Forum, Elektrik Mühendisliği, EMO Enerji, ODTÜ
Mezunlar Derneği dergilerinde yazıları yayınlandı.
İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli, iki kız çocuk babası.

509

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

AB MÜKTESEBATI UYUM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ENERJİ
SEKTÖRÜ VE DOĞAL GAZ
Leyla AKŞİN
AB Uzmanı
Başbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

GİRİŞ
Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği sürecinde enerji sektörünün ele alınacağı bu çalışmada, AB
enerji politikalarına değinilerek, bu alanda tam uyum için ülkemizin yerine getirmesi gereken
hususlara yer verilmiştir. Çalışmada, Katılım Ortaklığı Belgesi, AB Müktesebatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programı, İlerleme Raporları, Tarama Sonu Raporu ve Alt Komite gündemleri
esas alınmıştır.1
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde
Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday diğer ülkelerle eşit konumda bir aday ülke olarak ilan edilmiştir.
Helsinki Zirvesi kararları uyarınca, Türkiye için bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmış ve 2001
yılında AB Konseyi tarafınca onaylanmıştır. Katılım Ortaklığı Belgesi, AB’ye katılım için
karşılanması gereken kriterler çerçevesinde ilerleme sağlamak için kısa ve orta vadeli öncelikleri
ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Ülkemiz de Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan
kısa ve orta vadeli önceliklere bir cevap niteliği taşıyan “AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Ulusal Program” 2001 yılında hazırlamıştır. AB tarafı 2003 ve 2005 yıllarında Katılım Ortaklığı
Belgesini gözden geçirerek güncellemiş, Türkiye de 2003 yılında yeni bir Ulusal Program
hazırlamıştır. Katılım Ortaklığı Belgesinin en son şeklini dikkate almaya yönelik olarak, Ulusal
Programın tekrar güncellenmesi gündeme gelmiştir.
Avrupa Komisyonu 1998 yılından beri her yıl düzenli olarak diğer aday ülkelerle beraber Türkiye için
İlerleme Raporu hazırlamaktadır. İlerleme Raporlarında ülkelerin siyasi kriterler, ekonomik kriterler
ve Topluluk müktesebatının üstlenilmesi konusunda kaydettiği gelişmeler değerlendirilerek önerilerde
bulunulmaktadır.
Ayrıca, 2000 yılında toplanan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Kararı ile Katılım Ortaklığının
önceliklerini ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeyi izlemek amacıyla, sekiz alt komite
kurulmuştur. 6 no.lu alt komite ulaştırma, çevre, enerji ve Trans-Avrupa şebekeleri konularını
kapsamaktadır. 6 no.lu alt komitenin bugüne kadar 6 tur toplantısı gerçekleşmiştir.

1

Katılım Ortaklığı Belgesi, İlerleme Raporları ve Ulusal Programlar için bkz. http://www.abgs.gov.tr
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2002 yılından itibaren Türkiye, adaylık süreci çerçevesinde mevzuat uyumu ve uygulamasına,
kurumsal yapılanmaya ve ekonomik ve sosyal uyuma katkı sağlamaya yönelik olarak Avrupa
Birliğinin katılım öncesi mali yardımından faydalanmaktadır.
2004 yılının Aralık ayında Brüksel'deki AB Konseyi Zirvesi'nde, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı
rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına
karar verilmiştir. Müzakere süreci, Türkiye’nin 35 ayrı fasıl altında toplanmış bulunan Topluluk
müktesebatını ne kadar sürede kendi iç hukukuna aktarıp, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde
uygulayacağının belirlendiği süreçtir. Bu çerçevede, 20 Ekim 2005 tarihinde yapılan ilk tarama
toplantısı ile süreç fiilen başlamıştır. Tarama toplantıları her bir fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tanıtıcı tarama toplantılarında AB tarafı Topluluk
müktesebatını aday ülkelere açıklamakta ve konuya ilişkin olabilecek soruları cevaplamaktadır.
Tanıtıcı tarama toplantısından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşen ayrıntılı tarama toplantısında ise Türk
tarafı AB müktesebatına karşılık gelen kendi mevzuatına ilişkin bilgileri AB tarafına aktarmaktadır.
Bir müzakere faslının taraması bittikten sonra, Komisyon, üye ülkelere söz konusu fasıla ilişkin bir
rapor sunmaktadır. Raporda yer alan değerlendirme ve öneriler, bahse konu fasılda müzakerelerinin
açılmasına temel teşkil etmektedir. Komisyon, üye ülkelere sunduğu raporlarında, ayrıntılı tarama
sırasında ülkemizce verilen bilgilere dayanarak ülkemizin müzakerelere hazır olup olmadığını
değerlendirmekte ve sonuç kısmında ya faslın müzakereye açılmasını önermekte; ya da bunun için
tamamlanması gereken ön-şartları (benchmarks) ortaya koymaktadır. Bir faslın müzakereye
açılabilmesi için, Komisyonun önerisi üzerine 27 üye ülkenin onayı gerekmektedir. Müzakereye açılan
bir fasıl için aday ülke, söz konusu fasılda Topluluk müktesebatına uyumda alınan mesafeyi,
öngörülen uyum çalışmalarının takvimini, finansman ihtiyacını ve şayet üyelik öncesi tam uyum
sağlanamayacaksa, tam uyumun üyelik sonrası gerçekleşmesini öngören geçiş süresi talebini içeren
müzakere pozisyon belgesini AB tarafına sunmaktadır. Müzakere pozisyon belgesini alan AB tarafı
ise Komisyonun ve üye ülkelerin katkılarıyla Ortak Tutum Belgesi hazırlamakta, ve söz konusu belge
Konsey tarafından benimsenmektedir. Bir fasıl bu şekilde müzakere edildikten sonra geçici olarak
kapanmaktadır.
35 fasıl içerisinde 15. fasıl enerjiye ayrılmıştır. Enerji faslının tanıtıcı tarama toplantısı 15-17 Mayıs
2006 tarihinde, ayrıntılı tarama toplantısı ise 14-15 Haziran 2006 tarihinde Brüksel’de yapılmıştır.
Tarama sonu raporu Mart 2007 itibarıyla tarafımıza ulaşmıştır.2 Enerji faslının henüz müzakereye
açılıp açılmayacağı belli olmamıştır.
Topluluğun Enerji Politikaları
Topluluğun enerji politikaları, Avrupa Birliğinin piyasaların bütünleşmesi, sürdürülebilir kalkınma,
tüketicinin korunması, ekonomik ve sosyal uyum gibi ilkelere dayanan genel ekonomi politikasının bir
parçasını oluşturmaktadır. Enerji politikalarının temel amaçları;
2

Topluluğun rekabet edebilirliğine katkı sağlamak
Enerji arz güvenliğini temin etmek
Sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunmasına katkıda bulunmak
Bugüne kadar yayınlanan Tarama Sonu Raporları için bkz. http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/screening_reports_en.htm
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şeklinde sıralanabilir. Bu temel amaçların arasında bir denge oluşturmak ve tüketicilere daha ucuz,
kesintisiz ve kaliteli enerji tedarik edilmesi esastır. AB üye ülkelerinin farklı politikaları nedeniyle
Topluluğun ortak bir enerji politikası olmamakla birlikte, bu yönde teşebbüs ve çabalar mevcuttur.3
AB için yeni bir enerji politikası ve 2007-2009 yıllarını kapsayan bir eylem planı oluşturulması için
Komisyon 10 Ocak 2007 tarihinde enerji ve iklim değişikliği konusunda bir öneri paketi
yayımlamıştır.4 Komisyon, AB üyesi ülkelerin artan dışa bağımlılığının, iklim değişikliğinin ve
yükselen enerji fiyatlarının getirdiği zorluklar karşısında yeni bir enerji politikası geliştirmeyi
amaçlamaktadır. AB’de sera gazı yayılımlarının yüzde sekseni enerji sektöründen kaynaklanmaktadır.
Bu haliyle AB enerji politikası sürdürülebilir değildir. 8–9 Mart 2007 tarihinde yapılan hükümet ve
devlet başkanları zirvesinde, sürdürülebilir ve entegre bir iklim ve enerji politikası oluşturmayı
hedefleyen söz konusu paket benimsenmiştir.5
AB, 2020 yılına kadar, sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre en az yüzde 20 azaltmayı taahhüt
etmektedir, diğer kalkınmış ülkelerin de desteklemesi halinde bu oranın yüzde 30’a kadar
çıkartılabilmesi öngörülmektedir. Enerji Politikası üye ülkeleri enerji karışımları konusunda serbest
bırakmaya devam edecek olup, ülkelerin birincil enerji kaynakları üzerindeki egemenlikleri sürecektir.
Enerji Politikası oluşturulması için hazırlanan Eylem Planında aşağıda sıralanan beş öncelik ve
bunlara yönelik tedbirler, arz güvenliğinin artırılması, Avrupa ekonomilerinin rekabet edebilirliğinin
ve makul fiyatlardan enerjinin sağlanması ile çevre için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile
mücadele amaçlarına katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
1. Gerçek anlamda rekabet edebilir, tek bir Avrupa enerji pazarının oluşturulabilmesini ve gerekli
yatırımların gerçekleştirilebilmesini teminen bazı tedbirler öngörülmüş ve Komisyonun yeni
mevzuat teklifleri getirmesi istenmiştir.
2. Başta muhtemel bir enerji krizi durumu olmak üzere, arz güvenliğine katkı sağlamak için bir dizi
tedbir öngörülmüştür.
3. Enerji alanında dış politika konularında AB’nin ortak bir yaklaşım benimsemesi önem
taşımaktadır.
4. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine verilecek önem, hem iklim
değişikliği hem de arz güvenliği önceliklerine katkıda bulunacaktır.
5. Enerji alanında ve özellikle de sürdürülebilir kaynakların rekabet edebilirliğini artırmaya ve temiz
fosil yakıt teknolojilerine yönelik olarak yapılacak araştırmaların güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede Komisyon Avrupa için bir stratejik enerji teknoloji planı hazırlayacaktır.
Eylem Planı 2009 yılında güncellenecek ve 2010 yılında benimsenecek olan yeni Enerji Eylem
Planının temelini teşkil edecektir.

3

GREEN PAPER, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy COM(2006) 105 final, {SEC(2006) 317},
Brussels, 8.3.2006.
4
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
5
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=432&lang=en&mode=g
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Enerji Alanında Topluluk Müktesebatı ve Türkiye’nin Uyumu
Çalışmanın devamında, Topluluğun enerji başlığı altındaki müktesebatının yoğunlaştığı alt başlıklar
tek tek ele alınarak, bu alt başlıklardaki temel mevzuata yer verilecek ve ülkemizin uyum yönünde kat
ettiği mesafe ve AB tarafının üzerinde durduğu veya gündeme getirdiği hususlar ele alınacaktır.
Elektrik ve Doğal Gaz Alanında İç Pazarın Oluşturulması
Sürdürülebilir, rekabet edebilir ve güvenli enerji temin etmek amacıyla Avrupa Birliği açık, rekabetçi
ve bütünleşmiş bir enerji piyasası oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda üye ülkelerin
enerji piyasalarının serbestleştirilmesi kafi gelememekte, üye ülke piyasalarının tek bir pazar olarak
işlemesi önem taşımaktadır. Tam anlamıyla rekabetçi, etkin ve bütünleşmiş bir iç pazarın oluşması
halinde sanayiye ve tüketicilere uygun fiyatlardan enerji sağlanması, yeni ve daha küçük şirketlerin
şebekelere erişimi ve piyasaya girmeleri, ayrıca yeni üretim tesisleri ile iletim hatlarına yatırım
yapılabilmesi mümkün olabilecektir.
Bu nedenle Avrupa Birliği’nde etkin ve rekabete açık bir enerji iç pazarının oluşturulması enerji
başlığı altında en çok üzerinde durulan hususların başında gelmektedir. 1996 ve 1998 yıllarında
çıkarılan elektrik ve doğal gaz piyasaları için ortak kuralları belirleyen iki Direktif (98/30/EC ve
96/92/EC) iç pazarın tamamlanması yönünde önemli bir adım teşkil etmekle beraber, istenen düzeyde
gelişme sağlanamaması sebebiyle 2003 yılında daha ayrıntılı kurallar belirleyen iki Direktif tarafından
yürürlükten kaldırılmıştır (2003/54/EC ve 2003/55/EC).
Diğer taraftan, gerçek anlamda bir iç pazarın oluşabilmesi için üye ülkeler arasında elektrik ve doğal
gaz ticaretinin yapılabilmesi önem taşımaktadır, ancak AB’de özellikle elektriğin ülkeler arasındaki
ticareti istenen düzeye erişememiştir. Bu alandaki sorunları giderebilmek ve ticareti artırılabilmek
amacıyla sınır-ötesi elektrik ticaretinde şebekelere erişim kurallarını ortaya koyan bir Tüzük
benimsenmiştir (1228/2003/EC). 2005 yılında ise, doğal gaz iletim hatlarına erişim kuralları ile ilgili
Tüzük kabul edilmiştir (1775/2005/EC). AB’nin serbestleşen piyasalarında arz güvenliği konusu da
önem kazanmaktadır. İç pazarın tamamlanmaya başlamasıyla arz güvenliği konusunda da ortak bir
Topluluk yaklaşımı oluşturulması gündeme gelmiş, 2004 yılında doğal gazın arz güvenliğini temin
etmeye yönelik tedbirleri içeren bir Direktif benimsenmiştir (2004/67/EC). Benzer şekilde elektrik
piyasalarında da arz güvenliğini temin etmeye yönelik şeffaf ve ayrımcı olmayan kurallara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Üye ülkelerde farklı politikaların uygulanması rekabetin bozulmasına yol
açabileceğinden, elektrik arz güvenliğini ve altyapı yatırımlarını korumaya yönelik tedbirleri içeren
Direktif, 2006 yılında yürürlüğe girmiştir (2005/89/EC).
Komisyonun elektrik ve doğal gaz alanında iç pazarın oluşturulmasına ilişkin 2005 yılında hazırladığı
raporda6, en geç 1 Temmuz 2004 tarihinde üye ülke mevzuatına aktarılması gereken elektrik ve doğal
gaz direktiflerinin pek çok üye tarafından bu tarihte uyumlaştırılmadığına, raporun hazırlandığı tarihte
de Direktifleri uyumlaştırmamış ülkeler bulunduğuna, dolayısıyla Direktiflerde yer alan hükümlerin
uygulanmasının gecikeceğine dikkat çekilmektedir. Rapora göre, üye ülke elektrik ve gaz
piyasalarındaki önemli fiyat farkları ve düşük düzeyde seyreden sınır-ötesi ticaret dikkate alındığında,
AB’de iç pazarın oluşumunun yetersiz düzeyde kaldığı sonucu çıkmaktadır. Üye ülkeler arasında
6

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT COM(2005) 568 final,
Report on progress in creating the internal gas and electricity market {SEC(2005) 1448}, Brussels, 15.11.2005.
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bağlantıların eksik olması, kapasitelerin yetersiz kalması ve kapasite tahsisinde ayrımcılık
yapılmaması ilkesine her zaman uyulmaması ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engeller olarak
tanımlanmaktadır. Rapora göre ulusal piyasalara bakıldığında da istenen rekabet oluşamamıştır.
Mevcut enerji şirketlerinin pazar paylarının yüksek olmasının yanı sıra, bazı üye ülkelerde özellikle
elektrik alanında dikey entegre bir yapılaşma temayülü de bulunmaktadır. Yine üye ülkeler arasında
farklı olmakla beraber, büyük tüketicilerin özellikle doğal gaz tedarikçilerini değiştirme oranları düşük
kalmıştır.7
Enerji ve iklim değişikliği konusunda benimsenen paket içerisinde yer alan Komisyonun elektrik ve
doğal gaz sektörü ile ilgili olarak yaptığı soruşturma8 ve bu piyasalardaki beklentilerle ilgili belgede9
de benzeri sorunlar dile getirilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadır.
Komisyon tarafından hazırlanan beklentilerle ilgili belgede yer alan hususları şu şekilde özetlemek
mümkündür:
Üye ülkelerde iç pazarın oluşturulması için gerekli temel kavramlar benimsenmiş ve gerekli kurumsal
yapılar oluşturulmuştur. İç pazarın oluşturulması yönünde harcanan çabalar istenen düzeyde olmasa da
piyasaların etkin işleyişine katkıda bulunmuştur. İç pazarın oluşumu arz güvenliği hedeflerine de
hizmet etmektedir. Ortak kuralların hakim olduğu tek ve büyük bir AB pazarı yeni elektrik ve gaz
yatırımları için önemli bir teşvik unsuru teşkil etmekte ve dünya piyasalarından enerji tedarik eden
Avrupa enerji şirketlerinin pazarlık gücünü artırmaktadır.
Ancak uygulamada halen bazı sorunlar bulunmakta olup, istenen rekabet düzeyi oluşmamıştır. En
büyük sorun ilgili Direktiflerin tam olarak her üye ülkenin iç hukukuna aktarılmamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Bazı AB üye ülkelerinde fiyatların kontrol edilmesi piyasaya yeni katılımları
önlemektedir. Ayrıca, iletim ve dağıtım sistemi operatörlerinin yeterince ayrıştırılmaması sebebiyle
bağımsızlıklarının yeterince temin edilememesi, üçüncü taraf erişiminde mevcut şirketler lehine
ayrımcılık yapılması ve düzenleyici kurumların görevlerini tam olarak yapamamaları veya gerekli
yetkililerle donatılmamış olmaları mevcut Direktiflerin iç pazarın oluşturulması için gerekli yasal
çerçeveyi çizmekte eksik kaldığını göstermektedir.
Sınır-ötesi ticarete ilişkin hususlar da mevcut mevzuat ile yeterli şekilde düzenlenememektedir.
Ayrıca, ulusal şebekelerin arasında teknik standartlar, dengeleme kuralları, gaz kalitesi, kısıt yönetimi
açısından yeterli koordinasyon bulunmamaktadır.
Yine bazı AB üye ülkelerinde üretim ve tedarik faaliyetlerini de yürüten dikey entegre şebeke
operatörlerinin Direktifler uyarınca ayrıştırılması her tedarikçiye eşit erişim fırsatı sağlamaya
yetmemektedir.
Rekabetin tam anlamıyla sağlanabilmesi için tüm tüketicilerin elektrik ve gaz tedarikçilerini
seçebilmeleri ve yeni piyasa katılımcılarının yeni kapasite yatırımları yapabilmeleri gerekir.

Üye ülke uygulamaları için bkz. http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/facts_en.htm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION COM(2006) 851 final, Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003
into the European gas and electricity sectors (Final Report).
9
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND
THE EUROPEAN PARLIAMENT COM(2006) 841 final, Prospects for the internal gas and electricity market.
7
8
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Halihazırda bir üye ülke şirketinin bir başka üye ülkenin piyasasında o ülkenin şirketleriyle aynı
şartlarda elektrik veya doğal gaz satabileceğini söylemek mümkün değildir.
Üye ülkeler arasında ayrıştırma düzeylerinin farklı olması rekabeti bozucu etki yaratmakta ve daha
fazla ayrıştırmaya giden üye ülkeleri dezavantajlı bir konuma itmektedir.
Üye ülkelerde hakim durumdaki şirketlerin bu konumlarını muhafaza etmeleri, fiyatların üye ülkelerce
kontrol edilmesine ve rekabetin bozulmasına neden olmaktadır.
Tüm bu sıkıntıların aşılabilmesi ve enerji tek pazarının oluşturulabilmesi için Avrupa Komisyonunun
amacının şebekelere ayrımcılığa izin vermeksizin erişimin sağlanmasına, şebekeye erişime ilişkin
düzenlemelerin iyileştirilmesine, haksız rekabetin önlenmesine ve yatırımlar için gerekli çerçevenin
sağlanmasına yönelik tedbirleri ortaya koymak ve yeni mevzuat önerileri getirmek olduğu
anlaşılmaktadır.
Ülkemizde, 2001 yılında yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu bu alandaki AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyumludur. Ayrıca, enerji piyasalarının
düzenlenmesinden sorumlu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2001 yılından beri
çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, uygulama konusu her platformda gündeme gelmektedir. Elektrik
piyasasında özelleştirmelerde yaşanan gecikmeler, TETAŞ’ın toptan piyasadaki hakimiyeti,
yükümlenilen maliyetler, çapraz sübvansiyonlar, dağıtımda yaşanan kayıp ve kaçaklar 2005 yılı
ilerleme raporunda rekabetin önündeki başlıca engeller olarak tanımlanmaktadır. Önümüzdeki süreçte
de benzer konuların gündeme gelebileceği, Komisyonun lisans sistemimiz, dengeleme piyasası,
dağıtım bölgeleri, kamu hizmeti yükümlülükleri gibi hususlar üzerinde durmaya devam edeceği
düşünülmektedir. Dağıtım özelleştirmelerinin başlaması ve serbest tüketici limitinin düşürülmüş
olması 2006 yılı İlerleme Raporunda olumlu gelişmeler olarak sıralanmıştır.
Türkiye’nin elektrik sektörüne ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tarama Sonu Raporunda
sektörünün tekelci bir yapıdan liberal bir yapıya doğru geçiş sürecinde olduğuna değinilerek, mevcut
piyasa yapısının yeni girişleri teşvik edici bir yapıda olmadığına dikkat çekilmektedir. Raporda, ayrıca
2006 yılında Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişikliğin10, çapraz sübvansiyona ve yatay
entegrasyona cevaz verdiği üzerinde durulmuştur.
Ülkemizde sınır-ötesi elektrik ticaretine ilişkin hususlar Elektrik Piyasası İhracat ve İthalat
Yönetmeliği çerçevesinde ele alınmaktadır. Arz güvenliği konusunda ise bir yasama çalışması
öngörülmekte olup, bu çalışmanın ilgili AB müktesebatına uyuma katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Doğal gaz piyasasında ise BOTAŞ’ın ithalat, ticaret ve depolamadaki tekel konumu nedeniyle etkin
bir piyasa açılımının bulunmadığı hususu 2005 yılı ilerleme raporunda öne çıkartılmaktadır.
Dolayısıyla, raporda, BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılmasına öncelik verilmesi ve doğal gaz için etkin
olarak işleyen bir piyasa oluşturulabilmesini teminen somut bir zaman çizelgesi ve “yol haritası”
hazırlanması tavsiye edilmektedir. Öte yandan dağıtımın özelleştirilmesi yönündeki çalışmalara da
olumlu bir gelişme olarak dikkat çekilmiştir. Doğal gaz kontrat devirlerine ilişkin gelişmeler AB
tarafından takip edilmektedir. Komisyon tarafı farklı platformlarda, doğal gaz piyasasının bir tekel
10

5694 sayılı Kanun (Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2006, No. 26177)
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hakimiyetinde olduğu görüşünü dile getirmekte, Türkiye’nin mevcut lisans uygulamalarının ve
kapasite yönetim sisteminin piyasaya yeni operatörlerin girişini zorlaştıran bir yapıya sahip olduğunu
ifade etmektedir. Ülkemiz ise şebeke işleyiş düzenlemelerinin ilgili AB mevzuatının (2004/67/EC)
hükümleri ile uyumlu şekilde hazırlandığını ve AB uygulamaları ile paralel olduğu üzerinde durarak,
sistemin arz güvenliğine ayrı bir önem verildiğini vurgulamaktadır.
Açık ve etkin olarak rekabet eden bir piyasaya geçiş sürecinde gecikmeler yaşandığına dikkat çekilen
Tarama Sonu Raporunda ise, tarifelerin düzenleyici kurum tarafından belirlendiğine ve BOTAŞ’ın
ithalat, ticaret ve toptan satıştaki tekel konumuna yer verilmekte, Kasım 2003 yılında yapılması
gereken hesap ayrıştırmasının henüz gerçekleşmediğine değinilmektedir. Raporda ayrıca, Doğal Gaz
Piyasası Kanununun her ithalatçının veya toptan satış şirketinin piyasa payını yüzde yirmi ile
sınırlamasına yönelik hükümlerin de Topluluk mevzuatı ile uyumsuz görüldüğü yer almaktadır.
AB genel olarak, Türkiye’nin doğal gaz piyasasının Topluluk piyasasından soyutlanmaması, üçüncü
taraf erişimine ilişkin düzenlemeler yapılırken AB firmalarına karşı bir ayrımcılığın gündeme
gelmemesi gerektiği hususları üzerinde durmaktadır.
Avrupa Komisyonu EPDK’nın bağımsız bir düzenleme kurumu olarak görev yapmasına önem
atfetmektedir. Gerek İlerleme ve Tarama Sonu raporlarında gerek Komisyonla yapılan toplantılarda,
EPDK’nın idari kapasitesinin daha da güçlendirilmesi, düzenleme konularında çalışan personel
sayısının artırılması ve bu personel için düzenlenen eğitim programlarının sürdürülmesinin faydalı
olacağı üzerinde durulmaktadır.
EPDK’nın AB-Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde toplam bütçeleri 2,2
milyon Euro’ya yaklaşan iki adet projesi finanse edilmektedir: 2002 yılında kabul edilen “EPDK’nın
Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi” eşleştirme projesi ile 2003 yılı finansman paketinde yer alan
“EPDK için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi” teknik yardım projesi. İlk proje tamamlanmış
olup, ikinci proje henüz tamamlanmamıştır.
Avrupa Birliği, kaynakların çeşitlendirilmesini, enerji arz güvenliğinin artırılması açısından gerekli
görmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin enerji alanında transit ülke olarak konumunu güçlendirmesi
AB’nin üzerinde durduğu bir konu olmaktadır.
Bu çerçevede Komisyon, Türkiye’nin elektrik ve doğalgaz alanlarında Güneydoğu Avrupa’da
bütünleşmiş bir enerji piyasası oluşturmayı amaçlayan Enerji Topluluğu Antlaşmasına11 katılmasını
teşvik etmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında inşa edilmekte olan elektrik bağlantısı (BabaeskiFilibe hattı) ile doğal gaz enterkoneksiyon hattı projesine ve Nabucco (Türkiye-Bulgaristan-RomanyaMacaristan-Avusturya) projesine ilerleme raporlarında değinilmekte ve Türkiye’nin transit ülke
konumuna gelmek yönündeki çabalarını sürdürdüğü ifade edilmektedir. İklim ve eneri için
benimsenen pakette de Hazar bölgesinden Avrupa’ya gaz taşıyacak olan Nabucco projesi, Türkiye-

Enerji Topluluğu Antlaşmasının imzalanması 17 Ekim 2005 tarih ve 2005/905/EC sayılı Konsey Kararı ile Topluluk adına onaylanmış ve
Avrupa Topluluğu üye devletleri, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, UNMIK
Kosova olmak üzere 34 katılımcı tarafından 25 Ekim 2005 tarihinde Atina’da imzalanmıştır. Romanya ve Bulgaristan 2007 itibarıyla AB üye
ülkesi olmuştur. Ülkemiz gözlemci statüsündedir.
11
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Yunanistan doğal gaz boru hattı enterkoneksiyon projesi ile birlikte, AB için öncelikli projeler
arasında sayılmaktadır.12
2003 yılı Mali İşbirliği Programı kapsamında TEİAŞ’a “Türk Elektrik Sisteminin UCTE (Elektrik
İletim Koordinasyon Birliği) Sistemine Bağlantısı için Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar” projesi
kapsamında 1,5 milyon Euro, BOTAŞ’a ise “Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ’a Teknik
Yardım” projesi çerçevesinde 1,8 milyon Euro finansman temin edilmiştir. 2006 yılında ise yine
TEİAŞ’a ait 1,38 milyon Euro bütçeye sahip “AB’deki Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye’de SınırÖtesi Elektrik Ticaretinin Şartlarının Geliştirilmesi” eşleştirme projesi kabul edilmiştir.
Enerji Verimliliği
Enerjinin verimli kullanımı konusu AB’nin enerji alanındaki öncelikli konularından birini
oluşturmaktadır. Enerji verimliliği ve enerji hizmetleri alanında 2006 yılında yeni bir Direktif
çıkartılmıştır (2006/32/EC). Direktif uyarınca, üye ülkeler Direktifin uygulanmaya başlamasını takip
eden dokuzuncu yılda, yüzde 9’luk bir enerji tasarrufu hedefi belirleyip bu hedefe ulaşmaya
çalışacaktır. Binalarda enerji performansına dair Direktif (2002/91/EC), enerji tüketen ürünlerin ekotasarım gereklerini belirlemek üzere bir çerçeve oluşturan Direktif (2005/32), elektrikli ev aletlerinin
enerji etiketlemesine ve enerji gereklerine dair bir dizi Direktif (2003/66/EC, 2002/40/EC,
2002/31/EC, 1999/9/EC, vs.) ve kojenerasyonun teşvikine dair Direktif (2004/8/EC) enerji verimliliği
alanında en önemli mevzuatı oluşturmaktadır. 2007–2009 yılını kapsayan Eylem Planında 2020 yılına
kadar AB enerji tüketiminde yüzde 20’lik bir tasarrufa gidilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu
kapsamda Komisyonun yeni mevzuat önerileri hazırlaması beklenmektedir. Komisyon ayrıca enerjinin
verimli kullanımını teşvik etmek için yeni bir uluslararası anlaşma önerisini 2007 yılı içerisinde
getirecektir.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporlarında Türkiye’nin enerji verimliliği
alanındaki mevzuata uyum sağlayabilmesini teminen bu alanda bir çerçeve kanunu kabul etmesinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanun Tasarsı halen TBMM gündeminde
bulunmaktadır13. Enerji başlığı için hazırlanan Tarama Sonu Raporunda da çerçeve bir kanunun
benimsenmemiş olması nedeniyle sektörde istenen gelişmelerin sağlanamadığı ve idari yapıların
gerektiğince güçlendirilemediği ifadesi yer almaktadır.
İlerleme Raporlarında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ulusal Enerji Tasarruf Merkezinin kapasitesinin
enerji, ulaştırma, çevre, inşaat gibi farklı sektörler arasında enerji verimliliği bağlamında etkin bir
koordinasyonun da sağlanabilmesi amacıyla güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir. 2004 yılında
hükümetin kabul etmiş olduğu Enerji Verimliliği Stratejisi, bu yıla ait ilerleme raporuna olumlu bir
gelişme olarak yansımıştır. Elektrikli ev aletlerinin etiketlemesi ve enerji gerekleri ile ilgili mevzuat
uyumu büyük ölçüde tamamlanmıştır, AB tarafı bu alanda tam uyumun ve uygulamanın önemine
dikkat çekmektedir.

12

Communication from the Commission to the Council and European Parliament - Priority Interconnection Plan {COM(2006) 846
final}{SEC(2007) 12}
(http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/12_priority_interconnection_plan_annexe_en.pdf)
13
5584 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 22 Şubat 2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ancak bazı maddeleri Cumhurbaşkanı
tarafından veto edilerek, tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilmiştir.

518

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Enerji Verimliliği Stratejisinin uygulanması AB tarafının üzerinde durduğu bir husus olarak gündeme
gelmektedir. Ayrıca, 2006 yılında yayımlanan enerji verimliliği ve enerji hizmetleri Direktifi
(2006/32/EC) ışığında ülkemizin yıllık enerji tasarruf hedefleri benimsemesi gerekeceği
düşünülmektedir. Binaların enerji performansı konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar ilgili direktife
uyum çerçevesinde Komisyon tarafından takip edilmektedir. Söz konusu Direktif 2003 yılında
benimsenmesine rağmen üye ülkelere Direktifin uygulanması için Ocak 2006 tarihine kadar süre
verilmiştir. Ancak on dokuz üye ülke halen Direktifi uyumlaştırmadığı için Avrupa Komisyonu ihlal
prosedürü başlatmıştır.14
Tarama Sonu Raporunda Türkiye’de kojenerasyon ile ilgili olarak Topluluk müktesebatı ile uyumlu
yasal bir düzenleme olmadığı belirtilmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu yasalaştığında
kojenerasyona ilişkin bir tanımlamaya gidilecek olmakla beraber, Direktifte öngörüldüğü şekilde
yüksek verimli kojenerasyona getirilecek teşviklere ve kojenerasyonun gelişmesinin önündeki
engelleri kaldırmaya yönelik yasal bir çerçevenin gerekeceği anlaşılmaktadır.
Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında ülkemizin enerji verimliliği alanında
toplam bütçeleri 2,3 milyon Euro civarında olan iki projesi finanse edilmektedir:
“Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Artırılması” eşleştirme projesi (2003) ve “Binaların Enerji
Verimliliği Konusunda Halkın Bilincinin Artırılması” projesi (2005).
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Rüzgar, su, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Topluluk 1997 yılında bir Beyaz Kitap15 yayımlamıştır.
Beyaz Kitap, yenilenebilir enerji ile ilgili bir Topluluk stratejisi ve eylem planı niteliği taşımaktadır.
Beyaz Kitap 1997-2010 yılları arasında AB’deki yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji
tüketimi içindeki payını yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkartmayı hedef olarak belirlemiştir.
2001 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin teşvik edilmesine yönelik bir
Direktif kabul edilmiştir. (2001/77/EC). Direktif, Beyaz Kitap hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik
atılmış bir adım olarak görülebilir. Direktif uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek
elektriğin piyasadaki payını artırmak için tüm üye ülkeler bu kaynaklardan üretilecek elektriğin
tüketimine yönelik ulusal hedefler belirlemekle yükümlüdür. Direktif uyarınca belirlenecek ulusal
hedefler, AB’nin 2010 yılına kadar toplam elektrik tüketiminin yüzde 22,1’inin yenilenebilir
kaynaklardan üretilmesi hedefi ile uyumlu olmalıdır. Tüm üye ülkeler bu doğrultuda Direktifte ortaya
konan referans değerler çerçevesinde hedeflerini belirlemişlerdir. AB, yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu Topluluk programları vasıtasıyla bu alanda mali
destek de sağlamaktadır. Ayrıca, ulaştırmada biyoyakıtların veya diğer yenilenebilir kaynakların
kullanımının teşvik edilmesine dair bir Direktif bulunmaktadır. (2003/30/EC).
2007–2009 yılını kapsayan Eylem Planında, AB enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının
payının 2020 yılına kadar yüzde 20’ye çıkartılması ve ulaşımda tüketilen yakıtın her üye ülkede yüzde
14

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/infringements/index_en.htm.
Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97) 599 final
(26/11/1997)
15
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10’unun biyoyakıtlardan oluşması hedeflerinin benimsenmesi öngörülmüştür.
Bu çerçevede
Komisyonun 2007 yılında yeni ve kapsamlı bir Direktif önerisi getirebileceği düşünülmektedir.
Ülkemizde 2005 yılından beri Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun16 yürürlüktedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak bugüne kadar İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin söz
konusu kaynaklardaki potansiyeline rağmen kullanımın istenen düzeyde olmadığı ve bu alandaki
faaliyetleri desteklemeye ayrılan mali kaynakların çok kısıtlı olduğu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının özendirilmesine ilişkin olarak genel bir strateji oluşturması tavsiyesi ve en
önemlisi ülkemizin potansiyeli ile uyumlu iddialı hedefler belirlemesi gereği üzerinde durulmuştur. Bu
alanda hukuki çerçeveyi belirleyen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 2005 yılı raporunda olumlu bir gelişme olarak yer almış, ancak
Kanunda ilgili Direktifte yer aldığı şekliyle hedeflerin yer almaması eleştirilmiş, ve Türkiye’nin
yenilenebilir kaynakların kullanımına yönelik genel bir strateji benimsemesi tavsiyesi yinelenmiştir.
AB tarafının önümüzdeki süreçte bu alanda en çok üzerinde duracağı hususun, Türkiye’nin, 2005
yılında yüzde 25 civarında olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim oranını artırmak
yönünde hedef belirlemesi gereği olacağı düşünülmektedir. Komisyon tarafı Türkiye’nin mevcut
oranının yüksek olmasının, hatta AB ortalaması hedefinin de üzerinde olmasının bu durumu
değiştirmeyeceğini, her ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ölçüsünde, mevcut
durumunu daha ileriye götüren bir hedef belirlemesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu hususa
Tarama Sonu Raporunda da yer verilmektedir.
Diğer yanda ulaştırmada biyoyakıtların kullanımı konusu da gündeme gelmektedir. Ülkemiz bu
konuyu Petrol Piyasası Kanunu17 ve Petrol Kanunu18 çerçevesinde düzenlenmektedir. Ancak 2010
yılına kadar piyasadaki yakıtların en az yüzde 5,75’inin biyoyakıtlardan oluşmasına yönelik referans
değer de içeren ilgili Direktife tam uyum sağlamak için ülkemizin daha ayrıntılı düzenlemelere
ihtiyacı olacağı düşünülmektedir.
Kömür
Topluluğun kömür alanındaki mevzuatı daha çok devlet yardımları ile ilgilidir (1407/2002/EC sayılı
Kömür Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Komisyon Tüzüğü), ayrıca üçüncü ülkelerden
yapılan kömür ithalatının Topluluk tarafından izlenmesine dair bir Tüzük (405/2003/EC)
bulunmaktadır. AB tarafı, kömür sektörü bağlamında devlet yardımları ile ilgili başlığa atıf yapmakta
ve ülkemizin bu kapsamda Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde konuyu ele
almasını beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında devlet yardımlarını
AB ile uyumlu hale getirmek, devlet yardımlarını bildirmek ve devlet yardımlarının izlenmesi ve
denetlemesinden sorumlu bir düzenleyici otorite kurmakla yükümlüdür. Tarama Sonu Raporunda da
Türkiye’nin 1996 yılında imzaladığı “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin
5346 sayılı Kanun, 18.5.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5015 sayılı Kanun.
18
17 Ocak 2007 tarihinde TBMM’de kabul edilen ancak bazı maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek TBMM’ye iade edilen 5574
sayılı Kanun.
16
17
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Ticareti ile İlgili Anlaşma” çerçevesinde kömür sektörüne verilen devlet yardımlarına ilişkin Topluluk
kurallarının uygulanması gerektiğine yer verilmektedir.
Petrol / Arz Güvenliği
Petrol tedariğinde yaşanacak sıkıntıların ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin bilincinde
olarak Topluluk, 1968 yılında arz güvenliğini temin etmek üzere 90 günlük ham petrol ve petrol
ürünleri stoku bulundurulması zorunluluğunu getiren bir Direktif benimsemiştir. (Halihazırda, konuya
ilişkin olarak 2006/67/EC sayılı Direktif yürürlüktedir.)
Ham petrol ve petrol ürünleri tedariğinde bir sorun yaşanması neticesinde ortaya çıkacak etkilerin
azaltılmasına yönelik tedbirleri içeren ve böyle bir durumda birincil enerji kaynakları tüketimini
azaltmaya yönelik Topluluk hedefleri belirlenmesine yönelik iki Direktif (73/238/EEC, 77/706/EEC),
hidrokarbonların araştırılması, keşfi ve üretimi ile ilgili yetkilerin verilmesi ve kullanılması koşulları
hakkında bir Direktif (94/22/EC) ile Topluluğa ham petrol ithalatı için bir kayıt sistemi oluşturmaya
yönelik bir Tüzük (2964/95/EC), bu alandaki başlıca mevzuatı oluşturmaktadır. İlerleme ve Tarama
Sonu raporlarına bakıldığında, arz güvenliği çerçevesinde ele alınan 90 günlük stok tutma mecburiyeti
AB tarafının en çok üzerinde durduğu konu olarak gündeme gelmektedir. Ülkemizin Uluslararası
Enerji Ajansı (UEA) üyesi olarak 90 günlük petrol stokunu tuttuğu ancak AB’nin stok hesaplama
metodolojisinin farklı olabileceği ifade edilmektedir. 2004 yılında üye olan 10 ülkenin, Macaristan
hariç, tamamı ile 2007 yılı itibarıyla üye olan Romanya ve Bulgaristan 90 günlük stok oluşturabilmek
için geçiş süresi almıştır.
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının inşası Avrupa Birliği’nin de arz güvenliğine katkı sağlayacak bir
proje olarak ilerleme raporlarında ve diğer platformlarda gündeme gelmektedir.
Nükleer Enerji
Nükleer enerji konusu AB’de tartışmalı bir konu olup, üye ülkelerin farklı yaklaşımları bulunmaktadır.
Halihazırda, mevcut nükleer santrallerin yüksek bir güvenlik seviyesinde işletilebilmesi için gerekli
kurallar, radyoaktif atıkların depolanmasına ve radyoaktif malzemenin taşınmasına ilişkin hususlar,
ömrünü tamamlamış santrallerin sökümü, çalışanların radyasyondan korunması gibi konular AB’nin
üzerinde önemle durduğu ve aday ülkelerde de dikkate aldığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır,
ancak bu konuların tamamı henüz AB müktesebatı kapsamında değildir. EURATOM Antlaşması ve
nükleer enerji başlığı altında yer alan ikincil mevzuat bu konuların büyük kısmını kapsamakla beraber,
Antlaşma nükleer santrallerin güvenli bir şekilde işletilmesi, nükleer maddelerin kullanımı ve atıkların
depolanması veya bertarafı konularında bir standart veya ortak yaklaşım belirlenmesine girmemekte
ve bu konular üye ülkelere bırakılmış durumdadır, zira Antlaşmanın imzalandığı yıllarda19 bu
meseleler günümüzdeki kadar önem taşımamaktaydı. AB’nin bugün konuya bakışı, bu alanlarda da
ortak bir yaklaşım ve standartlar benimsenebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri yapmak
yönünde çaba harcanması şeklindedir. 2007–2009 yıllarını kapsayan eylem planında nükleer enerjinin
enerji arzı güvenliğine ve karbondioksit gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığı kabul
edilmekte ancak nükleer güvenliğin birincil öncelik olduğu vurgulanmaktadır. Bu amaçla, AB atık

19

Roma’da Mart 1957’de imzalanan Antlaşma, 1 Ocak 1958’de yürürlüğe girmiştir.
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yönetimi konusunda yapılacak araştırmaları desteklemekte ve üye ülkelerin nükleer enerjinin risk ve
faydalarını geniş katılımlı platformlarda tüm ilgililere tartışılmasını önermektedir.
Ülkemiz nükleer santral işletmediği için nükleer konusu da yakın zamana kadar alt komite
gündemlerinde veya ilerleme raporlarında öne çıkan bir husus olmamıştır. Mersin Akkuyu’da
kurulması planlanan nükleer santralden 1998 ve 1999 yılı raporlarında bahsedilmiş, bölgenin deprem
kuşağına yakın olduğuna dikkat çekilmiştir. 2000 yılı ilerleme raporunda da santralin ihalesinin iptal
edildiği bilgisine yer verilmiştir. Hükümetimizin önümüzdeki yıllarda Türkiye’de nükleer santral
kurmak yönündeki niyetini beyan etmesini takiben, nükleer konuları AB platformlarında da gündeme
gelmeye başlamıştır. 2005 yılı ilerleme raporunda, AB’nin aday ülkelerde yüksek seviyeli nükleer
güvenliğe atfettiği önem vurgulanarak, nükleer enerji kapasitesi geliştirilmesinin ekonomik açıdan iyi
değerlendirilmesi tavsiye edilmiş, Güneydoğu Avrupa’da yeni kurulan Enerji Topluluğunun yaratacağı
enerji ticareti imkanlarının da bu değerlendirmede etkili olabileceğine dikkat çekilmiştir.
2005 yılında güncellenen Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vadeli öncelik olarak yüksek düzeyde
nükleer güvenliğin sağlanması gerektiğine yer verilerek, nükleer kapasitenin geliştirilmesi halinde,
çevresel etki değerlendirmelerinin ÇED Direktifi (85/337/EEC ve tadilleri) ile tam uyumlu olarak
yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bu alandaki düzenleyici kurumun kapasitesinin,
bağımsızlığının ve kaynaklarının, lisans verme sürecinin başlamasından önce güçlendirilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
2006 yılı ilerleme raporunda radyoaktif atık ve depolama tesisleri başta olmak üzere mevcut tesislerin
iyileştirilmesinin gerekli olacağı belirtilmektedir. Ayrıca nükleer santral kurulması halinde Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) ilgili lisans süreci öncesinde idari kapasitesinin ve kaynaklarının
güçlendirilmesinin ve bağımsız bir düzenleme kurumuna dönüştürülmesinin gerekeceğine ilerleme
raporlarında da yer verilmektedir. TAEK’in hem düzenleyici hem de reaktör işleten kurum olarak
ayrıştırılmasının önemli olduğu AB tarafından vurgulanmaktadır.
Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma alanlarında TAEK tarafından yayımlanan yönetmeliklerin
mevzuata uyum bakımından bir ilerleme sağladığı 2005 ve 2006 yılı ilerleme raporlarında yer
almaktadır. Bu alanlardaki AB mevzuatına tam uyum sağlanabilmesi için çıkartılması veya revize
edilmesi gereken yönetmelikler ile ilgili olarak TAEK bünyesinde çalışmalar devam etmekte olup,
uygulama konusu ön plana çıkmaktadır.
SONUÇ
Enerji başlığı mevzuat uyumu açısından ülkemizin önemli ilerlemeler kaydettiği bir alandır, ancak,
özellikle elektrik ve doğal gaz piyasalarının serbestleştirilmesi kapsamında uygulamaya ilişkin
sorunlar bulunmaktadır. Öte yandan AB’de de iç pazarın oluşumunun yetersiz kaldığı ve üye ülkelerin
henüz hepsinin tam olarak ilgili mevzuatı uygulayamamakta olduğu da bir gerçektir. Bu çerçevede
Komisyonun rekabeti sağlamak için yeni mevzuat önerileri hazırlaması gündeme gelmektedir. Ayrıca,
Avrupa Birliğinin son yıllarda ortak enerji politikaları oluşturmak yönünde sarf ettiği çabalar, ortak
kurallar ve standartlar belirleyen yeni mevzuat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda Mart 2007
tarihinde benimsenen enerji ve iklim değişikliği paketinin özellikle etkili olacağı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, çevre başlığı altında yer alan bazı mevzuat da enerji sektörünü yakından

522

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

ilgilendirmekte olup, ilgili çevre mevzuatına uyum sağlanmasının ağır yatırım gerektireceği
bilinmektedir. Türkiye’nin, AB’ye üyelik sürecinde sadece mevcut Topluluk müktesebatını değil,
değişen ve yenilenen mevzuatı da yakından takip etmesi ve uyum yönünde gerekli çalışmaları yapması
gerekmektedir.
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DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ
(İTHALAT SÖZLEŞMELERİ) DEVİR İHALELERİ
Selçuk ADVAN1
1
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
Bilkent Plaza, A2 Blok, Bilkent, Ankara 06530 TÜRKİYE
Tel: 312 297 35 06 E-Posta selcuk.advan@botas.gov.tr

ÖZET
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin Alıcı
olarak tarafı bulunduğu Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinin (İthalat Sözleşmeleri) üçüncü kişilere
ihale yoluyla devrine ilişkin olarak BOTAŞ’a getirdiği yükümlülükler ve bu konudaki gelişmeler.
Anahtar Kelimeler: Doğal gaz, ithalat, Kanun, ihale, Sözleşme devri
1. DOĞAL GAZ İTHALAT SÖZLEŞMELERİ
Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğini ve arz çeşitliliğini sağlamak amacıyla, 4 ayrı ülke ile 6 Doğal Gaz
İthalat Sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. Rusya Federasyonu ile üç ayrı doğal gaz alım
anlaşmamız mevcut olup, biri Bulgaristan sınırında Malkoçlar’daki, diğeri de Samsun Durusu’daki iki
farklı noktadan, İran’dan ise Bazargan’daki giriş noktasından boru hattı ile doğal gaz alımı
yapılmaktadır. Ayrıca Cezayir ve Nijerya’dan da Marmara Ereğlisi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG)
Tesisi’ne LNG formunda doğal gaz ithalatı yapılmaktadır.
2. DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNUN AMACI
2 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun amacı; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde
çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının
serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu
piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği
Direktiflerine uyum ve doğal gaz piyasasında rekabetin sağlanması da amaçlanmaktadır.
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3. DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU GEÇİCİ 2. MADDE
Kanunun Geçici 2. Maddesi ile, BOTAŞ’a yeni doğal gaz alım anlaşması yapma kısıtı getirilirken, bir
yandan da Alıcı olarak tarafı bulunduğu Doğal Gaz İthalat Sözleşmelerini ihale yoluyla üçüncü
taraflara devretme yükümlülüğü getirilmiştir.
Aynı maddede, en geç 2009 yılına kadar, BOTAŞ’ın piyasa payının ulusal tüketimin %20’si
seviyesine düşmesi, bu orana ulaşılıncaya kadar da BOTAŞ’ın yeni alım anlaşması yapmaması hükme
bağlanmıştır. 4646 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinde hükme bağlanan diğer hususlar, BOTAŞ’ın
her yıl mevcut doğal gaz alım satım sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve
yükümlülükleri ile devredilmesi için diğer ithalat lisans yeterlik sahibi isteklilerin katılacağı ihaleler
yapacağı, ihaleyi kazanan tüzel kişiye, söz konusu devir için BOTAŞ'ca muvafakat verileceği, ilgili
tüzel kişinin sözleşmenin satıcı tarafı ile devredilecek miktar için yeni sözleşme yapmasından sonra
devrin yürürlüğe gireceği hususlarıdır. Yine aynı maddede, ihaleyi kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile
sözleşme yapamaması halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın tüm yurt dışı mükellefiyetini yerine
getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz alım fiyatının altında olmamak
şartıyla, satış yoluyla devrin gerçekleşebileceği de hüküm altına alınmış, bu durumda tek bir ihale
kapsamında devrin yapılmasını temin eden bir yapı oluşturulmuştur. İhaleyi kazanan tüzel kişinin
Satıcı ile sözleşme yapamaması halinde, aynı ihale kapsamında miktar devri yoluyla doğal gaz ithalatı
yapabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 2009 yılına kadar piyasa payını %20 seviyesine düşürmek için
BOTAŞ’a ihale yapma yükümlülüğü getiren Kanun ile, BOTAŞ tarafından her takvim yılında
devredilen miktarların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal
gaz miktarının yüzde onundan daha az olamayacağı da hükme bağlanmıştır.
4. DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU GEÇİCİ 2. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
25 Haziran 2005 tarih ve 25856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5367 sayılı “Doğal Gaz Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 4646 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin
birinci fıkrası değiştirilmiştir.
Buna göre, mevcut doğal gaz alım satım sözleşmelerinin üçüncü taraflara devrine ilişkin olarak
BOTAŞ tarafından yapılacak ihalelere katılım için önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, ihaleye
katılacak istekli şirketlerin, ithalat lisans yeterlik sahibi olmaları ve Satıcı şirketten sözleşme devri
hususunda ön onay almaları şartı getirilmiştir. 4646 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinde Satıcı
taraf ile ihale ertesinde görüşmelerin yapılması öngörülürken, bu değişiklik ile Satıcı ön onayı, ihale
esnasında isteklilerin teklifleri içerisinde sunmaları şart olan belgeler arasında yer almıştır. Bir diğer
husus, ihalede birinci olan şirketten başlamak üzere, satıcı tarafla görüşmek ve yeni sözleşmeyi
imzalamaya yönelik satıcı onayını temin etmek üzere BOTAŞ tarafından tüzel kişilere sırayla
muvafakat verilmesidir. Ayrıca, ihaleyi kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile sözleşme yapamaması
halinde, miktar devrine imkan tanıyan ayrı bir ihale yapılmasına hükmedilmiştir. Buna göre, daha
önce “Sözleşme Devri” ve “Miktar Devri” tek bir ihale kapsamında öngörülmekteyken, bu değişiklik
ile, Miktar Devri için ayrı bir ihalenin açılması söz konusudur.
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5. DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ (İTHALAT SÖZLEŞMELERİ) DEVİR
İHALELERİ
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Geçici 2. Maddesi ile BOTAŞ’a getirilen yükümlülükler
kapsamında, ihale yapma yükümlülüğü için “Hazırlık döneminden sonra başlamak üzere…” hükmü
yer almaktadır. Bu çerçevede, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Kuruluşumuzca bu konuda
çalışmalara başlanmıştır. Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinin (ŞİD) yayımlanmasının ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) Eylül 2004’te onaylanarak yürürlüğe konmasının ardından 4 Kasım
2004 tarihinde Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinin (İthalat Sözleşmeleri) devri için 6 ayrı ihale
açılmıştır. İhale doküman satışlarına 22 Kasım 2004 tarihinde başlanmış, ihale tarihi ise 20 Ocak 2005
olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Ancak, bu ihaleler isteklilerin EPDK’ndan ithalat yeterlik belgesi alabilmeleri ve Rekabet Kurumu’na
yapacakları başvuruda inceleme için süre tanınabilmesi için 25 Şubat 2005 tarihine, Rekabet Kurumu
ile yapılan yazışmalar ile muafiyet menfi tespit belgelerinin tamamlanabilmesini teminen 25 Nisan
2004 tarihine, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde olması ve satıcı ülke İran’dan gelen
talep üzerine 27 Haziran 2005 tarihine, Kanun tasarısının halen TBMM gündeminde olması nedeniyle
de 27 Eylül 2005 tarihine ertelenmiştir.
Ancak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Geçici 2. Maddesi 1. fıkrasında değişiklik yapan
5367 sayılı Kanun’un 25 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yapılan
çalışmalar sonucunda, ilk açılan ihalelerin iptaline ve 5367 sayılı Kanun doğrultusunda yeni ihaleler
açılmasına karar verilmiştir.
Bu sebeple, 22.09.2005 tarih ve 25944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İptal İlanı ile ilk açılan
ihaleler iptal edilmiştir. Aynı tarihte, 4646 sayılı Kanun ve 4646 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5367
sayılı Kanun uyarınca yeni ihaleler açılmıştır. Yeni ihalelerin ihale dokümanları satışına 26.09.2005
tarihinde başlanmış, ve bu ihaleler 30 Kasım 2005 tarihinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilmiştir.
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”)’ın Alıcı olarak tarafı bulunduğu Doğal Gaz
Alım ve Satım Sözleşmelerinin (“İthalat Sözleşmeleri”) üçüncü taraflara devrine ilişkin olarak, şu
anda gaz arzının devam ettiği İthalat Sözleşmelerinden, 250 milyon Kontrat m3/yıl’lık (Kontrat
metreküp 9000 Kcal/Nm³ ‘lük üst ısıl değerine eşit ve 1,01325 bar’lık mutlak basınçta ve 20° C’lik
sıcaklıkta bir metreküplük hacmi kaplayan gaz miktarıdır.) lotlar halinde BOTAŞ’ın söz konusu
Sözleşmelerde mevcut bütün hak ve yükümlülüklerinin devredilmesi için, Sözleşmeler katılımcılara
açılmayacak şekilde ayrı ayrı ihaleleri gerçekleştirilen bu İthalat Sözleşmelerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

527

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Tablo 1. 30 Kasım 2005 tarihinde ihaleleri gerçekleştirilen Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmeleri
(İthalat Sözleşmeleri) Devir İhaleleri
İthalat
Sözleşmesi

Taraflar

Arz Kaynağı/
Teslimat
Noktası

Yıllık
Miktar

1 15.12.1997 tarihli Doğal Satıcı:Gazexport Rusya Fed. /
Gaz Alım Satım
Sözleşmesi

Alıcı: BOTAŞ

3 Milyar
3
Samsun kıyısı ve Kontrat m *
Durusu Ölçüm
İstasyonu (Türkiye)

01.01.2026

12

01.01.2022

16

01.01.2012

12

3,66 Milyar
Kontrat m3 **

30.07.2026

14

17,86 Milyon
MMBtu

01.10.2021

2

18 Milyar
Termi

01.10.2014

8

Toplam

64

2 18.02.1998 tarihli Doğal Satıcı:Gazexport Rusya Fed. /
Gaz Alım Satım
Sözleşmesi

Alıcı: BOTAŞ

4 Milyar
Türkiye-Bulgaristan Kontrat m3 *
sınırı ve Malkoçlar
Ölçüm İstasyonu
(Türkiye)

3 14.02.1986 tarihli Doğal Satıcı:Gazexport Rusya Fed. /
Gaz Alım Satım
Sözleşmesi

Alıcı: BOTAŞ

3 Milyar
Türkiye-Bulgaristan Kontrat m3 *
sınırı ve Malkoçlar
Ölçüm İstasyonu
(Türkiye)

4 08.08.1996 tarihli Doğal Satıcı:NIGC

İran /
Türkiye-İran sınırı
ve
Bazargan Ölçüm
İstasyonu (İran)
Satıcı:NLNG
Nijerya /
5 09.11.1995 tarihli
Sıvılaştırılmış Doğal
Alıcı: BOTAŞ
Marmara Ereğlisi
Gaz (LNG) Alım Satım
Gazlaştırma
Sözleşmesi
Terminali
Satıcı:Sonatrach Cezayir /
6 14.04.1988 tarihli
Sıvılaştırılmış Doğal
Alıcı: BOTAŞ
Marmara Ereğlisi
Gaz (LNG) Alım Satım
Gazlaştırma
Sözleşmesi
Terminali
Gaz Alım Satım
Sözleşmesi

Alıcı: BOTAŞ

Sözleşmenin Toplam
Sona Erme
Lot
Tarihi

Toplam 64 lota karşılık 16 Milyar m3 doğal gazın devrine ilişkin ihalelere çıkan BOTAŞ, 2005 yılı
doğal gaz tüketiminin 25 Milyar m3/yıl olduğu göz önüne alındığında, piyasa payının % 64’ü için
ihaleye çıkmıştır.
6. DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ (İTHALAT SÖZLEŞMELERİ) DEVİR
İHALELERİ SONUÇLARI
Gerçekleştirilen 6 ayrı ihaleden, bir tanesine 4 geçerli teklif verilirken, bir tanesine hiç teklif
verilmemiş, kalan 4 tanesine ise, geçersiz teklif verilmiştir.
Buna göre; Rusya Federasyonu’ndan Bulgaristan sınırından ithal edilen doğal gaza ilişkin 14 Şubat
1986 tarihli sözleşmenin devri için bir teklif verilmemiştir.
Rusya Federasyonu’ndan Samsun teslimi doğal gaz alımı sözleşmesinin, İran’dan doğal gaz alımı
sözleşmesinin ve Cezayir ile Nijerya’dan LNG alımı sözleşmelerinin devri için geçersiz teklif
verilmiştir. 5367 sayılı Kanunun getirdiği en önemli şartlardan biri olan ihale öncesi isteklilerin Satıcı
taraftan ön onay almaları koşulu yerine getirilmediği için bu teklifler geçersiz sayılmıştır.
Rusya Federasyonu’ndan Bulgaristan sınırından ithal edilen doğal gaza ilişkin 18 Şubat 1998 tarihli
sözleşme kapsamındaki 16 lotun devri için çıkılan ihaleye 4 geçerli teklif verilmiştir. Tekliflerin
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detaylı incelemelerinin ardından, 5367 sayılı Kanun’da hükme bağlandığı gibi, ihaleyi kazananlara
sırayla Satıcı tarafla sözleşme imzalanması için muvafakat verilmektedir. Buna göre, istekli sıralaması
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 2. 18.02.1998 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi (İthalat Sözleşmesi) Devir İhalesi için
en uygun teklif sıralaması
SIRA
1234-

ŞİRKET ADI
SHELL ENERJİ A.Ş.
BOSPHORUS GAZ A.Ş.
ENERCO ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
AVRASYA GAZ A.Ş.
TOPLAM

TEKLİF ETTİĞİ LOT
ADEDİ
(250 Milyon Kontrat
m3/yıl/lot)
1 (BİR)
3 (ÜÇ)
10 (ON)
5 (BEŞ)
19 (ONDOKUZ)

7. DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ (İTHALAT SÖZLEŞMELERİ) DEVİR
İHALESİ ŞARTNAMESİ UYARINCA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Kazanan istekli tüzel kişinin BOTAŞ’tan davet almasından sonra, İstekli, Satıcı tarafla yeni doğal gaz
alım satım sözleşmesi imzalamak için görüşmelere başlayacak, imzalama aşamasına gelindiğinde,
İstekli ile Satıcı arasında yeni alım anlaşması, Satıcı ile BOTAŞ arasında teklif verilen lot adedine
tekabül eden doğal gaz miktarının sözleşmeden tenzil edilmesini sağlayan Zeyilname ve ilgili üç taraf
arasında Devir Protokolü imzalanacaktır. Bu aşamadan sonra, İstekli, EPDK ve Rekabet Kurumu’ndan
gerekli belgeleri temin edecek ve Kuruluşumuza sunacaktır. Kuruluşumuzun ithalat lisans belgesi
EPDK tarafından tadil edilecek ve BOTAŞ tarafından tüm şartların yerine getirildiğine ilişkin yazının
İlgiliye gönderilmesinin ardından Sözleşme Devir süreci tamamlanacaktır.
8. 18 ŞUBAT 1998 TARİHLİ DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ (İTHALAT
SÖZLEŞMESİ) DEVİR İHALESİ’NDE SON DURUM
İlk istekli Shell Enerji A.Ş. ve Satıcı Gazprom export ile Kuruluşumuz arasındaki Devir Protokolü,
Shell Enerji A.Ş. ve satıcı arasındaki yeni doğal gaz alım satım anlaşması ve Satıcı ile Kuruluşumuz
arasındaki Zeyilname 28 Şubat 2007 tarihinde imzalanmıştır. Ancak, Shell Enerji A.Ş. tarafından,
Rekabet Kurumu’ndan ve EPDK’ndan getirilmesi gereken belgeler bulunmaktadır.
Sırada yer alan Bosphorus Gaz A.Ş.’ye de ilgili belgelerin imzalanması için davet yazısı gönderilmiş
olup, bu istekliyle ilgili belgelerin imzalanmasından sonra sıradaki isteklilere de davet yazıları
gönderilecektir.
Ancak, söz konusu devir ihalesi kapsamında, toplam 16 lot için ihaleye çıkılmış olmasına karşın,
Tablo 2’den de görülebileceği gibi, 4 istekliden toplam 19 lot için teklif gelmiş olması nedeniyle, ilk
üç sıradaki isteklilerden herhangi birisinin, ilerleyen aşamalarda devir sürecini tamamlamaması
nedeniyle sonradan artan lotlar olması halinde, dördüncü sıradaki istekli olan Avrasya Gaz A.Ş.’ye
teklif verdiği toplam 5 lotu aşmamak kaydıyla, ihale konusu lotlardan devir süreci
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gerçekleştirilemeyen artan lotların da sözleşme devrinin gerçekleştirilmesi için ayrıca davet mektubu
gönderilebilecektir.
9. 2007 YILINDAKİ MUHTEMEL GELİŞMELER
Shell Enerji A.Ş. ‘nin 28.02.2007 tarihinde başlamış olan Sözleşme Devri Sürecinin en geç Haziran
2007 sonunda tamamlanması öngörülmektedir.
Sıradaki diğer şirketlerin de devir süreçlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta, doğal gaz
piyasasında önemli etkiler yaratacak olan “Sözleşme Devri”ne ilişkin süreçler Kuruluşumuzca
titizlikle yürütülmektedir. Bu sözleşme devir süreçlerinin sonuçlandırılmasından sonra, Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun BOTAŞ’a vermiş olduğu Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmeleri’nin üçüncü
taraflara devrine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
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BOTAŞ’IN GAZ DEVİRLERİ1
F.Yeşim AKCOLLU2

1. BOTAŞ’IN GAZ DEVİRLERİNİN AMACI VE KAPSAMI
BOTAŞ'ın gaz ithalatındaki tekeline son vermek ve piyasaya yeni girişler sağlayarak rekabet ortamı
yaratmak amacıyla 4646 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi, hazırlık döneminden (2002 yılı) sonra
başlayarak pazar payının %20'nin altına düşeceği 2009 yılına kadar her yıl, BOTAŞ'ın ithalat
sözleşmelerinin en az %10’unu devretmesini gerekli kılmıştır. Ancak şu ana kadar herhangi bir
sözleşme veya miktar devri gerçekleştirilemediğinden BOTAŞ bu gerekliliği henüz yerine
getirememiştir.
2004 sonu itibarıyla, BOTAŞ'ın mevcut 8 sözleşmesinden 6 tanesini (Rusya, Cezayir, Nijerya ve İran
ile olanları) piyasaya yeni giriş yapan teşebbüslere kısmen devretmesine izin verecek bir "Gaz Devri
Programı" başlatılmıştır. Azerbaycan ve Türkmenistan sözleşmeleri söz konusu programın dışında
bırakılmıştır.
Gaz devir ihale tarihleri hukuki gerekçelerle dört kez ertelenmiştir. 25 Haziran 2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5367 tarihli Kanun3, hem sözleşme hem de miktar devirleri için tek bir ihale öngören
eski fiyat teklifi mekanizmasına bir değişiklik gerektirmiştir.4 Yeni mekanizma, önce kontrat devir
ihalelerinin tamamlanmasını ve planlanan miktarlardan bir kısmının devredilmemiş olması halinde
geri kalan miktarların devri için yeni bir ihale açılmasını öngörmektedir. İlaveten, yeni Kanun,
ihaleden önce şirketlerin, satıcıların ön onayını almasını gerektirmektedir. 22 Eylül 2005 tarihinde ilan
edilen kontrat devrine yönelik ihale 30 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşmiştir.
2. KONTRAT DEVİR MEKANİZMASI5
Devir mekanizması 250 milyon m3/yıl'lık lotlara dayanmaktadır. Devredilecek toplam miktar (16
milyar m3/yıl), Tablo 1’de görüldüğü gibi 64 lottan oluşmaktadır. Toplam 10 milyar m3/yıl'lık (40 lot)
üç sözleşme Rusya ile yapılan sözleşmeler iken, geri kalan üçü İran (3,5 milyar m3/yıl, 14 lot), Nijerya
(0,5 milyar m3/yıl, 2 lot) ve Cezayir (2 milyar m3/yıl, 8 lot) iledir. Her sözleşme çok sayıda lotlara
bölünebilmektedir, bu şekilde sözleşmelerin birden fazla şirkete kısmen devredilebilmesi
Daha detaylı bilgi için bkz.:
Akcollu, F. Yeşim, “Major Challenges to the Liberalization of the Turkish Natural Gas Market”, Oxford Institute for Energy Studies,
November 2006, Oxford
http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG16.pdf
2
akcollu@yahoo.com
3
Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5367 sayılı Kanun, Resmi Gazete, 25 Haziran 2005, Sayı: 25856
4
Kontrat devrinde, BOTAŞ sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerine şirketlere devrederken miktar devrinde BOTAŞ gazı
Türk sınırında toptancılara satacak ve sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri üstlenmeyi sürdürecektir.
5
İhale Duyurusu, BOTAŞ, 2005 (http://www.botas.gov.tr/ihaleler/ilan_22092005_2.html).
1
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amaçlanmıştır. Bununla birlikte bir şirketin fiyat teklifinde bulunabileceği lot sayısına ilişkin bir
sınırlandırma yoktur.
Tablo 1: Kontrat Devri ile Devredilecek Miktarlar

Sözleşmeler
Rusya (Batı)
Cezayir (LNG)
Nijerya (LNG)
İran
Rusya (Mavi Akım)
Rusya (Batı/1998)
Toplam

Miktar
(Milyar m3/yıl,
Plato)

Devredilecek Karşılık Gelen
Miktar
Devredilecek
(Milyar
Lot
m3/yıl)
3
12
2
8
0.5
2

Şirketin İsmi

İmza Tarihi

Sona Erme
Tarihi

Gazexport
Sonatrach
NLNG
NIGC

1986 (Şubat)
1988 (Nisan)
1995 (Kasım)
1996
(Ağustos)
1997 (Aralık)
1998 (Şubat)

2012
2014
2021

6
4
1.2

2026

10

3.5

14

2028
2021

16
8

3
4
16

12
16
64

Gazexport
Gazexport

Kaynak: BOTAŞ (http://www.botas.gov.tr/ihaleler/ilan_22092005_2.htm)

İhale şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulması gerekmektedir. Şekil 1’de de
görüldüğü üzere, ihaleye katılabilmek için şirketlerin BOTAŞ’a sunması gereken belgeler arasında,
ihaleye katılmayı düşündükleri her bir sözleşme için, satıcı ile aralarında Satıcı Onay Protokolü
(Seller’s Consent Protocol-SCP) imzalamaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan
üzerinde lotların da belirtilmiş olduğu İthalat Lisansı Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

Her lot için şirketlerin en az 500.000 Amerikan doları "devir bedeli" teklif etmesi
gerekmektedir. Eğer bir şirket aynı sözleşmenin birden çok lotu için fiyat teklifinde bulunmak
istiyorsa, her bir lot için aynı devir bedelini teklif etmiş kabul edilmektedir.
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İhale
Duyurusu

Üç taraf (BOTAS, Gazprom ve
Şirket) arasında anlaşma (DoA)

İhale belgelerinin
satın alınması

-Satıcı ile Şirket arasında alım
sözleşmesi
-Satıcı ile BOTAŞ arasındaki
sözleşmede değişiklik

-Satıcının Onay Protokolü (SCP)
-İthalat Lisansı Yeterlilik Bel.

Devir koşulları:
-Devre RK tarafından izin
verilmesi
- BOTAŞ'ın lisanslarının
modifikasyonu
- EPDK tarafından yeni
şirketlere ithalat lisansı
verilmesi

İHALE

BOTAŞ'ın Davet Mektubu

Şirket tarafından gaz ithali

Satıcı ile Şirket arasında
müzakere

Satıcı ile anlaşmaya varıldı
mı?
Evet
Hayır
Devir gerçekleşmez

Şekil 1: Kontrat Devir Mekanizması
3. KONTRAT DEVİR İHALESİNİN SONUÇLARI
İhalenin yapıldığı 30 Kasım 2005 tarihinde EPDK tarafından 37 şirkete (başvuran 40 şirket arasından)6
ithalat lisansı yeterlilik belgesi verildiği görülmüştür.

Doğal Gaz Kontrat Devri hakkında Basın Açıklaması, EPDK, 5 Aralık 2005. (http://www.epdk.org.tr/basin/2005basin/2005-12-05kontrat.html).
6
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İhalede, Aytemiz, İran, Cezayir ve Nijerya sözleşmelerinin her birine bir lot için fiyat teklifinde
bulunmuştur; ancak satıcıların onayını almadığından teklifleri geçersiz olmuştur. Petrol Ofisi, Mavi
Akım, İran, Rusya (Batı) ve Rusya (Batı/1998) ihalelerinden "teşekkür mektubu" ile çekilmiştir.
Gazport, Mavi Akım ve İran sözleşmelerine benzer bir tepki göstermiştir ve Habaş da Rusya
(Batı/1998) ihalesinden çekilmiştir. Söz konusu şirketlerin ihalede geçerli teklif verememe sebepleri
büyük çoğunlukla satıcıdan ön onay alamamış olmalarıdır. Satıcılar, BOTAŞ ile hali hazırda
imzalanmış sözleşmeleri varken, tam olarak tanımadıkları şirketlerle yeni sözleşmeler yapmak için
şartları yeniden müzakere etmekte isteksiz kalmışlardır; bu nedenle şirketlerin çoğuna ön onay
vermemişlerdir.
Tablo 2'de de gösterildiği gibi, geçerli teklifler sadece dört şirket tarafından Rusya/Turusgaz
sözleşmesi için yapılmıştır: Shell, Bosphorus, Enerco ve Avrasya sırasıyla lot başına 2,01 milyon $ (1
lot için), 1,811 milyon $ (3 lot için), 1,6 milyon $ (10 lot için) ve 0,91 milyon $ (5 lot için) teklif
etmişlerdir.7
Tablo 2: Rusya (Batı/1998) Anlaşması İçin Gelen Teklifler
Lot sayısı
Shell
Bosphorus
Enerco
Avrasya
Toplam

1
3
10
5
19

Karşılık Gelen Miktar
(milyar m3/yıl)
0,25
0,75
2,50
1,25
4,75

Teklif Edilen Devir
Bedeli (milyon $/lot)
2,010
1,811
1,600
0,910

Bosphorus, Gazprom (%40) ile Tur Enerji (%60) arasında ortak bir girişimdir ve doğal gaz taşımak ve
dağıtmak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur.8 Diğer şirketlerin Gazprom ile bilinen bağlantıları
mevcut değildir.
BOTAŞ'ın İhale Komisyonu lot dağılımını şu şekilde kabul etmiştir: Shell 1 lot, Bosphorus 3 lot,
Enerco 10 lot ve Avrasya 2 lot (talep edilen 5 lot yerine). 30 Kasım 2006 tarihinde, BOTAŞ Yönetim
Kurulu’nun da söz konusu devirleri, her bir şirketin bir lot için önerdiği devir bedelini en yüksek
teklifi veren Shell’in miktarına (2,010 milyon $) çekmeleri şartıyla onaylamıştır. Şirketlerin hepsinin
bu şartı olumlu karşılamalarının ardından Aralık ayında BOTAŞ Shell’e davet mektubu göndererek
devir işlemlerine start vermiştir.
İhale şartnamesine göre, üçlü anlaşma (Deed of Assignment-DoA) davet mektubunun teslim
edilmesinden sonra (satıcının talebi üzerine 30 günlük bir uzatma ihtimali ile) 60 içerisinde
imzalanmak zorundadır. Eğer satıcı ve şirket devrin şartları üzerinde anlaşabilirse, bu durumda satıcı
ile şirket ve satıcı ile BOTAŞ arasındaki iki taraflı sözleşmeler aynı anda imzalanabilmektedir.
Nitekim 28 Şubat 2007 tarihinde Shell ve Gazprom Export arasında gaz alım sözleşmesi; Shell,
BOTAŞ ve Gazprom Export arasında DoA; Gazprom Export ile BOTAŞ arasında zeyilname
imzalanmıştır.
Yeni şirketlerin ithalata başlayabilmesi için bazı şartların (sözleşmenin devrine Rekabet Kurumu (RK)
tarafından izin verilmesi ve EPDK tarafından ithalat lisansı verilmesi gibi) karşılanması gereklidir.
"Turusgaz
Sözleşmesi
Dışındaki
BOTAŞ
Sözleşmelerine
Talep
Olmadı",
Dünya
Gazetesi,
1
Aralık
2005
(http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=2423210); "Şirketler Gaz İhalesine İlgi Göstermedi", Zaman Gazetesi, 1
Aralık 2005 (http://zaman.com/?hn=234066&bl=ekonomi&trh=20051201).
8
Rakamlarla Gazprom 2000-2004 (http://www.gazprom.ru/documents/Statistika%20En.pdf).
7
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Bu süreç tüm lotlar devredilene ya da son ihale katılımcısına ulaşılana kadar devam edecektir. Başka
bir kontrat devri ya da kalan lotların miktar devrine ilişkin bir ihale halihazırdaki kontrat devrinin
tamamlanmasından sonra duyurulacaktır.
4. GAZ DEVİR PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ
Devir programları, özellikle de pazarda serbetleştirmenin ilk safhalarında, arza yetersiz erişim
sorununu çözmek üzere tasarlanmışlardır ve dolayısıyla gaz piyasalarında sürdürülebilir rekabetin
gelişimi için önemli bir role sahiptirler.
Uzun dönemli sözleşmelerle desteklenen tekeli kırmak için bazı AB üyesi ülkeler gaz devri
programları yürütmüşlerdir. Tablo 3, bazı AB üyesi ülkelerinin ve Türkiye’nin gaz piyasalarındaki üst
pazar (upstream) yapısını yansıtmaktadır. Gaz devir programı olmayan ülkelerin çoğunda, etkin pazar
payına sahip olan pazar katılımcılarının sayısı sınırlı kalmış ve yerleşik şirketler tekel (veya hakim)
durumlarını korumuştur.
Tablo 3: Üst (İthalat ve Üretim) Pazarlarda Pazar Yapısı (2004)

Avusturya
Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
İrlanda
İtalya
Hollanda
İspanya
İsveç
İngiltere
Estonya
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek C.
Slovakya
Macaristan
Slovenya
Romanya
Bulgaristan
Türkiye

En Büyük Şirket
Tarafından Kontrol
Edilen Gaz Miktarı
(%)
>90
92
80–85
91
50
40
68
60
40
97
259
50
100
59
98
99
100
100
100
87
100
97

% 5'ten Büyük Paya
Sahip Şirketlerin Sayısı
(Üretim veya İthalat)
1
1
1
1
12
5
3
1
4
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1

Gaz Devir Programı
var mı?
evet
hayır
evet
planlanmış
sürüyor
hayır
sürüyor
hayır
tamamlanmış
hayır
tamamlanmış
hayır
hayır
hayır
hayır
hayır
hayır
sürüyor
hayır
evet
evet
evet

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2005
(http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/benchmarking/doc/4/sec_2004_1720_en.pdf)

İngiltere'deki en büyük üst (ithalat ve üretim) gaz şirketinin pazar payı düşük bir değer olan %25 olmasına karşın, en büyük perakende
satıcısı olan Centrica'nın pazar payı 2005 Eylül ayı itibarıyla %53'tür.
9
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İngiltere'de 1992 ile 1996 yılları arasında yaşanan gaz devri, bir spot gaz piyasasının gelişmesiyle ve
hem endüstriyel hem de ticari fiyatlarda hızlı bir düşüş ile sonuçlanmıştır.10 Serbest müşterilerin
%19'una tekabül eden, toplam gaz pazarının %9'unu devretmek İspanya'nın 3 yılını almıştır. Gazoduc
Mediteranne Europeene (GME) boru hattı yoluyla Cezayir'den (Sonatrach) tedarik edilen ve 2001 ile
2004 yılları arasında devredilen gazın %25'i için 14 lisanslı gaz ticaret şirketi fiyat teklifinde
bulunmuştur.11 İhaleden önce, hiçbir şirketin satışa sunulan gazın yüzde 25'inden fazlasını
alamayacağı duyurulmuş ve ihaleden sonra da 14 şirketten 6'sına şu miktarlar dağıtılmıştır: BP – %25,
Iberdola – %25, Union Fenosa – %20, Endesa – %18, Hidrocantabrico – %10 ve Shell – %2.
Tablo 4: Diğer Ülkelerdeki Miktar Devirleri ve Türkiye'deki Gaz Devri Programı

İngiltere
İspanya
Almanya
Avusturya
İtalya
Fransa
Türkiye

Devredilen
Miktar
(Milyar m3/yıl)
4.8
4.2
7.2
0.25
2.3
4.8
16

Süre
(yıl)

Toplam Piyasanın yüzdesi olarak
Devredilen Miktar

Teklif
Sayısı

4 (1992–96)
3 (2001–04)
3
1
4
3
3

<5
9 (Cezayir Sözleşmesinin %25'i)
Ruhrgas Sözleşmesinin %5'i
3
3
3.5
52

70
14
12

40

Kaynak: Petform (2004), CEDIGAZ (2004), EFET (2003) ve BOTAŞ

Tablo 4'te de görüldüğü gibi, çoğu Avrupa ülkesi 3-4 yıl süresince talebin yüzde 3-9'una karşılık gelen
devir programları uygulamışlardır.
Türk gaz serbestleştirme süreci, Avrupa'daki ilk ve en kapsamlı programlar arasında olan İngiltere ve
İspanya programlarından bile daha iddialı bir gaz devir programı içermektedir. Türk gaz devri
programından beklentiler, rekabeti ve kaynakların etkin kullanımını teşvik edeceği yönündedir.
BOTAŞ tekeli kaldırılacak ve pazara yeni girişler yaşanacaktır. Devir programının, aynı zamanda
rekabetçi bir piyasa için hayati bir unsur olan fiyat şeffaflığını da sağlaması beklenmektedir.
Ancak Türk gaz devir programının emsali bulunmamaktadır zira şimdiye kadar hiçbir ülke kontrat
devrini kapsayan bir program uygulamamıştır.12 Mevcut haliyle, Türk gaz devir programının bu
şekilde hayata geçirilmesi hayli zor olacaktır. Çok radikal olan devir programında devredilmesi
planlanan gaz miktarı olan 16 milyar m3/yıl 2006 yılı gaz talebinin yaklaşık %52’sine tekabül
etmektedir. Söz konusu miktar Avrupa’daki en yüksek rakamla (%9 ile İspanya) karşılaştırıldığında
çok yüksek kalmaktadır. Buna ilaveten, 4646 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde öngörülen
BOTAŞ’ın pazar payının 2009 yılına kadar %20’ye düşürülmesi hedefi için kalan sürenin sadece 2 yıl
olduğu düşünüldüğünde, söz konusu devir programının gerçekleşmesi daha da zorlaşmaktadır.

Avrupa Enerji Tüccarları Federasyonu (European Federation of Energy Traders-EFET), Avrupa Gaz Pazarının Gelişmesi İçin Gaz Devir
Programları, Pozisyon Raporu, 2003
10

11
12

"Yeni İspanyol Yasası Daha Derin ve Hızlı Piyasa Serbestleştirmesinin Önünü Açtı", Gaz Matters, 28 Haziran 2000, s. 14.
Dünya Bankası, Türkiye: Gaz Sektörü Strateji Notu, Rapor No. 30030-TR, Washington DC, 2004
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BOTAŞ’ın gaz devirlerinin ilk ayağı olan kontrat devir ihalesi sonucunda, en iyimser senaryoya göre,
şirketler ile Gazprom arasındaki müzakerelerin ardından 19 lottan 16'sının devri gerçekleşecektir. Bu
şekilde ilk etapta Shell, Bosphorus ve Enerco teklifte bulundukları tüm lotlar için müzakere yapma
fırsatına sahiptir. Eğer bu üç şirketten herhangi biri daha önce teklif etmiş olduğu lot miktarından daha
az bir miktar için sözleşme imzalarsa, Avrasya’nın 2 lottan fazla alabilmesi şansı doğacaktır. 2006
yılının doğal gaz talebi olan 30,8 milyar m3 göz önüne alındığında, Shell, Bosphorus, Enerco ve
Avrasya'nın azami pazar payları sırasıyla 0,81, 2,43, 8,1 ve 4,05 (eğer 5 lot alabilirse) olabilecektir. Bu
oranların tümü 4646 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca öngörülen %20'lik ithalat eşiğinin büyük
ölçüde altında kalmaktadır.
Rekabet mevzuatı uyarınca bakıldığında ise, devirler öncesinde 100%’lük bir pazar payına ve tekel
konumuna sahip olan BOTAŞ’ın, devirler sonrasında tekel konumuna son verilecek ve doğal gaz arz
piyasasına yeni girişler yaşanacaktır. 16 lotun hepsinin devredilmesi durumunda, 2006 talebinin
%13’üne tekabül eden bir miktar özel sektör tarafından piyasaya sunulacak ve devirler öncesinde
sadece BOTAŞ’ın olduğu piyasada 5 şirket faaliyet gösterecektir.
Rekabet Kurumu değerlendirmesini, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7.
maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı “Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken
Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” uyarınca yapmaktadır. Söz konusu Tebliğe göre kontrol
değişikliğine yol açan ve tarafların ilgili ürün pazarındaki payları %25’i ve/veya toplam ciroları (net
satışlar) 25 milyon YTL’yi aşan devirler Rekabet Kurulu’ndan izin almak durumundadırlar.
Rekabet Kurumu, ihaleyi kazanan şirketlerin başvurularını teker teker, Gazprom ile yapmış oldukları
müzakere ve sözleşme sırasına göre değerlendirmektedir. Söz konusu değerlendirmede ilgili ürün
pazarı belirlendikten sonra, gerçekleşecek devirlerin bu pazardaki rekabet üzerindeki olası etkileri
(piyasadaki yoğunlaşma, piyasaya girişlere olumlu/olumsuz etkiler, tarafların pazarda dikey
anlaşmaları varsa bunların etkileri, vb) incelenmektedir. Rekabet Kurumu ilk devir incelemesini Shell
‘in başvurusu üzerine başlatmıştır.

ÖZGEÇMİŞ
Yeşim Akcollu
Yeşim Akcollu 9 senedir Rekabet Kurumu’nda çalışmaktadır. Söz konusu görevi sırasında elektrik ve
doğal gaz piyasaları kanun çalışmalarına katılmış; çeşitli kamu teşebbüslerinin (TEDAŞ, POAŞ,
Petkim, TÜPRAŞ, BOTAŞ, vb) özelleştirilmesi, rekabet soruşturmaları, şirket birleşme ve
devirlerinde çalışmıştır. 2005 yılında British Council aracılığıyla İngiltere’de Oxford Institute for
Energy Studies’de araştırmacı olarak çalışmış, bu çalışması daha sonra Oxford’da yayınlanmıştır.
Daha önce Dünya Bankası Washington DC’de danışman, İş Bankası’nda uzman yardımcısı olarak
çalışmıştır. Kendisi endüstri mühendisidir ve MBA yapmıştır. Enerji konularında çeşitli çalışma ve
makaleleri bulunmaktadır.
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DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDEKİ PİYASA UYGULAMALARININ
TÜKETİCİYE YANSIMASI
Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı

Doğal gaz piyasasındaki uygulamalar tüketiciyi çeşitli boyutlarda etkilemektedir.
Doğal gaz uygulamalarının tüketiciye yansımalarını aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.
123456-

Doğal gaz pahalılığı
Pahalı Doğal gaz Aboneliği
Doğal gaz cihazlarının montaj ve güvenlik sorunları
Çevresel Etkiler
Cihazların verimliliklerindeki aldatıcı uygulamalar
Yanlış politika ve uygulamaların toplumsal maliyeti

DOĞAL GAZ PAHALILIĞI
Ülkemizde, doğal gazı konutlarda kullanan, serbest olamayan tüketiciler (tutsak tüketiciler) doğal gazı
ısınma başta olmak üzere, yemek pişirme ve sıcak su elde edilmesinde kullanmaktadır.
Isınma, yemek pişirme ve sıcak su elde edebilmek için enerji kullanımı tüketicilerin temel
gereksinmesi olmakla birlikte, bu hizmetin en uygun koşullarda tüketicilere sağlanması da temel bir
kamusal hizmettir.
Kamusal hizmetler de işin doğası gereği kamusal yararı ön plana alması gereken kamu kuruluşları
tarafından uygulanır.
Tüketicilerin alım gücünün düşüklüğü, dar gelirli ve yoksul tüketicilerin varlığını dikkate alarak,
doğalgazın tüketicilere düşük fiyattan sunulmasının sağlanması sosyal devletin, belediyelerin ve ilgili
kamu kuruluşlarının en temel görevi ve sorumluluğudur.
Ancak, ülkemizdeki hükümetler, ilgili kamu kuruluşları, belediyeler Anayasaya, evrensel tüketici
haklarına aykırı bir şekilde kamu yararını ve sosyal devlet anlayışını terk etmiş olduklarından,
tüketicilere acımasız piyasaya koşulları uygulanmakta, uygulattırılmakta ve bunun sonucunda da
tüketiciler doğalgazı çok pahalı kullanmak zorunda bırakılmışlardır.
Doğal gazı konutlarda yaşayan tüketicilere satan belediyeler ve özel dağıtım kuruluşları aynı anlayışı
sürdürmektedir.
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Kendi doğal enerji kaynaklarını devre dışı bırakarak konutlarda kullanılan yakıtı ithal doğalgaza dayalı
duruma getirip, ülkesini ve tüketicisini ( yurttaşını) sıkıntıdan sıkıntıya sokan zarara uğratan hiçbir
ülke yönetimi Türkiye’deki gibi olmamıştır.
Tüketicilerin Çoğunluğu Yakıt Fakiri
İngiltere’de yaşayan tüketicilerin yakıt giderleri gelirlerinin yüzde beşini geçiyor ise “ yakıt fakiri”
sayılmakta ve 100 pount ile 300 pount arasında kendilerine yardım yapılmaktadır.
Oysa, ülkemizde yaşayan tüketicilerin ya da ailelerin yarıdan çoğunun konutundaki yakıt gideri
gelirlerinin yüzde beşini geçmektedir. Böyle olunca, ülkemizdeki tüketicilerin ya da ailelerin yarıdan
çoğu yakıt fakiri sayılır.
Konutlarda Doğal gaz Tüketen Tüketiciler Dünyanın En pahalı Doğal gazını kullanıyor
4 kişilik bir ailenin, yaşadığı konutlarda 1 yılda tüketilen ortalama doğalgaz miktarı: 1500m3.

Ankara’da 1 m3. doğalgazın fiyatı: 61.56 ykrş.(KDV dahil)
Buna göre;
1 Yıllık Ortalama Doğal gaz Gideri : 923.00 YTL.
1 Aylık Ortalama Doğal gaz Gideri : 77.00 YTL.
Ücretlilerin Gelir Durumu :
Asgari ücretli bir işçinin net aylık ücreti
:402YTL./Ay
9. Derecede çalışan bir memurun net aylık ücreti : 706YTL/Ay
5. Dereceden emekli bir memurun net aylık ücreti : 686YTL/Ay
Buna Göre, Ücretlilerin Aylık Ortalama Doğal gaz Giderleri ;
Asgari ücretli bir işçinin aylık ücretinin %19’unu oluşturuyor.
9.derecede çalışan bir memurun aylık ücretinin %11’ini oluşturuyor.
5.dereceden emekli bir memurun aylık ücretinin %11’ini oluşturuyor.
Yukarıdaki tabloya göre, Ankara ve İstanbul da konutlarda doğal gaz kullanan tüketiciler başta olmak
üzere, ülkemizdeki yoksul ve dar gelirli tüketicilerin satın alma güçleri dikkate alındığında, dünyanın
en pahalı doğal gazını tüketmekte ve çok pahalıya ısınmaktadırlar.
Bunun nedeni, hükümetin yüksek bedellerle yapmış olduğu doğal gaz alım sözleşmeleri ile tüketici
haklarına ve kamu yararına aykırı fiyat politikalarıdır. Tüketiciler yanlış, dışa bağımlı enerji ve
doğalgaz politikalarına kurban edilerek soyulmaktadır.
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Tüketicilerin Seçme Hakkı Yok
Gerek İl Hıfsıhha Kurulu kararları gerekse daha düşük fiyatlarda temiz yakıt bulunamaması nedeniyle
doğal gaz dağıtımının yapıldığı bölgelerde tüketiciler tek seçenek olarak doğal gaz kullanmak zorunda
bırakılmaktadır.
Uygulanan bu yanlış, dışa bağımlı enerji ve doğal gaz politikaları sosyal devlet ve kamu yararı
anlayışına, tüketici haklarına baştan sona aykırıdır.
Aynı şekilde,tüketicilerin doğal gaz sayacını seçme hakları da bulunmadığından,dağıtım şirketleri ve
doğal gaz dağıtımı yapan belediyeler tarafından tüketicilere piyasada satılan sayaçlardan daha pahalı
olarak mekanik yada ön ödemeli sayaçlar satılmaktadır.
PAHALI DOĞAL GAZ ABONELİĞİ
Konutlarda doğal gaz kullanan ya da doğal gaz kullanmak zorunda bulunan tüketiciler EPDK’nin
tüketici haklarına uygun olmayan düzenlemeleri, kurul kararları, tüketiciye doğal gaz satan belediye
ve özel dağıtım firmalarının kar etme anlayışı nedeniyle yüksek bedellerle abone almak zorunda
bırakılmışlardır.
Örneğin, EPDK’nin 1042 nolu Kurul Kararına göre, ön ödemeli sayaç kullanmak zorunda bırakılan
Ankara ve Kütahya’daki tüketiciler abone bağlantı bedeli olarak; İlk 100 metrelik servis hattı ve
bağlantıları için KDV hariç 150 ABD doları ve ön ödemeli sayaç ve sayaç bağlantıları için KDV hariç
150 ABD doları olmak üzere toplam 300 ABD doları ödemek zorundadırlar. Bu bedele %18 KDV ‘de
eklenirse tüketiciler abone bağlantı bedeli olarak 354 ABD doları ödeyerek abone olabilmektedir.
Mekanik sayaç kullanan aboneler ise ilk 100 metrelik servis hattı ve bağlantıları için KDV hariç 150
ABD doları, sayaç ve sayaç bağlantıları için KDV hariç 40 ABD doları olmak üzere toplam 190 ABD
doları ödemek zorundadırlar. Bu bedele %18 KDV de eklenirse tüketiciler abone bağlantı bedeli
olarak 224.2 ABD doları ödeyerek abone olabilmektedir.
Tüketiciler abone olurken sayaç seçme ve piyasadan daha ucuza sayaç satın alabilme özgürlüğüne ve
hakkına da sahip değildirler. Tüketiciler, bu konuda da serbest olamamakta, tutsak duruma
düşürülerek üçüncü kez soyulmaktadır.
Tüketiciler doğal gaz dağıtım kuruluşları tarafından doğal gaz fiyatlarının yanı sıra, bağlantı bedeli ve
sayaç bedeli olarak üç kez soyulmaktadır.
EGO‘nun İkinci Kez Aldığı Doğal gaz Bağlantı Bedelleri
Ego tarafından, EPDK’nin kurul kararlarına aykırı bir şekilde ve kurul kararlarında belirtilen
bedellerin üzerinde 2003-2005 yıllarında 150 bin dolayında tüketiciden ikinci kez bağlantı bedeli
alınmıştır.
Bu süre içinde 150 bin dolayında abonenin her birinden yaklaşık 150 bin ABD doları alındığı göz
önünde bulundurulursa,kaba bir hesaplamayla, EGO’nun tüketicilerden haksız yere 2. kez aldığı
bağlantı bedeli tutarının 20-25 milyon YTL dolayında olduğunu söyleyebiliriz.
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DOĞAL GAZ CİHAZLARININ MONTAJ VE GÜVENLİK SORUNLARI
Doğal gaz cihazlarının kullanımı sırasında oluşan kazaların ve bu kazalar sonucundaki ölüm ve
zehirlenmelerin önemli bir nedeni, baca sisteminin çekmemesi ve sistemin yanlış montajından
kaynaklanmaktadır.
Piyasada, doğal gaz sistem ve cihazlarının montajını yapan, bilgi düzeyi yetersiz, yetkisiz firmalar ya
da kişiler bulunmaktadır.
Bu firma ve kişiler denetlenmemektedir. Yetki belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmamaktadır.
Konutlardaki sistem ve cihazların montajının uygun yapılıp yapılmadığı, güvenli olup olmadığı
yeterince denetlenmemektedir.
Bacaların temizlettirilmesi konusunda tüketicilerin de sorumluluğu bulunmakla birlikte, bacaların
temizlettirilip temizlettirilmediğine yetkili ve sorumlu kuruluşlar tarafından da bakılmamaktadır.
Bugüne kadar kombi ve şofbenlerin neden olduğu zehirlenmeler nedeniyle yalnızca Ankara’da 96 kişi
ölmüştür.
ÇEVRESEL ETKİLER
Konutlarda yaygınlaşan ve artan doğal gaz tüketimi sonucunda CO2 emisyonu başta olmak üzere
çevresel kirliliklere neden olunmaktadır. Doğal gaz tüketiminin artışına paralel olarak CO2 emisyonu
da artmaktadır.
CO2 emisyonunun artması iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bununla birlikte, doğal gaz
kullanımının neden olduğu diğer baca gazları nedeniyle asit yağmurlarına neden olunmaktadır.
Diğer taraftan, doğal gaz kullanımı ve tüketimi su ve toprak kirliliğine de neden olabilmektedir.
CİHAZLARIN VERİMLİLİKLERİNDEKİ ALDATICI UYGULAMALAR
Yoğuşmalı kombi cihazı ve kazanların verimliliklerine ilişkin çeşitli gazete, dergi ve broşürlerde
yapılan reklamlarda; çeşitli firmaların çeşitli marka adları ile ithal ettikleri ya da ürettikleri kombi
cihazı ve kazanların %104 - %110 verimliliğe sahip oldukları belirtilmektedir.
Bu durum, bilimselliğe ve gerçeğe aykırı olup tüketicilerin aldatılmasına ve yanıltılmasına neden
olmaktadır.
Konu ile ilgili bilim insanlarının görüşlerine göre, yoğuşmalı kazanların ve kombilerin verim
hesabında alt ısıl değeri kullanıldığından verimin yüzde yüzün üzerine çıktığı, bu hesaplamanın
bilimsel olmadığı, oysa yoğuşmalı doğalgaz cihazlarında verim hesabının alt ısıl değerine göre değil
üst ısıl değerine göre yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Verimliliği %110 olduğu belirtilen bir kombi cihazında kullanmak üzere 100YTL tutarında doğal gaz
alındığında, bu cihaz ile kullanılan doğal gaz 110YTL’ye tahvil edilmiş oluyor.
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YANLIŞ POLİTİKA VE UYGULAMALARIN TOPLUMSAL MALİYETİ
Ülkemiz, birçok konuda olduğu gibi doğal gazdaki yanlış politika ve uygulamaların neden olduğu ve
neden olabileceği toplumsal ya da sosyal maliyetleri dikkate almamaktadır.
Oysa, toplumsal maliyetleri dikkate alınmayan bir uygulamanın sürdürülmesi ileride altından
kalkılamayacak bir sonuç doğurmasına ve toplum olarak büyük bedeller ödenmesine neden
olabilecektir.
Doğal gazdaki yanlış ithalat politikaları, doğal gaza dayalı yap-işlet-devret, yap-işlet modeli ile
elektrik üreten santrallerin varlığı, “ya al ya öde” anlaşmaları ve bu uygulamaların devlete, hazineye
ve tüketiciye verdiği zararların bedeli çok yüksektir.
Bu uygulamanın sonucunda tüketici ve sanayici dünyanın en pahalı elektriğini tüketmek durumunda
bırakılmaktadır. Pahalı elektrikle üretilen mal ve hizmetler tüketiciye ve topluma pahalılık olarak
yansımaktadır. “ya al ya öde” kapsamındaki anlaşmalar gereğince elektriğin önemli bir kısmının özel
firmalardan satın alınması nedeniyle kamunun elindeki elektrik santralleri düşük kapasite ile
çalışmak durumunda bırakılmakta ve zarar etmelerine neden olunmaktadır. Kendi kaynaklarımızı
kullanmadığımız için dışarıya bağımlı duruma getirilip ithal doğal gaza yüksek miktarda para
ödenmesine neden olunmaktadır.
Bununla birlikte, doğalgaz alanındaki yolsuzlukların toplumsal maliyetleri çok yüksektir.
Diğer taraftan, kalıcı önlemler alınmadığı takdirde doğalgaz tüketimi sonucunda oluşan ve oluşacak
çevresel kirlilikler ile tüketici güvenliğini risk ve tehlikeye sokan yanlış uygulama ve kullanımların
toplumsal bedeli yüksek olabilecektir.
Bu yanlış politikaların devam etmesi durumunda toplumsal maliyetler daha da artacak ve altında
kalkılamayacak zararlar ve sonuçlar doğuracaktır.
BİR YOLSUZLUK ÖRNEĞİ: DÜZELTME KATSAYISI VE BASINÇ VURGUNU
Eskişehir Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (ESGAZ) tarafından “ Doğal Gaz
Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerinin Uygulanması Hakkında Tebliğ”e
aykırı bir şekilde düzeltme katsayısı uygulanarak ve 21 milibar basınçla verilmesi gereken gazı 19
milibar basınçla vererek tüketicilerden haksız yere %25 daha fazla tahsilat yapılmıştır.
Bu uygulama sonucunda, ESGAZ tarafından, Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının
Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7.maddesi hükümlerine aykırı
olarak tüketicilerden 2003-2004-2005-2006 yıllarına ilişkin 10 milyonlarca dolar fazladan tahsilat
yapılmıştır.
Olay üzerine EPDK tarafından konunun üzerine gidilerek, alınması gerekli önlemler ve ESGAZ’ın
yerine getireceği yükümlülüklere ilişkin 926/2 nolu karar çıkartılmıştır.
Benzeri yolsuzlukların diğer dağıtım kuruluşları tarafından da yapılabileceği ve tüketicilerin zarara
uğratılabileceğine ilişkin kuşku ve kaygılarımız devam etmektedir.
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DOĞAL GAZ KULLANAN KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU ÖNLEMLERİ
Ülkemizde doğal gaz kullanılan konutların büyük çoğunluğunda tasarruf potansiyeli %60
dolayındadır.
Ancak, Enerji Verimliliği Kanunu, TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı, Isı Yalıtım Yönetmeliği
mevcut konutlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi için yeterli değildir. Çünkü, TS 825 nolu standart
14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalarda uygulanabilmektedir. Bu nedenle, toplam konut
stokunun ancak %7.9’u ( 1383650 konut) TS 825 “ Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı
kapsamındadır.
Diğer taraftan, Enerji Verimliliği Yasası, Konutlarda enerji verimliliğini sağlayabilecek şekilde
izolasyon yapılabilmesi için tüketicileri verimliliğe ilişkin önlemler almaya özendirecek herhangi bir
maddi desteğe yer vermemiştir.
Doğal gaz kullanan konutlarda tasarruf sağlanması aynı zamanda CO2 emisyonunun azalmasını da
sağlayacaktır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Orta ve uzun vadede ülkemizin ve tüketicilerin ithal doğalgaza olan bağımlılığını azaltıcı ve onun
yerine kendi doğal ve yenilebilir kaynaklarımıza dayalı bir enerji politikası uygulanmalıdır.
2- Doğal gazın pahalı dış alımının önüne geçilerek en azından AB ülkelerinin satın aldığı fiyat
koşullarında, doğalgaz dış alımına ilişkin sözleşme koşulları gözden geçirilerek yenilenmelidir.
3- Doğal gaz piyasasında kamunun ağırlığı, etkinliği ve denetimi güçlendirilmelidir.
4- Doğal gaza dayalı pahalı ve özel elektrik üretim-satış sözleşmeleri ve uygulamalarına, “ al ya da
öde” sözleşmelerine son verecek düzenlemeler yapılmalıdır.
5- Doğal gaz sektöründe ve uygulamalarında sosyal devlet anlayışı, kamu yararı ve tüketici haklarına
uygun olarak dağıtım ve fiyatlandırma politikaları uygulanmalıdır.
6- EPDK, doğal gazın dağıtımındaki bağlantı ücreti, sayaç ücreti ve diğer çeşitli konularındaki
fiyatlandırma kararlarını yoksul, dar gelirli ve satın alma gücü düşük olan tüketiciler dikkate
alınarak yeniden gözden geçirip düzeltmelidir. EPDK’nin bundan sonra alacağı kararlar da bu
anlayışa uygun olmalıdır.
7- Evrensel tüketici haklarından olan temsil edilme hakkı gereğince EPDK’de tüketiciler adına
tüketici örgütlerinin temsil edilmesi sağlanmalıdır.
8- Doğal gaz kullanan tüketicilerin mekanik ya da ön ödemeli sayaçlar arasında tüketicilerin evrensel
haklarından olan seçme hakkı gereğince istediği sayacı piyasadan daha ucuza alabileceği şekilde
EPDK tarafından bir düzenleme yapılmalı ya da yeni bir karar alınmalıdır.
9- Hükümet, Enerji Bakanlığı ya da BOTAŞ tarafından alım gücü düşük yoksul ve dar gelirli
tüketicilerin doğalgaz kullanabilmesini sağlayacak ekonomik önlemler alınmalı ya da
fiyatlandırma politikaları oluşturulmalıdır.
10- Doğal gaz sistem ve cihazlarının her abonede güvenli bir şekilde montajını ve kullanılabilmesini
sağlayacak sıkı önlemler alınmalı ve denetimlere ağırlık verilmeli.
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11- Yetki belgesi olmayan hiçbir kişi ya da firmanın doğal gaz sistem ve cihazlarının montajını
yapmasına izin vermeyecek şekilde sıkı önlemler alınmalıdır.
12- Tüketicilerin doğal gaz ile ilgili her konuda başta televizyonlar olmak üzere çeşitli basın ve yayın
organları aracılığıyla düzenli bir şekilde bilgilendirmeleri sağlanmalıdır.
13- Doğal gaz cihazlarının verimlik hesaplamalarındaki ve verimlilik ile ilgili reklamlarındaki aldatıcı,
yanıltıcı uygulamalara son verecek düzenlemeler yapılmalı, girişimlerde bulunulmalıdır.
14- Doğal gazın konutlarda kullanılması sürecinde çevre kirliliği yaratmayacak şekilde teknik ve idari
önlemler alınmalı, tüketiciler bilgilendirilmelidir.
15- Konutlarda enerji verimliliğinin sağlanabilmesi açısından izolasyon önlemlerinin alınabilmesi için
tüketiciler özendirilmeli ve onlara bu konuda maddi destekler sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
Bu nedenle, Enerji Verimliliği Yasası’na bir hüküm eklenmelidir.
16- Enerji Verimliliği Yasası’nda oluşturulan Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nda
tüketicilerin temsil edilmesi hakkı gereğince Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun
( TÜDEF)
yer almasını sağlayacak şekilde Yasa’da düzenleme yapılmalıdır.
ÖZGEÇMİŞ
Turhan ÇAKAR
1970-1973 yılların arasında Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 1973-1984 yılları arasında
Maliye Bakanlığında memur olarak görev yaptım.
1979 yılında Ankara Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdim.
1984-1993 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde
Mühendis olarak görev yaptım.
1993-1996 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğünde Kalite ve Standart Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürüttüm.
1996-2000 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığında Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı görevini yürütürken 2000 yılında emekli oldum.
1983-1990 yılları arasında Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyesi olarak
görev yaptım.
25 Eylül 2003 yılında kurulan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) kurucularından olup, o
günden 24 Haziran 2006 tarihine kadar Federasyon Genel Başkanlığını yürüttüm.
1991 yılı başında kurulan Tüketici Hakları Derneğinin kurucusu ve o tarihten bu yana halen Genel
Başkanlığını yürütmekteyim.
Evli ve 2 çocuk babasıyım.
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ÖZET
Ulusların sürdürülebilir gelişme sürecine ulaşma ve refah düzeylerinin arttırılmasında, enerji büyük bir
önem ve önceliğe sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabaları ve gelişmiş ülkelerdeki
sosyal refah ve teknolojinin ilerlemesi; yerel, bölgesel ve küresel enerji kaynakları üzerindeki baskıyı
sürekli arttırmaktadır.
Toplumlar bir yandan sürekli artan nüfuslarının refahını yükseltmek için üretim yapmak, diğer yandan
da temiz bir çevresel ortamda yaşamlarını sürdürmek istemektedirler. Bunun sağlanabilmesi için,
öncelikle enerjinin elde edilmesi daha sonra da, rasyonel ve verimli olarak kullanılması gerekmektedir.
Enerji politikası sürdürülebilir enerji yaklaşımı çerçevesinde; ihtiyaç duyulan enerjinin düşük
maliyetle, en az çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak sağlanmasına yönelik politika, teknoloji
ve uygulamaları kapsamaktadır. Ülke ekonomisi açısından; enerji kaynaklarının ekonomik ve sosyal
gelişmeyi en iyi şekilde sağlayacak biçimde kullanılarak, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
Enerji politikası genel olarak teknoloji, ekonomi ve enerji ile ilgili kararların alındığı kurumsal
yapıdan oluşmakta ve kısa dönemde arz-talep yönetimi, uzun dönemde ise planlama faaliyetlerini
içermektedir. Enerji kaynaklarının kısıtlılığı, sera etkisi ve iklim değişiklikleri, gelecek nesillerin
çıkarlarını gözeten, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde enerji politikaları üretilmesini
gerektirmektedir.
Günümüzde dünya toplam enerji üretiminin % 87’lik payı fosil yakıtlar, % 6’sı yenilenebilir
kaynaklar, % 7’si ise nükleer enerji tarafından karşılanmaktadır. Dünya elektrik enerjisi üretiminin
yaklaşık % 64.5’ini fosil kaynaklar (% 38.7 kömür, % 18.3 doğal gaz, % 7.5 petrol)
gerçekleştirmektedir.
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Doğal gaz, enerji arz sistemlerinin çeşitlendirilmesinde güvenli bir kaynak oluşu, fiyatının
ayarlanmasının kolay ve çevre açısından temiz olması nedenleriyle, ülkelerin enerji bilançolarında
önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada Türkiye ve diğer ülkelerin enerji temin politikaları
karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sonuçlar bölümünde ise konuyla ilgili görüş ve öneriler
sunulmuştur.
GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin günümüzdeki en önemli amacı, sürdürülebilir gelişmeyi
sağlayabilmektir. Enerji, sürdürülebilir gelişmenin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile yakından
ilgili olmasının yanı sıra, iç ve dış politikanın son derece önemli bir değişkeni konumundadır. Enerji
arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra, yeterli miktarda,
temiz, kaliteli ve düşük maliyetli olarak topluma sunulması, enerji politikalarının temel stratejilerini
oluşturmaktadır. Günümüzde dünya toplam birincil enerji tüketiminde; fosil yakıtlar % 87,
yenilenebilir kaynaklar % 6, nükleer enerji % 7 paya sahiptirler. Dünya elektrik enerjisi üretiminin
yaklaşık % 64.5’ini fosil kaynaklar (% 38.7 kömür, % 18.3 doğal gaz, % 7.5 petrol)
gerçekleştirmektedir.
Türkiye yerli enerji kaynakları sınırlı olan, tüketimini ithalat ile karşılayan bir ülkedir. İthal enerji
kaynakları içerisindeki doğal gazın tüketim ve ithalatı hızla artma eğilimindedir. Türkiye’de elektrik
enerjisi üretiminin yanı sıra, hava kirliliği sorununun yaşandığı kentler başta olmak üzere, sanayi,
konut ve ticarethanelerde doğal gaz kullanımı hızla artmaktadır. Türkiye ve gelecekte tam üye
olunması hedeflenen AB’nin enerji konusunda uyguladıkları politikalar birbirine benzemektedir.
AB’de Türkiye gibi enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Türkiye’nin coğrafi konumu
gereği, Orta Asya ve Hazar ile Orta Doğu Bölgelerinden Avrupa’ya yapılacak olan enerji
sevkıyatlarında stratejik bir öneme sahiptir.

Şekil 1. Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler
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SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni coğrafyada, Türkiye aktif bir rol üstlenmiştir. Coğrafi açıdan
mevcut konumu, artan tüketim düzeyi ve işletme güvencesi vb. faktörler, özellikle Orta Doğu, Hazar
ve Kafkasya ile Kuzey Afrika bölgelerinde üretilen petrol ve doğal gazın taşınması, depolanması,
kullanımı ve Avrupa’ya transferi açısından Türkiye uygun koşullara sahiptir.

1. KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI
Enerji piyasasının bir tarafında; bu piyasayı istedikleri gibi yönlendiren az sayıdaki üreticiler, diğer
tarafında; enerji fiyatlarına göre kendilerini ayarlayan çok sayıda tüketici bulunmaktadır. Günümüzde
küresel enerji sektörü heterojen şekilde örgütlenmiş; kamu, özel veya her iki kesimin kontrolü
altındaki çok sayıda firmadan oluşmaktadır. Sektörde yer alan firmalar, çok uluslu veya yerel olarak
iki gruba ayrılmaktadır. Bu firmalar sektörün temel bölümleri olan araştırma, üretim, işleme, taşıma ve
pazarlama gibi bölümlerin bir kısmında ya da tümünde faaliyet gösterdiği için, sektörde genellikle
dikey bir bütünleşme söz konusudur. Ayrıca; toplumların ekonomik büyüme ve nüfus artış hızlarının
farklı olması, ülkeler arasında enerji açısından giderek artan bir eşitsizliği ortaya çıkarmaktadır. Bazı
ülkelerin enerji sektörleri; enerjinin stratejik önemi, üretim ve dağıtım altyapı hizmetlerinin
maliyetinin yüksekliği gibi nedenlerle hükümetlerin kontrolündedir. Bunlar ulusal tekel yapılarını
sürdürmeye devam etmekte, bazı enerji sektörleri ise; oligopol piyasa özellikleri göstermektedir. Bu
türde bir yapılanma aracılığı ile üreticiler, enerjiyi ekonomik ve/veya siyasi çıkarları doğrultusunda,
stratejik bir silah olarak kullanmaya çalışırken (OPEC ve GAZPROM gibi), tüketiciler enerjiyi ucuza
almaya çalışmakta ve bunun için de siyasi güç kullanmaktadırlar.
Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji kaynaklarının güvenli olarak uluslararasında kesintisiz
ticaretinin yapılması, çatışma ve savaşlara neden olmakta ya da böyle bir risk nedeniyle, güvenliğin
sağlanması giderek zorlaşan önemli bir küresel sorun haline gelmektedir (Üşümezsoy ve Şen, 2003;
101). Dünyadaki enerji kaynaklarının % 37’sini petrol, % 24’ünü doğal gaz, % 27’sini kömür, %
6’sını yenilenebilir kaynaklar (hidrolik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji) ve % 6’sını
nükleer enerji oluşturmaktadır. Dünyadaki fosil yakıtlardan petrol ve doğal gaz yatakları, kömür
rezervlerinin aksine bölgelere göre eşit dağılmamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin devasa petrol ve
doğal gaz yatakları bulunurken, en çok petrol ve gaz tüketen gelişmiş ülkelerde az yada yok denecek
düzeylerde rezerv bulunmaktadır. Bu nedenle petrol ve doğal gaz üretenlerle, tüketenler arasında
büyük bir dengesizlik oluşmuştur.

2. KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI
Enerji sektöründe uluslar arası ve ulusal planlar, 4-5 yıllık seçim süreleri göz önüne alınarak,
yapılmaz. Onlarca yıl sonrası için, hatta bir yüzyılı şekillendirecek, gereğinde dünya siyasal
coğrafyasını değiştirecek şekilde yapılır. Enerji planlarında en kısa süre, denetim altında tutulan
rezervlerin tüketilmesi sürecidir. Yirmi birinci yüz yılın enerji haritası çiziliyor ve bu haritanın
mürekkebi bol miktarda insan kanıdır.
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Dünyada yaşanan sıcak ve soğuk savaşların temelinde, enerji kaynaklarına sahip olma, taşıma yollarını
ve enerji ticaretini kontrol altına alma çabaları yer almaktadır. Küresel enerji piyasasında, uluslararası
sermayenin yönlendirdiği çok uluslu enerji şirketlerinin, küresel enerji ticaretini en az riskle
gerçekleştirme ve yapacakları yatırımları en kısa ve güvenli yoldan geri alma ve kâr maksimizasyonu
hedeflerinin ürünü olan, çeşitli piyasa yasalarının ve yapısal düzenlemelerin yer aldığı bir süreç
yaşanmaktadır. Enerji politikası sürdürülebilir enerji yaklaşımı çerçevesinde; ihtiyaç duyulan enerjinin
düşük maliyetle, en az çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak sağlanmasına yönelik politika,
teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır. Ülke ekonomisi açısından; enerji kaynaklarının sosyal ve
ekonomik kalkınmayı en iyi şekilde sağlayacak biçimde kullanılarak, toplumun refah seviyesinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Enerji politikası analizi; uygulamalı bir bilim dalı olarak
tanımlanmakta ve mühendislik, uluslararası iktisat, uluslararası ilişkiler ve dış politika gibi çeşitli
disiplinlerin çalışma sahasına girmektedir. Enerji politikası genel olarak teknoloji, ekonomi ve enerji
ile ilgili kararların alındığı kurumsal yapıdan oluşmakta ve kısa dönemde arz-talep yönetimi, uzun
dönemde ise planlama faaliyetlerini içermektedir (Bayraç, 1999a, 14).
Sınırlı olan enerji kaynaklarından optimum ölçüde faydalanılması, toplam enerji maliyetinin
azaltılması, çevre üzerindeki etkilerin minimuma indirilmesi, arz teknolojisinin ispatlanmış ve
güvenilir olması; küresel, bölgesel ve yerel enerji politikaların gereklerinin sağlanması açısından
önemli olan ölçütlerdir. Tüm enerji çeşitleri için geçerli olan bu ölçütler, küresel enerji portföyünün
geleceğini ve izlenecek stratejileri de belirlemektedir. Ülkelerin küresel enerji piyasalarından elde
ettikleri, çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak oluşturdukları enerji portföyü ekonomik, toplumsal,
teknolojik, politik, stratejik ve çevresel faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu faktörlerin en önemli
olanların arasında, ülkenin genel ekonomik durumu, kullanılabilir enerji kaynaklarının durumu,
hükümetlerin çevre konularındaki duyarlılığı, hükümet politikalarının belirlenmesinde dikkate
alınması gereken uluslararası anlaşma ve standartlar yer almaktadır.
Bu nedenle dünyada her ülkeye uyan, doğru ve tek bir enerji politikasından söz etmek her zaman
mümkün değildir. Her iktidar, ülkenin içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak, kendi politik
yaklaşımları çerçevesinde bir seçim yapmak zorundadır. Enerji sorunu günümüzde, doğrudan bir
güvenlik konusu haline gelmiştir. Geleneksel ve klasik dünya hâkimiyeti teorileri, kısmen geçerliliğini
korumaya devam etseler de, ülkelerin güvenliği ve milli menfaatlerinin sürdürülmesi günümüzde
büyük ölçüde enerji kaynaklarına ve nakil güzergâhlarının hâkimiyetine dayanmaktadır. Buna bağlı
olarak ülkelerin enerji güvenliğini sağlayabilmek için, küresel enerji tedarik portföylerini ve tiplerini
çeşitlendirmek, verimli enerji tüketimini arttırmak, şeffaflığı genişletmek ve enerji piyasalarını etkili
yönetmeleri gerekmektedir.
Küresel enerji kaynaklarının rezerv durumları, objektif olmayan ve dolayısıyla yanlış tahminlere yol
açan bir konu niteliğindedir. Geçmiş yıllarda kaynağı gösterilmeyen rezerv artışları, geçmiş
tahminlerin düzeltilmesi, yeni keşfedilen rezervler, mevcut kaynağın yeniden kullanımı veya
teknolojideki gelişmeler sonucu veriminin arttırılması gibi nedenlerden dolayı, rezerv miktarları
sürekli değişmektedir.
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Tablo 1: Küresel Fosil Enerji Kaynakları Rezerv Miktarları (2004 Yılı Sonu)
Asya Pasifik
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Afrika
Avrupa ve Avrasya
Orta Doğu
Toplam

Petrol (Milyar Varil)
41.1
61.1
101.2
112.2
139.2
733.9
1188.6

Doğal gaz (Trilyon m3)
14.21
7.32
7.10
14.06
64.02
72.83
179.54

Kömür (Milyar Ton)
296.9
254.4
19.9
50.3
287.1
0.4
909.0

Kaynak: BP Statistical Review of Energy 2005.

Tablo 1’de küresel fosil kaynakların 2004 yılı sonu itibarıyla kanıtlanmış rezervleri; petrol 1186,6
milyar varil, doğal gaz 179,54 Trilyon m3, kömür 909,9 milyar ton olduğu görülmektedir. Kanıtlanmış
rezervlerin bölgesel dağılımı incelendiğinde; petrol açısından ilk sıradaki Orta Doğu bölgesini, Avrupa
ve Avrasya, Afrika, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgeleri izlemektedir.
Doğal gaz rezervleri açısından ilk sırada Orta Doğu, ikinci sırada Avrupa ve Asya bölgeleri yer
almaktadır. Orta Doğu’da başta petrol daha sonra doğal gaz olmak üzere dünyanın en zengin
yataklarına sahip iken, kömür açısından en fakir durumda olduğu görülmektedir. Kömür rezervlerinde
Asya Pasifik ilk sırayı alırken bu bölgeyi Avrupa ve Asya ile Kuzey Amerika bölgeleri izlemektedir.
Bölgeler içinde, petrolde Suudi Arabistan % 25’lik payla ilk sırayı alırken, bunu % 10,8 ile Irak ve %
8,6 ile İran izlemektedir. Doğal gaz rezervlerinde % 32,1’lik pay ile Rusya birinci, % 15,3’lük pay ile
İran ikinci gelmektedir. Kömür rezervlerinde ise, ABD % 25,1 ile birinci, % 15,9 ile Rusya ikinci ve
% 11,6 ile Çin üçüncü sırada yer almaktadır.
Küresel birincil enerji üretiminin yaklaşık % 38’i gelişmiş ülkelerde, geri kalan % 62’lik pay ise
gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Enerji üretiminin büyük bir bölümü gelişmekte olan
ülkelerde yapılmasına karşılık, üretilen enerjinin büyük bir bölümü de gelişmiş ülkelerde
tüketilmektedir.
Tablo 2’deki verilere göre, 2004 yılında dünya enerji ihtiyacının yaklaşık % 88’i fosil kaynaklarla
karşılanmaktadır. Enerji sektöründe etkin olan çeşitli uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalara
göre, gelecek 20 yıllık süreçte yeni teknolojiler alanında çok köklü değişikliklerin olmaması
durumunda, fosil yakıtların bu paylarının % 92’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
Tablo 2: Dünya Birinci Enerji Tüketiminde Yakıtların Payları (%)
Petrol
Kömür
Doğal gaz
Fosil Yakıtlar
Nükleer
Hidrolik enerji
Diğer Yenilenebilirler*

2004
37
27
24
88
6
6
0

2010
39
28
24
91
6
3
1

Kaynak: IEA (1998, 2001), BP (2005).
*

Hidrolik dışındaki güneş, rüzgâr, gel-git, jeotermal, geleneksel ve modern biyolojik yakıtlar.
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2020
38
29
25
92
4
3
1
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Küresel enerji rezervlerinin bölgesel dağılımındaki coğrafi adaletsizliğin yanı sıra, bu kaynakların
kullanımı açısından da bölge ve ülkeler arasında önemli farklılıklar mevcuttur. ABD tek başına dünya
birincil enerji tüketiminin % 23’ünü gerçekleştirirken, dünya nüfusunun ¼’ünü oluşturan 1.6 milyar
insan elektrikten yoksundur. 2.4 milyar insan ısınmak ve yemek pişirmek için odun ve tarımsal atıklar
gibi kaynaklar kullanmaktadır. Dünyadaki nüfusun %20’sini oluşturan gelişmiş ülkeler, enerji arzının
% 62’ını tüketirken gelişmekte olan ülkeler % 40’ını tüketmektedirler. Tek başına 19 milyon
varil(158.987lt )/ gün tüketen ABD, petrol gereksiniminin % 50’sini dışarıdan temin ederek aslında
kendine yetebilecek düzeyde olan ulusal rezervini stratejik rezerv olarak tutmakta ve devreye
sokmamaktadır. Bu verilerle kişi başına yıllık birincil enerji tüketimi dünya ortalaması 1.51
tep/kişi’dir. Bu ortalama Kanada’da 8.93 tep/kişi, ABD’de 8.12 tep/kişi, Rusya’da 4.42 tep/kişi,
Fransa’da 4.24 tep/kişi, Almanya’da 4.08 tep/kişi, Japonya’da 4.05 tep/kişi, İngiltere’de 3.75 tep/kişi
iken, Türkiye’de 1.05 tep/kişidir.
ABD, küresel petrol tüketiminin % 25’ini gerçekleştirmekte, petrolün ithalatı içindeki bağımlılık oranı
2000 yılındaki % 54’lük seviyesinden, 2025 yılında % 70’e yükselmesi beklenmektedir. Petrol
ürünleri ve doğal gaz da ciddi boyutlarda olan ithalat oranlarının, hızlı bir artış eğiliminde olduğu
bilinmektedir. Küresel enerji tüketiminin % 16’sını gerçekleştiren AB’de, gerek petrol ve gerekse
doğal gaz açısından büyük oranlarda dışa bağımlı bir yapıya sahiptir. AB’nin yerli kaynakları oldukça
sınırlıdır ve enerji ihtiyacının yarısını ithalat aracılığı ile tedarik etmektedir. Avrupa Komisyonu’nun
Mart 2006 tarihli raporu birliğin enerji ithalatındaki artış sürecinin devam edeceğini ve 2030 yılında
enerji ihtiyacının % 70’ini ithalat ile karşılayacağını ifade etmektedir (Pamir, 2006, 21).
AB genişleme sürecinin, mevcut durumu daha da kötüleştireceği yönünde beklentiler mevcuttur.
AB’nin doğal gazda giderek artan oranlarda Rusya Federasyonuna bağlanması, ekonomik ve jeopolitik
açıdan sakıncalı bulunmakta ve Avrupa Komisyonu, bağımlılık oranlarının azalması konusunda
uyarıda bulunmaktadır. Enerjide giderek artan oranda dışa olan bağımlılık nedeniyle AB, hem
tedarikçilerini hem de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istemektedir.
Çin ve Hindistan, dünya enerji tüketiminde payları hızla artan önemli ithalatçı ülkelerdir. Çin’in petrol
tüketimi dünya tüketiminin % 8’ini aşmış durumdadır. Hindistan ise, dünya petrol tüketiminin %
3,2’sini gerçekleştirmektedir.
Dünyada kişi başına düşen enerji miktarı sürekli bir artış eğilimi içerisindedir. Enerji talepleri
konusunda yapılan araştırmalara göre; 2020 yılında enerji talebinin bugünkü talebe göre % 65, 2050
yılındaki talebin ise bugüne göre % 250 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Küresel boyutta
giderek artan enerji talebinin hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı sorunu, uygun enerji politikaları
aracılığı ile çözülmesi gerekmektedir.
Gelişmiş ülkeler ürettikleri enerjiden daha fazlasını tükettikleri için, gelişmekte olan ülkelerden
gelişmiş olanlara doğru bir enerji transferi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkeler
ve bu bölgelerdeki enerji kaynakları, sanayileşmiş ülkelerin gelecekte giderek artan orandaki enerji
taleplerini karşılamada bu ülkelerin vazgeçilemez enerji politikalarının temelini oluşturmaktadır
(İşcan, 2002, 34).
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3. DOĞAL GAZ PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ
Fosil yakıtlar içinde kullanımı en kolay yakıt olan doğal gazın, yeni gaz rezervlerinin keşfedilmesi,
iletim ve dağıtım altyapısında dünya ölçeğindeki yaygınlaşma, tüketim teknolojilerindeki yenilikler ve
sera gazları emisyonunu sınırlandırmaya yönelik Kyoto Protokolü gibi çevresel-politik-sosyal
eğilimlerin gelişmesiyle, dünya enerji tüketimindeki payının hızla artacağı beklenmektedir. Bu
beklentinin başlıca nedenleri;
i. Petrol ile olan rekabetçi durumunu korumak amacıyla, doğal gaz yatırımları ve kullanımı, birçok
ülkede hükümetler ve yerel yöneticiler tarafından desteklenmektedir.
ii. Doğal gaz alım anlaşmalarındaki ithal fiyatı; politik, teknik, ekonomik, ticari ve sosyal faktörler
gibi etkenlerin bileşiminden oluşmaktadır. Doğal gaz taşıma sistemleri, özel donanım gerektiren
yüksek yatırım maliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; doğal gaz ticareti serbest piyasada
değil, hükümetler arası ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır (Bayraç, 1999a, 183).
Doğal gazın dağıtımı genellikle, sadece devlet veya devlet-özel sektör ikilisi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Ancak girişimlerin belirli bir düzeye ulaşmasından sonra, devlet müdahalesinin
kademeli olarak azaltılıp işletmenin tamamen özel sektöre bırakılması, günümüzde birçok yönden
benimsenmiş bir uygulamadır.
iii. Doğal gaz alım anlaşmaları genellikle, uluslararası ticaret ve ekonomik işbirliği ilişkilerine
dayanmaktadır. Alım-satım anlaşmalarının bu özelliği, doğal gaz fiyatlarının aşırı dalgalanmasını
önlemektedir.
iv. Doğal gaz fiyatlarının petrol ve petrol ürünleri ile rekabetinin sağlanmasında, doğal gaz
rezervlerinin petrole oranla daha uzun ömürlü olması önemli bir faktördür.
v. Enerji ekonomistlerinin doğal gaz arzı, talebi ve iç piyasa maliyetleri üzerinde yaptıkları
analizlerde; doğal gazın iç piyasa maliyetlerinin diğer yakıtlar ile rekabet edebilecek kadar düşük
olduğunu ve iç piyasada kullanımının ekonomiyi olumlu yönde etkilediğini belirlenmiştir (Bayraç,
1999b, 6).
vi. Doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesislerinin başlangıç maliyetlerinin düşük olması, kısa sürede
inşa edilebilmesi ve diğer fosil yakıtlı elektrik santrallerine göre daha verimli ve çevreyi daha az
kirletici özelliklere sahip olması nedeni ile doğal gazın gelecekte elektrik üretiminde yoğun olarak
kullanılması beklenmektedir.
vii. Doğal gazın diğer bir üstünlüğü, kendine özgü çevre ve teknik avantajlarının sanayi, ticari ve
kamu sektörü tarafından kullanılmasına bağlı olarak, kendi pazarını kendisinin yaratmasıdır.
Doğal gazın farklı kaynaklardan, değişik alım koşulları ile sağlanabilmesi, talebin ise çok farklı
yapılarda olması, gaz sistemlerini karmaşık hale getirmektedir. Doğal gaz sistemlerinin ilk yatırım
maliyetleri yüksek, marjinal maliyetleri düşüktür. Bu sistemlerin genel yapısını arz kaynakları, iletim
ve dağıtım sistemi ve pazar olmak üzere üç ana faktör belirlemektedir.
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Doğal gaz ana kaynaktan boru hattı veya gaz halinde sıvılaştırılmış olarak, tankerlerle LNG (Liquified
Natural Gas: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) terminallerine getirilmektedir. Doğal gazın çıkarılması ve
taşınması için gerekli olan maliyetlerin yüksekliği, yapılan yatırımın en uygun şekilde kullanılması
gereğini ortaya koymaktadır.
Doğal gaz sisteminin pazar yapısına cevap verebilecek biçimde gaz arzının sağlanmasından,
kullanıcıya ulaştırılmasına kadar bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Doğal gazın üreticiden boru
hattıyla veya LNG yoluyla alınıp kullanıcılara götürülmesi için; gaz alımı, iletimi ve dağıtılmasından
sorumlu kurum veya kuruluşlar tarafından gerekli olan bağlantı hatları yapılmaktadır. Doğal gazın
petrole göre daha fazla olan taşıma ve dağıtım maliyetleri, uluslararası ticareti kısmen de olsa
kısıtlamaktadır.
Bu yatırımlar boru hattı, ölçüm ve basınç düşürme istasyonları, vanalar, kompresör istasyonları ve
komuta kontrol merkezi gibi birçok fiziki yatırımı gerektirmektedir. Bütün bu boru hatlarının yatırım
ve işletilmesi, bazen tek bir kuruluş bazen de, birkaç kurum veya kuruluş tarafından yapılmaktadır.
Bir ülkeden doğal gaz ithal edildiğinde oradaki hem rezervin bir bölümü hem de, üretimden belli
oranda pay satın alınmaktadır. LNG alımında ise; benzer şekilde hem LNG’ye gaz sağlayan sahaya
hem de, sıvılaştırma tesisine ortak olunmaktadır (Bayraç, 1999a, 179).
Doğal gazın pazar yapısı talep açısından; tüketici kompozisyonu, kullanım esneklikleri ve tüketicilerin
kabul edebileceği fiyat gibi birçok faktörü içermektedir. Pazarın istediği miktardaki gaz tek bir
kaynaktan sağlanmaya çalışıldığında, alım ve iletim maliyetleri yükselmekte ve bu durum, diğer
alternatif yakıtlarla rekabeti zorlaştırmaktadır. Böylece, doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Doğal gaz piyasasının petrole göre daha fazla sermaye gerektiren bir yapıda olması, doğal gaz
fiyatının küresel enerji piyasasını doğrudan yönlendirici bir fiyat olmaması sonucunu doğurmaktadır.
Böylece küresel doğal gaz piyasası dar ve bölüntülü bir niteliğe sahiptir. Bununla birlikte doğal gaz
fiyatları % 80 oranında petrol fiyatlarına bağımlıdır. Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde henüz
OPEC gibi bir kuruluş mevcut olmadığından OPEC, doğal gaz ihraç eden ülkeler için de önemli bir
konuma sahiptir. Petrol fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarına da alım anlaşmalarındaki sürelere bağlı
olarak, üç ila altı ay gecikmeli olarak yansımaktadır (Dokuzlar, 2006, 36).
Uluslararası doğal gaz alım sözleşmeleri ile yurt içi sözleşmelerin çoğunluğunda fiyatlar, afişe fiyatlar
yerine özel ve gizli fiyatlar biçiminde belirlenmektedir. Bu durum özellikle, uluslararası sözleşmelerde
geçerlidir. ABD dışında, doğal gazın petrol gibi gelişmiş bir piyasası henüz mevcut olmadığından,
yapılan sözleşmelerde fiyatlar genellikle gizli kalmaktadır.
Dolayısıyla; ülkeler birbirlerine boru hattı veya LNG ringleri gibi rijit (katı) sistemlerle fiziki olarak
bağlandıklarından, sözleşme süresince de birbirlerine karşı daha garantili davranmak için, birtakım
özel hususlar (karşılıklı ticaret, sosyo-kültürel unsurlar vb.) içerisine girmektedirler.
Ülkeler arasında farklı biçimde mevcut olan bu hususlar nedeniyle, ülkelerin birbirleri arasında fiyat
açısından farklılıklar oluşabilmektedir. Ancak, özellikle boru hatlarında ve birçok LNG
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sözleşmelerinde alım-satım fiyatı, diğer bir ifadeyle gazın alış maliyeti, gizli bir konudur ve bu gizlilik
alan ve satan açısından çift taraflı olarak geçerlidir.
4. KÜRESEL ve BÖLGESEL DOĞAL GAZ PİYASALARI
Küresel petrol ve doğal gaz rezervleri açısından en büyük paya sahip olan, Orta Doğu ile Orta Asya1
ve Hazar2 Bölgelerine (Eski SSCB) yönelik politikalar, dünya petrol ve doğal gaz politikalarının
esasını oluşturmaktadır. Günümüzde petrol ve doğal gaz alanlarındaki işbirliği modelleri bir yandan
Orta Doğu diğer yandan, Rusya Federasyonu ve Hazar Bölgesi ülkelerinin oluşturduğu üreticiler
arasındaki rekabetle tanımlanmaktadır.
Bölgedeki üretici ülkelerin dünya piyasalarıyla buluşmasında, çok uluslu işletmelerin yanı sıra, hangi
ülkelerin etkin bir rol oynayacağının belirlenmesinde sadece ekonomik amaçlar değil, siyasi ve
stratejik beklentiler de önemli olmaktadır.
Dünyada ortaya çıkarılan doğal gaz kaynaklarının yaklaşık % 80’i sadece 10 ülkede bulunmakta ve bu
rezervlerin % 37,5’i ise, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu)’da yer almaktadır. Rusya ve BDT, Batı
Avrupa gaz ihtiyacının % 23’ünü, Orta ve Doğu Avrupa ihtiyacının da % 55’ini karşılamaktadır.
Orta Doğu Bölgesindeki ülkelerin toplam dünya gaz rezervlerindeki payları sırasıyla, İran % 15, Katar
% 15, Suudi Arabistan % 3,8, Birleşik Arap Emirlikleri % 3,5, Irak % 1,8 düzeylerindedir. Orta Doğu
ülkeleri, doğal gaz üretiminde % 30 oranında bir paya sahiptirler ve İran bu üretimin üçte birini tek
başına gerçekleştirmektedir. Buna karşılık; dünyanın en büyük gaz tüketicilerinden birisi olan ABD,
mevcut üretimin sadece % 25,5’ini, Batı Avrupa ise % 9,1’ini kendi rezervlerinden karşılamaktadır.
Günümüzde çok sayıda ülkede, ticari işletmeye yeterli doğal gaz rezervleri ortaya çıkarılmış
durumdadır. Araştırmalar devam ettiği sürece, bu ülkelerin sayısının artacağı beklenmektedir.
Gelecekte, rezervlerinin çokluğu nedeniyle Nijerya ve Cezayir’in ayrıca, Hazar ve Kafkasya
bölgesinde yer alan İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 7–10 trilyon m3
dolayındaki tahmini gaz rezervleri ile önemli üreticiler olacağı beklenmektedir.
Doğal gaz rezervleri, Orta Doğu ve başta Rusya Federasyonu olmak üzere BDT coğrafyasında
yoğunlaşmıştır. Bu iki bölgenin üretilebilir gaz rezervleri toplamı, dünya gaz rezervlerinin % 72’sini
oluşturmaktadır (Pamir, 2006, 15).
Günümüzde uluslararası ticarete konu olan doğal gaz miktarı, petrole göre oldukça düşük bir
düzeydedir. Bugün doğal gazın yaklaşık % 70’i üretildiği ülkeden dışarıya çıkarılmamakta ve genelde
yerel olarak tüketilmektedir. Belirli bir enerji değeri için, istenilen miktardaki gazın taşınmasına
yapılan harcamalar petrole göre birkaç kat daha fazladır. Bu nedenle, doğal gaz rezervleri zengin olan
BDT, ABD, İngiltere gibi ülkelerde toplam enerji tüketiminde, doğal gazın payının daha fazla olduğu
görülmektedir.

1

Orta Asya ülkeleri tanımlaması genel olarak; Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı ifade etmektedir.

2

Hazar Bölgesi ise, Hazar Denizi’nin kıyısındaki Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Rusya Federasyonunu kapsamaktadır.
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Dünyada mevcut olan doğal gaz kaynakları çoğunlukla potansiyel tüketim merkezlerinden uzakta yer
almaktadır. En büyük doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Rusya’daki Batı Sibirya, Türkmenistan, İran
ve Arap Yarımadası önemli tüketici merkezleri olan AB, Nafta, Asya-Pasifik gibi ekonomik birliklerin
çok uzağında bulunmaktadır. Bu nedenle doğal gaz ticareti, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde
yoğun olarak yapılmakta ve bu bölgelerdeki sürekli talep artışı nedeniyle, gelecekte daha da
yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir.
Son yıllarda Orta Asya ve Hazar bölgesinin küresel enerji piyasasındaki öneminin giderek artmaktadır.
Bu gelişmeye neden olan pek çok faktörün yanı sıra, iki tarihsel olay önemli yer tutmaktadır. Birinci
olay, bölge kaynakları üzerinde Sovyet egemenliğinin kırılmasına neden olan 1991 yılında SSCB’nin
resmen yıkılmasıdır. İkinci önemli olay ise, 11 Eylül 2001’de ABD’de Dünya Ticaret Örgütünü
(WTO) ve Pentagon’u hedef alan terörist saldırılardır.
11 Eylül sonrası, dünya petrolünün % 65’ini doğal gazın ise, % 40’ını bulunduran ve giderek
istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya, alternatif olabilecek enerji kaynakları arayışı başlamıştır. Bu arayışın ilk
nedeni, ABD’nin arz güvenliği ve buna bağlı olarak enerji kaynakları çeşitliliğini arttırma projesi ile
giderek Rus gazına bağımlı hale gelen AB için, bölge gazının batıya ulaştırılması alternatifinin
düşünülmesi, Orta Asya ve Hazar Bölgesinin önemini gittikçe arttırmaktadır.
İkinci bir neden; Rusya Federasyonu’nun eski SSCB mirasına sahip olma düşüncesi doğrultusunda,
gelecek yıllarda bölgede yeniden önemli bir güç olmayı hedefleyen amacını gerçekleştirmek için,
doğal gazı stratejik bir koz olarak kullanmaya başlamasıdır.
Üçüncü neden ise; doğal gaz rezervi açısından fakir ya da bu kaynağa sahip olmayan Gürcistan,
Ermenistan ve Türkiye’nin taşıma güzergâhı olmaları durumunda, transit geçiş ücreti elde edecekler ve
stratejik önemleri artacak olmasıdır. Ayrıca hattın yapımında sağlanacak ekonomik ve sosyal
kazançlar ve istihdam da, bölge ülkeleri için önem taşımaktadır.
Orta Asya doğal gaz potansiyeli hakkında, birbirlerinden farklı rakamlar öne sürülmektedir. Bu
rezervlerden farklı beklentileri olan ülkeler, rezervleri olduğundan daha yüksek ya da düşük
göstermektedirler (Dokuzlar, 2006, 68). Örneğin; yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ya da
imzalanacak anlaşmalarda daha iyi koşullar sağlamak isteyen üreticiler, rezervleri olduğundan daha
yüksek göstermek; yatırımcı şirketler de, bu anlaşmalarda elde edecekleri kârları maksimize
edebilmek için rezervleri düşük gösterme ve yatırım maliyetlerini çok fazla çıkarma eğilimine
girebilmektedirler.
Orta Asya ülkeleri gelecek 10 yılın önemli doğal gaz ihracatçıları olmaya aday ülkelerdir. Ancak,
doğal gaz ihraç altyapılarının eksikliği, ihraç yolları konusundaki anlaşmazlıklar ve sınır problemleri
gibi sorunlar bölgenin potansiyeli açısından tehditleri oluşturmaktadır.
Günümüzde bölge ülkelerinin doğal gaz üretimi dünya doğal gaz piyasasını etkileyebilecek düzeyde
değildir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, SSCB’den ayrıldıktan sonra ekonomik ve politik
sistemlerini, henüz tam olarak kuramamış olmalarıdır. Ekonomik açıdan halen Rusya Federasyonuna
bağımlı olan bölge ülkeleri, ekonomik açıdan kalkınmalarının hızlandırılmasında doğal gazı, önemli
bir gelir kaynağı ve sermaye olarak görmektedirler.
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Sovyet döneminden miras kalan petrol ve doğal gaz boru hatlarının tamamının Rusya
Federasyonu’nun kontrolü altında olması, bölgenin bağımlılığın en önemli nedenlerinden birisidir.
Tablo 3: Hazar Bölgesi Doğal gaz Rezervleri
Ülke Adı
Azerbaycan
Kazakistan
Türkmenistan
Toplam
Rusya Fed.
İran
Özbekistan
Toplam
Hazar Toplamı

Kesinleşmiş Gaz
Rezervi (Tcf)
11
53–83
98–155
162–249
74–88
74–88
236–337

Kesinleşmemiş Gaz
Rezervi (Tcf)
35
88
159
282
11
35
46
328

Toplam Gaz Rezervi
(Tcf)
46
141–171
257–314
444–531
11
109–123
120–134
564–665

Kaynak: (Bilgin, 2005, 182).
Tcf: Trilyon kübik fit. Gaz sektöründe kullanılan bu birimlerde, genelde m3 birimine rastlanılmaktadır (35.31 kübik feet= 1 m3).

*

Tablo 3’de Hazar Bölgesindeki ülkelerin rezerv miktarları yer almaktadır. Hazar Bölgesinde
kesinleşmiş 236–337 Tcf doğal gaz bulunduğu henüz keşfedilmemiş alanlardaki toplam gaz miktarının
ise 328 Tcf’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Başka bir ifadeyle kesinleşmemiş rezerv hakkındaki
tahmine göre, bölgedeki toplam gaz miktarı 564-665 Tcf arasında yer almaktadır. Bu durum bölgede
çok zengin bir kaynak miktarının göstergesidir.
Tablo 4: Bölge Ülkelerinin Doğal Gaz Rezerv ve Üretim Miktarları
Ülke Adı
Azerbaycan
İran
Kazakistan
Rusya
Türkmenistan
Özbekistan

Gaz Rezervleri
(Trilyon m3)
1.37
27.5
3.0
48.0
2.90
1.86

Gaz Üretimi
(Milyar m3/yıl)
4.6
85.5
18.5
589.1
54.6
55.8

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2005.

Tablo 4’de Orta Asya ve Hazar Bölgesinde yer alan ülkelerin toplam doğal gaz rezerv ve üretim
miktarları yer almaktadır. Rezerv miktarı açısından bölgede 48.0 trilyon m3 ile Rusya Federasyonu
birinci, 27.5 trilyon m3’lük rezerv ile İran ikinci sırada yer almaktadır. Rezervlerdeki duruma paralel
olarak üretim açısından 589.1 milyar m3/yıl ile Rusya federasyonunu sırasıyla İran, Özbekistan ve
Türkmenistan izlemektedir.
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5. KÜRESEL AKTÖRLERİN DOĞAL GAZ POLİTİKALARI
Sürdürülebilir doğal gaz politikaları; ihtiyaç duyulan gazın düşük maliyetle ve sürekli olarak
sağlanması için gerekli olan politika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır. Doğal gazın güvenle
sağlanmasında en önemli risk faktörü, arz ve talebin coğrafik olarak farklı yerlerde bulunmasıdır.
Gelecekte daha da artacağı belli olan doğal gaz talebinin karşılanmasında, üretim ve taşıma güvenliği
üzerinde durulan en önemli konular arasında yer almaktadır.
Küresel enerji piyasasında mevcut ve gelecekteki doğal gaz talebinin önemli bir bölümünü oluşturan
ABD, AB, Çin ve Japonya’nın bu taleplerinin dünya rezervlerinin en fazla olduğu Orta Asya ve Hazar
Bölgesi ile Orta Doğu Bölgelerinden karşılanması söz konusu olacaktır.
Çalışmanın bu bölümünde bölge politikalarını en fazla etkileme gücüne sahip olan ülkelerden Rusya
Federasyonu, ABD, AB, Çin, İran ve Türkiye’nin doğal gaz politikaları incelenecektir.
5.1. Rusya Federasyonu’nun Doğal Gaz Politikaları
Rusya Federasyonu, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine (48 trilyon m3, dünya gaz rezervlerinin
% 26.7’si) ve önemli miktarda petrol rezervlerine (72.3 milyar varil, dünya petrol rezervlerinin %
6.1’i) sahiptir. Bu ülke dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı, ikinci sıradaki petrol ihracatçısı ve
üçüncü büyük enerji tüketicisidir. Rusya Federasyonu sahip olduğu büyük enerji potansiyeli ve
özellikle de doğal gaz ihracatçısı olarak, küresel enerji piyasasında çok önemli bir stratejik güce
sahiptir.
Rusya Federasyonu çok sayıda güç merkezinin, dönemsel olarak bir diğerine etkin olabildiği bir
ülkedir. Özellikle Enerji Bakanlığı ile Petrol ve Gaz Şirketleri “devlet içinde devlet” olarak
nitelendirilecek kadar güçlü yapıya sahiptir (Pamir, 2006b, 60).
SSCB’nin dağılmasından sonra; ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak, yeni petrol ve gaz şirketleri
doğmuştur. Bu şirketlerin tamamı, Sovyetler Birliği’nden Rusya Federasyonu’na miras kalan eski
Petrol Endüstrisi Bakanlığının uzantılarıdır. Bu bakanlıktan ilk önce doğan Rozneftgaz, kısa sürede
içinde 56 ayrı firmayı barındıran dev bir yapıya ulaşmıştır. Bağlı firmaların yönetim yapıları ve iştigal
konularının Rozneftgaz’ın merkeziyetçi yapısına uymaması nedeniyle, Rozneftgaz’dan Gazprom
türemiştir.
Bu yeniden yapılanma petrol ve gazı, uzmanlık alanları olarak birbirinden ayırmıştır. Rozneftgaz
firmasından başta Lukoil (1993) ve Yukos (1993) olmak üzere 13 farklı şirket, türemiştir. Tamamen
petrol endüstrisinde yer alan bu firmaların yanında Gazprom, merkezi yapıda dev bir firma olarak
doğal gaz sektöründe faaliyet göstermektedir.
Lukoil sahip olduğu 15.7 milyar tonluk petrol rezervi ile dünyada rezervler açısından, 17.5 milyar ton
petrol rezervi olan Shell’den sonra gelen ikinci büyük firmadır. Bu durum Eylül 2004 yılındaki
Lukoil’in özelleştirilme aşamasında hisselerinin % 7.6’sını satın alan ABD’li ConocoPhillips‘e 1.988
milyar dolara mal olmuştur.
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Dünya doğal gaz rezervlerinin % 25’ini elinde bulunduran Gazprom 150.000 km’lik boru hattı ağı ile
sadece eski SSCB’nin içindeki enerji trafiğini değil, Doğu Avrupa’nın gaz tüketiminin % 35’ini
sağlamasıyla özel bir önem taşımaktadır. Nitekim Azerbaycan ve Kazakistan istisna olmak üzere
Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldova ve Türkmenistan’ın doğal gaz trafiği tamamen Gazprom tarafından
idare edilmektedir (Bilgin, 2005, 101).
Bu şirketler Rus ekonomisinin hem iç politik egemenliğinin kilit unsuru hem de, dış politikasının en
etkili araçları niteliğindedir. Putin başta Gazprom olmak üzere gaz ve petrol şirketlerinin kontrolünü
elinde tutmak için büyük çaba harcamaktadır. Petrol sektöründe belli bir noktaya kadar yabancı
şirketlerin hisse almasına olanak tanıyan Putin, doğal gaz sektöründe ve özellikle boru hatlarında,
devlet kontrolünün kalkmasına kesinlikle izin vermemektedir (Pamir, 2006b, 61).
Hazar Bölgesinin uluslararası denizlere ve piyasalara doğrudan çıkışının olmaması ve uluslararası
piyasalara olan uzaklığı, bir taraftan kaynak sahibi ülkeleri bir ya da daha fazla ülke üzerinden
yapılacak taşımacılığa, diğer taraftan da taşıma yatırımlarına bağlı maliyet artışlarına neden
olmaktadır.
Eski SSCB döneminde, bölgenin uluslararası piyasalara kaynak ihraç yollarının Rusya toprakları
üzerinden geçecek şekilde inşa edilmiş olması, siyasi bağımsızlıklarına ulaşmış Orta Asya ülkelerinin,
ekonomik bağımsızlıklarını kısıtlamaktadır. Orta Asya’nın doğal gaz ihracatını sağlayan ana boru hattı
olan “Orta Asya Merkez Boru Hattı”, Rusya’nın doğal gaz sistemine bağlanmaktadır. Bu sistem, doğu
ve batı olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Doğu kolu, Türkmenistan’ın doğu sahalarında üretilen
gazı güney Özbekistan gazı ile birlikte kuzey-batı yönüne ve Özbekistan üzerinden taşımaktadır. Batı
kolu ise, Türkmen doğal gazını kuzeye taşımaktadır. Her iki kol Kazakistan’da birleştikten sonra
Rusya’ya ulaşmaktadır. Hat ağırlıklı olarak Türkmen gazını taşımaktadır ve kapasitesi 3.5 Tcf/yıl’dır.
Boru hatlarının yanı sıra, diğer ihraç kanalları olan demiryolları ve Volga-Don Kanalı da Rusya
topraklarından geçmektedir. Bölgedeki demokratikleşme düzeyinin geriliği de, yatırım riskini ve
maliyetini arttıran diğer bir faktördür.
Rusya Federasyonu, bu ülkelere siyasi isteklerini yerine getirmede enerji kozunu, son derece etkili
olarak kullanmaktadır. Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Litvanya’ya olan doğal gaz
ya da elektrik ihracatını zaman zaman kısarak ya da keserek siyasi baskı uygulayabilmektedir.
Doğal gazını satmak için Rusya Federasyonu dışında başka seçeneği olmayan Türkmenistan,
uluslararası piyasa fiyatının yaklaşık 3-4 kat altında fiyatla, doğal gazını Rusya’ya satmak zorunda
kalmaktadır.
ABD’nin bölgeye yönelik, “Çoklu Boru Hatları”, “Doğu-Batı Enerji Koridoru” vb. çeşitli söylem ve
strateji geliştirme çabalarına karşın, Rusya Federasyonu’nun bölge üzerindeki egemenliği kırılamadığı
gibi, Rusya’nın yeni anlaşmalar ve yatırımlarla bu egemenliğinin bazı alanlarda arttığından bile söz
edilmektedir (Dokuzlar, 2006, 87).
i. Gazprom ile Türkmenneftegaz (Türkmenistan Devleti’nin Doğal gaz Şirketi) arasında, 10 Nisan
2003 tarihinde 31 Aralık 2028’e kadar sürecek olan Gaz Sektörü İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
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Buna göre miktarı yıllar içinde artarak 80 milyar m3’e ulaşacak Türkmen gazı Rusya Federasyonu’na
sınırda satılacaktır.
ii. Uzbekneftegaz (Özbekistan Devleti’nin Doğal gaz Şirketi) ile Gazprom arasında Aralık 2002’de
Gaz Sektörü İşbirliği–Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Buna göre, arama-üretim alanında
“üretim paylaşım anlaşması” kapsamında ortak faaliyet, malzeme, teknoloji konularında işbirliği
mutabakatı sağlanmıştır.
iii. Kazmunaigaz (Kazakistan Devleti Doğal gaz Şirketi) ile Gazprom arasında 28 Kasım 2001
tarihinde imzalanan Devletlerarası Anlaşma kapsamında, Haziran 2003’de Gaz Sektörü İşbirliği
Anlaşması yapılmıştır. Buna göre Karaçaganak sahasında üretilen gazın alınması, Orenburg’da proses
edilmesi, Gazprom’a teslimi, Avrupa ve BDT’da pazarlanması için 141 tcf’lik miktarda anlaşma
yapılmıştır.
Rusya Federasyonu ekonomisi 1990 yılından itibaren enerji sektörüne bağımlı olarak gelişmektedir.
Ancak Rusya’nın enerji kaynaklarını etkin olarak kullanabilmesi için, büyük yatırımlar yapması
gerekmektedir. Rusya son dönemlerde oldukça yüksek seyreden petrol ve doğal gaz fiyatları
nedeniyle, ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir dönem yaşamaktadır. Enerji kaynaklarından elde
ettiği gelir GSMH’sının % 25’ini oluşturmaktadır (IEA, 2004, 284). Ülke vergi gelirlerinin ¼’ünü
Gazprom tek başına karşılamakta ve iç tüketimi fiyat sübvansiyonu ile desteklemektedir.
Gazprom gelirlerinin 2/3’ü Avrupa’ya yaptığı ihracattan sağlandığı için, Avrupa piyasası Rusya
Federasyonu için çok önemlidir. Avrupa, 2000 yılı toplam gaz ithalatının % 41’ini Rusya’dan
sağlamıştır. Her ne kadar AB, bu bağımlılığın azaltılması ve kaynak çeşitliliğinden söz etmekteyse de,
başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere önemli tüketicilerin giderek artan oranlarda Rus doğal
gazına yöneldikleri gözlenmektedir.
Almanya’nın Ruhrgas şirketinin Gazprom ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığın yanı sıra, Gazprom
Fransa’da GDF (Gaz de France) ve İtalya’da ENI ile uzun vadeli, ikili ilişkiler kurmayı tercih
etmektedir. Ancak Almanya ve İtalya’nın Rus doğal gaz sahalarında hisse sahibi ve Gazprom
yönetiminde ortak olmak gibi yollarla kontrolü elde tutmaya çalıştıkları ifade edilmektedir. Bu
gelişmelere rağmen özellikle Avrupa’nın küçük ülkeleri ve Türkiye açısından Rus gazına olan büyük
orandaki bağımlılık, önemli bir stratejik sorun olmaya devam etmektedir.
Rusya dünyanın en zengin gaz yataklarına sahip olmakla birlikte, bu gazı taşıyabilecek ve sağlıklı
pazarlayabilecek yeterli düzeyde bir altyapıya sahip değildir. Bu nedenle AB gaz alımı ve Rusya da alt
yapı yatırımları nedeniyle, karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdır. Rusya’nın enerji sektörüne daha
fazla yatırım çekebilmesi için, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye olması gerektiği AB tarafından
ifade edilmektedir. Bu üyeliğin gerçekleşmesi halinde, Rusya’nın ekonomisi uluslararası ticaret
sistemine entegre edilebilecek ve WTO’nun normlarının uygulanabilir olması da, enerji sektörü dahil
tüm Rus ekonomisinin AB ile yakınlaşacağı ifade edilmektedir (Aras ve Yorkan, 2006, 79).
Rusya Federasyonu için, boru hatlarının sadece Ukrayna‘dan geçmesi arz güvenliği açısından önemli
bir sorundur. Bu nedenle çeşitliliği sağlamak amacıyla, Avrupa’ya yapılan ihracat için, Polonya başta
olmak üzere yeni güzergâhlar arayışına girmiştir. Gazprom, St. Petersburg’dan başlayarak Baltık
Denizini geçecek bir hatla doğrudan Almanya’ya ulaşmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, Eylül
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2005’de Rusya İle Almanya “Kuzey Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi”’ni imzalamışlardır. 2010
yılında tamamlanacak ve 4 milyar euro’ya mal olacak bu proje aracılığı ile yılda 55 milyon m3 gazın
taşınması planlanmaktadır.
Proje aracılığı ile Polonya, Ukrayna ve Beyaz Rusya transit hat niteliğini kaybedecektir. Rusya’nın
Ukrayna’ya Ocak 2006’da doğal gaz sevkiyatını kesebilme gücünü kendisinde bulabilmesinin en
önemli nedeni, bu projenin imzalanmış olmasıdır (Dokuzlar, 2006, 121). Böylece Rusya, Ukrayna’ya
karşı önemli bir koz elde etmiştir.
Rusya Federasyonun bölge ülkeleri üzerinde kurmuş olduğu hegamonyaya karşı bir gelişme de, BaküTiflis-Ceyhan Projesinin Rusya’nın her türlü diplomatik engellemelerine karşın gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Aynı diplomatik problemler ve projeyi engelleme çalışmaları Şah Deniz Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi içinde beklenmektedir.
Türkiye 1980’lerin sonundan itibaren Rusya’nın doğal gaz ihracatı için önemli bir pazar
konumundadır. Rusya’dan doğal gaz alımına 1987 yılında başlayan Türkiye başlangıçta 6 milyar
m3/yıl olan alım daha sonra, aynı hat üzerinden (Rusya-Ukrayna-Romanya-Bulgaristan) yapılan
kapasite artırımı anlaşmasıyla 8 milyar m3/yıl’a çıkarılmıştır.
Türkiye kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla Cezayir (4 milyar m3/yıl) ve Nijerya (1.2 milyar
m3/yıl) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), ayrıca İran ile 10 milyar m3/yıl tutarında doğalgaz alım
anlaşmaları imzalamıştır. Sırada Azerbaycan ve Türkmenistan’dan doğal gaz alımı varken dönemin
hükümeti Mavi Akım Projesi ile yeniden Rus doğal gazına yönelmiştir. Mavi Akım Projesi ile 16
milyar m3/yıl gaz alımı için 25 yıllık bir anlaşma daha yapılarak % 67 gibi büyük bir oranda Rusya
Federasyonuna bağımlı hale gelinmiştir (Bilgin, 2005, 67).
Doğal gazın bu kadar ön plana gelmesinin nedeni; Gazprom’un Türkiye’de resmi ve gayri resmi
seviyelerde kişisel bağlantılar kurması ve bunu hükümetler nezdinde politika belirleyecek düzeyde
manipüle edebilmesidir.
Artan enerji ihtiyacını ithalat yoluyla karşılamak zorunda olan Türkiye tedarikçi zenginleştirmeyi
elindeki olanaklara göre rasyonel bir şekilde gerçekleştirememiştir. Bunun sonucunda doğal gaz
anlaşmaları bütünlükten uzak, yüksek fiyatlı ve çoğu kez “al ya da öde” esasına göre yapılmıştır.
Son günlerde yaşanan önemli bir gelişme de; Rusya Federasyonu’nun İran’a yapmış olduğu, doğal gaz
sektöründe OPEC benzeri bir örgütlenmeye gitme teklifinin, İran tarafından kabul edilmesidir. Bu
durum gelecekte doğal gaz konusunda önemli bir tekelleşmeyi gündeme getirebilecektir.
5.2. ABD’nin Doğal Gaz Politikaları
ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı konumundadır. ABD’nin günlük
petrol tüketimi 20 milyon varil civarındadır, bu rakam dünya toplam petrol tüketiminin % 25’ine
karşılık gelmektedir. ABD iç tüketimin % 52’sini ithal etmekte ve ithalatın 2010 yılında % 67’ye
yükselmesi beklenmektedir. Başka bir ifadeyle ABD, her geçen gün biraz daha ithalata bağımlı
olmaktadır.
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ABD’nin doğal gaz aracılığı ile bu bağımlılığı düzeltmesi mümkün görünmemektedir. ABD’nin geniş
coğrafyası top yekün bir doğal gaz şebekesinin kurulmasını zorlaştırırken, böyle bir alt yapıya gaz
bulması zaten çok muhtemel değildir (Bilgin, 2005, 76). ABD’nin güncellenmiş tahminlere göre 187
Tcf dolayında olan gaz rezervleri, dünya rezervlerinin % 3’üne karşılık gelmekte ve ABD’yi rezervler
açısından dünyanın altıncı büyük ülkesi konumuna taşımaktadır.
ABD’nin 19 Tcf civarında olan yıllık üretimi 22 Tcf olan tüketimini karşılamamakta, aradaki fark
Alberta, British Columbia ve Saskatchewan’dan gelen Batı Kanada gazıyla karşılanmaktadır.
2004 yılında tüketim içindeki payı % 18.6 olan gaz ithalatı, ABD Enerji Bakanlığı tahminlerine göre,
elektrik sektöründeki talep artışına bağlı olarak 2010 yılında % 21 ve 2025’de % 23’e yükselecektir.
Meydana gelmesi beklenen artışın daha fazla LNG formunda olacağı öngörülmektedir.
ABD gaz arz kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, alım yaptığı Trinidat-Tobago, Cezayir ve Katar
başta olmak üzere, diğer LNG kaynaklarını da değerlendirmek istemektedir. Bu açıdan, Doğu-Batı
Enerji Koridoru çerçevesinde düşünülen, Orta Asya’dan Ceyhan’a inşası muhtemel doğal gaz boru
hattı ve Ceyhan’a inşa edilebilecek LNG Terminali ile, Orta Asya doğal gazının ABD piyasasına
açılma ihtimali mevcuttur.
Soğuk Savaş sonrasında dünyada tek güç olarak kalan ABD bu gücünü daha da arttırmak ve giderek
azalan ve maliyeti yükselen ulusal enerji kaynaklarının yerine yeni ve daha ucuz kaynakları bulmak,
diğer taraftan bu yolla enerjiye bağımlı ve kendisine rakip olabilecek devletleri kontrol etmek
amacıyla, yeni stratejiler geliştirmiştir.
Bunlardan en önemlileri arasında, ABD’nin petrole sahip bölgelerle, petrol geçiş noktalarında petrol
taşıması için önem arz eden bölgeleri doğrudan/dolaylı askeri varlığı ile kontrol etme düşüncesi yer
almaktadır. ABD, dünya petrol rezervlerinin % 65’ini elinde bulunduran Körfez Ülkelerinin, kendi
petrol ithalatının % 20’sini, Batı Avrupa ithalatının % 43’ünü, Japonya’nın ithalatının % 68’ini
sağladığı bölge hakkında ve bu kaynakların dünya piyasasına arzındaki en önemli çıkış noktası olan
Basra Körfezinin kontrolü için, güce dayalı politikaları uygulamaya sokmuştur. Bunu açıkça ifa de
eden Carter Doktrini (23 Ocak 1980), “Bir dış gücün körfezi kontrole kalkması ve petrol akışının
kesintiye uğraması, ABD’nin yaşamsal çıkarlarına saldırıdır ve askeri güç dahil, her yolla
engellenecektir” ifadesini kullanıyordu. Birinci Körfez Savaşı, Afganistan’ müdahale ve Irak’ın işgali
aynı amaca yönelik olarak yapılan uygulamalardır.
Günümüzde dünyada üretilen petrolün % 46’sı bölgeler arası ticarete konu olurken bu oranın 2030
yılında % 63’e yükseleceği beklenmektedir. Doğal gaz açısından da hem üretilecek miktarın artacağı
hem de, bölgeler arasında taşınan yüzdesi % 15’den, 2030 yılında % 26’ya çıkacağı düşünülmektedir.
Dolayısıyla sadece rezervlerin değil, bu kaynakların tüketiciye ulaşmasını sağlayacak olan deniz
yollarının (tanker ile LNG taşımacılığı) ve boru hatları güzergâhlarının kontrolü, özellikle büyük
tüketiciler açısından önem taşımaktadır (Pamir, 2006, 24). Dolayısıyla enerji güvenliği açısından, hem
arz hem de talep edenlerin birlikte güven altında olması gerekmektedir.
ABD dünya imparatorluğuna odaklanan mücadelesinde, zengin doğal kaynakların işgali de dahil
hemen her yolla elde tutulabilmesi için, küresel bir mücadele verilmekte ve bu doğrultuda ne BM, ne
de uluslararası hukuk kuralları dikkate alınmaktadır.
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Sınırlı enerji kaynaklarının kontrolüne yönelik bu kural tanımaz savaşta, ABD’nin bir diğer amacı da
Çin, Hindistan ve AB gibi, gelecekteki olası rakiplerinin, bu kaynaklara erişimini de kendi kontrolü
alına alabilmektir. ABD, Basra Körfeziyle birlikte başlattığı konuşlanma stratejisini, petrol ve doğal
gaz ticaret yollarına uygun biçimde yaymaya çalışmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, gerek Orta
Doğu ve gerekse Orta Asya–Hazar Bölgelerinde (Örn; Irak, Ürdün, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Türkiye, Afganistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan vb.) üsler edinmektedir.
5.3. AB’nin Doğal Gaz Politikaları
AB, ABD ardından dünyanın ikinci en büyük enerji tüketicisidir. Enerji tüketiminde % 50 oranında
dışa bağlı bir yapıya sahiptir. Avrupa’da yerli üretim bugün olduğu gibi gelecekte de toplam talebi
karşılayamayacaktır. İngiltere, Danimarka ve Hollanda’daki gaz rezervlerinin yetersizliğine ek olarak,
Kuzey Denizindeki petrol rezervlerinin de 2030-2050 yılları arasında tükeneceği tahmin edilmektedir
ve bu durum, Birliği dışarıya daha da bağımlı hale getirecektir.
AB’de giderek artan çevreci kaygılara bağlı olarak ekonomik ve teknik ömürlerini tamamlamaya
başlayan nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasının ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımının
teşvik edilmesi AB’nin enerji açısından dışa bağımlılığını arttıran diğer bir sebep olmuştur.
AB’nin dış enerji kaynaklarına olan bağımlılığının giderek artması ve bu kaynakların kesintisiz olarak
Avrupa pazarına ulaşması için, AB’nin Orta Doğu ve Rusya gibi ana üreticiler ve petrol ve gaz iletim
hattı konumunda olan Hazar Bölgesi ile yakın ilişkiye girmiştir.
AB’de doğal gaz fosil yakıtlar içerinde tüketim payı en fazla artması beklenen bir yakıt türüdür. AB
2005 yılında yaklaşık 493 milyar m3 doğal gaz tüketmiştir. AB enerji tüketiminde doğal gazın payı %
24 civarındadır. Eurogas tahminlerine göre, bu oranın 2020 yılında % 28’e çıkması beklenmektedir.
AB’nin halen % 40 olan doğal gazın ithalat oranının, 2025 yılında % 70’e çıkacağı öngörülmektedir.
AB gaz ihtiyacının % 42’sini kendi kaynaklarından sağlarken % 24’ünü Rusya Federasyonundan, %
14’ünü Norveç’ten, % 11’ini Cezayir’den ve geri kalan % 9’unu da Mısır, Körfez Ülkeleri, Libya,
Nijerya, Katar, Trinidat-Tobago’dan sağlamaktadır. AB içinde en büyük tüketiciler İngiltere,
Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa’dır.
AB’nin etkin ve uzun dönemde enerji alanında işbirliği yapabileceği ülkelerden en önemlisi Rusya’dır.
Rusya’da bu durumun farkındadır ve sahip olduğu doğal gaz ve petrolü, uluslararası enerji piyasasında
bir koz olarak kullanmaktadır. İthalatta Rusya’ya olan artan orandaki bağımlılık, arz güvenliği ve fiyat
açısından tedirginlik yaratmakta ve AB Komisyonu, AB üyesi olmayan bir ülkeden yapılacak ithalatın
toplamdaki payının % 30’u geçmemesi için AB üyelerini uyarmaktadır.
AB üyeleri enerjinin arz güvenliği riskini aza indirmek amacıyla, yıllık doğalgaz tüketimlerinin %
20’si kadar bir miktarı depolama imkânı yaratmışlardır. IEA (International Energy Agency:
Uluslararası Enerji Ajansı), petrol alanında da depolama kabiliyetinin yaratılmasını savunmaktadır.
ABD bu kapsamda, “Stratejik Petrol Rezervleri” adı verilen rezervler (500-550 milyon varil) ile
yaklaşık 90 günlük petrol ihtiyacını yer altında depolamaktadır. AB’de benzer bir politikayı hayata
geçirmeye çalışmaktadır. Riskin azaltılması amacıyla kullanılan kaynakların çeşitlendirilmesi hedefi
çerçevesinde “Çoklu Boru Hatları Projeleri”’nin yanı sıra, gazı sıvılaştırılmış olarak da (LNG) almak
amacıyla terminaller projelendirmeye ve inşa etmeye yönelmiştir.
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AB, genişleme ile birlikte yeni katılan ülkelerin birbirlerinden kopuk ve nispeten küçük olan enerji
piyasalarını birleştirerek verimliği artırmaya çalışılmaktadır. Enerji (elektrik ve doğal gaz)
şebekelerinin birbirlerine bağlanması ve enerji piyasalarının liberalleştirilmesi yoluyla, AB çapında bir
enerji piyasası oluşturulması hedeflenmektedir.
AB, 1996-2001 yılları arasında enerji piyasalarının irtibatlandırılması amacıyla Trans-Avrupa Ağları
(TEN’s: Trans-European Networks) planını uygulamaya koymuştur. Bu planın iki önemli amacı
vardır: Birincisi, AB’nin genişlemesini de güçlendirecek bir biçimde enerji şebekelerinin (elektrik ve
doğal gaz) birleştirilmesidir. Bu sayede, AB içinde tek bir enerji piyasasının oluşturulması hedefine
ulaşılacaktır. İkinci amaç ise, AB’nin ihtiyaç duyduğu enerjinin güvenli bir şekilde temin edilmesi,
enerji ihracatçısı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve Birliğe komşu olan ülkelerin siyasî istikrarına
katkıda bulunmaktır.
Trans-Avrupa Ağları aynı zamanda, AB enerji piyasalarının liberalleştirilmesi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi amaçlarına da dolaylı olarak katkı sağlanmaktadır. Bu
amaçla Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu kaynaklarından aday ülkelere ve ortaklık
ilişkisi kurulan ülkelere destek imkânları sağlanmaktadır.
AB, Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması (PCA: Partnership and Cooperation Agreement)’nın 1997 yılında
yürürlüğe girmesinden sonra, AB enerji alanında Rusya ile bir enerji işbirliği başlatmıştır. AB
açısından bu işbirliği; petrol, doğal gaz, elektrik, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması alanlarında
ortaklık sürecini geliştirme ve AB’nin enerji arzı güvenliği kaygılarını gidermeye yöneliktir.
Bu işbirliği sayesinde AB, Rusya’nın enerji sektörünün AB yatırımlarına açılması, verimli ve çevreye
duyarlı modern teknolojilerin kullanılması, enerji tasarrufunun artırılması gibi alanlarda gelişmeler
sağlamayı amaçlamaktadır.
Rusya ise, enerji kaynakları ihracatının yarısından fazlasını (petrolde % 50, doğal gazda % 60) AB’ye
gerçekleştirdiğini dikkate alarak enerji üretimini sürdürmek ve bunu pazarlayabilmektir. Rusya’nın
üretimde kullandığı düşük teknoloji ve yeni üretim alanlarının bulunmasının gerekliliği açısından, en
önemli ticarî ortağı olan AB ile ilişkilerini daha da geliştirmek istemektedir.
AB’nin bugünde olduğu gibi gelecekteki petrol ve doğal gaz ithalatında da, Orta Asya ve Kafkaslar ile
Orta Doğu Bölgelerinin ağırlığını koruyacağı beklenmektedir.
Avrupa bölgeye yönelik olarak çeşitli projeler geliştirmiştir (Dokuzlar, 2006, 140). Bunlardan TACIS
(Technical Assistance to Commonwealth Independent States: Bağımsız Devletler Topluluğuna Teknik
Yardım) programı dahilinde, devletlere siyasi özgürlük ve ekonomik refahın gelişmesi amacıyla
finansman sağlamaktır. TACIS fonlarının temel özellikleri; idari reformlar, devlet teşebbüsleri, özel
sektör gelişimi ulaşım ve altyapıların iyileştirilmesi, enerji, çevre, sosyal hizmetler ve çevrenin
geliştirilmesidir (http://www.ikv.org.tr/pdfs/5b42999e.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2006)
Yeni İpek Yolu olarak da ifade edilen TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia:
Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru) projesi ile AB, genel olarak Kuzey-Güney olarak inşa
edilmiş ve edilecek boru hatlarını Doğu-Batı eksenine döndürmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla
TRACECA projesinin en önemli araçlarından biri olan doğal gaz ve petrol boru hatlarıyla ilgilenen
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INOGATE (Interstate Oil and Gas to Europe: Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Doğal Gaz Nakli)
programı hayata geçirilmiştir. Bu program kapsamında Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar petrol ve
doğal gaz boru hatlarının geçtiği AB, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında 22 Temmuz 1999
tarihinde Kiev’de bir anlaşma protokolu imzalanmıştır. 17 Şubat 2001’de yürürlüğe giren anlaşmaya
taraf olan ülkeler; Ukrayna, Letonya, Beyaz Rusya, Slovakya, Hırvatistan, Arnavutluk, Romanya,
Moldova, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Türkiye, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan,
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Ermenistan’dır.
TACIS programı çerçevesinde mali destek sağlanan INOGATE programı ile Orta Asya ve Hazar
ülkelerine teknik yardım yapılması, AB’nin artacağı düşünülen doğal gaz ihtiyacı ve Rusya’ya olan
bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir uygulamadır (Oktay-Çamkıran, 2006, 153).
INOGATE’nin amacı, boru hattı sistemindeki bölgesel işbirliğini arttırarak petrol ve doğal gaz
taşımacılığını kolaylaştırmak ve aynı zamanda, yeni yatırımları ve uluslararası finans kurumlarını boru
hattı projelerine çekmektir. Bu amaçla desteklenen doğal gaz boru hattı projeleri;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Trans-Avrupa (Kuzey Hattı),
Türkiye-Yunanistan–İtalya Hattı,
Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Hattı,
Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya Hattı,
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Hattı,
Türkmenistan-İran-Türkiye Hattı,
Ukrayna Transit Hattı’dır.

AB enerji güvenliğini güçlendirebilmek, rekabetçiliğini arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamak amacıyla, tek bir Avrasya enerji pazarı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedefi
gerçekleştirmek için “çoklu boru hatları politikası”nı izleyerek enerji ithalâtında kaynak çeşitliliği
yaratmayı düşünmektedir. Dolayısıyla enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı Rusya ve Kuzey
Afrika’nın yanında, gelecekte mutlaka Orta Asya ve Hazar kaynaklarına da erişmeyi istemektedir.
AB’nin doğal gaz anlaşmalarının Türkiye’nin üyeliği sürecine önemli bir etkisi vardır. AB-Orta Asya
Ülkeleri ve İran arasında “enerji koridoru” olma rolü, Türkiye’nin AB’ne tam üye olma konusunda
önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Günümüzde AB doğal gaz ihtiyacının karşılandığı kaynaklar ve doğal gaz boru hatları şunlardır
(http://www.ceterisparibus.net/arsiv/tonus.doc Erişim Tarihi: 09.02.2005);
i. Kuzey Denizi; Üretim İngiltere, Hollanda ve AB üyesi olmayan Norveç tarafından
gerçekleştirilmekte, doğal gaz Kuzey Denizi’nden boru hatları ile İngiltere, Hollanda, Belçika,
Almanya ve Fransa’ya aktarılmaktadır. Kuzey Denizi sahası, AB’nin büyük oranda iç kaynağı olması
itibarıyla önemli olmakla birlikte, rezervlerin gelecekte tükenecek olması sıkıntı yaratmaktadır.
ii. Rusya; AB doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını Ukrayna-Slovakya-Avusturya-Almanya doğal
gaz boru hattı ile Rusya üzerinden sağlamaktadır. Rusya gelecekte AB’ye, kuzeyde Beyaz RusyaPolonya-AB ve güneyde Ukrayna-Romanya-Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk-İtalya ya da
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Ukrayna-Moldova-Romanya-Bulgaristan-Yunanistan-İtalya hatları ile önemli miktarda doğal gaz
sağlayacaktır.
iii. Kuzey Afrika; Kuzey Afrika’da özellikle Cezayir, AB’ye doğal gaz sağlamaktadır. Gelecekte
Libya ve Mısır’ın doğal gazının da AB’ye aktarılması plânları yapılmaktadır. Halen Cezayir-Fasİspanya, Cezayir-Tunus-İtalya hatları kullanılmaktadır.
Ancak gelecekte, AB Cezayir-İspanya, Cezayir-Tunus-Sardunya-Korsika -İtalya, Libya-Sicilya-İtalya
ya da Libya-Malta-Sicilya-İtalya hatlarını kullanıma açarak doğal gaz ithalatında Rusya’ya önemli bir
alternatif yaratmaya çalışmaktadır.
5.4. Çin’in Doğal Gaz Politikaları
Çin enerji, ihtiyacı en hızlı büyüyen ülkeler arasındadır. Halen zengin kömür yatakları nedeniyle, çok
sınırlı miktarda gaz ve nüfusuna oranla az petrol tüketen Çin’in gelecek yıllarda, petrol ve gaz
talebinin hızla artması beklenmektedir. 2004 yılı verilerine göre, Çin’in 53.3 Tcf doğal gaz rezervi
bulunmaktadır. 2001 yılında yıllık üretim ve tüketimi 1’er Tcf olarak gerçekleşmiştir.
Çin büyüyen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi imkânlarıyla karşılayamamakta ve yıllık 3
milyon varillik ihtiyacını ithalat aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Çin’de aynı ABD gibi, önemli
miktarlarda petrol ve gaza ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Çin öncelikle Irak ile ilişkiye girmiştir.
ABD’nin Irak konusunda hassas olmasının nedenlerinden birisi de, Çin’in Irak ile yaptığı petrol
anlaşmalarıdır. ABD’nin müdahalesiyle Irak’ta yaptığı arama ve çıkartma faaliyetlerine son veren Çin,
ilgisini Orta Asya ve Hazar Bölgesine yöneltmiştir. Bu bölgede özellikle Rusya, Kazakistan ve
Türkmenistan’ın enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirilmekte ve bu gelişmeler de, ABD
tarafından dikkatle izlenmektedir.
Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerindeki 5 ana bölgeden Çin ve Pasifik ülkelerine boru hatları
yapılması planlanan doğal gaz projeleri mevcuttur. Bu bölgeler, Rusya Federasyonu’nda Sakha,
Kovykta ve Batı Sibirya Bölgesi; Kazakistan’da Karacaganak Bölgesi, Türkmenistan’ın ise,
Devletabad-Denmez Bölgeleridir (Dokuzlar, 2006, 147).
Türkmenistan’dan gelen gaz hattı, Özbekistan ve Kazakistan’dan geçerek Çin’e ulaşmaktadır.
Rusya’dan gelen üç hat ise ayrı, ayrı Kazakistan, Mogolistan ve doğrudan Çin üzerinden Pasifik
bölgesine ulaşmaktadır. Çin pazarının yanı sıra Japonya ve Güney Kore pazarının da söz konusu doğal
gaz boru hattı güzergahlarının uzantılarına dahil edilebilmeleri Çin, Rusya Federasyonu ve Orta Asya
ülkeleri ile olan ilişkilerinin geleceğine bağlıdır.
Asya-Pasifik pazarında LNG’nin ağırlıklı talebinin devam edeceği ve mevcut Japonya ile Güney Kore
pazarlarına Çin ve Hindistan’ın büyük ithalat hacimleriyle katılacakları beklenmektedir.
5.5. İran’ın Doğal Gaz Politikaları
İran, 940 Tcf’lik ispatlanmış doğal gaz rezervi ile Rusya Federasyonu’nun ardından dünyanın ikinci
büyük doğal gaz rezervine sahip olan ülkedir. Dünya doğal gaz rezervlerinin yaklaşık % 16’sına sahip
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olan İran’ın, doğal gaz ihraç edebilecek ciddi bir pazara ihtiyacı vardır. Bu durum Orta Asya
ülkelerine doğal gaz üretim açısından rakip olmasına neden olmaktadır.
İran’ın doğal gaz piyasalarına entegre olmasındaki temel sorun, bu ülkedeki Molla rejiminin ABD
tarafından uygun karşılanmaması nedeniyle, uyguladığı ambargodur. İran’ın doğal gaz ve petrol
sanayisine endeksli petrol arama, sondaj, üretim, taşıma ve rafinaj alanlarındaki teknoloji ve techizatı
eskidir. Yeni teknolojinin de ABD’de olması ve ambargo nedenleriyle, İran’ın doğal gaz piyasaları
üzerindeki etkisi istediğinden çok daha az olmaktadır.
İran’ın Orta Asya ülkelerine yönelik etkin olma politikası yine ABD’den dolayı sınırlanmaktadır.
ABD’nin Orta Asya ülkelerine ilgi duyma nedenlerinden birisi de, İran’a yönelik çevreleme
politikasının kırılmaması ve bölge ülkelerinin İran kaynaklı kökten dinci bir yapıya dönüşmelerinin
engellenmesi yer almaktadır.
İran’ın Rusya Federasyonu ile yapmış olduğu nükleer güç anlaşmasını iptal edilmesi konusunda
uluslararası boyutta çeşitli girişimler yapılmıştır. Bölgeye yönelik strateji ve politikaların
uygulanmasında Rusya-İran-Ermenistan bloğuna karşılık, ABD-Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İsrail
bloğu karşı karşıya gelmektedir.
AB, Orta Asya ve Rusya’nın enerji kaynaklarına alternatif oluşturmak üzere, İran’ın zengin doğal gaz
kaynaklarının dünya enerji sektörüne entegre olmasına olumlu bakmaktadır. AB, İran’ı bölgesel
işbirliği içine çekerek Tarhan’ın politikalarını modernize etmeyi ve rejimin dönüşümünü
hızlandırmayı düşünmektedir.
Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye ve gelecekte de Avrupa’ya taşınması önerilmektedir. Burada
Türkmen gazının İran içinde kullanılıp, eşdeğer miktarda İran gazının Türkiye’ye satılması mümkün
olabileceği gibi (takas), Türkmen gazının İran’dan transit geçerek Türkiye’ye yeniden ihracı (reexport)
söz konusu olabilecektir. ABD’nin ambargosu nedeniyle bu proje devreye sokulamamışsa da İran ile
Türkiye arasında imzalanan gaz alım satım anlaşması kapsamında, gecikmeli de olsa İran-Türkiye
Doğal Gaz Boru hattı tamamlanmış ve 2001 yılı sonunda işletmeye alınmıştır.
Büyük ölçüde Rus gazına bağlı olan Türkiye için bu hat, kaynak çeşitliliği açısından önem
taşımaktadır. İran-Türkiye hattının kapasitesi 10 milyar m3/yıl olarak belirlenmiştir.
5.6. Türkiye’nin Doğal Gaz Politikaları
Türkiye yerli enerji kaynakları sınırlı olan, tüketimini ithalat ile karşılayan bir ülkedir. İthal enerji
kaynakları içerisindeki doğal gazın tüketim ve ithalatı hızla artma eğilimindedir. Türkiye’de elektrik
enerjisi üretiminin yanı sıra, hava kirliliğinin sınır değerleri fazlasıyla aştığı kentlerde sanayi, konut ve
ticarethanelerde doğal gaz kullanımı hızla artmaktadır.
Türkiye’nin bilinen doğal gaz rezervleri Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.
Türkiye’nin bilinen sahalarındaki doğalgaz rezervi, rezervuardaki toplam gaz olarak 18 milyar m3,
üretilebilir toplam gaz olarak 12 milyar m3 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin %
72.5’i TPAO’nın elindedir (TPAO, 2005, 40). Türkiye’de özellikle Batı Karadeniz, ve Marmara ile
Orta Anadolu bölgelerinde yeni doğal gaz alanlarının bulunma olasılığı vardır.
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Sovyet sisteminin yıkılmasını takiben, petrol ve doğal gaz potansiyeli yüksek Orta Asya ve Kafkas
Cumhuriyetleri, büyük şirketlerin yöneldiği ülkeler olmuş, aramacılık açısından Türkiye'ye olan ilgiyi
azaltmıştır. Ekonomik cazibenin azalması ve bölgede uzun yıllar yaşanan terör nedeniyle, Shell ve
Mobil gibi büyük şirketler, Türkiye'deki arama-üretim faaliyetlerini devretmişlerdir. Geleneksel arama
kültürüne sahip bu büyük şirketlerin Türkiye'den çekilmesi, diğer şirketler için "kötü örnek" olduğu
gibi, eski üretim sahalarını devralan yeni şirketler de, ciddi arama faaliyeti sürdürmekten uzak
kalmışlardır (http://tpjd.org.tr/tr/A_file_lib//makaleler/enerji dergisi-08-2003.html, Erişim Tarihi:
20.03.2007).
Doğal gaz temin politikaları; bir dizi siyasal, ekonomik ve teknik parametrelere bağlıdır. Örneğin; Irak
kaynaklarına yönelik projelerin uygulanabilmesi için öncelikle, ABD’nin ambargonun kalkması
gereklidir. Mısır’dan Akdeniz’in altından geçecek boru hattıyla gaz temin projesi, Türkmen gazı
projeleri henüz fikir aşamalarındadır. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için, ilgili ülke ve üretici
kuruluşlarla görüşmelerin tamamlanması, mühendislik çalışmalarının yapılması ve bitirilmesi, boru
hatlarının yapımının planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Tablo 5’de Rusya Federasyonundan 30 milyar m3, İran’dan 10 milyar m3, Cezayir’den 4 milyar m3,
Nijerya’dan 1.2 milyar m3 ve toplam 45.2 milyar m3 doğal gazın mevcut yatırımlarla alınabileceği
görülmektedir. Talep ve tüketimin öngörülen alım miktarı kadar artmaması durumunda, Türkiye
almadığı doğal gaz için “al ya da öde” anlaşmaları uyarınca para ödemek zorunda kalacaktır.
Doğal gaz ticaretinde alım-satım yerine, kaynaktaki emniyeti sağlamak amacıyla satışın yapılacağı
ülkeye üretim sahasındaki rezervin satılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bir ülkeden doğal gaz
ithal edildiğinde oradaki hem rezervin bir bölümü hem de, üretimden belirli oranda pay satın
alınmaktadır. LNG alımında ise, Hem LNG’ye gaz sağlayan sahaya hem de sıvılaştırma tesisine ortak
olunmaktadır.
Tablo 5: Türkiye’nin Doğal Gaz Temin Kaynakları
Proje Adı
Türkiye-Rusya
Federasyonu (Batı Hattı)
Mavi
Akım
(Rusya
Federasyonu)
İran
Cezayir
Nijerya
Azerbaycan-Şah Denizi

Mısır
Türkmenistan

Öngörülen Yıllık
İthalat (milyon m3)
6000 (1. Sözleşme)
8000 (2. Sözleşme)
16000
10000
4000
1200
6600

4000
16000-30000

Projenin Durumu
Devrede
Devrede
Devrede
(LNG) Devrede
(LNG) Devrede
Boru Hattının üç parçasından ikisi için ihaleye
çıkıldı. Gürcistan sınırına kurulacak ölçüm
istasyonu ve bağlantı hattı için ihaleye
çıkılacak.
Mühendislik ve Fizibilite Etütleri yapılıyor
Mühendislik çalışmaları yapılıyor. Hazar geçişi
vb. politik sorunlar çözülmeden uygulanması
oldukça zor görünüyor.

Kaynak: (TMMOB, 2005, 9).
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Türkiye’de 2005 yılı itibarıyla yaklaşık 27 milyar m3 doğal gaz tüketilmiştir. Bunun 18 milyar m3’ü
(% 67’si) iki ayrı boru hattıyla Rusya Federasyonundan yapılmaktadır. İthalatın yapıldığı diğer ülkeler
Cezayir (3.9 milyar m3 LNG), Nijerya (1 milyar m3 LNG) ve İran’dır (4.3 milyar m3). Doğal gaz
ithalatında çok yüksek düzeyde Rusya Federasyonuna bağımlılık söz konusudur. Tek bir ülkeye ve
yüksek oranda olan bu bağımlılık ekonomik ve stratejik açıdan kabul edilemez bir hata olduğu enerji
uzmanları tarafından ifade edilmektedir.
Tüketilen gazın 15.4 milyar m3’ü (% 57’si) elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Tamamı ithal bir
kaynak olan doğal gazın bu kadar yüksek oranda elektrik enerjisi üretiminde kullanılması, ithalatta
Rusya Federasyonuna olan bağımlılık kadar önemli bir diğer sorundur.
Marmara Ereğlisi’nde iki tane 500 MW’lık, Habitabat ve Ambarlı 600 MW’lık, Bursa’da 1300
MW’lık doğal gaza dayalı birleşik ısı ve güç üretim tesisleri yatırımları, doğal gazın ağırlıklı olarak
elektrik enerjisi üretiminde kullanılacağını göstermektedir. Ayrıca, özel sektörün her gün artan
sayıdaki kojenerasyon, otoprodüktör enerji tesisleri yatırımları da bu eğilimi kuvvetlendirmektedir.
Norveç gibi dünyanın 4. büyük doğalgaz ihracatçısı bir ülke bile, ürettiği elektrik enerjisinin %
99.5’ini HES’lerden elde ederken, Avrupa'nın 2. HES potansiyeline sahip Türkiye’nin, ürettiği elektrik
enerjisinin % 57’sini doğalgazdan üretmesinin hesapsız, bilinçsiz ve hatalı enerji politikalarının
sonucu olduğu ifade edilmektedir (TMMOB, 2006, 22).
Türkiye’nin kullandığı pahalı gazın ve pahalı elektriğin başlıca sebeplerinden birisi, enerji
politikalarında yanlış ve sakıncalı tercihlerdir. Bu yanlış politikanın yanı sıra, yüksek hacimli ve
abartılı talep tahminlerinin3 kaçınılmaz sonucu olarak, kullanılabileceğinden çok fazla doğal gaz
anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların kapsadığı yıllık alım miktarları yaklaşık 70 milyar
m3’tür. Üstelik bu anlaşmalar “al ya da öde” koşullu ve 25-30 yıllık anlaşmalar olduğundan, gazın
alınmaması halinde Türkiye gazı kullanmış gibi parasını ödemekle yükümlü hale getirilmiştir.
Talepten fazla olan gazın Avrupa ve İsrail’e nakli söz konusu olabilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi
için anlaşmaya göre, Rusya Federasyonundan onay alınması gerekmektedir.
Yakın zamanda (Ocak 2007) Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğal gaz krizi dışa bağımlı enerji
politikalarının ne kadar hatalı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kriz ülkelerin ihtiyaç duydukları
enerjiyi, öncelikle etkin ve rasyonel yöntemlerle mümkün olduğunca yerli kaynaklardan, dışarıdan
alınacak enerjiyi ise, maliyet koşulları dışında olabildiğince geniş bir portföyle çok çeşitli
kaynaklardan sağlanması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.
Türkiye’de doğal gazın depolanacağı yeraltı depoları da olmadığından, üretilerek boşaltılan Kuzey
Marmara Sahasının 3 milyar m3 olan rezervuarlarının bu amaçla kullanılması düşünülmektedir. Ayrıca
Tuz Gölünde, yeni bir depolama tesisinin yapılması da planlanmaktadır.

BOTAŞ tarafından yapılan talep tahminlerinin çok fazla olmasının temel nedenlerinin başında, 1999 Marmara depremi sonucu yıkılan konut ve
tesislerin yeniden yapılması nedeniyle, hem mevcut hem de olası talebin azalması yer almaktadır. Ayrıca, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerine
bağlı olarak kapanan işyerleri nedeniyle talep kayıpları ortaya çıkmıştır.
3
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Doğal gaz fiyatlarının gelecek yıllarda oluşumu üzerinde Türkiye’nin hiçbir belirleyici rolünün
olmaması da, zaten hatalı olan doğal gaz politikasını daha da büyük bir sorun haline getirmektedir
(Pamir, 2003, 18).
SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni coğrafyada, Türkiye aktif bir rol üstlenmiştir. Başta Hazar
petrollerinin taşınması olmak üzere, pek çok proje hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölgede
geliştirilen doğu-batı enerji projesi ile Kafkasya ve Ortadoğu enerji kaynaklarının batı ülkelerine
güvenle taşınması öngörülmektedir. Doğu-Batı enerji koridoru, Bakü-Tiflis ham petrol boru hattı,
Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ile Hazar geçişli (Türkmenistan-Türkiye-Avrupa) doğal gaz
boru hattı tasarılarını kapsamaktadır. Ayrıca, Mavi Akım Projesi çerçevesinde Kuzey-Güney eksenli
enerji koridoruna da gereken önem verilmektedir.
Türkiye ve AB enerji konusunda uyguladıkları politikalar birbirine benzemektedir. AB’de Türkiye
gibi enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği, Hazar ve
Orta Asya’dan Avrupa’ya yapılacak olan enerji sevkiyatlarında stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye ve
AB işbirliği için güçlü bir çerçeve oluşturmuşlardır. Avrupa Stratejisine uygun olarak Türkiye, enerji
müktesebatı ile uyumlaşma amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya başlamıştır.
Enerjinin denizyolu ile batıya taşınması açısından Karadeniz ve Çanakkale Boğazları, Rusya ve Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Karadeniz’e aktarılan petrolün uluslararası geçiş noktalarıdır.
Türkiye’nin kontrolünde olan bir diğer nokta da Azerbaycan, Kazakistan ve Irak petrollerinin boru
hatları ile Ceyhan’a taşındığı İskenderun Körfezi’dir. Ayrıca Ceyhan’a kurulacak bir LNG terminali
ile Orta Asya ve Hazar doğal gazının batıya transferi mümkün olabilecektir.
Doğu Akdeniz Bölgesindeki enerji yolları üzerindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti stratejik açıdan
çok büyük bir önem taşımaktadır.
Gelecekteki doğal gaz transferlerinin maliyet ve güvenlik nedenleriyle ağırlıklı olarak boru hatları
aracılığıyla olacağı dikkate alındığında, AB’ne Türkiye üzerinden boru hatları döşemenin çok fazla
sayıda alternatifi mevcuttur (http://www.ceterisparibus.net/arsiv/tonus.doc, Erişim Tarihi:
09.02.2005).
i. Türkiye-Yunanistan-İtalya Hattı;
Türkiye ile Yunanistan’ın doğal gaz şebekelerinin birbirlerine bağlanması yönünde halen yürütülen bir
proje mevcuttur. 3398 km. uzunluğunda ve 22 milyar m3 kapasitedeki bu hattın Hazar, İran ve Orta
Doğu Bölgelerini Balkanlar ve AB’ye bağlaması söz konusudur.
ii. İran (Türkmenistan)-Türkiye-AB Hattı;
İran ile Türkiye arasında yapılan doğal gaz anlaşması çerçevesinde, İran’ın gelecekte Türkiye
üzerinden AB’ye doğal gaz satması mümkün görülmektedir. Benzer bir biçimde Rusya üzerinden
AB’ye doğal gaz satan Türkmenistan ve Azerbaycan’ın da, ihracat için İran-Türkiye-AB güzergâhını
(Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Romanya hattından) gelecekte tercih edebileceği düşünülmektedir.
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iii. Irak-Türkiye-AB Hattı;
Irak’ta istikrarlı ve demokratik bir rejimin kurulmasının ardından, Irak ile Türkiye doğal gaz
şebekesinin birbirine bağlanması sonucu, Irak’tan AB’ye doğal gaz sevkiyatı mümkün olabilecektir.
iv. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-AvusturyaHattı:
3630 km. uzunluğunda ve 20 milyar m3 kapasitedeki bu hattın Hazar, Rusya ve Orta Doğu Bölgesi
kaynaklarını AB’ye bağlaması söz konusudur.
v. Mısır ve Orta Doğu Ülkeleri:
INOGATE projesi çerçevesinde, Mısır’dan başlayan ve Türkiye üzerinden AB’ye bağlanacak çok
sayıda boru hattı alternatifi arasında, Mısır-Türkiye, Mısır-Kıbrıs-Türkiye, Mısır-İsrail-LübnanSuriye-Türkiye, Mısır-Ürdün-Suriye-Türkiye hatlarını sıralamak mümkündür.
Bu hatlar açısından hatların geçeceği ülkelerin istikrarlı bir rejime sahip olması, güvenlik açısından
önem arz etmektedir. Bu şekilde Mısır’dan AB’ye doğal gaz arzı daha güvenli konuma sahip
olabilecektir. Ayrıca, bu hatlara Kuzey Afrika ve Arap ülkeleri de bağlanabilir. Örneğin, Libya-Mısır,
Suudî Arabistan-Mısır, Katar-Suudî Arabistan-Mısır ve bu hatların bağlantıları oluşturulabilir.
Daha başka alternatifler de mevcuttur: Körfez ülkelerinden Suriye ve Irak üzerinden Türkiye’ye ve
oradan da AB’ye ulaşacak doğal gaz hatlarının da mümkün olabileceği düşünülmektedir.
AB’nin gelecekte doğal gaz tüketim talebinin artacağını öngörerek üreteceği projelerin benzerlerinin
petrol ithalâtı konusunda da geliştirilebileceği düşünülmektedir. Nitekim, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hattının Hazar bölgesindeki petrol ve doğal gazın Rusya tekelini kırarak batıya transferinde
oynayabileceği role dikkat çekilmektedir.
SONUÇ
Enerji, sürdürülebilir gelişmenin temel bir girdisi konumundadır ve enerji arz güvenliği ile temin
kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji politikalarının temel stratejilerinin başında yer almaktadır.
Doğal gaz diğer yakıtlara oranla daha ucuz, çevreci, rezervlerinin daha uzun yıllar yeterli olması gibi
özelliklerinden dolayı, küresel piyasalarda talebi giderek artan bir yakıt konumundadır. Bu durum
doğalgazı, petrol gibi stratejik bir enerji kaynağı ve dolayısıyla uluslararası ticaret, siyaset ve
ilişkilerde, etkin olarak kullanılan bir araç haline getirmiştir.
Soğuk Savaş öncesi, Orta Doğu ile sınırlı gibi görünen enerji kaynakları üzerindeki güç mücadelesi,
SSCB’nin dağılmasıyla Orta Asya ve Hazar Bölgesine de içine alan geniş bir alana yayılmıştır.
Piyasada yer alan aktörler arasında oluşan karşılıklı bağımlılık, ülkelerin ekonomik yapılarını,
tercihlerini, ve siyasi karar mekanizmalarını derinden etkilemekte ve yeniden biçimlendirmektedir.
Küresel enerji piyasasında mevcut ve gelecekteki doğal gaz talebinin önemli bir bölümünü oluşturan
ABD, AB, Çin ve Japonya’nın bu taleplerinin dünya rezervlerinin en fazla olduğu Orta Asya ve Hazar
Bölgesi ile Orta Doğu Bölgelerinden karşılanması söz konusu olacaktır. Küresel boyutta giderek artan
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doğal gaz talebinin hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı sorunu, uygun enerji politikaları aracılığı
ile çözülmesi gerekmektedir.
Küreselleşen dünya ekonomisi ile hızlı bir entegrasyon sürecine girmiş olan Türkiye; altyapısını
tamamlama, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma, sanayi sektörünü
uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için
gerekli olan enerji konusunda en az maliyet ve sürekli olarak teminine olanak sağlayan politika,
teknoloji ve uygulamaları oluşturmak zorundadır. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra,
hava kirliliğinin sınır değerleri fazlasıyla aştığı şehirler başta olmak üzere sanayi, konut ve
ticarethanelerde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına hızla devam etmektedir.
Türkiye mevcut doğal gaz rezervlerinin yetersizliği karşısında, hızla artmakta olan talebi karşılamak
amacıyla, giderek artan oranlarda doğal gaz ithal edilmeye başlanmıştır. Bu gelişme gaz tedarikinde
başta Rusya Federasyonu ve İran olmak üzere, dışa olan bağımlılığı giderek arttırmaktadır. Dışa olan
bağımlılığın azaltılması amacıyla, doğal gazın verimli kullanımı ve tasarruf olanaklarının kullanıcı
sektörler açısından ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Coğrafi açıdan mevcut konumu, artan tüketim düzeyi ve işletme güvencesi vb. faktörler, özellikle Orta
Doğu, Hazar ve Kafkasya ile Kuzey Afrika bölgelerinde üretilen doğal gazın taşınması, depolanması,
kullanımı ve Avrupa’ya transferi açısından Türkiye uygun koşullara sahiptir. Kaynak çeşitliliği, arz
güvenliği ve sürekliliği açısından bölge ülkeleri ile mevcut ve planlanan doğal gaz projelerinin daha da
geliştirilmesi, Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak, Türkiye
gelecekte dünya çapında bir enerji pazarı niteliğine kavuşacaktır.
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İKİ YEŞİL IŞIK GEREKLİ:
HAZAR, TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ ENERJİ
BAĞLANTILARI
JohnRoberts
Enerji Güvenliği Uzmanı, Platts
Avrupa Birliği, Hazar Denizinin doğu kıyılarından, Avrupa’nın kalbine kadar olan bölgeye bir doğal
gaz boru hattının uazandığının görmek istiyor. Ancak böyle bir proje teknik olarak uygulanabilir olsa
da (güzergâhın önemli bir bölümü ile ilgili planlamanın büyük ölçüde tamamlanmış olmasına
rağmen), gerekli kaynağın temin edilmesi ve zamanlama problemleri, söz konusu projelerin
başlamasının asla mümkün olamayacağı yönünde yeterli kanıt sunmaktadır. Her ne kadar Hazar
Denizi üreticilerini Avrupa ile birleştirmek isteyen çok sayıda proje hazırlansa da, Hazar’ın iki
yakasının üreticilerinden Avrupa’nın nakit para piyasalarına doğal gaz sevkiyatını öngören bir
sistemin çeşitli merkez unsurları iki yeşil ışığın yakılmasını gerekli görmektedir.
Bu ışıklardan bir tanesi projenin ticari elverişliliği ve diğeri bu projenin politik kabul edilebilirliğidir.
Türkiye için konuşursak, Türkiye’nin kendisine özgü enerji – ve siyasi – istekleri söz konusudur.
Türkiye’nin aktif bir katılımı olmadan, Hazar üreticilerinin doğal gaz ihraçları için gerçek fiyatlara
ulaşmasını garanti edebilecek olan böylesi bir iletim sistemi tasarımı başarısızlığa mahkûmdur. Ve
bugün, Türkiye ile Avrupa Birliğinin doğal gaz konusunda temel konulara aynı açıdan baktığını
söylemek bir hayli zordur.
Siyasi Yeşil Işık Arayışları
Ticari konuların, yeni boru hatlarının döşenmesinin temelini oluşturduğu açıktır. Ne var ki, Hazar
gazını Avrupa’ya taşımak için bir sistem geliştirilmesi tartışmaları, yakın zamanda yoğunlukla siyasi
bir biçim almıştır, bu bakımdan ilk olarak bu konu incelenecektir.
Sistemin temelinde yatan tasarım gayet açıktır; özellikle Türkiye ve Orta Avrupa arasında yeni boru
hatları inşa ederek ve Hazar’ın doğu kıyılarından batısına gaz sevkiyatını sağlayacak bir ulaştırma
sistemi yaratarak zaten doğal gazın bir kısmını Avrupa Birliğine taşıma kapasitesi olan bir sistemin
eksik parçalarını tamamlamak.
Sistemin iki ana öğesi hali hazırda mevcuttur Bunlardan bir tanesi olan geçen yıl fiziksel olarak inşası
tamamlanan ve Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi bağlayan Güney Hazar Boru hattı (yaygın olarak
Bakü-Tiflis-Erzurum - BTE Boru hattı diye bilinen) dır. Diğeri ise Türkiye’nin sahip olduğu, şu anda
İran ve Azerbaycan’dan Türkiye’nin batısına gaz taşıyabilen Doğu-Batı ana hattıdır. Türkiye’de
Karacabey’den Yunanistan’da Komotimi’ye bağlanan haziranda açılacak yeni bir boru hattı bu sistemi
AB’ye uzatmaktadır. Ayrıca 2009’un ilk çeyreğinde faaliyete başlıyabilecek ve AB-destekli bir proje
olan Türkiye-Yunanistan-İtalya bağlantısı, Türkiye-Yunanistan bağlantısını bir adım daha öteye
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taşıyarak hattı İtalya’nın Otranto Limanına taşıyacak uzatma programı uygulanmaktadır.
Arnavutluktan geçen ikinci bir İtalya-Yunanistan hattının yapımı sürmektedir.
Eksik iki öğeden bir tanesi Trans-Hazar bağlantısının kendisi ve gazı Türkiye’den Avrupa’nın kalbine
dağıtacak bir sistemdir. İlki, henüz ön yapılabilirilik çalışmaları yeni başlanan Trans-Hazar Boru hattı
(TKB), ikincisi Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’nın önde gelen gaz
şirketlerinin bir araya gelerek yeni bir boru hattı geliştirmek için yoğun emek harcadıkları Nabucco
boru hattı projesidir. Rus Gazprom tarafından ortaya atılan Nabucco ile aynı kapsama sahip, henüz
detaylı planları açıklanmamış olan ve bu bölgedeki potansiyel pazarı önceden kapatma amacı taşıyan
bir boru hattıda söz konusudur.
Trans-Hazar Gaz Bağlantıları
Mart 2006’da AB Üye Ülkelerin hükümet başkanları tarafından oluşturulan Avrupa Komisyonu bir
Avrupa Zirvesi deklarasyonunda “Hazar Bölgesi ve Kuzey Afrika’dan yeni gaz arz rotalarının
açılması gerektiği”ni1 belirtmiştir. İlk odaklanılan Kazakistan’dan Azerbaycan’a Güney Hazar Boru
hattı ile birleşecek Trans-Hazar Gaz Boru Hattı (TKB) olmuş, daha sonra inşasına başlanmış, şu anda
da etkin bir şekilde tamamlanmıştır.
Avrupa Komisyonu’nun Doğu Avrupa, Hazar ve Merkez Asya Direktörü Hugues Mingarelli Ekim
ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir basın toplantısında “yakın gelecekte yeni bir boru hattının
inşasını destekleyebileceğimizi umuyoruz ve seçimimiz Trans-Hazar Boru Hattı dır.” şeklinde
açıklama yapmıştır. Mingarelli “Avrupa Birliği’nin temel amacı AB Ülkeleri için enerji sağlamaktır.
Bunun başarılması için sadece enerji kaynaklarını değil aynı zamanda taşıma rotalarınıda
çeşitlendirmeliyiz ve AB, Hazar bölgesine bu anlamda önem veriyor.” diye de eklemiştir.
Ancak son günlerde, AB bu konudaki fikrini değiştirmiştir, bunun nedeni, Hazar Deniz tabanına boru
hatlarını döşeme fikrine Rusya’nın şiddetli bir şekilde karşı çıkmasının yanı sıra iç denize sınırı olan
beş ülkenin denizdeki sınırlarını nasıl ayıracakları – veya paylaşacakları- konusunda (deniz tabanında
bulunan petrol ve gaz kaynaklarının çıkartılması için bazılarının ikili anlaşmalara varmış olmalarına
rağmen) henüz çok taraflı bir anlaşmaya varamamış olmalarıdır. 23 Haziran 2001’de İran’ın
Alov/Alborz sahasındaki BP çalışmalarını bir günlük sahil güvenlik botu diplomasisiyle durdurması,
daha güçlü bir donanmaya sahip Rusya’nın, Moskova’nın karşı olduğu bir boru hattı projesini
durdurabileceğini açık bir şekilde göstermiştir. Bu şartlar altında, Kazakistan’dan Azerbaycan’a inşaa
edilecek bir boru hattı ya Rusya tarafından onaylanmalı – olması çok olası gözükmemekle birlikte –
veya en az diğeri kadar gerçekleşmesi zor veya olası görünmeyen, boru hattının hizmet vermesi olası
ülkeler tarafından fiziksel olarak korunması için gerekli doğrudan önlemlerin alınması ile
gerçekleştirilmelidir.
Bundan dolayı, Avrupa Birliği içinden çıkılması çok zor bir sorun olan Hazar gazının Avrupa
piyasalarına taşınması için kullanılacak transit koridorun geliştirilmesine alternatif olarak sıkıştırılmış
doğal gazı (compressed natural gas (CNG)) görmektedir. Şu anda, net planlar olmamakla birlikte
sadece fikirler bulunmaktadır. AB bürokratları ile Kazak ve Azeri takımları 2 Nisan’da Bakü’de
1

Presidency Conclusions: Energy Policy for Europe (EPE); Indicative List of Actions; Clause 4.
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buluştuklarında, AB’nin stratejik hedefi olan Hazar gazına ulaşmasını nasıl güvence altına alabileceği
dikkate ele alınmış, tüm hacimler, ulaştırma mekanizmaları ve rotaları incelenmiştir. Fakat Kazak ve
olasılıkla Türkmen gazının Hazarı geçerek Güney Hazar Boru Hattına, Azerbaycan’dan Türkiye’ye
sevkiyat yolu olarak CNG’ye özellikle odaklanılmıştır2.
Bakü toplantısında, AB tarafından Eylül ayına kadar sorunun temel öğelerine dikkat çeken bir ön
fizibilite çalışmasının yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma Kazak gazının Rusya üzerinden
dağıtımını arttırmaya olanak sağlamanın yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan arasında gaz bağlantısı
sağlamanın yollarını içeren güzergah seçeneklerini inceleyecektir. Bunun yanı sıra bu çalışma
katılımcıların Trans-Hazar için beklenen sevkiyat olarak belirttikleri en fazla 70 mm3/y ( yılda milyar
metre küp) ve en az 10 mm3/y olan hacimleri inceleyecektir.
Kazak tarafı, katılımcıların olası boru hattı bağlantılarının – sadece şu anda tüm Kazak gaz ithalatının
Rusya’ya veya Rusya üzerinden yapıldığı için- Rusya üzerinden Avrupa’ya bağlanması husunu
dikkate almalarını sağladı. Fakat ve İngiltereden Mott MacDonald ve Greece’s Kantor tarafından
yürütülecek AB tarafından INOGATE programı kapsamında finanse edilecek bu ön fizibilitede gazın
Hazar üzerinden taşınmasına odaklanacaktır.
Üç sistem dikkate alınacaktır; boru hattı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı ve CNG taşınması.
Fakat Hazar Deniz tabanına fiziksel bir boru hattının inşasına Rusya’nın güçlü bir şekilde karşı
çıkması, boru hattı opsiyonunu uzak bir ihtimal yapmaktadır. Gürcü hükümet yetkililerinin gazın
Hazarın doğu kıyısından Azerbaycan’a taşınması ve buradan Gürcistan ve Türkiye üzerinden AB
piyasalarına pompalanmasını tek yol olarak görmelerinden dolayı LNG en azından yüzeysel olarak
dikkate alınacaktır. LNG’nin sıvılaştırılması, sevkiyatı ve tekrar gaza dönüştürülmesi için gerekli
yüksek altyapı maliyeti, LGN’nin Hazar Denizi’nde katedeceği 500 veya 600 kilometreden daha uzak
sevkiyatlar için daha uygun olmasına neden olmaktadır.
Bundan dolayı, bu aşamada kimse ne kadara malolacağını bilmesede, CNG birincil odak noktası
olacaktır. Aslında, çalışmanın amacı da budur, Hazar gaz gelişiminin özel koşullarında CNG olarak
transit taşınmasının ticari olarak anlam ifade edip etmeyeceği nin belirlenmesidir. Fakat görece dahada
pahalı olan Trans-Hazar sevkiyat maliyeti için önemli bir kapsam bulunmaktadır. Şu anda, güney
Hazar üreticileri Rusya’ya gazın bin metreküpünü (bm3) 100 $ ile 135 $ arasında satmakta, ve Rusya
Kazaklar’ın diğer bazı enerji anlaşmalarını kabul etmeleri halinde Kazakistan’a 147 $/bm3 ödemeyi
önerdiği anlaşılmaktadır. Fakat Rusya çeşitli Avrupa piyasalarına gazı 280 $ - 300 $/ bm3 sattığından
Trans-Hazar geçişinin maliyetinin bir kısmının karşılanabileceğine dair fırsatlar açıkca görülmekle
birlikte normal piyasa şartlarında bu pek iyimser kalmaktadır. Sıkıştırma ve genleştirme tesislerinin
inşası ve böyle bir trafiğin gerçekleşmesi için Hazar Denizi’nde uygun tanker filosunun
oluşturulmasındaki belirsizlikler ve böyle bir trafiğin bu şartlarda Hazar Denizi’nde oluşması ile gazın
metreküp fiyatının ne olacağını henüz hiç kimse kabaca bile hesaplamamıştır.
Bu aşamada AB öncelikli olarak Kazak gazını dikkate alıyor olsada, batıya yeni ithalat güzergahları
açmakla ilgilenebilecek Türkmenistan’daki, Bakü toplantısına hiçbir temsilci göndermeyen,
2

Makalenin bu kısmı yazarın Azerbaycan ve Kazakistan’da Nisan 2007’de gerçekleştirilen bir çok görüşmeye
dayanmaktadır.

603

Uluslararası Doğal Gaz604
Kongresi ve Sergisi 2007

Gurbanguly Berdimukhammedov yönetimindeki yeni rejim ile ön görüşmelere başlamak için
hazırlanmaktadır.
Nabucco ve Merkez Avrupa’ya Bağlantılar
Nabucco: AB nin enerji çeşitliliğini Rusya’ya olan belirgin bağımlılığından kurtaracak en önemli
anahtar Nabucco projesidir. Aslında Nabucco yılda 30 milyar m3 gazı çeşitli muhtemel ve potansiyel
sağlayıcılardan, Türkiye üzerinden Avusturya’daki Baumgarten’ı terminal olarak kullanarak merkez
AB piyasalarına taşıyabilecek bir projedir. Burada iki ana müşteri akla gelmektedir ve bir üçüncüsü
mantıksal ihtimaldir. İlk müşteri hattın geçtiği ülkelerdir: Bulgaristan, Romanya ve Macaristan.
Nabucco’dan sağlanacak gaz ilk aşamada Rusya’dan alınan gazın yerini alamayacaksada artan talebi
karşılayacaktır. Fakat uzun vadede, Nabucco bu piyasada Rusya’nın payını ciddi ölçüde azaltacak
gerçekçi umut yaratmaktadır.
Müşterilerin ikinci grubu, gazı Baumgarten’den alacak ticari kurumlardır. Şu anki çabalar küçük gaz
tüketicilerine odaklansa da, hat geliştikçe büyük alıcılarında ihalelere katılması beklenmektedir.
Üçüncü, yerel alıcılar Ukrayna (ve Moldovya) dır. Romanya’dan Ukrayna’ya uzanacak hat – şu anki
Romanya-Ukrayna gaz bağlantılarının tersine çevrilmesi gibi bir şey, Ukrayna’ya en iyisini – ve
(yapım maliyetleri açısından) ucuzunu sağlayacak, - 1-2 Ocak 2006’daki gaz ambargosunun sonucu
olarak bir çok Ukraynalı’nın hassas olduğu - Rusya’ya olan şu anki bağımlılığına alternatif olacaktır.
Nabucca projesinin önemli bir avantajı iki aşamada gerçekleştirilebilir olmasıdır. İlk olarak Türk boru
hattı sistemine bağlı olarak var olan kapasiteye dayanması ve böylece Trakya’dan Avusturya’ya
kurulacak hattın ilk maliyetini düşürmesidir. İkinci aşama Türkiye’nin Doğu-Batı hattının
genişletilmesini kapsayacaktır, uygulamada, yeni paralel bir boru hattının kurulması ve TürkiyeAvusturya bölümlerinin yeni basınç istasyonları kurulması ile geliştirilmesidir. Nabucco detaylı
planlama ve yapılabilirlik çalışmaları açısından hali hazırda çok öndedir. Fakat AB’nin ciddi finansal
desteği – AYB (Avrupa Yatırım Bankası) uygun bir araç olabilir- açıkca yardımcı olacaktır.
Ticari Yeşil Işığın Aranması
Özellikle Hazar’dan ve Nabucco için yeni bağlantıların altındaki gerçek neden, AB’de ön gaz
ithalindeki ciddi artışlar öngörülmüş olmasıdır. Bu makale bir projenin ticari karlılığı ile ilgili
olmamakla birlikte, bu kapsamda incelediğimiz Hazar-AB gaz transit sisteminin eksik bağlantılarının
inşasını gerekçelendirmek için Hazar üreticilerinin Avrupa enerji arzına nasıl bir katkı
sağlayabileceğinin ortaya çıkarılmasıdır.
Bu, üç kısımda incelenmiştir: Avrupa’nın talebi, muhtemel uzun vade kaynak varlığı, ve eşzamanlılık,
transit sistemin inşası için ihtiyaç duyulacak süreçte belirli gaz kaynaklarının kısa ve orta vadede
ulaşılabilirlik durumlarıdır.
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Avrupa’daki Talep
Gaz için Avrupa’da beklenen talebin yapısı net değildir. Bu talep bazı etkenlerle şekillenecektir;
Avrupa ülkelerinde ve civar ülkelerdeki gaz sahalarının, özellikle Kuzey Denizi’ndeki, azalma oranı,
varolan sağlayıcıların ihracat arttırma yeterlilikleri, özellikle Katar, Cezayir ve Rusya, yeni tedarik
kaynaklarına ulaşılabilirlik, özellikle Hazar; ve AB Enerji Komiseri Andries Piebalgs tarafından
uygulanmak üzere AB’nin enerji tasarrufu politikaları ve programlarının geliştirilmesi gibi bir çok
faktörü içermektedir.
Şu kadarını söylemek yeterlidir ki çeşitli faktörlerin kombinasyonu, Avrupa gaz talebinin 2006’da
veya öncesinde yapılan tahminlerden daha hızlı artmasının pek mümkün olmadığını göstermektedir.
Avrupa gaz talebinde bir miktar artış olacağı da AB içindeki gaz arzının (dahili AB üreticisi
olmasından dolayı Norveç’in tehdit yaratmasına rağmen) düşmesinin beklendiği durumunda da
sorgulanmamaktadır. Fakat görünüşe göre, önümüzdeki çeyrek yüzyılda gaz ithalatının artmaya
devam etmesi beklenmekte, Rusya’nın nispi rolünün değişecek gibi gözükmesidir. Rusya şimdiye
kadar AB gaz ithalatının küçük bir bölümünü sağlıyor gözükmesine rağmen AB ithalat bağımlılığının
genel olarak artması ile sağlayıcı olarak – aslında AB’nin en büyük sağlayıcısı olarak - önemini ciddi
ölçüde devam ettirmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki AB’de Rusya için en az eşit derecede önemli bir
piyasa – veya piyasalar olarak kalmaya devam etmektedir.
Tablo: Avrupa ve Ana sağlayıcıların Başlıca Talep ve Üretim Figürleri (yılda milyar metre küp
olarak – mm3/y)
Başlıca talep figürleri
• EU - 25
• Rusya
• Ukrayna
• Türkiye

2005
471.2
405.1
72.9
27.4

Başlıca üretim figürleri
• EU-25
• Rusya
• Norveç
• Cezayir
Kaynak : BP

2005
199.7
598.0
85.0
87.8

2020 Dengesi
EU-30 talebi
EU-30 kendi arzı*
Net EU-30 ithalatı
• Rusya boru hattı
• K.Africa boru hattı
• Hazar
• LNG

2005
575
330
245
150
40
10
45

2030
700-750
220
480-530
210
75
50
150-200

* (Norveç dahil)
Kaynak: Edison
Muhtemel Uzun Vadeli Kaynak Ulaşılabilirliği
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AB-Rusya ilişkilerindeki sorunlar, İran’a uygulanan nükleer ambargo ve Iraktaki güvenlik sorunları,
artan AB gaz talebinin doğudan karşılanmasında şu anda Hazar’a odaklanılması anlamına gelmektedir.
Burada AB’ye Türkiye üzerinden sağlanacak Hazar gazının, AB’nin farklı kaynaklardan gaz ithal
etmesi için gerekli teknik kabiliyetlerin sağlanması açısından önemli bir gelişme olduğu da önemli bir
husustur. Bu farklı kaynaklar, hali hazırda Türkiye’deki boru hattı sistemine bağlı İran ve Rusya,
Ürdüne boru hattı ile gaz ihraç eden ve boru hattını Türkiye’ye kadar uzatmayı planlayan Mısır,
potansiyel olarak 10-20 milyar m3 gazın üretilebileceği ve kuzey bölgesinden Türkiye’ye ithal
edilebilcek Irak, ve hatta Körfez İşbirliği Konseyi üreticileri, örneğin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Suudi Arabistan, gibi lider gaz üreticilerini kapsamaktadır.
2004 yılında Uluslararası Enerji Ajansı, 2004 ve 2030 arasında AB gaz ithalatının 441 mm3 artacağı
varsayımı için muhtemel kaynakların dağılımını belirlemiştir. Bu tablo – tahmin yerine rehberlik
etmesi için bir senaryo olarak dikkate alınması daha doğrudur - Hazarın şu anda AB açısından
önemini göstermektedir. Hazarın öne çıkmasındaki süreçte neyin değiştiğine bakarsak, önde gelen AB
üyesi devletlerin sivil nükleer gücün yanı sıra askeri amaçlı nükleer kapasite oluşturduğuna
inandıkları, 157 milyar m3/y ile Orta Doğu ithalatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren İran’ın resmin
dışında kalmasıdır. Aynı zamanda, Rusya’nın kendi ürettiği gazın ithalatını arttırma kapasitesi de üç
yıl öncesine göre daha belirsiz bir hal almıştır. Örneğin, Rusya Enerji ve Endüstri Bakanı Viktor
Khristenko’nun Ekim 2006’da yaptığı bir konuşmada “2015 itibari ile Rusya’nın gaz ithalatı %52
büyüyerek 257 milyar metre küp olacaktır” demiştir. Daha sonra bakan 2015’de Asya-Pasifik
piyasalarına yapılan LNG ithalatının 61 mm3 veya toplam ithalat hacminin % 22’si olacağını
eklemiştir. Aslında bakan belirtmektedir ki boru hattı ile pompalanan gaz ithalatı – diğer bir deyişle
Avrupa sevkiyatı için varolan ithalatdaki artış (veya Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu boru hattının
inşası tamamen bittiğinde Çine olası satışı) – 27 mm3 den fazla olmayacaktır.
Tablo: AB’nin 2030’daki Gaz İthalat Dengesi
1. 2005’de Avrupa’ya Gaz Arzı
Toplam İthalat
271.5
Rusya
123.0
Norveç
79.6
Cezayir
56.8
Rusya harici
148.5
Kaynak: BP
2. 2030’da Muhtemel Ek Gaz Arzı
Rusya
ek olarak 79 mm3/y
Merkez Asya
ek olarak 51 mm3/y
Orta Doğu
ek olarak 157 mm3/y
Batı ve Kuzey Afrika
ek olarak 136 mm3/y
Amerika (özellikle Trinidad & Tobago) ek olarak 18 mm3/y
Kaynak: IEA, 2004
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Eşzamanlılık: Kısa ve Orta Vadeli Unsurların Evliliği
Hazar-Avrupa boru hattı sisteminin – özellikle Nabucco projesi için - gerçekleşmesinde asıl anahtar
konu eşzamanlılıktır. Nabucco’ya ön ayak olanlar 4.6 milyar $’lık projenin gerçekte inşasına bu yılın
sonlarında başlamak için net bir karar verebileceklerini umdukları bir aşamadadırlar. Bu proje ile
Avrupa’ya ilk gazın 2011-2012 yıllarında taşındığını görmek istemektedirler. Fakat bu grupların
dikkate aldıkları sorun, İran veya Rusya’dan gaz almadan projenin uygulanması için gerekli
miktardaki gazın alınması için yeterli kaynağı güvence altına almayı başarıp başaramayacaklarıdır.
İran Avrupa’ya gaz ihraç etmek istemektedir ve İran Petrol Bakanı Kazem Vaziri-Hammaned’ın 31
Ocakta yaptığı İran’ın Avusturya ve İsviçre’ye 2012’de gaz ithal etmesi yönünde yapılan ön anlaşmayı
duyurduğu açıklamasında Nabucco’yu göz önüne aldığı tahmin edilmektedir.
Bu aşamada, hem Nabucco ve hem de Türkiye-Yunanistan-İtalya bağlantısı, arz kaynaklarının benzer
kombinasyonunu muhakkaki esas almalıdır. İlki, önümüzdeki birkaç yıl daha Türkiye’nin gerçekte ve
tahmin edilen tüketiminin ithal edilen hacimden az olmasının devam etmesinden dolayı fazla
ithalatıdır. Bu ithalatın büyük bölümü imzalanmış anlaşmalardaki kurallara bağlıdır. Türkiye’nin
İran’dan ithalatı – İran bakış açısından – Türkiye’den tekrar ihraç edilebilmesi için neredeyse kesindir
ve aslında İran bununla ilgili olarak Yunanistan ile görüşmelerde bulunmuştur. Ancak diğer yandan,
İran gaz sevkiyatının güvenirliliği ve kalitesi açısından Türkiye, İran ile ilgili olarak karmaşık bir
ihtilaf içinde bulunmakta ve halen AB’de İran’dan gaz ithalatının artan bir şekilde politik açıdan soru
işaretlerine neden olmasından dolayı şu aşamada uygulamada sadece düşük miktarda İran gazının
ithalatı söz konusu olabilecektir.
Benzer şekilde, Rusya’nın Türkiye’ye gaz sevkiyatını arttırması için yeni Rus kaynaklarından
beslenecek üretimi için yeni boru hatlarına ihtiyaç duyup duymayacağı veya Türkiye’ye üzerinden
sevk edilecek gazın varolan boru hatları ile Avrupa’nın diğer kısımlarına yapılan ihracatı azaltıp
azaltmayacağı gibi Rusya’nın Türkiye üzerinden gaz ithalatı ile ilgili ciddi sorular da bulunmaktadır –
Rusya şu anda Rusya-Türkiye arasındaki Mavi Akım gaz hattının kapasitesini iki katına, 16
mm3/y’dan, 32 mm3/y’a çıkartmayı müzakere etmektedir-. Türkiye’nin ithal ettiği enerjiyi ithraç
ederek AB’nin tek entegre market yapısının kalbine girmekte olduğu ve Güney Doğu Avrupa Enerji
Topluluğunun Türkiye’yi içine alacak şekilde genişlediği de dikkate alınmalıdır.
İkinci arz kaynağı, Türkiye’ye bu yıl sonuna doğru gaz sevkiyatına başlıyacak olan Azerbaycandır.
Sevkiyatın 2008-9’da 6.6 mm3’ e ulaşması ve Azerbaycan Şah Denizi gaz sahasında üretiminin İkinci
Aşamaya geçilen 2012’ye kadar bu seviyede kalacak olması, SCP boru hattı ile üretimi potansiyel
olarak ikiye katlayacaktır.
Teoride – eğer tüm beklentiler gerçekleşirse ve eğer Azeri gaz oluşumunda vakit kaybedilmeden
ivmelenme olur ise- Azerbaycan hali hazırda varılan anlaşma gereği Türkiye-Yunanistan-İtalya
arabağlantısına 8-11 mm3 ve Gürcistanın varolan talebinin birazcık daha fazlasını karşılamak için
toplamda 12 mm3 gaz sağlarken, Azerbaycan tek başına Nabucco’nun başlaması için ihtiyaç duyulan
9-10 mm3 gazı 2011-2012 gibi sağlayabileceği düşünülmektedir. Fakat Azerbaycan’ın üretimini
20mm3 seviyesine çıkartırken büyüyen iç pazara da yaklaşık 12 mm3 gaz sağlayabilmesi bir çok
faktöre bağlıdır; bu faktörlerden İtalya ve Avusturya’ya servis verecek yeni bağlantıların 2008 sonu
veya 2009 başlarında kullanıma geçtiği bir dönemde, Şah Deniz gaz sahalarındaki kuyuların ikinci
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aşama sondajlarının gerçekleştirilmek zorunda olmaları nedeniyle bunların kritik yıllar olan 2012-18
dönemi için üretime geçmelerinin mümkün olmaması sorunların başında gelmektedir.
Bundan dolayı şu anda dikkatler çok geniş Azeri-Çıralı-Güneşli petrol rezervlerinin derin deniz
kısımlarının altında yatan mümkün gaz rezervleri üzerine çevrilmiştir. Fakat şu anda BP- Üretim
Paylaşımı Anlaşması (Production Sharing Agreement (PSA)) bu jeolojik tabakayı kapsamamaktadır.
Tartışmalar sadece BP ve onun ACG ortaklarından hangisinin 10 mm3/y’a kadar üretim yapma
kapasitesine sahip reservuarlarda arama sondajı yapabilecekleri üzerinde gerçekleşmektedir.
Sonuçlar: Türkiye’nin Rolü
Enerji Türkiye, AB ve Rusya arasındaki ilişkilerin temel öğesidir. Enerji anlaşmalarının bu üçgendeki
üç tarafıda eşit ölçüde tatmin etmediğini farz edersek , temel sorun hangi yönde ikili AB-Rusya,
Rusya-Türkiye ve Türkiye-AB enerji ilişkilerinin gelişeceğidir.
AB bakış açısından, özellikle bir soru sorulmalıdır: AB, Rusya ve Türkiye’nin her ikisininde mevcut
hanikaplarını karşılamaya muktedir olabilir mi? AB düşüncesinde ,Türkiye kritik bir rol oynamaktadır.
AB’nin enerji politikası, şu ana kadar dışarı kaynaklar dikkate alındığından, özellikle belirtilen üç
temel üzerine kurulmuştur: Kuzey Afrika’ya artan güven; Hazar gazına ulaşmayı güvence altına
almak; ve LNG üzerine artan güven ile esneklik. Burada belirtilmeyen dördüncü bir temel daha vardır:
Nabucco boru hattının yapımı açısından, özellikle İran’ dan sağlanacak, Orta Doğu boru hattı gazına
kapıyı açık tutmak.
Mümkün gaz arzlarını dikkate alan Eylül 2006’da yayınlanan bir Trans-Avrupa Ağı (Trans-European
Network (TEN)) raporunda aşağıdakiler belirtilmektedir:
“bu bağlamda, Genişlemiş Avrupa Birliği hali hazırda anlaşması yapılmamış
yaklaşık 300 milyarm3 ek gaza ihtiyaç duyacaktır. Uzun vadede 100 mm3 gazın
Türkiye üzerinden sağlanabileceği tahmin edilmekte ve Türkiye Avrupa’ya kısa ve
orta vade de yaklaşık 40 mm3 doğal gaz sağlayacak boru hattı projeleri üzerinde
çalışmaktadır”.
“Bunlara ek olarak, son durağının Avrupa olduğu Arap Gazı Boru Hatının
(Mısır’dan) Türkiye’ye uzatılması için ilgili kayıt ve şartlar üzerinde müzekare
etmekteyiz. Bu proje ile Türkiye’nin ortakları ile birlikte kendi arz güvenliğini
sağlayacağına inanmaktayız. İlgili ulusal gaz şirketleri tarafından yürütülen teknik
çalışmalarla birlikte hükümetler arası müzakereler de devam etmektedir.”
Basitçe, AB’nin enerji güvenlik politikası Türkiye ile yakın işbirliği yapmasına bağlıdır. Ancak
bununla birlikte, Türkiye bir ikilemle karşı karşıyadır. Türkiye’nin hem Rusya, hem de Hazar
üreticileri ile tarihi bağlantıları bulunmaktadır. Azerbaycan ile daha çok ittifağı andıran güçlü dostluğu
bulunmaktadır ve burada anahtar öğe Azerbaycan’ın gazını hem üretebilmesi hem de ihraç edebilmesi
gerekliliğidir. Fakat görülebilir gelecekte Türkiye’nin gaz iç piyasasında talebin ciddi ölçüde artacak
olmasına bağlı olarak bir transit ülke olarak Türkiye’nin ana rolü Azerbaycan’ın amaçlarını
gerçekleştirmesine yardım etmesidir. Benzer şekilde, sadece 16 mm3/y kendi kullanımı ve 14 mm3/y
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Avrupa’ya ulaştıracak şekilde uygulanmamakta olan bir anlaşmanın varlığından dolayı değil, aynı
zamanda Türkmenistan’ın aslında bu sevkiyatları Türkiye sınırına yapabilecek olması, Türkiye’nin
Türkmenistan’a yardım sağlaması için istekli olmasına neden olmaktadır.
Fakat aynı zamanda, Rusya’ya ihraç edilen Türk ürünleri ve hizmetleri ihracatı ile Türkiye’nin Rusya
ile dikkate değer üretime dayalı ekonomik ilişkiye sahip olmasının yanı sıra Türkiye gaz ithalatının
üçte ikisini Rusya’dan yapmaktadır. Bu karşılıklı olarak ekonomik bağımlılık yaratmaktadır.
Türkiye’nin bakış açısından, belki eski Şansölye Gerhard Schroeder’in Almanya için tasarladığı model
üzerinde, Gazprom ile yakın ilişki, oldukça cazip bir seçenektir.
Tabi bu tür bir ilişkinin Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üzerinde bir etkisi olacaktır. Gazprom
görünüşte önceden ayrılmış Hazar gazının yeni kaynaklarının Türkiye’ye varmasına – ve böylece
bunların Avrupa’ya erişilebilirliği — çalışıyor gözükmesine rağmen, Gazprom ile yakın ilişki ile AB
ile yakın ilişki birbirlerine uymamaktadır. Bu durum, Nabucco’nun yapımını engelemek için
Gazprom’un Türkiye’den Macaristan’a “Güneyakımı” boru hattının yapımı için şimdiye kadarki taslak
planlarını detaylandırmayı seçmesi ilişkiler akut bir hal alacaktır.
Durumu daha da karmaşıklaştıran, Rusya’nın daha ne kadar, Türkiye’nin diğer enerji emellerine
ulaşmasına göz yumacağı sorusudur. Örneğin, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu’nun
(BDT) petrollerinin Rusya’nın transit boru hattını kullanarak Türkiye’nin planladığı Samsun-Ceyhan
boru hattını beslemek için sevk edilmesi ile artan hacimlerde Rus gazının Türkiye’ye sevkiyatının
birbirine bağlı hale gelmesi mümkün müdür?
Türkiye, Hazar ve AB açısından temel nokta aşağıdaki gibi oluşmaktadır:
Hazar gaz ihracatının AB talebini karşılaması için Türkiye’nin işbirliğine ihtiyaç vardır ve aynı şekilde
AB’nin kendi enerji güvenliği politikasını uygulaması da Türkiye’nin işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.
Bu kapsamda Türkiye, Hazar ve AB enerji politikalarında, özellikle gaz konusunda, kesinlikle önemli
rol oynamaktadır. Fakat bu aşamada Türkiye’nin diğer Avrupalı tüketicilerin örneğini takip edip
etmeyeceği ve Gazprom/Rusya ile özel bir ilişki için çalışıp çalışmayacağını– veya transit ülke olarak
rolüne odaklanarak Hazar gaz üreticileri ve AB’yi destekleyip desteklemeyeceğini kestirmek mümkün
değildir.
Enerji konusu AB-Türkiye ilişkilerinde bu kadar önemli bir rol oynadığından dolayı, Türkiye’nin
geliştirdiği enerji politikalarının Türkiye’nin AB müzakereleri açısından sonuçları vardır. Aslında, bu
konu oldukça zorludur. Sadece muhtemel sonuçları ifade etmek bile bazen başarızlığa mahkum
edebilir. Son olarak aşağıdaki iki maddenin sırası tesadüfi olak belirlenmiştir.Yani birisinin diğer
birisine önceği olduğu düşüncesi ile yazılmamıştır.
Eğer AB enerji güvenliğinde Türkiye’nin işbirliğini kazanmak istiyor ise, Türkiye’nin
Avrupa Birliğine üyelik olasılığını olumlu şekilde şu ana kadar belirttiğinden daha net
şekilde ifade etmek zorundadır.
Ve eğer Türkiye Avrupa Birliğine girmek için taşıdığı umudunu devam ettirmek istiyor ise
özellikle Hazarın her iki kıyısından Avrupa’ya gaz taşınması için transit sistemin
geliştirilmesini dikkate alarak AB’nin enerji güvenliği politikasını uygulaması için çok
olumlu bir rol oynamak zorundadır.
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ÖZGEÇMİŞ
John Roberts
John Roberts dünyada enerji kaynakları konusunda başvurulan en önemli rehberlerden olan ve
McGraw Hill yayın grubunun bir parçası olan Platts dergisinde Enerji Güvenliği Uzmanı olarak
çalışmaktadır. Son dönemlerde uzmanlık alanıyla ilgili çıkardığı makalelerin bazıları; “İran’ ın Gaz ve
Nükleer Çıkmazı” , “Jeopolitik Riskleri Hafifletmek: Rusya Uyanırken Avro-Asia’ nın Enerji
Güvenliği” ve “Karadeniz ve Avrupa’ nın Enerji Güvenliği” başlıklarını taşımaktadır. Kendisi halen
Birleşik Krallık Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ nde “Petrol Hattı Politiği: Hazar Denizi ve Uluslar
arası Enerji Güvenliği” başlıklı bir çalışma yapmaktadır.
John Roberts bu güne kadar yaptığı çalışmalarda özellikle Hazar Denizi ve Avrupa petrol boru
hatlarıyla ve bunların güvenlikleriyle ilgili çalışmalarda bulunmuştur.
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NABUCCO DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ
Alexandra Oberländer
OMV Yön. Kur. Üyesi

Gaz Arz Tahmini Avrupa

1)

816

Milyar m³ olarak

163

502

Indigenous
Yerli üretimproduction
Import
Norway
İthal Norveç
Import
Russia
İthal Rusya
Import Algeria
İthal Cezayir
Import Others
İthal diğerleri
31
- North Africa
-Kuzey Afrika
- West Africa
-Batı Afrika
- Latin
America
- Caspian
+ Golf Region
-Latin Amerika

100
221

211

Nabucco ve
LNG için odak

115

78
126

217

56
2005

2030

-Hazar + Körfez Bölgesi

Kaynak: Observatoire Méditeranéen de l‘Énergie 2006
1)

EU 25, Balkan Ülkeleri ve İsviçre

2 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi
Dev gaz kaynakları ve potansiyel piyasalar arasındaki bağ

3,010

47,820
1,410

83,140
Hazar Bölgesi
Orta Doğu ve
Mısır

4,580
Kaynak: BP Statistical Review 6/2006 (milyar metreküp olarak)

Move & More.

3 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved

Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi
Yeni gaz iletim olasılığı

VİYANA

 Boru
hattı
çapı: 56“56“
Pipeline
Diameter:
 Mesafe:
3,300
km
Distance:
3,300
km
 Yatırım:
~ 5 milyar
Investment:
~ 5 bill.€ €
 Taşıma
kapasitesi:
Transport
capacity:

BUDAPEŞTE

BÜKREŞ

en
fazla
milyar m3/y
max.
31 31
bcmy

SOFYA
ISTANBUL
ANKARA

4 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi
Yapım
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yapım AşamasıStep
I
Construction
I
Yapım Aşaması
Constr.
StepII II

İşletme

Operation

Move & More.

5 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved

Nabucco Gaz Boru Hattı Projesi
Gaz Arz Kaynakları
Baumgarten

Rusya

Romanya
Karadeniz

Azerbeycan

Mısır

İran
Irak

6 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Nabucco Gaz Hattı Projesi
Amaçlar 2007


Bir veya iki yeni hissedar(lar)ın oluşturulması



Açık Süre Presedürün uygulanması ve İlk İletim Kontratının
imzalanması



Gaz Direktifinin 22. Maddesine dayanarak muafiyetin
onaylanması



Ulusal Nabucco Şirketlerinin kurulması



Finans kuruluşları ile müzakereler



Baştan sona mühendislik dizayn çalışmalarının ve ÇED ve Sosyal
Etki çalışmalarının Başlatılması

Hedef: Yatırım Kararı
7 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Nabucco Avrupa’da rekabeti güçlendirecek:
Avrupa’ya Doğal Gaz Arzı için 4. Koridor
 Bakanlar Konferansı (2006), “İç Bağlantı Planı Öncelikleri”, “Avrupa için bir

Enerji Politikası” (2007), Avrupa Komisyon Tebliği
 AB nin en önemli altyapı projelerinden birisi

 „Çok kaynaklı“ yaklaşım
 „Rekabetin iyileştirilmesi“: Kapasitenin % 50 si Paydaşlar arasında açık

arttırma yapılacak , Kapasitenin % 50 si üçüncü tarfların erişimine açık
olacak

 „Likideteyi Arttıracak“: Kapasitenin %10 u kısa süreli kontratlara ayrılacak.

Kullan veye kaybet (Use-it-or-lose-it) prensibini de içeren etkili bir yoğunluk
yönetimi uygulanacak

 „ Pazar Taleplerinin karşılanması“: Uzun Dönem kapasite ihtiyacı teknik

maximum kapasiteyi geçerse sistem genişletilmesi

 „Tek durak tek alışveriş prensibi“: % 100 kapasite için eşdeğer

tanımlar/şartlar

 Fiziksel akış ve tüccarlar arası gaz takası nın kombinasyonu Batı Avrupa

için avantajlı olacaktır.

8 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Avusturya’da OMV : Transit, Baumgarten Merkez,
Çeşitlenme
Nabucco

Yerel transit

Nabucco projesinin gerçekleşmesi
Baumgarten ve Batı Avrupaya gaz
sevki ve Avrupaya yeni gaz koridoru
 2005-2008 fazının geliştirilmesi
 1. basamağın inşaası 2009-2011
 Start up:2012, 31bcm/y a kadar
kapasite




Avusturya: transit kapasitesi
41 -58.5 bcm/yıl:

-

WAG: ilave komresör istasyonu ve
çevrim(loop)
TAG: Loop 2, Stage 3; Genleşme
04

-

Adria LNG
Gazlaştırma
teminaliningerçekleştirilmesi Adriatik
bölgesinde LNGe ulaşım
 Deneyimli ortaklarla Fizibilite çalışması
 Start up: 2011, kapasite: 8-12 bcm/y




Adriatik bölgesi: Adriatik LNG
çıkışından Sırbıstan ve Slovakya ya
ulaşım

Baumgarten
Hazar Transit Hattı

WAG
TAG

Adriatik
LNG

Nabucco

Depolama


Avusturya: depolama kapasitesini 3
bcmkadar arttırılacak 2011



Romanya: içtüketimi için kendi
depolama kapasitesi ve Nabuco
2011
Mevcut Depolama

Arap Gaz Boru Hattı

Olası depolama

9 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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Nabucco – Türkiye ve Avusturya için
stratejik bir proje
 Nabucco, Türkiye'de enerji merkezi bağlantısının
kurulması için anahtar bir projedir.
 OMV ve Avusturya gaz modeli Türkiye’nin
durumuna uygun
 Bir transit ülke olarak Türkiyenin kendi iç ihtiyacı ile
ilgili gaz güvenliği daha iyi sağlanacak
 Doğal Gaz Depolama arzın dengelenmesinde transit
ve ticarete ilave ek bir tedbir
 İki merkezin birleştirilmesi stratejik hedefler
açısından her iki tarafın yararına olacaktır.
10 Copyright 2007 by OMV Gas International GmbH, all rights reserved
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ÖZGEÇMİŞ
Alexandra OBERLANDER
1972 yılında Avusturya’nın Wolfsberg kentinde doğan Alexandra Oberländer 1997 yılında Graz
Üniversitesi’ nden Hukuk derecesi alarak mezun oldu. Mezun olduğu dönemden bu yana hukuk
alanında farklı firmalarda çalışan yazar, halen uluslararası altyapı projeleri yapan bir enerji firmasının
Viyana merkez ofisinde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.
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AVRUPA GAZ SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Professor Stephen Thomas

1. Giriş
Bakanlar Konseyi Aralık 1996’da (96/92/AK) elektrik iç piyasasının ve Haziran 1998’de (98/30/AK)
gaz piyasasının ortak kurallarını düzenleyen bir Yönerge kabul ettiler. Bunların yerini Haziran
2003’de Yönergeler 2003/54/AK (elektrik) ve 2003/55/AK (gaz) aldı. Bu yönergelerin amacı
elektrikte ve gazda tek bir Avrupa Pazarının oluşturulması idi.. 2006’da, Ulaştırma ve Enerji Genel
Müdürlüğü (EUGM) (Gaz ve elektrik iç piyasası beklentileri) ve Rekabet Kurumu (Avrupa gaz ve
elektrik sektörleri için yapılan Yönetmelik No 1/2003(AK) 17. maddesine uygun olan araştırma (Son
Rapor)), Avrupa gaz ve elektrik piyasalarının işleyişinde Yönergelerde ilave değişiklikler yapmak
üzere ayrı ayrı incelemeler yaptı.
Bu rapor, mevcut yönergeleri ve onların amacını, EUGM ve Rekabet Kurumu tarafından yapılan
inceleme sonucunda Avrupa gaz ve elektrik piyasalarının işleyişi hakkında belirlenen hususları
incelemektedir.1 Bu çalışma; Yönergeler için önerilen yeni değişiklikleri ve 8-9 Mart 2007 tarihli
Bakanlar Konseyi Toplantısının sonuçlarını da incelemekte, Avrupa Kamu Sendikaları Federasyonu
(EPSU) adına yapılan daha önceki raporların üzerine ilave görüşler getirmektedir.2
EUGM “ileriye doğru yapılacaklar için” için altı alan belirledi: sektörlerin ayrıştırılması (unbundling)
ile şebekelere ayrımcılık gözetmeyen erişimin sağlanması; ulusal bazda ve Avrupa Birliği bazında
şebeke erişimi düzenlemelerinin iyileştirmesi; haksız rekabet kapsamını daraltılması; iletim sistemi
operatörleri arasında koordinasyon; gaz ithalatı/enerji üretim tesislerinde yatırımlar için ve iletim
altyapısı için açık ve net bir çerçeve belirleme; hane halkına ve daha küçük ticari müşterilere ilişkin
konular. Ancak , EUGM Ocak 2007’de yayınlanan belgede bu alanlarla ilgilenmek için atmak istediği
adımları tam olarak belirtmedi.3:
Komisyon bu amaçları pratikte gerçekleştirebilmek için en uygun metotları belirlemek üzere bir etki
değerlendirmesi prosedürü başlatmış olup 2007 içinde bu çalışmayı sonuçlandıracaktır. Buna göre
Konseye ve Avrupa Parlamentosuna detaylı resmi önerileri içeren yeni bir bildirim yapılacaktır.
Rekabet Kurumu ‘sorunları giderecek çözümlerini’ iki kısma ayırdı: ‘rekabet yasası yürürlüğü’ ve
‘yapısal konular ve rekabet yanlısı mevzuat ortamı’ (bkz. Kutu 1).4 Rekabet yasası yürürlüğü
kapsamında, şunları tanımlamıştır: Pazar oluşturulması; dikey satışa zorlama(vertical foreclosure); ve
piyasa entegrasyonu. Yapısal konular ve rekabet yanlısı mevzuat ortamı bünyesinde ise, şunları
tanımlamıştır: sektörlerin ayrıştırılması; mevzuat ortamı; kronik likitide eksikliği; piyasa
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operasyonlarında şeffaflığın eksikliği; ve diğer önemli konular. Bu Rapor, tesbit edilen hususların,
“Gaz ve elektrik iç piyasası beklentileri” üzerine olan bildirimin sonuçlarını desteklemekte olduğunu
ve Rekabet Kurumu bulgularını tamamlayan başka ayrı bir plan olmadığını belirtmektedir.
8-9 Mart 2007’de Avrupa Bakanlar Konseyi, EUGM ve Rekabet Kurumu raporlarını tartışmak üzere
toplandı.5 İç Enerji Piyasası üzerine tavsiyeleri çoğunlukla ticaret ve iletim şebekeleri ile
alakalıydı.(bknz Kutu1).

618

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Kutu 1 Gereğinin Yapılması İçin Öneriler
DG TREN
DG TREN altı ‘göze çarpan anahtar konu’ belirledi. Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sektörlerin ayrıştırılması ile şebekelere ayrımcılık gözetmeyen erişim sağlamak.
Ulusal bazda ve Avrupa Birliği bazında şebeke erişiminin düzenlenmesini iyileştirme.
Haksız rekabet kapsamını daraltma
İletim sistemi operatörleri arasında koordinasyon
Gaz ithalatı/enerji üretim tesislerinde yatırımlar için ve iletim altyapısı için net bir çerçeve
belirleme
Hane halkına ve daha küçük ticari müşterilere ilişkin konular

Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu çözümlerini iki katagoriye ayırdı:
1.

2.

Rekabet yasası yürütmesi, içeriği:
Pazarın oluşturulması;
Dikey piyasa ;
Piyasa entegrasyonu
Yapısal konular ve rekabet yanlısı mevzuat ortamı, içeriği:
Sektörlerin ayrıştırılması;
Mevzuat ortamı;
Kronik likitide eksikliği;
Piyasa operasyonlarında şeffaflığın eksikliği; ve
Diğer önemli konular.

Bakanlar Konseyi
Bakanlar Konseyi şu ihtiyaçlar üzerinde anlaşmaya vardı:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Arz ve üretim aktivitelerinin şebeke operasyonlarından tam olarak ayrılması (sektörlerin ayrışması),
yani iletim altyapılarına eşit ve açık erişimi ve altyapı yatırımlarında kararların bağımsızlığını
garanti eden, bağımsız çalışan ve uygun bir şekilde regüle edilen şebeke işletim sistemlerinin
sağlanmasına dayanan bir sistem
Yeni güçlerin harmozisyonunu ve ulusal enerji düzenleyicilerinin bağımsızlığını güçlendirme;
Ulusal düzenleyiciler arasında işbirliği oluşturmak ve sınırlar ötesi önemli konularda kararlar almak
maksadıyla bağımsız bir mekanizmanın kurulması;
İletim Sistemleri Operatörleri için şebeke operasyonu işbirliğini ve varolan işbirliği pratiklerinden
de yararlanarak sistem güvenliğini arttırmak üzere yeni bir Topluluk mekanizması geliştirilmesi;
Sınırlar ötesi elektrik ticareti ve şebeke operasyonu için dikkatle hazırlanmış teknik standartlar
içeren daha etkili ve bütünleşmiş bir sistem;
Bütün üye ülkelerdeki elektrik ağında, özellikle piyasaya yeni girenleri destekleyerek, yeni eneji
santrallerinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmak suretiyle rekabeti ve arzın güvenliğini
arttırma;
İletim ağının daha güvenli ve daha etkili işlemesine katkıda bulunacak yatırımları çekmek üzere
mesaj vermek;
Enerji Piyasası Operasyonlarında daha fazla şeffaflık;
Müşterinin daha iyi korunması, örn. bir Enerji Müşterilerileri Kontratı geliştirilmesi.
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2. Mevcut Durum
Komisyon, elektrik ve gazda “tek pazar” yaratma hedefine ulaşılmasının henüz sağlanamadığını
onaylıyor. Eylül 2006’da Rekabet Kurulu Komiseri, Neelie Kroes şöyle demiştir6:
‘Çok açıktır ki, bugün, aklı başında olan hiç kimse serbest bir Avrupa tek enerji piyasası
oluşmuştur diyemez.’
Manuel Barroso, Komisyon Başkanı iken, Eylül 2006’da şunu demiştir7:
‘Enerji ile ilgili olarak size söyleyebilirim ki yönetmelikle ilgili yeni bir mevzuata ihtiyaç
duyduğumuza her zamankinden daha çok emin oldum. Bildiğimiz şudur ki şimdiki durum
(statüko) işlemiyor. Yapmamız gereken, ticari faaliyetlerin ve tüketicilerin yararı için sistemi
nasıl en etkili şekilde ıslah edeceğimize karar vermektir.’
Enerji fiyatları hakkında Komisyon ilk kez Yönergelerin istenen sonuçları sağlamadığını onayladı8
‘Serbestleşme, enerji arzında verimliliği çok açık bir şekilde arttırdı ve müşteriler için tasarruf
sağladı, özellikle ilk evrede. Fakat, elektrik ve gaz toptan satış fiyatlarındaki son artışlar,
büyük ya da küçük çapta, nihai kullanıcının faturasına yüklendi ve şimdi daha önce
faturalardaki düşüşü karşılar hale gelmiştir. Özellikle çok büyük sanayi enerji kullanıcıları için
meydana gelmiştir.. Bu nedenle verim gelişmelerinin tüketicilere yeterince hızlı
aktarılamadığı görülüyor. Gaz ve elektrik fiyatlarının oluşması, gerçekten rekabetçi bir sürecin
sonuçları olduğumu yoksa piyasa güçlerini kullanan şirketlerin kararlarının direkt sonucu mu
bu durum oldukça şüphelidir.’
Piyasaların işlemediği görüşü yaygın olarak kabul görmekte ve EPSU çalışmalarında varılan sonuçta
bu görüşü desteklemektedir. Fakat, bu piyasa başarısızlığını gidermek için gerekli olan tedbirler
arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Komisyon ve diğer enerji piyasası destekçileri,
şirketlerin piyasa hakimiyetlerini kırma, toptancı piyasasının likiditesini arttırma ve sektörlerin geniş
çapta ayrışması gibi rekabet taraftarı tedbirlerinin piyasa işleyene kadar uygulanmasını savunuyorlar.
Enerji piyasasının işlerlik kazanacağından kuşkulu olanlar ise söz konusu tedbirlerin ters tepeceğine
ve arzın güvenliğini tehlikeye sokacağını inanıyorlar.
3. Elektrik ve gaz arasındaki farklılıklar
Komisyon’un belgelerini okurken açıkça belli olan şey; analizin elektrik sektöründe yapıldığı ve
Komisyon’un varsayımı da aynı modelin gaz sektörüne uygulanabileceğidir. Bazı durumlarda bu
doğrudur, ama diğerlerinde, sektörün yapılandırılması ve işletilmesi ile ilgili yöntemlerde önemli
farklılıklar vardır.
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En belirgin farklılık elektrik santrallerinin istenen yere kurulması mümkün iken, gaz üretiminin,
sadece gaz rezervlerinin bulunduğu yerlerde olabileceğidir. Bu nedenle, elektrik sanayisinin ve
şirketlerinin faaliyet alanları genellikle ulusal iken, gaz her zaman uluslararası bir ticari faaliyet
olmuştur. Elektrikte uluslararası ticaret gerekli bir sonuç değilken gazda uluslararası ticaret
kaçınılmazdır.
Her ülke, doğal gaz kaynakları bakımından belirgin olarak farklı seçeneklere ve önceliklere sahiptir.
Örneğin, İngiltere hala değerli yerli rezervlere sahiptir, dünyadaki herhangi bir yerden sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) ithal edebilir ve Rusya’dan, Norveç’ten, Hollanda’dan, Cezayir’den ve orta vadede,
Orta Doğu boru hatlarından gaz erişimini sağlayabilir. Farklı olarak, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin
Rusya’dan yaptıkları gaz ithalatından başka kısa vadede çok az gerçek seçenekleri vardır. Gaz
rezervlerinin bulunduğu yerlerin kısıtlı olması ve pek çok ülkenin sadece oldukça az sayıdaki ülkenin
rezervlerine ulaşabilmesi gerçeği yüzünden, arz güvenliğine dayanan gaz tedariğine çoğu kez
kaçınılmaz olarak politika bulaşacak
ve kararlar her zaman piyasa şartlarına göre
şekillendirilemeyecektir.
Rezervlerin dünyanın belirli bölgelerinde yoğunlaşmış olması nedeniyle; gaz ithalatının kaçınılmaz
olması ve dolayısı ile gaz iletim sistemlerini önemli hale getirmektedir. Elektrik enerjisinde ise, güç,
yüksek gerilim hatları ile çok sayıdaki üretim tesisinden talep merkezlerine doğru iletilir, ancak hangi
elektrik santralinin kullanıldığına bağlı olarak sistemdeki enerjinin yönü ve miktarı dakikadan
dakikaya değişir. Farklı olarak, gaz, az sayıda bulunan üretim noktalarından sisteme beslenir. Gazın
akış yönü büyük ölçüde tek yönlüdür ve gaz iletim hatları genellikle özel ithalat bağlantılarına
dayanarak yapılmaktadır.
Elektrik arz ve talebi herzaman ve heran biribirine çok yakın olmalıdır ve elektriği depolamanın tek
olanaklı yolu olan depolu pompalı hidrolik sanralların kurulması yüksek maliyetlidir. Gaz için ise, arz
ve talep arasındaki dengenin bu şekilde her an sağlanması gerekli değildir. Önemli maliyeti de olsa,
kısa vadede sistem içerisinde ve uzun vadede sıvılaştırılmış doğal gaz olarak ya da uygun jeolojik
formasyonlarda, boşalmış gaz alanları gibi imkanlarla, gaz depolanabilir.
Ekonomik açıdan bakıldığında, gaz için, en azından uzun vadede, birçok uygulamada yerine ikame
enerji imkanları varken, elektriğin, birçok uygulama için yerine konacak hazır ikamesi yoktur.
Sistem bütünlüğüne bakıldığında ise, elektrik, her zaman, üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış
gibi değer zincirinin bütün unsurlarını taşıyan şirketlerle birlikte kuvvetli bir şekilde bütünleşmiş bir
sanayi olmuştur. Ama bir parçalanma söz konusu olduğunda, genellikle, üreticinin bölgesinde, nakil
ağına sahip olan, bir ya da birden fazla dağıtım/perakende şirketinin bütün ihtiyaçlarını tedarik eden
bir üretim şirketi tekeli vardır. Yani elektrik hizmetlerinin hemen hemen tamamını veren bölgesel
tekeller vardır.
Gaz üretimi ise, genelde, çoğu kez petrol ve gaz devleri olan, işin iletim kısmına girmeyen ve nadiren
dağıtımla ve perakende satış ile ilgilenen (çok büyük kullanıcılar hariç) uluslararası büyük şirketlerin
elindedir. Pekçok ülke, bazen son tüketicilere arz eden (Fransa) ve bazen de bölgesel
dağıtım/perakende satış şirketlerine arz eden (Hollanda) kendi milli nakil/ithalat şirketine sahiptir.
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4. Model
Elektrik ve gazda Yönergelerin hedefledikleri model açıktır ve İngiltere elektrik sanayisi için 1990
reformlarının hedeflediği modele dayanır. Sektörler dört ayrı aktiviteye ayrılabilir:
Toptan Satış: Üretim (elektrik) ya da üretim/ithalat (gaz);
Perakende Satış: Nihai tüketiciler için perakende;
İletim: Gaz ve elektriği, yüksek basınç/ gerilimde üretim noktalarından alarak talep
merkezlerine götüren milli (ya da bölgesel) nakil ağları; ve
Dağıtım: Gaz ve elektriği nakil ağlarından nihai tüketicilere götüren yerel dağıtım şebekeleri.
Bu bölünmenin amacı, ilk iki aktivitenin, toptan satış ve perakende satış, rekabetçi yapıya adapte
olabilir ve fiyatların piyasa tarafından belirlenebilir olmasıydı. Rekabetçi piyasaların, tekel olarak
işleyen piyasalardan istisnasız daha etkili olduğu farz edilmişti ve böylece tüketiciler daha düşük
fiyatlardan enerji kullanabilecekti. İletim ve dağıtım ise doğal tekellerdi ve fiyatlar bağımsız bir
düzenleyici tarafından ayarlanacaktı.
Bu modelin çalışması için, aşağıdaki şartlar genellikle gerekli görülmüştür:
Saatte bir ya da yarım saatte bir, piyasa dışından satın almalar için ve yeni elektrik ve gaz
kaynaklarına yeni yatırım kararları için güvenilir fiyat işaretleri sağlayacak ve elektrik/gaz
alım ve satımı için önemli bir yer olacak toptan satış/üretim piyasası mevcut olmalıdır;
Bütün müşterilerin isteyerek perakendecileri değiştirebileceği bir perakende piyasası
olmalıdır. Bu, tedarikçiler üzerine rekabetçi baskı yapılacak ve etkisiz ya da yüksek fiyatlı
tedarikçileri piyasada sıkıştıracaktır.
Şebekelere erişim, tüm toptan satışçılara/üreticilere ve perakendecilere eşit şekilde olanaklı
olmalıdır; ve
Rekabetin adil olmasını, şebekelere erişimin tarafsız olmasını, rekabetçi alanların hem toptan
satış/üretim hem de perakende aktivitelerinde bulunmasını ve tüketicilerin şirketlerin
sömürüsünden korunmasını sağlayacak bir düzenleyici organ olmalıdır.
Yönergeler, onların revizyonları ve EUGM ve Rekabet Kurumu tarafından yapılmış araştırmaların
sonuçları, bu ideal modelin başarılması için sarfedilen çabalar olarak görülebilir. Önceki EPSU
raporları şunu tartışmaktadır:
‘Etkili’ perakende ve toptan satış/üretim piyasaları başarılabilir olmayabilir (bkz. Ek 3); ve
Komisyon, rekabetçi sistemi uygulamanın maliyetlerinin, yararlarından daha az olduğunu
göstermekte başarısız olmuştur (bkz. Ek 4).
Bu raporda, önerilen önlemleri ve onların, mevcut piyasaları modelde belirtilmiş ideal olana doğru
taşımasının ne kadar uzak olduğunu inceleyeceğiz.
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5.
Şebekelere erişim
5.1. Uygulama
Sektörlerin ayrışması hakkındaki Yönergelerin uygulaması üzerine olan 2005 kıyaslama raporu Tablo
1’de9 özetlenmiştir. Bu bilgi, Ocak 2005’de bazı ülkelerde yayınlanmıştır. Bununla birlikte bu raporun
yayınladığı günden bu güne kadarda Yönergenin uygulaması ile ilgili bazı gelişmelerinde sağlanmış
olabileceğinin de göz önünde tutulması gerekir.
Raporun o günkü tespitlerindeki genel durum şöyledir;
Uygulama, elektrikte gazdan daha iyi durumdadır.
Uygulama, İletim Sistemi Operatörlerinde (İSO)(TSO) Dağıtım Sistemi Operatörlerinden
(DSO) daha tamdır.
Uygulama, Batı Avrupa kıtasında 2004 ve 2007 yeni Üye Devletlerden daha tamamdır.
Tablo 1. Yönergelerdeki “sektörlerin ayrışması” şartlarının 2005’deki uygulama durumu
Orjinal ‘16’
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Irlanda
Italya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İspanya
İsveç
Birleşik Krallık
Norveç
D. Avrupa 2004
Estonya
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek Cumh.
Slovakya
Macaristan
Slovenya
Ada Devletler 2004
Kıbrıs
Malta
D. Avrupa 2007
Bulgaristan
Romanya

Elektrik İSO

Elektrik DSO

Gaz İSO

Gaz DSO

Yasal
Yasal
Mülkiyet
Mülkiyet
Yasal
Yasal
Yasal
Yasal
Mülkiyet
İdare
Mülkiyet
Mülkiyet
Mülkiyet
Mülkiyet
Mülkiyet
Mülkiyet

Yasal
Yasal
Yasal
İdare
İdare
Muhasebe
Hiçbiri
İdare
Yasal
İdare
Yasal
Muhasebe
Yasal
Yasal
Yasal
Yasal / Muhasebe

Yasal
Yasal
Mülkiyet
Yok
Yasal
Muhasebe
Yok
İdare
Yasal
İdare
Yasal
Yok
Yasal
Muhasebe
Mülkiyet
Yok

Yasal
Yasal
Yasal
Yok
Muhasebe
Muhasebe
Yok
İdare
Yasal
İdare
Yasal
Yok
Yasal
Muhasebe
Mülkiyet
Yok

Yasal
Muhasebe
Yasal
Yasal
Mülkiyet
Yasal
Yasal
Yasal

Yasal
Muhasebe
Yasal
Muhasebe
Yasal
İdare
Muhasebe
Muhasebe

Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Yasal
Hiçbiri
İdare
Yasal
Yasal

Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Hiçbiri
İdare
Muhasebe
Muhasebe

İdare
Tek Alıcı

Hiçbiri
Tek Alıcı

Yok
Yok

Yok
Yok

Muhasebe
Muhasebe

Muhasebe
Muhasebe

Muhasebe
Muhasebe

Muhasebe
Muhasebe

Kaynak: European Commission (2005) ‘Technical Annexes to the Report from the Commission on the Implementation of the
Gas and Electricity Internal Market’ {COM(2004)863 final}, Brussels.
http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/doc/4/sec_2004_1720_en.pdf
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Avrupayı 16 ülkeye (Norveç dahil) bölebiliriz, bunlar 1996’da ilk Yönerge kabul edildiğinde Üye
Devletler ve 12/2004 ve 2007’de Doğu Avrupadan katılan devletlerdir. Enerjide Tek Pazar kurma
amacı doğrultusunda, Ada devletleri olan Kıbrıs ve Malta, anakara piyasasına bağlanmaları muhtemel
olmayan küçük pazarlar olduklarından uygun değillerdir, Lüksemburg da küçük bir pazardır ve
Norveç’in, Finlandiya’nın, Portekiz’in ve Yunanistan’ın gaz sanayileri bu bağlamda değerlendirmeye
değmeyecek kadar küçük ve gelişmemiştir.
DSO’lar üzerindeki şartlar Temmuz 2007’ye kadar zorunlu değildi, bu nedenle yasal olarak kendi
DSO’larını kullanıma açmamış olan Üye Devletler Avrupa hukukunu ihlal etmiyorlar, ama İSO’larını
kullanıma açmamış ve derogasyonları olmayan Üye Devletler ihlal ediyorlar.
Uygulamanın bu ‘16’ ülkede, orijinal Yönergelere taraf olduklarından ve şartları tamamlamak için on
yıllık bir süreden daha fazlasına sahip olduklarından daha iyi ilerleyeceği umulabilirdi. Gaz
bakımından, ilgili 11 üye devlet arasından (Lüksemburg, Finlandiya, Portekiz, Yunanistan ve Norveç
hariç), üçü uymadı, Almanya dahil, ve sadece Danimarka ve İngiltere mülkiyet ayrışımına (ownership
unbundling) sahiptir. DSO’lar bakımından, dört Üye Devlet tamamlamadı ve sadece İngiltere
mülkiyet ayrışımını tamamladı. Doğu Avrupa bakımından ise, sadece Polonya, Macaristan ve
Solvenya gaz İSO’larının yasal ayrışmasını tamamladı ve hiçbir ülke gaz DSO seviyesinde yasal
ayrışmasını tamamlayamadı.
5.2. Yasal Düzenlemedeki Gelişmeler
Eğer rekabet piyasası oluşturulursa ve etkili olursa, tüm perakendeciler ve toptancılar/üreticiler için
şebekelere eşit erişim açık bir ihtiyaç olacaktır. Kendine ait şebekesi olan şirketlerin rekabetle ilgili
faaliyetlere de sahip olmaları, ya fiyat ya da erişim üzerinde, kendisine ait rekabet eden faaliyetlerine
ayrımcılık yaparak haksız avantaj sağlayabilecekleri riskini oluşturur. Eğer rekabet piyasası kurmak
mümkün olsaydı ve tek kriter, tek çözüm, şebekelerin rekabetle ilgili faaliyetlerde ticari ilgisi/çıkarı
bulunmayan şirketlere ait olması ve onlar tarafından işletilmesi olurdu. Böyle bir şirketin rekabet
halinde olan şirketlere eşit şartlarda erişim sağlamaktan başka bir avantajı olmazdı. Bunun için
bütünleşmiş şirketlere, örn. şebekelerde ve ticari aktivitelerini ayrıştırmak (unbundle) için rekabetle
ilgili faaliyetlerde ilgileri olan, ihtiyaç vardır.
Orjinal Yönergeler/Direktifler bu ‘ideal’çözümü mecbur kılmadı, ama şebekelerin sahibi olan ve
onları işleten ve ek olarak üretim/toptan satış ya da perakende satışda rekabet halindeki faaliyetler
yürüten şirketlerin- bütünleşmiş şirketler – şebeke ticari faaliyetleri için ayrı hesaplar açmaları
gerektiğini ve şirketlerin ya pazarlık edilmiş üçüncü parti erişimi (TPA) ya da düzenlenmiş TPA
sunmaları gerektiğini belirtti. İlkinde, isminden de anlaşıldığı gibi, şebekelere erişim isteyen şirketler
şebekelere erişim için pazarlık etmeliydi. Şebekeyi kontrol eden şirket örnek teşkil eden tarifeler
yayınlamak zorundaydı ve arzın güvenliği (örn. bir şirkete erişim izni vermek şebekenin güvenliğini
tehdit edecekse) gibi özel alanlar dışında şebekelere erişimi engelleyemezdi. Düzenlenmiş TPA’da,
yukarıdaki gibi, şebeke kontrolcüleri şebekelere erişimi engelleyemezdi, arzın güvenliği gibi özel
durumlar haricinde, ve tarifeler ve onların hesaplanması için bağımsız bir organ tarafından onaylanmış
metodoloji de yayınlanmalıydı. Bağımsız organ, düzenleyici bir birim ya da uyuşmazlık çözen bir
birim olabilirdi. Orjinal Direktifler/ Yönergeler Üye Devletler için düzenleyici bir organın
oluşturmasını öngörmüyordu, sadece uyuşmazlıkları halleden bir birim kurmayı gerektiriyordu.
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Duruma göre, pekçok ülke erişim için en garantili seçeneği seçtiler, düzenlenmiş TPA. Fakat, bazı
ülkeler gerekenden daha fazla seviyede şebeke şirketlerini ayrıştırırken (unbundled), örneğin, bazı
ülkelerde şebekelerin ayrı muhasebe sistemi ile işletilmesi ile yetinilmeyip, ayrı şirketler tarafından
sahiplenilerek işletilmesi öngörüldü ancak diğer taraftan bazı ülkelerde de asgari seviyeden daha
fazlası yapılmadı. Genel olarak, ayrışma elektrikte gazdan daha iyi ve eksiksiz olarak uygulandı ve
iletimde dağıtımdan daha iyi durumda idi.
Komisyon, düzenlemelerin suistimali konusunda hiçbir şirketi izlemediği ve bu inancı hakkında kanıt
gösteremediği halde, muhasebede ayrıştırarak şebekelere adil erişim sağlamasından tatmin olmadı.
2003’te mevzuatta yapılan değişikliklerde, bütünleşmiş şirketlere, şebekeleri ve rekabet halindeki
aktiviteleri arasında tam ‘yasal’ ayrım yapmak mecbur kılındı. Bu, şebekelerin yasal olarak farklı bir
şirket tarafından sahiplenilmesi anlamına geliyordu, perakende satış ya da üretim/toptan satış
alanlarında aktif olan şirketlere sahip ana şirket tarafından sahiplenebileceği halde. DSOlar
bakımından, ülkeler 1 Temmuz 2007’den önce tam yasal ayrıştırma yapmak zorunda değillerdi.
Komisyon da pazarlık edilmiş TPA seçeneğini ile ilgili konudan vazgeçtiği için, sadece düzenlenmiş
TPA’ ya izin verildi. Yeni Yönergeler, sektör düzenleyicilerinin oluşturulmasını ve şebekelerin
kullanımı hakkındaki tarifelerin düzenleyici tarafından yapılmasını zorunlu tutmadı
Komisyon (EUGM ve Rekabet), adil erişimin sağlanamadığı yönündeki inancı yönünde çok az destek
sağladığı halde, piyasaların ayrıştırılması durumu üzerine hala tatmin olmuş değil. Bu birazda, birkaç
ülkenin Yönerge, özellikle de gaz ve dağıtım faaliyetlerinde, henüz uymamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Fakat, bu bir uygulama sorunudur, prensip değil, ve önceki koşulları,
tamamlayamamış olmaları nedeniyle, başarısız oldu diye yargılamak kesinlikle çok vakitsiz olacaktır.
Tam yasal ayrışmanın tamamlandığı yerlerde bile, Komisyon, enerji toptan satış ya da perakende satış
faaliyetleri olan şirketlerin yan kuruluşları olan şebeke şirketlerinin kardeş şirketlere iltimas sağlamayı
sürdüğüne inanıyor. Bu oluşumu engellemek ve tüm rekabet edenler için şebekelere eşit ve özgür
erişim sağlamak adına tam mülkiyet ayrışımı gerekmektedir.
Pratikte, varlıkların mülkiyet ayrışımı ile değil de (aşağı bkz.) etkili yasal düzenlemelerle ya da
şebekelerin operasyonlarının ayrışımı ile, İSO’lar ve DSO’lar, adil erişim sağlama amacına
ulaşılabilir. Bu şekil, tam mülkiyet ayrımından daha ucuz gibi görünüyor ve daha pahalı gibi görünen,
dağıtım sektöründe birleşmiş yoğunlaşma dalgasını tetiklemek gibi istenmeyen başka sonuçlar da
doğurabilecek olan mülkiyet ayrışımı uygulanmadan önce değerlendirilmelidir.
5.3. Değerlendirme
5.3.1. Maliyetler
Komisyon, piyasa mekanizmasını tavsiye ederken, rekabete girmenin yararları kadar bedelleri de
olduğunu çok fazla belirtmemektedir ve rekabete girme kararı, özellikle standart bir ürün gibi, teklif
eden tüketiciler ürünün en iyisi olmayabileceği iyinin seçiminde, maliyet-yarar analizine
dayanmalıdır. Önceki EPSU raporlarında, rekabetçi piyasa maliyetlerinin, yatırımda artan risk
değerlerine göre olan sıralanmanın, piyasa kurma ve işletme bedellerinin, şirketlerin pazarlama
maliyetlerinin vb. çok fazla olduğunu ve rekabetin herhangi bir yararının bu ilave maliyetleri
karşılaşacak kadar büyük olduğunu gösteren bir kanıt olmadığını tartışmıştık.
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Sektör ayrışmasının da maliyetleri var. Yeni idari ekipler içeren yeni şirketler kurmak masraflıdır ve
Komisyon şartlarındaki devam eden değişiklikler bu maliyetlerin tekrarlanmasına yol açmaktadır.
Örneğin, 2002’de, İngiltere elektrik dağıtım şirketlerinin idari ayrışımından yasal ayrışımına
değişiklikler uygulandığında, ek maliyetlerin birkaç milyon Euro kadarı tüketicilere fatura edildi.
Düzenleyici bir bakış açısından, dağıtım sektörü bu kadar yoğunlaşmış olmamalıdır. Bir dizi şirketin
sisteme katılması gereklidir, böylece şirketler arasında, şirketlerin en yüksek standartlarda
çalışmalarını zorlamak için üstlerinde bir baskı oluşturacak kıstaslar oluşturulabilir.. Fakat, daha
küçük şirketler için daha yüksek sermaye maliyeti oluşabilir. Ayrıca, sektör ne kadar çok
parçalanmışsa, eğitim ve R&D anlamında, sektörün genel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Yine,
Komisyon, enerji sektöründeki bu reformun eğitim ve R&D konularında bir iyileşme sağlandığı
hususunu da pek teyit edememektedir.
Ayrıca, sosyal maliyetlerde vardır, istihdam üzerindeki etkiler, çalışma şartları gibi, ve Avrupa
Komisyonu adına yapılan EcoTec’in gelecek raporu; elektrik ve gaz sektörlerinden 250,000 kişilik
isdihdamın yok olduğunu ve bazı hizmetlerin, ödeme ve çalışma şartlarının daha kötü olduğu, daha
çok dışarıdan hizmet satın alınması şeklinde sağlandığını ortaya çıkarmıştır.Ayrıca hassas gurupların
enerji fakirliği ile yüzyüze gelmesine ve kurnaz şatış taskdiklerine maruz kalması riskine yol
açmaktadır.
Komisyon, yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlayacak önerilerinin uygulanmasını
gerektiren bir Antlaşma olduğu halde, tekliflerinin istihdam ve çalışma şartları üzerindeki etkisinin ne
olduğuna karar verememiştir. Sendikalar, tam mülkiyet ayrışımının olumsuz iş etkilerine sebep
olacağını, ve mevcut bilgi ve danışma yapılarının parçalanmasına yol açacağını tartışmaktadır.
Komisyon ayrıca, bütünleşmiş şirketlerin avantajları hesaplayabileceğini, ki bazı durumlarda (örneğin,
bir ülkenin büyüklüğüne ya da ekonomik gelişimin durumuna dayanarak) diğerlerinden çok önemli
olabilir, kanıtı olmadığı halde reddetmektedir. Yine, kriter şu olmalıdır; yararlar maliyetleri geçmelidir
ve sadece bir durum için değil ya da sadece AB’nin bütünü için değil, her ülke için. Aksi takdirde,
‘hepsine-uyan-tek-ölçü’ (one size fits all) yaklaşımında kaybeden ülkelere tazminat sağlanmalıdır.
5.3.2.

İletim ve dağıtım arasındaki farklılıklar

Komisyon, ayrışma konusunda iletim ve dağıtım sistemleri arasında ayrım yapmamaktadır ve
farklılıkların muameleye göre değişikliklere sebep olabileceğini kabul etmemektedir.. İletim
sistemleri, oldukça stratejiktir, ve gazın depolama olanakları ve ithal etme yolu hakkında ( LNG
terminalleri ve boru hatları gibi) önemli kararlar alınmasını gerektirir. Milli iletim sistemlerinin
bütünlüğü de çok önemlidir. Eğer bir milli iletim sistemi üzerine düşen şartları yerine getiremiyor ise,
bunun ulusal sonuçları oldukça ciddi olabilir.
Gazın genel maliyetine katkıları bakımından, iletim nispeten küçük bir unsurdur, küçük tüketiciler
için enerji fiyatının yüzde 5’i kadar tutabilirken, büyük tüketiciler için daha da azdır. Dağıtım maliyeti
ise yüzde 30’a civarındadır. Ayrıca, iletim oldukça az insanı istihdam eder, İngiltere’de birkaç yüz işçi
iletim sistemini işletmek ve sürdürmek için çalışmaktadır, diğer yandan dağıtım sistemi neredeyse on
kat daha fazla insanı istihdam eder. Dağıtım ağı nihai tüketiciler için çok önemlidir ve onlar açısından
yerel dağıtım ağında herhangi bir kusur kabul edilebilir değildir. Ancak diğer yandan dağıtım
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şebekeleri ulusal olarak çok fazla stratejik değildir. Gaz şebekesinin oluşturulması aşamasında, hangi
tüketici ile ve ne zaman bağlantı kurulacak konularında alınması gereken kararlar vardır. Bu
farklılıkların sonucu olarak, sistemin kalan kısmı özelleştirilmiş olsa bile, iletim bazen kamu
mülkiyetine ait stratejik milli bir varlık olarak görülmüştür,
İletim şebekesinin stratejik doğasının, düzenleme açısından da sonuçları vardır. Düzenleyiciler tam
bilgiye sahip değillerdir ve şebeke tarifelerini hazırlarken bir denge kurmak zorundadır. Belirlenen
hedef yeterince katı olmalıdır ki şirketleri olabildikleri kadar verimli olmaya zorlasın ve sistemin
güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeterince kaynak olmaması riski nedeniyle de çok da
sert olmamalıdır, Şunu söylemek herhalde abartı olmaz, bir düzenleyicinin çok hoşgörülü
davranmadıklarını bildiği tek zaman,sistemin ya da mal sahiplerinin batmaktan şikayet ettiği
zamandır. Görülüyor ki iletim bakımından, düzenleyici şebekenin güvenliğinin tehlikeye girmesini
önlemek için şebeke sahibinin lehine hata yapması gerekmektedir. Şebeke sahibi için aşırı kar
(özellikle kamu malı ise) ya da verim için baskıyı arttırmamak, şebeke başarızlığını azaltmak için
ödenmesi gereken küçük bir bedel olabilir.
Düzenleyiciler, uluslararası emsalleri tarafından başarılmış maliyet düşürme işleminin benzerini
yapmak ya da liberizasyonun işlediğini göstermek çabası içinde, şebeke fiyatlarını sürdürülebilir
seviyelerinin altına indirmeye çalışmış olabilirler. Şebekeler, sistem güvenliği için küçük ilgisizlik
işaretleri ile sadece birkaç yıl ihmal edilebilir, ama bu yolla şebeke fiyatlarına baskı yapmak, kısa
vadede tüketiciler için fayda sağlayabilir, uzun vadede de ise tüketiciler kısa vade kazançlarını çok
ağır bir şekilde ödeyebilirler. Daha özel bir konu ise mülkiyet istikrarsızlığıdır, eğer şebekeler
tamamen ayrıştırılmış ise. İngiltere’de bazı dağıtım ağları, birkaç yılda bazı mülkiyet değişiklikleri
yaşadılar. Yeni sahipleri tarafından bu şirketlerin, şirketin sadece hakkı olan varlıkları kullanmadığını,
yasal seviyelerin üzerinde tasarruf sağlayabileceklerini ve belli etmeden kısa vadeli yüksek kârlar için
satış yapmayı planlayabilecekleri özellikle göz önünde bulundurulmalı bu şirketler izlenmelidir.
5.3.3. Sistem operasyonları ve mülkiyet varlıkları
İlk Yönergeden itibaren, şebekelerin mülkiyeti ve operasyonu arasındaki ayrım kesin değildir. Eğer
amaç, şebekelere eşit ve adil erişim sağlamak ise, şebekeyi kontrol eden ve daha alakalı olan – iletim
sistemi operatörü- (TSO/İSO) ve dağıtım sistemi operatörüdür (DSO) - , şebekenin sahibi değil. Fakat,
Komisyon bu ayrımın sonuçlarını hiçbir zaman tam olarak araştırmamıştır.
T/İSO fonksiyonu çok az sayıda personel istihdam eder (onlarca çalışan) ve bütünleşmiş bir şirketten
bu fonksiyonun ayrışımı, tüm ticari faaliyetleri ayrıştırmaktan daha az pahalıdır. DSO’lar bakımından
ise daha az kanıt vardır, yalnız şöyle olması muhtemel görünüyor; sistemden bağımsız bir DSO küçük
bir organizasyondur ve geleneksel dağıtım şirketlerinin, dağıtım ve perakende satış gibi ayrışımının
engellenen maliyeti de çok önemli olur. Bölüm 10.4’te, EUGM’in ayrışım hakkındaki görüşlerini daha
detaylı inceleyeceğiz.
5.3.4. Şebekelerin ayrışımının sonuçları
Komisyonunun, şebekelerin mülkiyet ayrıştırmasını öngören görünürdeki kararı, varolan kuralların
2004’ten bu yana sadece ulusal hukuklarda bulunduğunun kabul edildiği düşünüldüğünde, tam
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oluşmamış gibi görünüyor, Önemli sayıdaki üye devlet, özellikle gaz sektöründe ve dağıtım
şebekelerinde henüz yasal ayrışımı yürürlüğe koymadı. Pratik açıdan bakıldığında, eğer yasal ayrışım
şebekelere adil erişim sağlayacaksa ve ek olarak, mülkiyet ayrışımının olası dezavantajlarını, ekstra
maliyetler, ölçek ekonomisi kaybı ve mülkiyet istikrarsızlığı gibi, değerlendirecek zaman
sağlayacaksa bu ayrışım mantıklı görünüyor. Bu düşüncelerin ışığında Avrupa Birliği Enerji Konseyi
‘mülkiyet ayrışımını’ açıkça desteklemiyor olabilir. Bu, mülkiyet ayrışımı için siyasi destek
eksikliğinin belirtisi olarak yorumlanan bir karardır.10
İngiltere, bazı İskandinav piyasaları, İspanya ve Hollanda’dan gelen bulgular, hepsinin ayrışmış
elektrik iletim şirketlerine uzun zamandır sahip olması ve İngiltere’nin on yıldan fazla bir zamandan
beri ayrışmış gaz iletim şirketine sahip olması ayrışmış iletim şirketlerinin çalıştığına kanıttır. Dağıtım
şirketleri için kanıtlar bu kadar güçlü değildir. İngiltere gaz dağıtım sektörü 10 yıldan beri ayrışmış
iken, aslında bütünleşmiş bir iletim/dağıtım şirketinin 2004’e kadar bir parçasıydı, ayrıca 5 yıldan beri
ayrışmış elektrik dağıtım şirketlerine sahiptir. O zamandan beri birkaç bölge, şebekeden bağımsız gaz
dağıtım şirketi olarak işliyor. Yani bu durum elektrik ve gaz sektöründe, ayrışmış iletim ve dağıtım
şirketleri olmasının geçerli bir uygulama olduğunu teyit etmektedir.
Henüz ayrışımını tamamlayamamış ülkeler için bağımsız DSO’lar ve İSO’lar kurma seçeneği hala
araştırmaya değer. İletim şebekelerinin stratejik doğası ve onların iyi kaynaklarla beslenme, işletilme
ve sürdürülme mecburiyeti, sistemin geri kalanı özelleştirilse bile, iletim için kamu mülkiyetinin
yeniden düşünülmesi anlamına gelebilir.
Fakat, rekabet piyasasının yaratılabileceğine dair kuvvetli deliller varsa, şebekeleri ayrıştırmak için
gerekenin yapılması için çalışılmalıdır. Eğer olmazsa, ayrıştırma da çok az bir avantaj ve ölçek kaybı,
kritik kütle kaybı ve maliyetler gibi olası dezavantajları olur.
Ayrıca, daha önceden bütünleşmiş şirketlerin ticari faaliyetlerinin öteki kısımlarına ne olur konusu vardır.
Ne tür şirketler bağımsız üretim ve perakende satış şirketleri olabilir? Bu ayrıntılı olarak aşağıdaki iki
bölümde incelenmiştir.
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6. Toptan Satış Piyasaları
Verimli toptan satış piyasalarının oluşturulmasıyla sağlanan fiyat indirimleri, elektrik ve gaz
endüstrilerindeki reformun temel sebeplerini oluşturuyordu. Gaz ve elektriğin toptan satış fiyatı genelde
enerjinin son maliyetinin yarısından fazlası kadar oluyor, öyleyse değer zincirinin bu bölümündeki herhangi
bir maliyet düşürülmesi, eğer fiyat indirimine dönüştürülürse, tüketicilere büyük fayda sağlayacaktır.
Toptan satış piyasasının verimli olabilmesi için enerjinin önemli bir miktarının spot piyasada veya spot
piyasa fiyatlarında satılması gerekir. Bu da spot piyasa fiyatının piyasa koşullarını güvenilir bir şekilde
yansıtıyor olmasını gerektirir, yani marjinal kaynaklar pahalı olduğunda yeni kapasite için yatırım
yapılmasını uyaracak ve böyle dönemlerde tüketiciyi daha az tüketmeye motive edecek şekilde olmalıdır.
Bu prensip çerçevesinde resmi (ulusal) otoritenin piyasayı izleyerek; ulusal piyasadaki arz-talep dengesini,
geleceğe dair beklenen arz ve talep seviyelerini, planlanmış veya yapım aşamasında olan ek kapasite
miktarlarını, şebekelerin kalite ve seviyesini belirleyip yansıtmasını; aynı zamanda bir ya da daha çok mal
sağlayıcının arzındaki daralma ve üst seviye talebin karşılanması için önlemler alması, Gaz Yönergesi’nin
5. Maddesi gereğince kabul edilmiştir.İlgili Otoritelerin, her yıl Komisyona, ortaya çıkan problemlerle ilgili
olarak alınan önlemleri de içeren rapor verme zorunluluğu vardır.
DG Rekabet Raporu, gazın çoğunlukla ticari olarak gizli fiyatlarla ve uzun vadeli kontratlarla alınıp
satılmasıyla gaz ve elektrik piyasasında kronik bir likidite eksikliği oluştuğunu bildiriyor. Eğer rekabetçi bir
piyasanın kurulması öngörülüyorsa, bu durum kabul edilemez çünkü piyasalar yalnız bütün bilgilerin
ulaşılabilir ve tüm işleyişlerin şeffaf olduğu ortamda çalışabilir.
İkinci EPSU Raporu’na göre eğer toptan satış piyasaları daha likidite olursa fiyatlar diğer ürün piyasalarına
göre daha değişken olur. Bunun sebebi gazın depolanma maliyetinin yüksek oluşu ve (yedek petrol stoğu
bulunduracak kadar büyük kullanıcılar hariç) kullanıcılar için gazın kısa vadede başka bir ikamesinin
(substitute) bulunmamasıdır. Bu da gazın kısa vadeli fiyat esnekliğinin düşük olduğu anlamına gelir.
Talebin arzı geçmeye yakın olduğu durumda tüketicilerin talebi hemen değiştirmesi mümkün olmayacak ve
fiyat da yeterli bir arz ve buna karşılık gelecek bir talep için hızla artarak talebin karşılanmasını
sağlayacaktır. Benzer olarak eğer fazladan kapasite (arz) varsa toptancıların çok düşük bir marjinal maliyeti
olabilir (örneğin enerjiyi al yada öde –take or pay- türü bir kontrat ile alıyor olabilirler) ve fiyatları tam
ekonomik seviyenin altına düşürmek zorunda kalabilirler çünkü marjinal maliyeti düşük fiyattan satış
yaparak karşılamak hiç satmamaktan daha tercih edilir bir durumdur. 2006 yazında öngörülen tezler gazın
spot fiyatının bazı noktalarda negatif olduğu yönündeydi. Bu fiyat değişkenliği enerjiye bağlı sanayilerin
ayakta kalmasını zorlaştıracak ve küçük (fakir) tüketici ödemek zorunda kalacağı fiyatları tahmin edemezse
bütçe planı yapması imkansız olacaktır. Benzer bir şekilde bazı küçük ve orta büyüklükteki şirketler de
bütçe planlamasına dair sorunlarla karşılaşabilir, özellikle piyasaya yeni giren şirketlerin hızla değişen
elektrik fiyatları yüzünden piyasaya giriş maliyetlerini yanlış hesaplayabileceği için bu tür bir sorun
yaşamaları mümkündür. Bireylerin ve şirketlerin en iyi fiyatı alıp maksimum kar etmeleri için tedarik
stratejileri ve enerji tedariği için uzmanlar çalıştırmak gibi diğer cari masraflarının karşılanması gerekir ki
bunların bedeli yüksek olabilir. Bu da şu anlama gelir ki, bir serbest piyasa uzun vadede tekelden daha
düşük maliyetler sağlayacak bile olsa, eğer hizmetin fiyatı enerjiye yoğun sanayi sektörleri ve küçük
tüketici için kabul edilebilir seviyede değilse, piyasa da politik olarak kabul edilemez olacaktır.
Komisyon bu sorunları çözmek üzere; piyasaya hakim firmaların hakimiyetlerini kırmak amacıyla bu
firmaların uzun vadeli kontratlara ellerinde tuttukları gazın bir kısmını piyasaya yöneltmelerini talep ederek
spot piyasa likiditesini arttırılmasına katkı sağlamak gibi rekabeti arttırıcı önlemler almıştır.
Önceki EPSU raporlarında verimli, sürdürülebilir piyasaların diğer bir deyişle fiyatları minimum
sürdürülebilir seviyelere indiren ve talebi karşılayacak yeterli arzın her zaman olmasını sağlayacak şekilde
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yatırımı tetikleyen piyasaların oluşturulmasına temel engeller olduğunu savunuyordu (bkz. Ek 3). Bunu
sebebi diğer ürün piyasalarının aksine elektrik ve gaz piyasalarında piyasanın çalışmasını sağlayacak
depolama ve ikame kullanma olanağı gibi bazı özelliklerin olmayışıdır. En temel sorun gaz ve elektrik
kaynağı için yapılan yatırım milyarlarca EURO ya mal olabilir ve eğer bu maliyeti karşılayacak fiyatlarda
bir elektrik ve gaz piyasasını garantisi yoksa böylesi bir maliyetin riski kabul edilemez veya yatırımın risk
primi (risk premium) yatırımı engelleyecek kadar pahalı olabilir.
Gaz ithalatçıları ve toptan alıcılar için bu riski hafifletmenin en belirgin yolu üreticilerle uzun vadeli
kontratlar yapmaktır. Son tüketicilerin büyük olanları için bir yıl kadar bir süre için sözleşme yapılabilir, öte
yandan küçük tüketicinin düzenli olarak değişikliğe gitmesi pek olası değildir (bu nokta aşağıda
açıklanacak). Bu gazı kaynağından alan şirketin ticari riskini azaltır ve toptancılar için hayatı daha
kolaylaştırır ama reform meselesine de darbe vurur çünkü böylece asıl rekabet alanı baypas edilmiş olur.
7. Perakende Piyasaları
7.1. Uygulama
Tablo 2. Perakende Rekabetinin Uygulaması % ... Açık Piyasa
Eski ‘16’ülke
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Lüxemburg
Hollanda
Portekiz
İspanya
İsveç
İngiltere
Norveç
Doğu Avrupa 2004
Estonya
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek Cum.
Slovakya
Macaristan
Slovenya
Ada Devletler 2004
Kıbrıs
Malta
Doğu Avrupa 2007
Bulgaristan
Romanya

Elektrik

Gaz

100
90
100
100
70
100
62
56*
79
57*
100
100
100
100
100
100

100
90
100
70
100
86*
100
72*
100
100
50*
100
-

10*
76
52*
47*
66
67
66

95
0*
70*
34*
0
34*
69
91

35*
0*

-

22
33

82
40

Kaynak: European Commission (2005) ‘Technical Annexes to the Report from the Commission on the Implementation of the Gas and
Electricity Internal Market’ {COM(2004)863 final}, Brussels.
http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/doc/4/sec_2004_1720_en.pdf
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Notes
1. * işaretli ülkeler 2004 yılı itibarı ile piyasalarını mesken tüketicileri dışındakilere açmayanlardır.
2. İsveç gaz piyasasını mesken tüketicileri dışındakilere (%95 oranda) 1 Ocak 2005 te açtı.
3. Belçikda, Flanders bölgesinde tam açık bir piyasa var, ama Wallonia ve Brüksel bölgesinde sadece
mesken tüketicileri dışındakilere kapalı.
Tablo 2 elektrik ve gaz sektöründe 2005 yılı itibarı ile perakende rekabetinin uygulamasını gösteriyor.
EUGM tam perakende rekabetini uygulaması gereken çok sayıda ülkenin öngörülen tarih olan
Temmuz 2007’ye kadar bunu başarabileceğinden kuşkulu11:
Bu son aşamaya ulaşılması için çözülmesi gereken çok sayıda önemli sorun var. Ülkelerde yapılan
incelemeler 2007’deki tam piyasa açılışı için hazırlıkların iyi seviyede olmadığı bir çok üye ülke
olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yürütülen bir sektör araştırması da dağıtım aşamasında da çok
ciddi sorunlar olduğu tezini destekliyor.
Bu yorum, tüketicinin manevra yapmasına (tüketimde değişikliğe gitmesine) olanak tanımak için
gerekli olan sistemlerin; İngiltere deneyimi üzerindeki eski EPSU raporlarında da belirtildiği üzere,
karmaşık, pahalı ve problemli olmaya meyilli olduğunu göstermekle birlikte, bu konuda kesin yorum
yapmak için henüz erken olduğu da söylenebilir.

7.2. Perakende Rekabetinin Faydaları
Önceki EPSU raporları tüketici rekabetine izin vermenin fiyatlar üzerindeki etkisinin çok küçük
olacağını iddia ediyordu. Tipik olarak, düzenlenmiş bir piyasada enerji arzı sağlayanların maliyetleri(
faturanın okunması, faturanın gönderilmesi gibi hizmetlerin karşılığı olarak) küçük tüketicinin
faturasının %5’inden fazlası olamaz, bu büyük tüketici için daha düşük bir orandadır. Toptan satış
piyasası şeffaf ve verimli ise gazın satın alma fiyatı tüm perakendeciler için eşit olacaktır, nakil ve
dağıtım masrafları da aynı olacağından tüm perakendeciler sadece fiyatın %5’i için rekabet ediyor
olacaktır. Perakendeci rekabetinin tüketiciler için sembolik önemi şudur: eğer tüketiciler mal
sağlayıcını hizmetinden memnun değillerse başka herhangi bir perakendeciden enerjisini satın alarak
onu cezalandırabilirler.
Farklı mal sağlayıcılar arasında çok ciddi fiyat farklılıkları varsa bunun sebebi toptan ve perakende
pazarında oluşan piyasa yetersiz oluşumudur. Toptan satış piyasasında bunun olmasının sebebi piyasa
dışı gizli ve uzun dönemli sözleşmelerin piyasaya egemen olmasıdır. Bu da piyasa fiyatının
güvenilmez ve sözleşmedeki fiyattan ciddi oranda farklı olabileceği anlamına gelir. Perakende
piyasası, ancak tüketicinin manevra kabiliyetinin perakendeciyi mümkün olan en düşük fiyatı
sağlamak zorunda bırakacak kadar güçlü bir tehdit olduğu zaman verimli olabilir. Bu da
Komisyon’un, tüketicilerin hizmet sağlayıcılar arasında değişikliğe gitme oranını, piyasanın verimli
çalıştığının bir göstergesi olarak kabul etmesinin bir yanlış bir değerlendirme olduğunu
göstermektedir. Eğer piyasalar verimli olarak çalışırsa, tüketiciler hizmet sağlayıcılar arasında
değişime gitmenin bu sağlayıcılar için oluşturacağı tehdidin onları en düşük fiyatı kabul etmeye
zorlayacağını bileceklerinden değişime çok fazla gerek kalmadan uygun fiyatlar oluşacaktır.
Önceki EPSU raporlarına göre tüm tüketicileri perakende rekabetinin içine atmak sorumsuzluktu,
çünkü bu tüketicileri satın alma kabiliyetlerini büyük şirketlerle (örneğin bir alüminyum eritme şirketi
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gibi) yarıştırmak durumunda bırakıyordu. Bu küçük tüketicinin asla kazanamayacağı adil olmayan bir
yarıştır ve sonucu da, küçük tüketici için fiyatların (masrafların adilane dağıtımının garantisi olan)
düzenleyici bir kurum tarafından belirlendiği durumdan çok daha fazla yükselmesi olacaktır. Ayrıca
yine önceki raporlara göre Komisyon, perakende rekabetine izin vermenin maliyeti olduğu gerçeğini
asla kabul etmedi. Bu maliyetler:
Tüketicilerin hizmet sağlayıcılar arasında değişikliğe gitmesine izin verecek bir sistemin
kurulması ve çalıştırılmasının maliyeti. İngiltere de elektrik için bu maliyet yılda 250 milyon €
kadardır, ve
Şirketlerin pazarlama maliyetleri; Şirketler reklam vermezlerse yeni müşteri çekemeyecekler
ve bu masraf da kaçınılmaz olarak tüketici tarafından karşılanacaktır;
Eğer rekabetin sağladığı fayda, getirdiği maliyeti aşmıyorsa rekabet yaratılması anlamlı ve geçerlidir.
Önceki bölümde de belirtildiği gibi, Avrupa’da toptan ve perakende faaliyetlerinin perakendecilerin
sahip olduğu prosedürler yoluyla veya perakendeciler ve üreticiler arasındaki sözleşmeler yoluyla
birleştirilmesi yönünde güçlü bir eğilim var. Bu şirketlerin koşulları önceden kestirilemeyen bir
piyasaya maruz kalması riskini azaltacaktır. İşin perakende kısmı için bu şu anlama geliyor: eğer
toptan fiyatları beklenmedik bir şekilde hızla yükselirse, şirket tüketicilerine yansıtamayacağı enerji
satın alma maliyetlerine maruz kalmayacaktır.
8. Perakende ve Toptan Satış Şebekelerinin Ayrıştırılması
İngiltere’de 1990’daki elektrik endüstrisi reformu tasarlandığı zaman, şirketler için perakendeyi ve
üretimi entegre hale getirmenin çekiciliği göz önünde bulundurulmuştu. İlk İngiliz modeli
perakendecilerin üretim, üreticilerin de perakende faaliyetlerine yönelmesine sıkı sınırlamalar
getirmişti. Aslında İngiliz modelini taklit eden Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde üreticilerin
perakende, perakendecilerin de üretim faaliyetlere girişmesi yasa dışı ilan edilmişti. Genel kabul şu
yöndeydi: eğer kendi tüketicisine mal sağlayan üreticiler piyasaya hakim olursa toptan satış piyasası
yersiz olacak ve reformların asıl amacına büyük oranda ulaşılamamış olacaktı.
1996’da İngiltere’de üreticiler perakendecileri devralmak istediğinde İngiliz hükümeti bu satışları
engellemişti.. Ne var ki, iki yıl sonra Hükümet bu konudaki pozisyonunu değiştirdi ve 2-3 yıl içinde
birleşik (entegre) haldeki üretici-perakendeciler tüm sisteme hakim oldu. Bu şirketler hızlı ve güçlü
bir şekilde gaz perakendesi işine geçtiler ve önder gaz şirketi de elektrik perakendesine girdi, böylece
perakende aşamasında elektrik ve gaz tam olarak entegre hale gelmiş oldu. Sonuç olarak İngiliz
elektrik ve gaz toptan satış piyasalarında likidite en düşük seviyeye indi ve elektrik ve gaz piyasalarına
6 büyük entegre şirket hakim oldu. Rekabetçi bir bakış açısından verimli bir toptan satış piyasasının
eksikliği kötü bir neticedir. Bu durumda görev son tüketiciye düşüyor: şirketlerin rekabet eder bir
şekilde çalışmasını sağlamak için devamlı olarak ve amansızca en ucuz ürünü veren hizmet
sağlayıcısına geçiş yapmaları gerekiyor. Büyük tüketiciler bu devamlı değişimi gerçekleştirmek için
gerekli kabiliyet, teşvik ve kaynaklara sahiptir ve eğer rekabetçi bir hizmet sağlayıcılar alanı mevcut
ise bu rekabetten faydalanacaklardır. Fakat eğer arz dar ise ve toptan satış fiyatları artarsa bu fayda
tersine dönebilir çünkü bu durumda faturalarının (küçük tüketiciye oranla) daha büyük bir bölümü
üretimden kaynaklanacak ve yaptıkları sözleşmelerinin de spot fiyatlarına endeksli olma ihtimali
yüksek olacaktır. Küçük tüketiciler ise rekabetçi olmayan bir oligopol ile karşı karşıya kalacaklardır.
Toptan satışı atlamanın (by-pass etmenin) asıl avantajı arzın güven altına alınmasıdır. Son tüketicileri
olan bir şirketin talebi karşılayacak yeterli arz olduğunu emniyete alması onu için bir avantajdır.
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Toptan satış piyasalarını by-pass etmenin oluşturacağı riske EUGM’in pek önem vermemesi dikkate
değer. Yönergeler hiç bir zaman toptan satış ve perakendenin entegrasyonuna kısıtlama getirmediler,
bu konudan yalnız DG Rekabet Kurumu’nun 2006’daki ön raporunda bahsediliyordu.12 DG Rekabet
Kurumu’nun nihai raporunda perakende ve toptan satış piyasalarının entegrasyonu konusu hafifsenmiş
ve daha çok şebekelerin yeterince ayrıştırılmaması konusuna vurgu yapılmıştır. (bkz. Bölüm 11)
8.1. Birleşik (Entegre) Olmayan Üreticiler ve Toptan Alıcılar Oluşturmanın Etkileri
Rekabetçi bir bakış açısından toptancı ve perakendecileri ayrı tutmaya zorlamak ve uzun vadeli
sözleşmeleri kısıtlamak için güçlü bir gerekçe var. Ancak bu konuda bir yargıya varmak için bu
şirketleri ayrılmaya zorlamanın ve şebekelerin ayrıştırılmasının sonuçlarına bakmamız gerekiyor.
Tek başına bir perakende şirketi istikrarsız olacaktır. Bir sistem ne kadar rekabetçi görünürse
görünsün eğer sistemdeki mal ve hizmet sağlayıcıların iflas etmesi olasılığı yüksek ise tüketicilerin
güven duygusuna sahip olması beklenemez. Salt perakende işi yapan bir şirketin sahip olduğu maddi
varlıklar göz ardı edilebilir ve ayakta kalmak için bel bağladığı şey de ya marka sadakati ya da
piyasadaki en ucuz mal sağlayıcı olmaktır. 5 – 10 yıl önce birden fazla sektörde çalışan salt
perakendeci şirketler (Örneğin İngiliz şirketi Centrica) kurma girişimi olmuştu. Fakat enerjiyle ilgili
olmayan sektörler (Telekomunikasyon, Finans, Kablo Servisi) enerji ile pak uyumlu değildi ve bu
girişimler kısa ömürlü oldu. Centrica, enerji dışında kalan tüm faaliyetlerini durdurdu ve enerji ve gaz
üretimine girerek toptan ve perakendeyi entegre hale getirdi.
Perakende ve dağıtımın entegre olmasına izin vermek belli oranda istikrar sağlayabilir ve toptan ve
perakendenin entegrasyonun da olduğu gibi rekabete ciddi zarar vermez. Tek başına perakendeciler
ancak piyasa payları çok büyük olduğunda ve rekabetin, piyasa paylarını kaybetme ve karsız fiyatların
oluşma riskini düşürecek kadar, az olduğu zaman sürdürülebilir şirketler olabilirler.
İngiliz Hükümeti’nin ve Komisyon’un perakende ve toptan satışın ayrıştırılması konusunda geri adım
atmalarının sebebi belki de bu tür bir ayrımı zorunlu kılmanın sonuçlarını anlamış olmalarından
kaynaklanıyordu.
9. Şirket Birleşmesi (Konsantrasyonu)
Elektrik sektöründe, Yönergeler öyle büyük şirket birleşmelerine yol açtı ki bütün Avrupa piyasası
E.ON, RWE, EDF ve ENEL gibi bir kaç şirket tarafından kontrol edilmiş durumda. Bu şirketler
mümkün olan her yerde gaz işine girdiler ve sonunda İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde
işlerin downstream (NOT: Downstream kelimesi burada üretim faaliyetinin sonraki aşamalarını
anlatmak için kullanılmıştır, ilgili konuda gazın veya enerjinin üretiminden başlayıp sona doğru
gidildiğine göre Downstream daha çok satış ve pazarlamayı işaret ediyor.) kısmı etkin olarak
birleştirildi. İtalya (ENI), İspanya (Gas Natural), Fransa (GDF) gibi ulusal şirketlerin egemen olduğu
ülkelerde ise sektörler hala büyük oranda ayrı durumda. Ama bu şirketlerde de, elektrik sektörüne
doğru güçlü bir hareketlenme var ve buralarda da sektörlerin birleşmesi sadece kısa bir zaman
meselesi.
Entegre şirketlerin birleşeceği önceden tahmin edilebilirdi ve Komisyon her ne kadar bunun
oluşturacağı riskleri kabul etmiş olsa da , birleşmeyi önlemek için çok az şey yapıldı. Nisan 2007’de
her biri bir ya da daha çok önemli rakibi ortadan kaldıracak şekilde 4 büyük şirket devri ya da şirket
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birleşmesi gerçekleşme yolundaydı. Uzun bir mücadeleden sonra en büyük Alman elektrik ve gaz
şirketi (Ruhrgas’ın sahibi) E.ON sonunda en büyük İspanyol şirket Endesa’yı almaktan vazgeçti ve
şimdi Endesa’nın en büyük İtalyan elektrik şirketi olan ENEL tarafından alınması bekleniyor. Başka
bir büyük İspanyol enerji şirketi olan Iberdrola’nın Avrupa’ya hakim 6 şirketten biri olan Scottish
Power’ı alması bekleniyor.
Fransız şirketi Suez ve Belçika enerji şirketleri Electrabel ve Distrigaz’ın birleşmesi 2007’de
tamamlanabilir. Hollanda’nın en büyük iki enerji şirketi olan Essent ve Nuon’un birleşmeleri 1 Şubat
2007’de karara bağlandı ve Avrupa’daki en büyük 10 enerji şirketlerinden birini ortaya çıkaracak.
Bu anlaşmalarla ilgili ilginç bir konu da ulusal hükümetlerin ve Komisyon’un ulusal açıdan önemli bir
şirketin yabancılar tarafından devralınması karşısındaki tutumlarıdır. Komisyon şirketlerin
mülkiyetlerinde ulusal kökenleri dolayısıyla uygulanan her türlü kısıtlamaya ısrarlı olarak karşı
çıkıyor. Ulusal hükümetler ise büyük şirketlerin yabancıların eline geçmesine genellikle tereddütlü
yaklaşıyorlar. Bu tutum genellikle küçük düşürücü bir şekilde milli şovenizm olarak görülüyor.
Enerjinin stratejik bir kaynak olmasından dolayı, hükümetin güvenilir ve erişilebilir arzın
sağlanabilmesi için baskı yapabilme olanağının olması gerektiğini ve ulusal bir şirketin bu baskıya
ulus ötesi bir şirketten daha duyarlı olacağı yönündeki alternatif bakış açısı ise nadiren dile getiriliyor.
Komisyon, İspanyol Hükümetinin bu ülkenin elektrik şirketi Endesa için yapılan tekliflerden en büyük
İspanyol gaz şirketi olan Gas Natural’in teklifini Alman şirketi E.ON’un teklifine karşı kayırmasına
sert bir şekilde karşı çıktı. Ayrıca Komisyon, İtalyan ENEL’in kısmi olarak özelleştirilen Fransız gaz
şirketi GDF için teklif yapmayı değerlendirdiği sırada Fransa’yı sorguladı. Fransa Hükümeti Fransız
şirketi Suez’in teklifini kayırıyor gibi gözükse de , Komisyon sonunda hükümetin müdahil olmadığına
ikna oldu. Birleşik Krallık hükümeti özelleştirilen enerji şirketlerinin devri konusunda iyimserdi ve
sonuçta 6 büyük şirketin 3’ü yabancıların oldu (EDF, E.ON ve RWE tarafından alındı). Açıkçası
hükümet İngiliz kökenli kalan şirketlerden biri olan Scottish Power’ın İspanyol Iberdrola tarafından
alınması konusunda endişeli değil ve rekabetçi piyasalarda çalışan diğer iki İngiliz şirketi (Scottish &
and Southern Energy ve Centrica ) de kısa vadede devralınmaya adaylar. Hatta Elektrik ve gaz iletim
şebekelerini elinde bulunduran büyük şebeke şirketi National Grid Transco bile devralınmaya aday.
Öte yandan, çelişkili olarak Birleşik Krallık hükümeti British Gas’ın perakende kolu olan Centrica’nın
Gazprom tarafından alınmasının sorun yaratacağını bildirdi, yani hükümetin bu konudaki tutumu
muğlak gözüküyor.
Doğu Avrupa’da belli başlı şirketler büyük Batı Avrupa şirketleri tarafından devralındı, özellikle
E.ON, RWE ve GDF tarafından. Bazı ülkeler (Çek Cumhuriyeti’nde CEZ, Macaristan’da Mol
örneklerinde olduğu gibi) ulusal şirketleri desteklemeyi denediler ve bu şirketler bazı bölgesel satın
almalar gerçekleştirdiler ama bunların yeterince güçlü olmadıkları için Batı Avrupa’ya doğru
yayılmaları pek olası değil.
İleriye dair öngörülen vizyon Avrupa elektrik ve gaz piyasasının yakında EDF, RWE ve E.ON gibi bir
avuç şirket tarafından domine edileceği yönünde ve ENEL, Vattenfall, Iberdrola ve Suez gibi diğer
şirketler de ayakta kalmaya yetecek kadar büyümek amacındalar. Eğer Şubat 2007’de başlayan devir
müzakereleri başarıyla tamamlanırsa Avrupa piyasasını domine eden ‘Yedi Kardeşler’13 muvaffak
olacaklar.14
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10 Gaz İçin Özel Düzenlemeler
Esasen elektrik ve gaz yönergeleri özdeştir fakat birkaç alanda elektrik ve gazın belli özelliklerini
yansıtan farklılıklar vardır.
10.1. Arzın Güvenliği
Gaz Yönergesi (Madde 5)15:
Üye ülkeler arz konularının güvenliğini gözetmeyi temin etmelidirler. Üye ülkeler uygun gördükleri
yerde bu görevi 5. maddede de belirtilen düzenleyici otoritelere devredebilirler. Bu gözetme işlemi,
bilhassa, hem ulusal piyasadaki arz/talep dengesini, gelecekte beklenen talep miktarını ve elde mevcut
olan arzı, planlanan veya planlanmış tahmini ek kapasiteyi ve şebekelerin devamlılığının düzeyi ile
kalitesini karşılamalı hem de en yüksek talep miktarını karşılamayı ve bir veya daha fazla mal
sağlayıcısının eksikliği durumuyla baş edebilmeyi düzenlemelidir. Her yıl en geç 31 temmuzda,
otoriteler hem bütün bu konuların gözetiminden elde edilen bulguları hem de alınmış ya da alınması
tasarlanan önlemleri belirten bir rapor yayınlamalı ve bu raporu Komisyona göndermelidirler.
Otoriteler:
“Her yıl en geç 31 temmuzda, hem bütün bu konuların gözetiminden
elde edilen bulguları hem de alınmış ya da alınması tasarlanan önlemleri belirten
bir rapor yayınlamalı ve bu raporu Komisyona göndermelidirler.”
Bu, enerji arzlarının ve şebekelerin bakımının birbirine girdiği çok karmaşık yasal bir durumdur. Eğer
arz güvenliğini garanti eden yeterli miktarda gaz varsa, spot piyasasında alım veya satım için cok az
gaz olacaktır. “Şebekenin devamlılığının düzeyini ve güvenliğini” garanti etme, herhangi bir
düzenleyicinin yerine getirilmesini bekleyeceği temel bir gereksinim gibi görünmektedir ve bunun
neden Yönergede belirtilmesine gerek duyulduğu açık değildir.
10.2 Açık Erişimden Muafiyetler
Gaz Yönergesinin 22. bendi daha büyük yeni gaz altyapısını, bağlantı birimleri, LNG terminalleri ve
depo tesisleri gibi, Yönergenin açık kullanımla ilgili hükümlerinden aşağıda belirtilen durumlar için
muaf tutar.
“Yapılan yatırım gaz arzındaki rekabeti ve arzın güvenliğini geliştirmelidir.
Yatırıma bağlı riskin seviyesi o kadar yüksek ki bir muafiyet verilmedikçe yatırım
yapılmaz
Alt yapı, en azından hukuksallığı bakımından alt yapıyı inşa edecek işletmecilerden ayrı
tüzel veya gerçek kişilere ait olmalıdır.
Giderler bu altyapıdan yararlananlara yüklenir.
Muafiyet rekabete veya iç gaz piyasasının işleyişine yada alt yapının bağlı olduğu sistemin
işleyişine zarar vermez”
UEGM’nin araştırmalarına göre bu hükümler gaz ithalatı yapısındaki yatırımlara izin verildiği bazı
durumlarda etkili olmuştur16.Fakat,araştırma yeni altyapıya yapılan yatırımların piyasa sinyalleri
tarafından ne kadar uyarıldığı ve muafiyetin getirdiği avantajların ne derece etkili olduğu hakkında
herhangi bir bilgi vermemektedir.
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Arz yasaları güvenliği ile birlikte bu muafiyetler piyasalara Komisyonun kararsızlıkları olduğunu
hakkında bilgi verir. Komisyon piyasaların bütün yatırım ve arz güvenliği sorunlarını çözeceğini iddia
emekte ve buna inanmaktadır fakat bir taraftan da bunu test edebilecek öz güvenden yoksundur.
Görünen odur ki, piyasaların çalışmasına izin verilmeyecektir çünkü muafiyetler ve yasalar piyasa
katılımcılarının, arzların güvenliği konusunda kaygılanmamaları gerektiği anlamına gelmektedir ve
ulusal otoriteler her zaman herhangi bir problem baş gösterdiğinde piyasalara müdahil olacaklardır.
11. UEGM’nin pozisyonu
Ocak 2007’de EUGM, elektrikte ve gazda Avrupa tek piyasası için beklentilerinin analizini
yayınladı17.
11.1. Arzın güvenliği
Aşağıda da tartışıldığı gibi, Komisyon çare olarak, piyasaların, arzın güvenliğini sağlamak dahil,
herşeyi çözeceğine inanıyorlar. Komisyon18:
‘Verimi arttırmaya ek olarak, iç piyasa, arzın güvenliğinin amaçlarına son derecede katkıda
bulunur. Genel kurallarıyla elektrik ve gaz için geniş bir AB piyasasının beklentileri yeni
yatırım için çok güçlü bir teşviktir.’
Demektedir.
Bunu kanıtlamak zordur. Serbest bir piyasada, serbest giriş ve çıkış vardır, tam rekabet ile, ve hiçbir
şirketin arzın güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğu yoktur. Eğer piyasa sektörün karlılığını
küçümserse, arz güvenliği sorunlarına yol açan yetersiz gaz alımı kontratları imzalanabilir. Eğer
piyasa karlılığı fazla tahmin ederse, arz fazlası meydana gelir. Aşırı-yatırım ve az-yatırım örnekleri
birçok mal piyasasında görülmektedir, fakat diğer mal piyasalarından farklı olarak, gaz kıtlığı
katlanılabilir bir durum değildir. Daha önceki EPSU çalışması, yüksek fiyat kararsızlığının, kısa vadeli
toptan satış piyasasının birinci-fiyat ayarlama alanı yapılma çabalarının önlenemez sonucu olduğunu
göstermeye çalışmıştır19. Perakende piyasası eğer gerçekten rekabetçi ise bu fiyat kararsızlığının
kaçınılmaz olarak tüketici fiyatlarının kararsızlığına yansıyacağını, ve bu kararsızlığın tüketiciler için,
özellikle enerji yoğun sanayi dalları ve fakir hane halkı tüketicileri için, hayatı dayanılmaz kılacağını
tartışmıştır. Düşük fiyat dönemleri bile tüketicilere fayda sağlamayabilir. 2002’de, Britanya’da toptan
satış elektrik fiyatları ciddi bir biçimde düştüğünde, bütün bağımsız elektrik üreticileri neredeyse
iflasın eşiğine gelmiş ancak fiyatlardaki düşüşler küçük tüketicilere yansımamıştı .
UEGM şimdi toptan satış fiyatlarının kararsızlığını doğrulamaktadır20:
‘Zamana bağlı deneyim göstermişti ki, enerji toptan satış fiyatları önemli ölçüde kararsızlık
göstermektedir.’
Komisyon,bu kararsızlığın kaçınılmaz olup-olmadığını ve eğer kaçınılmazsa, tüketicilerin bununla
nasıl baş edeceğini tam olarak belirtmemiştir
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Şirketlerin yoğun rekabetin olduğu piyasalarla ilgileneceğini söylemek zordur. Şirketlerin ilk
sorumluluğu hissedarları için kârlarını arttırmaktır ve bu rekabetin kısıtlı olduğu yerlerde pazar
bulmak anlamına gelir ve markaya bağlılık gibi faktörler ile pazar paylarını koruyabilirler.Toptancı
gaz sektöründe ise markaya bağımlılık yoktur.
11.2.

Rekabet için tüketici talebi

Rekabete karşı EUGM’nin daima şaşırtan politikasının bir yönü de, enerjideki perakende rekabeti
tüketicilerin talep ettiği temel bir hak olduğuna dair tekrar tekrar belirtilen iddialarıdır.. Elektrik ve gaz
tamamen tek tip kaliteye sahip olan standart ürünlerdir ve elektrik gaz talepleri dolaylı taleplerdir ve
bunların ışığı altında bu tutumu açıklamak çok zordur. Tüketiciler elektrik ve gazı değil, enerjinin
sağladığı servisleri (ışık, ısı, yemek pişirme vb.) istemektedir. Enerji tedarikçisini seçmede herhangi
estetik bir öğe yoktur, tüketiciler genellikle rekabet hakkında şartlara göre davranır ve sadece rekabet
onlara alternatiflerinden daha ucuz, daha güvenilir ve çevresel olarak daha temiz enerji arzı
sağladığında rekabetin lehine olurlar.
Komisyon hane halkı tüketicilerinin korunması için bazı olumlu taahhütlerde bulunmuştur21
‘Ayrıca Komisyon, tüketicilerin enerji piyasasına olan güvenlerini arttırma ve piyasa
manipulasyonu riskini kısıtlama adına, hane halkı üzerindeki liberizasyonun etkilerini
belirlemek için perakende satış piyasalarını sürekli inceleyecektir.
Son olarak, Komisyon Temmuz 2007’de tam piyasa açılışı olduğunda başlıca bir bilgi verme
ve bilinçliliği artırma kampanyası başlatacaktır, ve (i) yakıt yetersizliği ile uğraşmak için, (İİ)
vatandaşlara tedarikçiler ve tedarik seçenekleri konularında yardımcı olmak için gelen
minimum bilgi seviyesini arttırmak (iii) tüketiciler arz sağlayıcıyı değiştirmek istediklerinde
bürokrasiyi azaltmak ve (iv) tüketicileri Avrupa Komisyonu direktiflerine uygun olarak haksız
satış uygulamalarından korumak.’ için Enerji Tüketicileri Tüzüğü’nü geliştirmeyi
amaçlamaktadır
Tüketicilerin enerji piyasasına güvenlerinin arttığı iddiası destekleyen bir kanıt yoktur. Tüketiciyi
koruma taahhüdü çok güzel, ama pazarla uyuşmayan önlemlerin de uygulanıp-uygulanmayacağını
görmek gerekir.
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11.3.

Fiyatlar

Birçok tüketici için, yukarda da belirtildiği gibi, elektrik ve gaz konusunda fiyat ve güvenilirlik en
önemli unsurdur. Bu nedenle Komisyon daha önceden fiyatlar hakkındaki Direktifin sözde yararlı
etkilerine büyük vurgu yapmıştır. Fakat, bulgu anekdot şeklindedir ve çok ayrıntılı bir biçimde
incelenmemiştir.22 Görülüyor ki, Komisyona göre fiyatlar düştüğünde tek olası açıklama
liberalizasyonun etkisidir ve fiyatlar arttığında ise açıklama fosil yakıt fiyatlarındaki artış ya da
düzeltilmesi gereken piyasa kusurlarıdır.
Fiyatlar üzerindeki etkileri iki farklı alana ayırarak analiz edebiliriz: sanayinin kendi iç verimliliği; ve
fosil yakıt fiyatları. Bazı kesişmeler var, mesela, verimli bir şirket ucuza çıkan bir yakıt kaynağı
seçiminde iyi olabilir, ama genelde dünya enerji fiyatları enerji şirketlerinin kontrolü altında değildir.
İlk yaklaşım olarak, gaz ve elektrik fiyatları genelde iç maliyetler (şirketlerin kontrolü altında) ve dış
maliyetler (genelde fosil yakıtlar) olarak eşitçe bölünmüştür.
İç verimlilik hakkında, Komisyon verimlilik gelişmelerinin Direktifler yapılmadan önce de var
olduğunu hiçbir zaman belirtmemiştir. İlk Elektrik Direktifinden beri, 10 yıldan sonra, iç verimliliğin
yılda yüzde iki arttığı ümit edilebilir. Bu tek başına sanayinin yüzde 18 ile kontrol ettiği fiyatları ve
yüzde 9 ile genel fiyatları düşürür. Eğer Komisyon’un fiyatlar üzerindeki kanıtlarına bakarsak23,
Komisyon’un grafiği 1997-1999 arası düşen gaz fiyatlarını gösteriyor. Gaz şimdi 1997’de olduğundan
yüzde 45 daha pahalı. Gazın toptan satış fiyatı ile ilgili olarak, perakende satış gaz fiyatlarındaki
hareketlerin ne kadar toptan satış fiyatlarına bağlı olduğunu gösteren bir değerlendirmeye esas
olabilecek bir kanıt sunulmamıştır.
Şimdi Komisyon geçmiş birkaç yılda, Yönergelerin koşullarını yerine getirmede net bir ilerleme
kaydedildiği bir zamanda fiyatların yükseldiğini tartışıyor gibi görünmektedir.Komisyon,24:
‘Liberizasyon özellikle ilk başlarda enerji arzında net olarak bazı verim artışlarına neden oldu
ve tüketicilere tasarruf sağladı,. Fakat, elektrik ve gaz toptan satış fiyatlarındaki son artışlar,
büyük ya da küçük çapta, nihai kullanıcının faturalarını yükseltti ve özellikle çok büyük
sanayi enerji kullanıcıları için şimdi daha önceki düşüşleri dengeliyor, . Bundan dolayı,
verim artışlarının tüketicilere yeterince hızlı aktarılamadığı görülüyor. Gaz ve elektrik
fiyatlarının piyasa yapısı içinde şirketlerin kararlarının direkt sonucu olmasından ziyade
gerçekten rekabetçi bir sürecin sonuçları olduğu çok şüphelidir.’demektedir.
Elektrik fiyatlarını genel olarak düşürememenin başarısızlığı ve gaz fiyatlarındaki çok büyük artışlar
(yüzde 45), daha önceki bazı indirimleri dengelemekten daha kötü gözüküyor. Son beş yılın
Direktiflerinin şartlarını yerine getirme çabaları kabul edilemez fiyat artışlarına yol açmışken; rekabet
piyasası kurmak için bu çabaları iki katına çıkarmak çok sıra dışı bir politika gibi gözüküyor.
Komisyon yeni yapının aslında verim artışları sağlamadığını idrak etmiş gözükmüyor. Verim
artışlarının varlığına bir kanıt yokken ‘verim artışlarının tüketicilere yeterince hızlı aktarılamadığını’
iddia ediyor.
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11.4. Şebeke Ayrıştırılması
EUGM raporunun büyük bir bölümü ayrıştırmaya yönelik düzenlemelerin başarısızlığının analizine
ayrılmış. Raporda Yönerge’nin uygulamasındaki altı noksanlık sıralanıyor. Bunlardan ikisi: iletim ve
dağıtım sistemi operatörlerinin ayrıştırılmasındaki yetersizlik ve bağımsızlıklarının sağlanamaması ve
üçüncü kişilerin şebekeye ayrıcalıklı erişimi, bilhassa uzun vadeli kontratlarla verilen tercihli erişim
hakkında. Rekabete engel olan on kusur arasında şunlar da sayılıyor:
Büyük ve dikey olarak entegre olmuş şirketler ticari stratejileri oluşturmak için gerekli
bilgilere ulaşmak açısından çok avantajlı durumdalar, öte yandan küçük şirketler bu bilgilere
(örneğin üretimdeki duraksamalar gibi) çok geç ulaşabiliyorlar ve zor uyum sağlıyorlar..
Bazı durumlarda dikey olarak entegre olmuş gruplarda, iletim sistem operatörlerinin temel
işlevlerinin sorumluluğunun kimde olduğuna dair kargaşalar oluyor.
İletim sistemi operatörleri (özellikle dikey bir şekilde entegre olduklarında) genellikle
rekabetçi piyasalara vesile olacak koşullar yaratmada, örneğin ulusal ve sınır ötesi boyutta
entegrasyona olanak tanımak yerine yerelleşmiş münferit denge bölgelerinin devamını sağlayarak,
başarısız oldular. Bunun sebebi iletim sistemi operatörlerinin tamamen ayrıştırılmış olanları ve öyle
olmayanlar arasındaki güven eksikliği olabilir.
İletim sistemi operatörleri, ulus ötesi kapasiteyi yatırım veya diğer yollarla artırmak için
harekete geçmek için yavaş kalıyorlar. Bu da genellikle düzenleyici yasal çerçevenin teşvik
sağlamakta aciz kalmasından kaynaklanıyor.
İletim sistemi operatörleri ve düzenleyiciler (regülatörler) entegre piyasalar oluşturma yerine
kısa vadeli ulusal kaygılarla ilgililer. Mesela, bazı ülkelerde yoğunluk ulusal sınırlar içine
kaydırıldı ve sınır ötesi kapasiteler sınırlandı. Bazı düzenleyiciler yasal düzenlemelerde var olan
piyasa esaslı kapasite tahsisi gibi temel koşulları yerine getirmede yavaş davrandılar
EUGM örtülü olarak iletim sistemi operatörleri ve dağıtım sistemi operatörlerinin ayrıştırılmasını
onaylıyor ve yasal ayrıştırmanın yetersiz olduğuna inanıyor çünkü:25
‘Doğal olarak, yasal ayrıştırma dikey entegrasyondan kaynaklanan çıkar çatışmasını bastırmaz
çünkü şebekelerin bütün tüketicilere değil de entegre olmuş kuruluşun ticari menfaatine hizmet
eden stratejik varlıklar olarak görülmesinden kaynaklanan bir risk vardır.’
Bu kısmen şebeke sahibinin ayrımcılık yapması için hala bir teşvik olmasındandır, ama EUGM’ye
göre:26
‘ ...yatırım teşvikleri kırılmıştır. Dikey olarak bütünleşmiş şebeke operatörlerinin, (üretim ve arz
alanına girişi kolaylaştırmak gibi sonuçları olmasıyla) piyasanın genel menfaatine yönelik bir
şekilde şebeke geliştirmeleri için hiç bir niyetleri yok. Dikey olarak bütünleşmiş şirketlerin
yatırım kararlarının arz sağlayan ortak kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verme yanlısı olduğuna
dair oldukça kanıt var.’
Düzenleyici sistemin böyle sorunlarla neden ilgilenemediği açık değildir. Eğer bazı şirketlere karşı
ayrımcılık yapılıyorsa, Düzenleyici Kurum bunu engellemek için müdahale edebilmeliydi. Benzer
şekilde eğer bütünleşmiş bir grubun şebeke şirketi yeterince yatırım yapmıyorsa ya da doğru yere
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yapmıyorsa Düzenleyici onun yatırımı tamamlamaya zorlayacak ya da yatırımı yapmadığı takdirde
onu şebekeye sahip olma ve işletme hakkından mahrum edebilecek güçlere sahip olmalıydı.
İletim ve Dağıtım Sistemi Operatörlerinin işleyişini mal varlıklarının mülkiyetinden ayırma seçeneği
üzerine EUGM’nin iki ana düşüncesi var:27
‘İktisadi tecrübeler gösteriyor ki mülkiyet ayrıştırılması yatırımı teşvik etmenin en etkili yoludur
çünkü bağımsız şebeke şirketleri yatırım kararlarında arz ve üretim menfaatlerinin
çakışmasından etkilenmez. Ayrıca fazla ayrıntılı ve karmaşık düzenleyici ve idari masrafların
yükünü de hafifletmiş olur. Bağımsız sistem operatörü yaklaşımı statükoyu düzeltecektir ama
çok ayrıntılı, kapsamlı ve pahalı düzenlemeleri de gerektirecektir ve şebekelere yatırım yapmayı
engelleyen sorunlara hitap etmekte daha az etkili olacaktır.’
Ne bu iktisadi tecrübenin ne olduğu açıktır ne de uygun düzenlemenin neden bu sorunların üstesinden
külfetsiz bir yolla gelemeyeceği belirtilmiştir. Bu ifadeden doğan başka bir soru da şudur: eğer
mülkiyet ayrıştırılmasına bu kadar önem veriliyorsa; neden ilk Yönerge yalnızca hesap tutmanın
ayrıştırılmasını, ikinci Yönerge de yalnızca yasal ayrıştırmayı zorunlu kılmıştı.
Dağıtım Sistemi Operatörleri için Komisyon 100.000’den daha az müşterisi olan bütünleşmiş
perakendeci-dağıtıcıların şebekelerini yasal olarak ayrıştırmamalarına izin veren kanun hükümlerinin
revize edilmesini öneriyor. Bunun haklı gösterilmesi zor. 100.000’den az müşterisi olan şirketler
küçüktür ve genellikle kamu mülkiyetindeki şirketlerdir; rakiplerini (EDF,RWE gibi büyük şirketler)
piyasanın dışında tutabilecekleri iddiası ise zorakidir. Böyle küçük şirketleri ikiye bölmek şirketleri
daha da küçültecek ve büyük yırtıcı rakipler tarafından devralınmalarını muhtemel hale getirecektir.
Yukarıda tartışıldığı gibi, şebekesi olmayan bir perakende şirketi aşırı riskli bir iş olurdu ve kamu
kurumlarının da böyle riskli bir işe sahip olmanın kamu kaynaklarını kullanmak için kabul edilebilir
bir yol olduğuna inanması zor olurdu.
Aynı şekilde sadece şebeke işi yapan bir şirket sıkı bir şekilde denetlenecek, fiyatları ve yatırım
politikaları düzenleyici tarafından onaylanacaktır, öyleyse kamu otoriteleri böyle riskli bir işe sahip
olmakta ne fayda görecektir?
Küçük şirketler umumiyetle kamu mülkiyetindedir ve böylesi şirketlerin ucuz ve güvenilir şekilde
enerji sağlama konusunda iyi bir geçmişi vardır. Bunları piyasanın dışına atmayı öngören bir
düzenlemenin hiç bir faydası yok gibi gözüküyor. Şirketleri bölmenin ve daha fazla piyasa
konsantrasyonuna yol açmanın karşısına bu durumda ancak küçük dağıtım şebekelerine erişimde
sağlanacak küçük bir teorik gelişme koyulacaktır. Ayrıca bu, Kuzey Bölgesi, Almanya ve Belçika
örneklerinde olduğu gibi mükemmel bir sicili olan kamu mülkiyetini aşındıracaktır ki bunun için hiç
iyi bir sebep yoktur.
11.5. Düzenleme
EPSU çalışmaları düzenleyici yapıların temsil edebilirliğini eleştiriyor ve onların temsil edici
olmadığını iddia ediyordu. Örneğin bu yapılar nadiren tüketiciler, sendikalar ve çevrecileri veya
onların temsilcilerini kapsar. Belli oranda bağımsızlıkları olması gerekse de demokratik denetime açık
olma ve daha geniş bir toplumsal perspektif açısından hükümetin onların kararlarını geçersiz
kılabilmesinin de gerekli olduğuna işaret ediyor.
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EUGM bazı ülkelerdeki regülatörlerin gücünün büyüklüğünü onların yetersizliklerine işaret ederek
şiddetle eleştiriyor28, Yönerge’nin ulusal hukuka aktarılmasında büyük bir noksan olduğunu söylüyor
ve düzenleme yolunda ilerlemek için üç olası yol öneriyor:
Şimdiki yaklaşımın (ulusal düzenleyiciler) aşamalı olarak evrilmesi;
Bir Avrupa Bağımsız Düzenleyiciler Ağı (ERGEG+) ve
Topluluk seviyesinde tek bir yapı.
İlkini yetersiz olduğu için kabul etmiyor ve ikinciyi de asgari bir yaklaşım olarak tanımlıyor ve örtülü
olarak üçüncünün tercih edilir olduğunu söylüyor, yine de Komisyon kendini vardığı sonuçları açıkça
ifade edebilmeye kadir görmüyor. Tek bir düzenleyici yapı ortaya büyük temsil, hesap verebilirlik ve
egemenlik sorunları çıkarır ki bunlar bu makalenin kapsamı dışındadır. Halihazırda tüketiciler zaten
ulusal düzenleyici yapılardan uzaklar ve vatandaşların sesini duyurma ihtimali çok düşük,
düzenleyiciler de genellikle parlamentonun incelemesine konu olmuyorlar.
Pratik bir bakış açısından, tek bir yapı eğer tüm ülkelerdeki piyasa koşullarını anlamak için yeterli
kaynak ve kabiliyete sahip olacaksa muhtemelen heybetli ve hantal bir yapı olacaktır. Örneğin
2006’da İngiliz gaz ve elektrik düzenleyici yapısının 275 elemanı ve 75 milyon pound civarında bir
bütçesi vardı. Mantıksal olarak 27 üye ülke ile uğraşmak için tek bir Avrupa düzenleyicisinin bunun
on katı kadar eleman ve bütçeye ihtiyacı olacaktır.
EUGM’nin bu düzenleyici yapıların boyutu ile ilgili argümanı da karmakarışık:29
‘Ayrıştırma ve düzenleme arasında bir ilişki var. Mülkiyet ayrıştırmasının olmadığı
piyasalarda daha detaylı, karmaşık ve sıkı düzenlemelere ihtiyaç var.”
Bu iddiayı varolan düzenleyici yapıların deneyimi ile bağdaştırmak zor. Birleşik Krallık şebekelerin
ayrıştırılması konusunda en gelişmiş ülke.Gaz iletim sistemi operatörü ve dağıtım sistemi operatörü ve
elektrik iletim sistemi operatörlüğü mülkiyet ayrışmasına tabi.Elektrik dağıtım sistem operatörlüğünün
yarısı da sahiplik açısından ayrıştırılmış durumda.Fakat Komisyonun 2003 raporuna göre bu
ülkedeki(Kuzey İrlanda hariç) düzenleyici yapının 300’den fazla elemanı ve yıllık 57 milyon pound
civarında yıllık bütçesi var. Personel sayısı buna en yakın olan Polonya’nın 250 elemanı var ama 7
milyon pound bütçesi var. Bütçesi en yakın olan İspanya’nın 21 milyon pound bütçesi(İngiltere’deki
bütçenin %37’si) ama 187 elemanı var. Ayrıca İspanya’daki şebeke ayrıştırması da diğer ülkelerin
çoğundan daha ilerde.
11.6 Pazarların Haciz altına Alınması
Rekabet Genel Müdürlüğünün Şubat 2006 tarihli Ön Raporunun önemli sonuçlarından biri,tam çalışan
bir iç enerji pazarına yönelik başlıca engellerden birinin “Dikey Pazar Hacizleri” olduğu tespitidir.
“Pazar Hacizleri” ifadesi,haczin süresi içinde ödenmeyen bir alacaktan ötürü borçluyu borcun tahsili
amacıyla uygulanan bir işlem olduğu göz önüne alındığında alışık olunmayan bir kullanımıdır.Ancak
söz konusu olan,”ihtiyati haciz” ise,bu da toptancı piyasaların bypass edilmesi anlamına
gelmektedir.Gaz sektöründe,uzun dönemli ithalat/temin anlaşmalarının varlığı nedeniyle,yeni
oyuncuların pazara girmesine imkan tanınmamasıdır.
EUGM uzun vadeli gaz alım sözleşmelerine değinirken,elektrik sektöründe üretim ve perakende
faaliyetlerinin bütünleşmesinde tamamen sessiz kalmaktadır.Oysa gaz sektörü için çelişkili düşünceler
öne sürmektedir.” Önceden yapılması gereken yatırımlar nedeniyle ve düşük maliyetli enerji
girdilerini sağlamak için bu uzun dönemli sözleşmeler önemli rol oynamaktadır”
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demektedir.Kısacası,eğer güvenilir bir pazar yok ise,hiçbir gaz üreticisi yeni gaz arzı için milyarlarca
Euro harcama riskini almayacaktır.Devamla:”Ancak,bu tarz sözleşmeler tüketime kadar yansımakta ve
dağıtım/tüketim sektörlerinin öncelikli iletim anlaşmalarıyla ipotek altına alınması ve yerel gaz
temincileri ve nihai tüketicilerin eşitsizliklerle karşı karşıya kalması sonuçlarını vermektedir. Bu
AB’de pazarların kapatılması veya pazarların ipotek altına alınmasıyla sonuçlanmaktadır.”
Denmektedir.
Bu düşünceyi anlamak güçtür.Eğer bir risk var ise ve bu riskin bedeli ödenecek ise,bunda en az
sorumlu olan nihai tüketicilerdir.Eğer gaz üreticileri yeni gaz arzı sağlamanın riskini
üstlenmeyeceklerse,gaz ithalatçıları ve dağıtıcıları bu riski nasıl üstleneceklerdir ve iletim şebekesinin
bu ithalata uygun olup-olmadığını garanti etmeden,bu tarz bir anlaşma yapılabilir mi?Riskin bir
bölümü nihai tüketicilere yansıtılacağına göre,eğer gaz arzıyla ilgili hatalı kararlar alınırsa,düzenleyici
kurumların ,bu riskin önemli bir bölümünün nihai tüketicilerce değil gaz şirketlerince üstlenilmesini
garanti altına alması gerekir. EUGM’nin bu konudaki düşüncelerini açıklık kazandırması
gerekmektedir.
11.7.

Piyasaların fonksiyonu

EUGM, rekabet piyasasına girişin rekabet teorisi ile desteklenmeyen bir dizi çarpıcı faydalarına
dikkat çekiyor. Wikipedia şöyle belirtiyor30:
‘Verimliliğin (Pareto verimliliği) standart ekonomik tanımına göre, tam rekabet tamamen
verimli bir sonuca sebep olabilir.
Tam rekabet aşağıdaki beş parametrenin tamamlanmasını gerektirmektedir. Böyle bir
piyasada, fiyatlar normal olarak anında ekonomik dengeye hareket eder.
Tam rekabet. Tam rekabet piyasası söz konusu piyasada birçok küçük üreticinin ve
tüketicinin bulunduğu ve her biri çok küçük olduğundan diğerleri üzerinde belli bir
etkisinin olmadığı bir yerdir. Şirketler, piyasanın seçmeleri gereken fiyatı ayarladığı fiyat
alıcısıdır (piyasa fiyatına hiçbir etkisi olmayan küçük çapta bir alıcı ya da satıcı);
Homojenlik;
Mallar ve hizmetler ürün farklılığının olmadığı tam ikamelerdir;
Tam ve eksiksiz bilgi;
Bütün şirketler ve tüketiciler bütün şirketler fiyatlarını bilmektedir;
Eşit erişim;
Bütün şirketlerin üretim teknolojilerine erişimleri var ve kaynaklar tam olarak hareketli;
Serbest giriş;
Herhangi bir şirket isterse piyasaya girebilir ya da piyasadan çıkabilir.’
Tam rekabet piyasası tamamen verimlidir. Pratikte ise, tam rekabet piyasası hiçbir zaman var
olmamıştır, ayrıca böyle bir piyasa için gerekli şartların yerine getirilmesi olası değildir, elektrikte ve
gazda ise hiç değildir. Birçok ürün için, piyasaların, bir hizmet ya da ürünü teslim etmek için en etkin
yol olarak farz edilen tam rekabet piyasasına çok yakın bir yaklaşma sağlayacağı farz edilmiştir. Çok
açıktır ki, gaz ve elektrik piyasalarında, hem toptan hem perakende satışta bu tür koşullara günümüzde
çok uzaktan bile erişilememiştir. Gougriaan problemi kısa ve öz biçimde özetlemiştir (bkz. Ek 3)31:
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‘John Maynard Keynes 1920’lerde rekabetin oluşmadığı maliyet ve talep şartlarını
tanımlamıştır. Bu bugünlerde büyük ölçüde unutulmuş görünüyor. Keynes ekonomistlerin
gerçek hakikatleri bırakarak basitleştirici varsayımlarına yöneldiklerini ve gerçekliğin kendi
modelleri ne söylediğine indirgediğini söylüyor.’
EUGM açıkça, Direktiflerde yapılacak değişikliklerin elektrik ve gaz sektörlerini ideal olana yeterince
yakın, fayda sağlayacağı farz edilebilecek bir forma getireceğine inanıyor. Fakat, bu tartışılır bir
durumken, EUGM piyasa için geçerli olmayan bir dizi başka faydalardan da bahsediyor, çünkü bazen
etkin bir piyasanın işleyişi ile kâr teşviklerinin ve piyasa mekanizmalarını kullanımını karıştırıyor.
EUGM’nin piyasada en güvendiği en önemli yol ise yeni yatırımlar. Diyor ki32:
‘Elektrik ve gazda genel kuralları olan büyük bir AB piyasasının beklentileri yeni yatırımlar
için güçlü bir teşviktir.’ Ve ‘Bu bağlamda, yeni yatırımlar toptan satışta ve düzgünce
işlemesine izin verilen dengeleme piyasalarındaki fiyat sinyallerine tepki veriyor.’
Yatırımın fiyat sinyallerinin sonucu olduğu iddiasını desteklemek için hiçbir kanıt sağlayamıyor.
EUGM ve Rekabet Kurulu raporları toptan satış piyasasının likit olmadığını ve fiyatların güvenilir
olmadığını ve şirketlerin güvenilir olmayan piyasaları yatırım sinyalleri olarak kullanmasının
muhtemel olmadığını bol miktarda gösteriyor.
Gaz altyapı yatırımlarında, EUGM şöyle belirtiyor33:
‘Önemli ölçüde yatırım birçok gaz ithalat altyapısında ya uygulamaya kondu ya da plan
aşamasında. Bunların hepsi liberalleşme sürecinin sonuçları olarak elde edilmiştir ve arzın
güvenliği için gelecek gelişmeler daha rekabetçi bir çerçeveden olacaktır.’
Çıkarsama şöyle gözüküyor; piyasa eski sistemde muhtemel olmayan fark edilir bir şey yaptı. Bu
kesinlikle gerçek değil. Eski model altındaki gaz sanayileri sürekli bu tür kararlar aldılar ve Komisyon
bunun etkin bir biçimde yapılmadığına dair bir kanıt sunamadı.
Komisyon tüketici sorunları azaltma önlemlerinin serbest piyasa ile uyumlu olduğuna inanıyor gibi
gözüküyor34:
‘Zamana bağlı tecrübeler göstermiştir ki, toptan satış enerji fiyatları önemli ölçüde kararsızlık
gösteriyor. Bu durum, nihai tüketicilerin, hassas tüketiciler dahil, nasıl bu tür dalgalanmalara
maruz kaldığı sorusunu ortaya koyuyor. Gaz ve elektrik Direktifleri tüketicileri korumak için
koruma (garanti) gerektiriyor, ek olarak elektrik için evrensel hizmet kavramını içeriyor.
Bu mantığı anlamak zor. Eğer toptan satış fiyatları kararsız ise ve perakendecilerin kendi enerjileri için
ödediği fiyatlara yansımıyorsa, enerji perakendecileri tüketicilerden bedelini alamadıkları yüksek
fiyatlı enerji sorunuyla nasıl baş ediyorlar.
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Bölüm 10.1’de de belirtildiği gibi, EUGM’in arzın güvenliğine piyasanın sağladığı katkılar hakkındaki
görüşlerinin ve yeni yatırımlara dürtü olarak bakışının gerekçelendirilmesi çok zor.
11.8. EUGM’nin Pozisyonunun Değerlendirmesi
EUGM 5 hareket alanı belirliyor:
1. Geliştirilmiş şebekelere imtiyazsız (ayrımcı olmayan) erişimi sağlamak
2. Avrupa Birliği ve ulusal seviyede şebeke erişimi düzenlemesinin geliştirilmesi
3. Adaletsiz rekabeti azaltmak
4. Yatırım için belirgin ve açık bir çerçeve oluşturmak
5. Küçük ticari müşteriler ve hane halkı tüketicilerine dair sorunları çözmek
En çok ilk iki konuya zaman ayrılmış.
Kaçınılmaz olarak şöyle bir sonuca varılıyor: piyasalar mükemmelen işlediğinde tam verimli oluyorsa,
EUGM iyi olan bütün sonuçları piyasa koşullarının iyi uygulanmasına, kötü olan tüm sonuçları da
piyasanın uygulanışındaki eksikliklere bağlıyor, ki bu eksiklikler de yine (EUGM’ye göre) rekabet
taraftarı uygulamalarla giderilebilir.
Enerji sektörü ve rekabetin potansiyel rolü hakkında böylesine önyargılı bir yaklaşımla EUGM
böylesine önemli bir sektörün geleceği ile ilgili doğru kararlar vermeyi bekleyemez. Önceki EPSU
raporunun sonunda şöyle deniliyor:35
‘Yönerge’nin değerlendirilmesi için sorulacak en temel sorular şunlardır: elektrik ve gaz
endüstrileri için verimli ve sürdürülebilir piyasalar oluşturulabilir mi? Ve eğer bu piyasalar
oluşturulsa bile, rekabetçi bir çizginin getireceği maliyet şimdikinden az olacak mı? Ne EUGM
ne de DG Rekabet Kurumu bu sorulara cevap verebilecek durumda, bunlara değinemiyorlar bile.
Bu rapor neden elektrik ve gaz piyasalarının sürdürülebilir olmama olasılığının bulunduğunu ve
neden bu tarz piyasaların oluşturulması ve işletilmesinin faydadan çok zarar getirebileceğini
belirtiyor’
EUGM yukarda bahsedilen sorunları çözmek şöyle dursun, onların farkına bile varamıyor.
EUGM’nin rekabete dayalı sorunların çözümü için ayrıştırmaya bu kadar bel bağlamasını anlamak
zor, ayrıca bunun da başarılabilirliği de ayrı bir merak konusu. Komisyon’un politikası daha şimdiden
iki defa değişikliğe uğradı. Önce hesapların ayrıştırılmasından yasal ayrıştırmaya sonra da yasal
ayrıştırmadan mülkiyet ayrıştırmasına geçildi, her defasında da bedeli tüketiciler ödedi. Eğer rekabet
ortamı yine de oluşmazsa; bir sonraki adım ne olacak? Şebekelerin mülkiyetinin ayrıştırılıp salt İletim
veya Dağıtım Operatörleri Sistemi mi oluşturulacak yoksa fiziksel varlıklar mülkiyeti ve kullanımı da
mı ayrıştırılacak?
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12. Rekabet Genel Müdürlüğünün Durumu
Doğal olarak, Rekabet Genel Müdürlüğü Raporu EUGM raporuyla birçok ortak noktaya sahiptir, bu
yüzden bu bölüm farklılıklar ve farklı vurgular üzerinde yoğunlaşacaktır.
12.1 Uzlaşılan Alanlar
EUGM ve Rekabet Genel Müdürlüğü raporları arasında aşağıdaki konularda önemli bir fark yoktur;
Fiyatlar maliyetlerdeki artışlarla açıklanmayacak hızla artmaktadır;.
Rekabetçi piyasalar yatırım fiyat işaretleri ve arz güvenliği sağlayacaktır;
Piyasa yoğunluk seviyeleri çok yüksektir;
Rekabetin ortaya çıkmamasının en büyük sebeplerinden biri belki de en önemlisi tam
ayrıştırmadır (‘ekonomik deliller göstermektedir ki mülkiyet ayrıştırması, yatırımı teşvik
etmek ve enerji kullanıcıları için seçim yaratmak adına en etkili yöntemdir’ cümlesi kelimesi
kelimesine tekrar üretilmiştir.).
12.2 Pazarların Kapatılması
Rekabet Genel Müdürlüğünün Şubat 2006 Ön Raporunun36 önemli bulgularından biri piyasaların
‘Dikey Haczi’ diye adlandırdığı durumun yarattığı sorunlardır. Rapor gaz için pazarların kapatılması
konusunda şöyle yazmıştır:
‘Likidite azlığı ve altyapıya sınırlı ulaşım, yeni giren satıcıların hizmetlerini tüketiciye
satmasına engel olmaktadır.’ Gaz üreticileri ve mecburi ithalatçılar arasındaki uzun dönem
stok sözleşmelerinin varlığı yeni girenlerin piyasada gaza ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Ek
olarak, bu sözleşmelerin kimi hükümleri yükümlülerin ticaret piyasasına likidite sağlamasını
sınırlandırmaktadır. Gaz altyapısı (şebeke ve depolama ) büyük bir oranda yükümlü gaz
ithalatçılarına aittir ve altyapının arz fonksiyonlarından yetersiz bir şekilde ayrılması yetersiz
pazar açılımlarına sebep olmaktadır. AB’nin, üçüncü tarafların ulaşımını ve yasal fonksiyonel
tam kullanıma açmaya yönelik düzenlemelerine rağmen, yeni girenler çoğunlukla,
operatörlerinin kendileriyle yakın ilişkilerinden ötürü kayırdığı şebekelere, etkili erişimden
mahrumdurlar.’
Yine de son raporda, sözleşmeli ve ya toptan ile perakendenin toplu eklemlenmesinden önemli
bir dönüş gözlemlenmektedir. Rekabet Raporu pazarların kapatılmasından şöyle bahseder37:
‘Şebekenin tam kullanıma açılmasının ve arz çıkarlarının bugünkü durumunun piyasa
işlemlerinde ve şebekelere yatırımın teşvikinde ters ve negatif etkileri vardır Bu, yeni giriş
önünde büyük bir engeldir ve arz güvenliğini tehdit etmektedir.
Geçerli olan ayrıştırma düzenlemelerine rağmen yeni girenler şebekelere (gazda, ayrıca
depolamaya ve sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerine de) verimli erişim imkanından
mahrumdurlar. Şebekelerin / altyapının operatörlerinin kendi ilişkili oldukları şirketleri
kayırmalarından şüphelenilmektedir.(Ayrımcılık). Dikey bütünleşme ayrıca işletme ve yatırım
kararlarının şebeke/altyapı operasyonlarının çıkarlarına göre değil de bütünleşmiş şirketin genel
arz çıkar ve politikalarına göre( rekabet eden elektrik santrallerine şebeke bağlantılarını
içererek) alındığı bir duruma sebep olmaktadır. Bunun, arz güvenliğine zararı büyüktür.
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Pazarların kapatılmasının başka bir biçimi de, üretim/ihracat ve arz çıkarlarının aynı grup
bünyesinde bütünleşmesidir. Bu tarz bir dikey bütünleşme yükümlülerin toptan piyasasında
ticaret yapma şevklerini azaltmakta ve bu marketlerde denge altı likidite seviyelerine sebebiyet
vermektedir. Özel olarak gaz üreticileri ve yükümlü ihracatçılar arasındaki uzun dönemli arz
sözleşmelerinin yaygınlığı yeni girenlerin piyasalarda gaza ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Aynı
şekilde, elektrik üretim araçları ya birkaç yükümlü satıcının elindedir ya da yükümlülere toptan
piyasalarının önemli girdileri üzerinde kontrol veren uzun dönem elektrik alım anlaşmaları
sayesinde bunların dolaylı kontrolleri altındadır. Düşük likidite seviyeleri gaz ve elektrik
piyasaların girişin önünde birer engeldir.’
Bu ilginç bir değişimdir. Rekabetçi görüş açısından, şebekelere erişim sağlamak sınırlı ve çözülebilir
bir problem gibi gözükmektedir. Pazarların kapatılması, piyasalar bypass edildiği için daha büyük bir
problemmiş gibi gözükmektedir. Ve eğilim,elektrik üreticilerinin üretim kapasitelerini nihai
tüketicilerle buluşturma amacıyla bütünleşme yönündedir. Kısacası problem gittikçe kötüleşmektedir.
Rekabet Soruşturmasının odağındaki değişikliğin ardında ne olduğu belli değildir. Gerçekçi bir görüş
açısından baktığımızda toptan piyasaları kullanmak için şirketlerin perakende ve toptan aktivitelerini
ayırmalarını talep etmektense bütünleşmiş şirketlerin şebekelerini ayrıştırmalarını beklemek daha
kolay gözükmektedir. Toplu bir bakış açısından şebeke faaliyetleri, toptan ve perakende faaliyetleriyle
çok az bir teknik ve ticari sinerjiye sahiptirler. Şirketler şebekeler üzerindeki mülkiyetlerini toptan ve
perakende işlerine avantaj sağlamak için kullanabilirler fakat yasal ayrıştırma ve düzenleyici gözetim
bunu engelleyebilir. Şebekelerin ayrıştırılmasının tüketiciye net bir yarar getirip getirmeyeceği belli
değildir. Bu yüzden genel olarak şebeke çıkarlarından vazgeçmeyecek olan şirketler bu defa böyle
yapacaklardır. Örneğin, İngiltere’de, elektrik dağıtım /perakende satış şirketlerinden, perakende satış
ve dağıtım arasında tam bir yasal ayırım yapmaları istendiğinde bu şirketlerin yarısı tüm mülkiyetin
ayrıştırılmasını seçtiler.
Gerçekçi bir bakış açısından bakıldığında, Komisyon arz güvenliği açısından konuya yaklaşmış
olmalı. 6. ve 7. bölümlerde tartışıldığı gibi toptan ve perakende satışın bütünleşmesine izin vermek
‘Faustçu bir anlaşmadır’. Rekabet açısından dezavantajları, arz güvenliği açısından avantajları vardır.
12.3 Perakendede Rekabet
Özel olarak küçük tüketiciler için perakende rekabeti ile ilgili ufak bir tartışma vardır.
12.4 Enerji Salınım Programları
İspanya, Fransa Avusturya ve Almanya deneyimlerinden yola çıkan, Rekabet Raporu toptan
piyasaların başlama vuruşunu yapan araç olarak enerji salınım programlarına büyük önem verir.
Almanya’nın ve İspanya’nın her açıdan duopoller olarak kaldığı ve Fransa’da EDF’nin tamamen
hâkim olduğu düşünüldüğünde, bu pek de aşikâr bir kanıt değildir. Enerji salınım programları başlama
vuruşu mekanizmalarından fazlası değildir ve eğer pazar yoğunluğu veya daha temel olarak
sürdürülebilir bir pazarın yaratılamaması nedeniyle bir piyasa oluşturulamıyorsa yararlı etkiler geçici
olacaktır.
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12.5 Düzenleme
EUGM,AB için tek bir düzenleyici bir yapıda iken; Rekabet Genel Müdürlüğü Raporu, EUGM
tarafından yetersiz olarak damgalanan genişletilmiş yetkili ulusal bağımsız enerji düzenleyicilerini
öngörmektedir ve ulusal enerji düzenleyicileri arasında güçlendirilmiş bir koordinasyon önermektedir
ki bu da DG terminolojisinde ‘minimum bir yaklaşım’ olarak görülmüştür. Rekabet Genel Müdürlüğü
Raporu ise ‘ topluluk seviyesinde yeni bir tekil yapıdan’ bahsetmemektedir.
12.6 Rekabet Genel Müdürlüğünün Pozisyonunun Değerlendirilmesi
Tıpkı EUGM gibi Rekabet Genel Müdürlüğü de; elektrik ve gaz sektöründe rekabetçi bir piyasanın,
arzulanan ancak ulaşılamayan bir şey olabileceğini anlamamış gözükmektedir. Yine EUGM gibi onun
da gözleri kapalıdır ve düşünceleri şebekeye erişim beklentisi ve pazar esaslarını gözetmeyen bir bakış
açısı tarafından yönlendirilmektedir. Piyasa açısından bakılacak olursa en büyük engel, uzun dönem
sözleşmelerle ‘pazarın kapatılması’ gibi gözükmektedir. Yine de ön raporunda bunlardan kuvvetlice
bahseden Rekabet Genel Müdürlüğü Raporu bu pozisyondan geri çekilmiş ve bu bağlamda
şimdilerde genel olarak şebekeye erişimden(asla pazar kapatılmasından değil) bahsetmektedir. Bu
bakımdan Rekabet Genel Müdürlüğü önceki pozisyonunu niçin değiştirdiğini açıklama yükümlülüğü
vardır.
Gene EUGM gibi Rekabet Genel Müdürlüğü bu sektördeki yoğunluk seviyesini eleştirmektedir. Fakat
konu çareye gelince Avrupa’da hâkimiyetlerini arttıran birkaç toptancının/ perakende satıcının
dağıtılmasını değil ilk etapta endüstrinin direneceği ancak daha sonra razı olacağı, şebekelerin
ayrıştırılması yöntemini benimsediğini görüyoruz.
13 Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklama çeşitli görüşleri barındıran, dikkatli ifade edilmiş bir
uzlaşmayı ön plana çıkarmaktadır. Açıklamada,aşağıdakilerin ihtiyaç olduğu konusunda anlaşılmıştır:
1) Bağımsız olarak yürütülen ve düzenli denetlenen, ulaşım altyapısına açık ile eşit erişimi ve
altyapı yapılarının bağımsızlığını garanti altına alan bir şebeke çalışma sistemine dayanan bir
sistemde arz ve üretim aktivitelerinin şebeke çalışmalarından etkili bir şekilde ayrıştırılması;
2) Ulusal enerji düzenleyicilerinin yetkilerinin daha fazla uyumlu hale getirilmesi ve
bağımsızlıklarının güçlendirilmesi;
3) Ulusal düzenleyicilerin işbirliğinin sağlanması ve önemli sınır ötesi konularda beraber karar
almalarını sağlayacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması;
4) İletim sistemi operatörlerin ve var olan işbirliği pratiklerinin üzerinde şebeke işleyişi
koordinasyonunu geliştirmek ve şebeke güvenliğini arttırmak üzere yeni bir Topluluk
mekanizmasının yaratılması;
5) Sınır ötesi elektrik ticareti ve saha operasyonu için teknik standartların kusursuzlaştırılmasını
da içeren daha verimli ve bütünleşmiş bir sistem;
6) Özel olarak piyasaya yeni girişlerin teşvik edilerek; tüm üye ülkelerde elektrik şebekesine yeni
elektrik santrallerinin entegre edilmesiyle rekabetin güçlendirilmesi ve arz güvenliğinin
sağlanması;
7) Enerji iletim şebekelerinin daha güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak
için ilgili yatırım sinyalleri;
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8) Enerji piyasası operasyonunda şeffaflığın arttırılması;
9) Tüketicinin daha iyi korunması, ör: Enerji Tüketicileri Sözleşmesi
Bu ihtiyaçlardaki ‘etkili ayrım’, ‘uyumlu hale getirmek’, ‘işbirliği’, ‘koordinasyon’, ‘bütünleştirme’,
‘şeffaflık’ ve ‘tüketiciyi korumak’ gibi muğlâk ifadeler, Direktif’te yapacağı revizyonlarda EUGM’e
hayli esneklik kazandırmaktadır.
14. İdeal Modele Ulaşmak: Yeni En İyi Çözüm veya Frankeyştayn Canavarı
İdeal modelin biçimi teorik olarak gayet iyi bilinse de bu modele hiçbir yerde erişilmediği de açıktır ve
bu rapor ideal modelin ne arzulanan ne de erişilebilir olduğu anlamına gelebilecek güçlü deliller ortaya
koymaktadır. Üye ülkelerdeki talimatlar ideal modele ulaşma çabaları olarak görülebilir(Tablo 3). Bu
yeni şartlar, özellikle şebekelerin ayrıştırılması, genellikle önceki hükümlerin işlemesine imkan
verilmeden düzenlenmiştir.
Tablo 3 İdeal Enerji Şebekesi Modeline Yönelik Gelişmeler
Şebekelerin
Ayrıştırılması
Perakende Rekabet

Toptan Piyasalar
Toptan ve
Perakendenin
bütünleşmesi
Düzenleme

Perakende ve Toptan da
Yoğunlaşma

1996/98 Direktifleri
Hesaplar

2003 Direktifleri
Yasal

Yeni Önerilen Kurallar
Mülkiyet

2007’de %33’ü açık hale
gelene
kadar
tedrici
açılma
Belirtildi
Hüküm yok.

Bütün piyasa 2007’de
açık hale gelene kadar
tedrici açılma
Belirtildi.
Hüküm yok.

Açık Piyasalar

İhtilaf
uzlaştırma
heyetleri öngörüldü.

Özel yetkileri ve güçleri
olan
sektör
düzenleyicileri

Özel madde yok.

Özel madde yok.

Düzenleyiciler için daha
güçlü
yetkiler
ve
düzenlemelerin
uluslararasılaştırılması
öngörüldü.
Özel madde yok.

Belirtildi
?

Fakat “ideal” model başarılabilir gözükmemektedir. Şebekelerin ayrıştırılması başarılabilinir ama eğer
rekabet sağlanmazsa anlamsız olacaktır; etkili düzenlemenin yürürlüğe konması mümkün ve gereklidir
ve perakendede rekabet sağlanabilir lakin küçük tüketiciler için pahalı ve haksız olacaktır. Likit toptan
piyasası üretimde yeni yatırıma izin vermek için çok riskli olacak ve perakende ve üretimin
bütünlenmesiyle her ne kadar arz güvenliği sağlansa da rekabet ortadan kalkacaktır.
Bu akıllara şu soruyu getirir: ‘ Eğer ideal modele herhangi bir sebeple ulaşılamıyorsa, ulaştığımız
model en iyi ikinci model midir yoksa etkili olmak için yeteri kadar rekabetçi olmayan ve daha
önceden planlanan modelin önerdiği kadar arz güvenliği, eşitlik, halka açıklık vb. getiremeyen bir
“Frankenstein canavarı mıdır?”.
Bugüne kadar olan kanıtlar, Frankenstein canavarını yarattığımız yönündedir. Şu an getirilmeye
çalışılan model eski modelin sağladığı arz güvenliğini ve şebekelerde temin ettiği yatırım imkanlarını
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kaybetmiştir. Düzenlenen tekellerin imkân verdiği denetlemeyi de yitirecektir. En çok pazarlık gücüne
sahip olanların, fakirlerin ve güçsüzlerin pahasına, en iyiye ulaşmasına imkân vererek zaruri hizmete
eşit ulaşımı ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte piyasanın birkaç uluslar arası şirket tarafından
hâkimiyet altına alınması bu kayıpları telafi edecek etkinliği önemli ölçüde azaltacak ve rekabet
yüzeysel kalacaktır.
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Ek 1 Elektrik ve Gaz Sektöründe Serbest Piyasa Niçin Mümkün Değildir?
1. Elektriğin depolanamaması ve gaz depolamanın maliyeti. Ürünlerin depolanabilmesi, fiyatlar
yüksekken stokların eritilmesi ve fiyatlar düşükken de stoklamanın arttırılması yoluyla, üreticilere
ve tüketicilere talebi ve anı fiyat artışlarını düzeltir.
2. Arz ve talebin her zaman denk olması ihtiyacı. Bir elektrik sisteminin tamamen çökmemesi
için arz ve talebin her zaman dengede olması gerekmektedir. Üreticiler üzerinde denetimi
olmadan, sistem operatörünün stok güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Serbest piyasa,
serbest giriş ve çıkışı öngördüğü için üreticilerin ürünlerini pazarda sunmalarını zorunlu hale
getiremez. Gaz için, arz ve talebin denk olması gerekliliği bu kadar şiddetli olmasa da yine de
güçlüdür.
3. Yedeklerin azlığı. Ürünlerin çoğu için, stokların azlığı ve ya fiyatların yüksekliği durumunda
kullanılabilecek hazır yedekler vardır. Yedekleri kullanmaya geçme tehdidi üreticiler üzerinde
fiyat ve mevcudiyet konularında bir disiplin aracı olarak çalışır. Çoğu kullanım için, elektriğin
yedeği yoktur ve yedeklerin teorik olarak mümkün olduğu durumlarda bile, tüketiciler genellikle
elektriğe kullandıkları cihazlae bağlıdır. Gaz için, bazı durumlarda yedekler mümkün olsa da
tüketiciler yine kullandıkları cihazla gaza bağlıdır.
4. Modern toplumdaki hayati rol. Modern toplum işleyebilmesi için artık güvenilir elektrik arzına
bağımlıdır. Elektrik sistemindeki bir hata, 2003 kesintilerinin açık olarak gösterdiği gibi, anında
ciddi refah ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Çoğu ürün için piyasa yetersizlikleri,
yedeklerin ve stokların kullanımıyla dengelenebilir fakat bu elektrik için mümkün değildir. Sonuç
olarak, elektrik talebi kısa dönemde fiyat değişimiyle kolayca etki altına alınamaz. Rus gaz
arzındaki kesintilerin yarattığı sorunlar akıllardadır.
5. Elektrik ve gaz standart ürünlerdir. Birbirine bağlı bir şebekede elektrik ve gaz standart
ürünlerdir. Başka bir firmaya geçmek daha iyi elektrik ve ya gaz üretmez bu yüzden piyasalar
sadece fiyat etkisindedir ve ucuz elektrikten en çok kazananlar ve en iyi anlaşmaya ulaşacak
olanlar, pazarlık gücü ve yeteneği olan büyük tüketicilerdir. Eğer piyasa düzgün şekilde işliyorsa,
fiyatlar önlenemez bir şekilde kısa dönem marjinal maliyetine düşecektir ve bu da yeni yatırımları
zorlaştıracaktır.
6. Çevre etkileri. Elektrik üretiminin ve gaz kullanımının çevreye olan etkisi geleneksel özel
hususlar listesine eklenmelidir. Elektrik üretimi ve gazın yanması, sera gazı salınımında kilit rol
oynamaktadır ve iklim değişikliğini kontrol altına almaya çalışan teşebbüsler elektrik ve gaz (ve
ulaşım) sektörüne odaklanmalıdır. Piyasa gerekli olan salınım azaltılmasını sağlamayacaktır.
Piyasa mekanizmaları şimdiye kadar denenen ve tam bir çözüm önermeyen yöntemlerden biridir.

650

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007

Ek 2 Rekabetin Yararları Maliyetinden Daha Mı Ağır Basıyor?
Rekabetin en açık maliyeti yatırımlardaki risk primidir. Yeni bir gaz kaynağı geliştirmek riskli bir
girişimdir, bununla birlikte endüstri artık yapılanmıştır:
Gaz almak için uzun vadeli bir sözleşme imzalayan bir şirket, talebiı olduğundan fazla hesaplama ve
sözleşme fiyatının kısa vadeli piyasa fiyatlarından daha yüksek olması riskiyle karşı karşıya kalabilir.
İki risk de İngiltere’de açık olarak ortaya çıkmıştır. 1990’ların ortalarında Kuzey Denizi gaz
fiyatlarının çökmesi, British Gas şirketini, satamayacağı veya zararına satmak durumunda kalacağı
gazı almak zorunda bırakan yüksek maliyetli bir al-veya-öde sözleşmesiyle yüz yüze bırakmıştır. Söz
konusu şirket 1,5 milyar ₤ dolayında zarar etmiştir. Bu da, yalnızca British Gas’ın dağılmasıyla değil,
şirketin zararının bir kısmını yansıtmasıyla, küçük tüketicilerin gazı yüksek fiyatlarla alması
neticesini doğurmuştur. Ayrıca gaz fiyatlarının çökmesi perakende/üreticileri pahalı gaz sözleşmeleri
ile baş başa bırakmıştır. Bu sözleşmeler altında üretilen elektrik konutlarda kullanılmıştır..
Bununla birlikte, pazarın tasarlanması ve işlemesinin getirdiği maliyetler de vardır. 2003’te
İngiltere’de, Ulusal Hesap Bürosu, ilk 5 yıllık dönemde Toptan Elektrik Piyasasının geliştirilmesi ve
işletilmesinin 770 milyon ₤’a, başka bir deyişle her tüketici için 30 ₤’a, mal olduğunu ortaya
çıkardı.39 Bu dönemden beri, bu sistemin getirdiği sorunlar ve sistemi BETTA düzenlemeleriyle
İskoçya’ya genişletmek içina, henüz kamu denetimine açılmamış önemli miktarda ek fonlar
harcanmıştır.
Bu ilave finans ve işlem maliyeti ödendiği zaman, rekabet düzeninin getirmesi beklenen etkinlik ve
yatırım kararlarındaki disiplinin inandırıcı olması hayli güçleşmektedir.
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Ek 3 Rekabetin Niçin Ortaya Çıkmayacağına Dair Keynes’in Görüşleri
‘Böyle bir teorinin (Rekabetin Ekonomik verimlilik getireceği ) güzelliği ve basitliği o kadar büyüktür
ki, bunun gerçeklerden değil fakat basitliğe ulaşmak için kullanılan tamamlanmamış bir hipotezden
kaynaklandığı kolayca unutulur. Sonra bahsedilecek diğer itirazlardan farklı olarak, bağımsız
bireylerin kendi çıkarları için hareket etmesinin en yüksek toplam zenginliği yaratacağı çıkarımı
üretim ve tüketimin organik olmadığı, şartlar ve ihtiyaçlar için yeterli için bilgi olduğu ve bu ön
bilgiye ulaşmak için tatminkâr fırsatların olduğu gibi birçok gerçekdışı kabullenmeye dayanmaktadır.
İktisatçıların aşağıda sözü edilen komplikasyonlar için rezervleri vardır:
(1) Verimli üretim birimleri tüketim birimlerine oranla büyük olduğu zaman, (2) Genel giderler ve
ortak masraflar gündemde olduğu zaman,(3) Dâhili ekonomiler üretim yığılması eğiliminde olduğu
zaman, (4) Uyarlama için gerekli süre çok uzun olduğu zaman, (5) Belirsizlik bilgiden fazla olduğu
zaman (6) Tekeller ve birleşimler pazarlığa eşitlikle müdahale ettiği zaman
Dahası, basitleştirilmiş hipotezin gerçeklere uygun olmadığını kabul edenlerin çoğu da onun doğal ve
dolayısıyla ideal olanı temsil ettiğini iddia ederler. Basitleştirilmiş hipotezi sağlıklı, sonraki
karışıklıkları ise hastalıklı olarak kabul ederler.”(Keynes,1972)
Keynes ‘ The End of Laissez-Faire’ in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol 9,
Essays in Persiasiın, London, The Macmillan Pres, 1972.
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AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİKLERİ VE STANDARTLARINDA
DAĞITIM HATLARI VE İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA
GÜVENLİK
Daniel Hec / MARCOGAZ
Denis Faure / Gaz de France

•
•
•
•

MARCOGAZ’ın sunumu
Gaz de France Distribution’ın sunumu
CEN TC234 , genel sunum
İki Avrupa standardına detaylı bakış:
– Binalar için doğalgaz tesisatı
– Maksimum işlem basıncı 16 bar olan boru hatları
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“MARCOGAZIN SUNUMU”

1.MARCOGAZ KİMDİR?
• Avrupa Doğalgaz Endüstrisinin teknik şirketi
• Bütün teknik sorunlar için Gaz Endüstrisi
Organizasyonunun AB sınırları içerisindeki bağımsız
tescilli acentesi
• Birçok Avrupalı ve uluslararası organizasyonla ilişkili
: AEGPL, CONCAWE, FACOGAZ, FAREGAZ, EHI,
GCI-UICP, IPLOCA, OGP….
• EUROGAS, GERG ve GIE ile yakın işbirliği içerisinde
• EASEE-gas’ın ortak üyesi
• 2004’ten beri IGU’ya bağlı

2. Misyon ve Amaçlar
•
•
•
•
•
•
•
•

MİSYON
Gaz Endüstrisi ile ilgili her türlü teknik konunun Avrupa ayağı olmak
TEMEL AMAÇLAR
Doğalgaz sistemlerinin güvenliğini,güvenilirliğini,maliyet etkinliğini ve
çevresel avantajlarını arttırmak
AB sınırları içerisindeki teknik mevzuatı belirlemek,denetlemek ve
önlem almak
CEN, ISO, OIML ve diğerleri tarafından yürütülen standardizasyon
faaliyetlerinde Avrupa Doğalgaz Endüstrisinin sözcüsü olmak
Gaz sistemlerinin güvenli ve etkin çalışması için uygun yeterlilik
düzeylerini belirlemek
Üyeleri için ilgili her türlü teknik konu üzerine çalışmak
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3.Faaliyet Alanı
KAPSAM
 Gaz iletim ve dağıtım sistemleri
 Endüstriyel gaz tesisatları
 Evlerin ve ticari binaların içerisindeki gaz
tesisatları
 Gaz kullanımı : cihazlar, prosesler, güç
üretimi, doğal gazlı taşıtlar, Hidrojen
 Çevre, sağlık ve güvenlik

4. MARCOGAZ Üyeleri
•Ulusal Teknik Gaz Kuruluşları veya Gaz
Şirketleri (iletim ve dağıtım ağ
operatörleri)
•17 ülke temsil edilmekte:Avusturya,
Belçika, Fransa, Çek cumhuriyeti, Danimarka,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda,
İtalya, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya,
İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık
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5. MACROGAZ Üyesi Ülkeler

“GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION SUNUMU”

Gaz de France’ın Fransadaki durumu
• 630 000 kendi gaz tedarikçisini seçme hakkına sahip
müşteri dahil, 11 milyon müşteri
• 2005 yılı sonu itibariyle 10 aktif doğalgaz arz şirketi
• 2005 yılında dağıtılan enerji miktarı: 338 TWh
• 183 400 km uzunluğunda dağıtım boru ağı
(122 000 km in PE, mainly MOP 4 bar)
• Toplam 37 000 semtten 8965’inin gaz tedarikçisi:
– 10.000 ve üstü nüfusa sahip semtlerden neredeyse tamamı
– Fransız nüfusunun %75’i
– 2005 yılında kazanılan Dağıtım Kamu Servis Lisansı sayısı:177

• 15.300 dağıtım sektörü çalışanı(gaz/elektrik)
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“CEN TC 234 GENEL SUNUM”

CEN yayılım haritası
• ÜYE
• ŞUBE

TEK PAZARA NASIL UYUM SAĞLANIR VE İŞTİRAK
EDİLİR?
• AVRUPA STANDARTLARI(EN)
– Her ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından
ulusal standartlar olarak uygulanmalı
– Tezat yaratan ulusal standartlar iptal edilmeli
• Her yıl yaklaşık 1.200 yeni yayım olmakla beraber
bugün 11.500 Avrupa Standardı mevcut
• Ancak Avrupa Standartları kullanımda gönüllülük
esasına dayanır(yasa gereği talep edilmedikçe)
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CEN belgeleri diğer belgeler?
yasa
resmi standartlar
ön standartlar
şirket standartları

• Tarih ve Yapı
– CEN/TC234 1990 yılında kuruldu; 1993 yılında Kamu İhalesi
Direktifi’ni sürdürmesi için vekalet aldı
– 26 ülke CEN/TC234 üyesidir ve çoğu CEN/TC234 Genel ve
Çalışma Gruplarında temsil edilmektedir.

• CEN/TC 234 Çalışma Alanı
– Faaliyet alanı bütün gaz tedariki zincirini kapsar
– Gaz tedariki alanındaki fonksiyonel gerekliliklerin
standartlaştırılması
– Diğer CEN/TC üyelerinin ve kuruluşların, Sector Forum
Gas’a bildirsinler yada bildirmesinler, üstlendikleri teknik
işlerin gaz tedariki ile ilgili kısımlarının belirlenmesi ve
koordinasyonu

• Gaz tedariki alanındaki teknik sorunların odağı
olarak çalışmak
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CEN/TC 234 Amaçları
• Güvenli ve güvenilir bir gaz tedariki sağlamak
• Ayrımcılık karşıtlığı ve objektiflik gerekliliklerini göz
önünde bulunduran güvenli bir birlikte işlerlik ağını
oluşturmak için gereken teknik güvenlik kriterlerinin
oluşturulması
• Gerekli teknik düzenlemeleri yaparak gaz sektörünün
Avrupadaki özyönetimini desteklemek

CEN/TC 234 Çalışma Grupları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WG1 - Yapılar için gaz tesisatı
WG2 - Gaz dağıtım sistemi
WG3 - Gaz nakil sistemi
WG4 - Yeraltı depolama
WG5 - Gaz ölçüm
WG6 - Basınç düzenleme
WG7 - Kompresör istasyonları
WG8 - Endüstriyel boru tesisatı
EQAS Distribution -Dağıtım
EQAS Transmission- İletim

661

Uluslararası Doğal Gaz662
Kongresi ve Sergisi 2007

Gaz işletmesi güvenlik standartları:
CEN/TC 234 gaz tedariki

“CEN TC 234
WG1
Gaz tedariki— Yapılar için gaz borulama işi
—maksimum işlem basıncı 5 bar yada daha az
—Fonksiyonel öneriler”
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EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı
•
•
•

EN 1775 şu an revizyon sürecinde.EN 1775:1998 ve Ekler
(EN 1775/A1:2000 and EN 1775/A2:2001) yerine geçecek.
Gelecek aşama 2007 yılında (Avrupa Resmi Oylaması)
KAPSAM : Bu standart aşağıdaki konularda genel tavsiyeler
içerir
–
–
–
–
–

•

dizayn,
inşa,
test,
onay ve teslimat,
boru tesisatının işletme ve bakımı

Boru, gaz dağıtımının yapıldığı nokta ile gaz kullanan cihazın
giriş deliği arasında kalan bölümdür.

EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı
• Bu standart gaz dağıtım sistemleri ve LPG depolu
gemilerden ikmal edilen tesisat borularına uygulanır.
– Yerleşim, ticari ve binalarındaki maksimum işletme basıncı
(MOP) 5 bar yada daha az olan gaz tesisatları
– Maksimum işletme basıncı (MOP) 0.5 bar yada daha az olan
endüstriyel gaz tesisatları
• 5 bar ve 0.5 bar üzerinde olan endüstriyel tesisatlar için ,
bakınız prEN 15001-1.

– Kapsam Haricindeki sistemler
• Bitişik LPG depolama silindirine bağlantısı, esnek bir bağlantı
elemanı ile sağlanan, sabit boru sistemi olmayan tek cihazdan
oluşan LPG tesisatları
• LPG depolu depolar.
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EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı
• Önemli fonksiyonel tavsiyelere bazı örnekler
– DİZAYN
• Parça seçimi: boru tesisatında kullanılacak parçalar binalarda gaz
uygulamalarına ilişkin Avrupa veya ulusal standartlara uygun olmalıdır.
• Boru tesisatının konumu; mekanik etkileri, UV ışınlarının etkisini, hızlı
paslanma ve kimyasal aşındırma etkileri, olağandışı sıcaklıklar, yıldırım
gibi sebeplerden doğacak olan zararların riskini minimize etmeli veya
ek güvenlik önlemleri alınmalıdır.
• Yangından korunma:
– Tasarımcı binanın yapısına zarar verebilecek ve sonuçtada tesisat borularını
etkileyebilecek bir yangın çıkması ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır.
– Dizaynın amacı bir yangına sebep olacak patlamaların olma veya yangının
ciddi bir biçimde büyümesi riskini en aza indirmek olmalıdır
– Ek A “yüksek sıcaklıklara karşı direnç” için bir test yöntemini içerir.
– …….

EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı
•

Önemli fonksiyonel tavsiyelere bazı örnekler

– TESİSAT MONTAJI
• Tesisatı kuran kişiler ehliyetli ve yetkili olmalıdır.
• Bütün birleştirme yöntemleri kesin olarak belirlenmiş olup montaj için klavuz
“Bilgilendirici Ek” içerisinde verilmiştir.
• Bütün yalıtım malzemelerinin pozisyonları ve fonksiyonları tanımlanmıştır.
• …….

– TEST
• Test sıvıları tanımlanmıştır.
• Dayanıklılık test basıncı(STP) maksimum işlem basıncı(MOP) üzerinden tablodaki
gibi hesaplanır.
• Uygulanan sısdırmazlık testi basıncı:
– en az işletme basıncına eşit olmalı
– Maksimum işletme basıncı (MOP) 0.1 bar üzerinde ise MOP değerinin %150’sinden
büyük olmamalı
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EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı
– Önemli fonksiyonel tavsiyelere bazı örnekler
–

–

Devreye Alma
• Yetkili kişi gaz tesisatının özel hükümlere göre, yasal gerekliliklere ve düzenlemelere
uygun olarak ve dizayn şartnameleriyle uyumlu bir biçimde inşa ve test edilmesini
sağlamalı veya bu koşulları taahhüt eden sertifika ve dokümanları tedarik etmelidir.
• ……
İşletme ve Bakım
• İşletme ve bakım sorumlulukları tanımları
• Bakım takvimi tanımı
• Anormal durumlar göz önünde bulundurulması (sızıntı halinde uygulanacak
prosedür,yönerge,..).
• Gaz tesisat borularında sızıntı incelemesi
• Kullanılan bir gaz tesisatındaki çalışma koşulları
• Gaz boşaltma kuralları
• ……

EN 1775 Binalarda gaz borusu tesisatı

• 2004 yılında, kavramlardaki değişimler ve bilhassa pazara
giren yeni teknolojiler dikkate alınarak, bu standardın
revizyonuna karar verilmiştir.
– Bakır borularda preslenmiş bağlantı parçaları (ayrıca bkz EN
1254-7)

–
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Bakır borularda preslenmiş bağlantılar

EN 1775 Binalarda Gas borusu tesisatı
- Özellikle pazara giren yeni teknolojiler dikkate alınarak, bu standardın revizyonuna
karar verilmiştir.
Çok katmanlı (bakınız ISO/CD(2) 17484/1) veya PEX borularda preslenmiş bağlantılar

PEX
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Çok katlı PEX/AL/PEX
sistemi

Paslanmaz çelik esnek oluklu boru takımı(ayrıca
bakınız EN 15266)

Borunun hazırlanması
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• “CEN TC 234

WG2
Gaz tedarik sistemleri
Maksimum işletme basıncı(MOP) 16
bar olan boru hatları”

Maksimum işlem basıncı 16 bar olan boru
hatları
• Bu Avrupa standardı, teslimat noktasına kadar olan
boru hatları ve gas tesisat sisteminin teslimat
noktasından sonraki gömülü kısımları için
genel,fonksiyonel tavsiyeler içerir.
– EN 437’nin tablo 1’iyle uyumlu maksimum işletme basıncı 16
bar olan gaz fazındaki yakıtlar için
– Bu boru hatlarında dizayn, montaj, yenileme, devreye alma,
devreden çıkarma, işletme, bakım, onarım, ilave tesisat ve
diğer ilgili işlerde uygulanır.

• Bu standart yayımdan öncesinde var olan gaz
sistemlerinin malzemesi, dizaynı, montajı, testi,
devreye alma konularında uygulanmaz.
• Ancak , bu Avrupa standardı bütün gaz sistemlerinin
işletme, bakım, onarım, ilave tesisatlarında
uygulanır.
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Maksimum işlem basıncı 16 bar olan boru hatları
•

•

Bu çalışma grubuna ait 5 standart vardır
–  sistem için 4 standard
• EN 12007-1
genel fonksiyonel tavsiyeler
• EN 12007-2
polietilen için özel spesifik fonksiyonel tavsiyeler
(MOP ≤ 10 bar),
• EN 12007-3
çelik için özel fonksiyonel tavsiyeler
• EN 12007-4
tamir için özel fonksiyonel tavsiyeler
–  test için 1 standart
• EN 12327
basınç testi, onay, teslimat, işlemden çekme usullerifonksiyonel gereklilikler
-bu standart ayrıca EN1594’te, maksimum işletme basıncı(MOP) 16
barın üstünde olan boru hatlarında kullanılır
Dağıtım sisteminin gerekliliklerini tamamlamak için :
– Ölçüm sistemleri için fonksiyonel gereklilikler EN 1776. (WG5)
– Fonksiyonel gereklilikler(WG6):
• Basınç düzenleme istasyonları için EN 12186.
• Basınç düzenleme tesisatları için  EN 12279.
– Gaz dağıtım şebekesi yönetim sistemleri için EQUAS Dağıtım
Talimatnamesi(prCEN/TS 15399)

Maksimum işlem basıncı 16 bar olan boru hatları
•
•
•

Çalışma grubu 2(WG2)’nin hazırladığı Avrupa standartlarının
2000 yılında yayımdan beri bütün üye ülkeler bu standartları
çeşitli yollarla gerçekleştirdi.
WG2’nin 2005’teki oturumları, üye devletlerin bu standartlar
hakkındaki yorumları dinlemek ve bir revizyona ihtiyaç olup
olmadığını kararlaştırmak için durduruldu.
Bu çalışma grubu için gelecek adım:
– Ortaya çıkacak rapor büyük ilgi ile bekleniyor çünkü bazı teknik
konuları açıklığa kavuşturacak, ek gereklilikler için tavsiyeler
sunacak veya yeni çalışma standardizasyonları teklif edecek.
– Nihayetinde revizyonu kolaylaştırmak için, var olan standartlara
ekler yapma ihtimali üzerine WG2 2007 yılında çalışmalar yapacak.
– Hedef bu eklerin 2008 yılında yayımlanması
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SONUÇ
• Avrupa standardizasyonu; Avrupa Gaz Endüstrisi
tarafından teşvik edilen ve Macrogaz tarafından
desteklenen kendikendini denetleme prensibinin önemli
bir parçasıdır.
• Güvenlik ve maliyet verimliliği asıl yönlendirici
faktörlerdir.
• Teknolojideki en son yenlikler uygun revizyonlar aracılığı
ile gerçekleştirilir.
• Ancak bu süreç herkesin katılımını gerektirir.
• Türk Gaz Endüstrisi Avrupa’daki teknik düzenleme ve
standardizasyon sürecinin parçası olmalıdır.
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