2022/7
SPOT BORU GAZI İTHALATINA İLİŞKİN TALEP ÇAĞRISI
İşbu talep çağrısı, 19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar’ın, (Usul ve Esaslar) “Talep çağrısına ilişkin hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde yer
alan hükümler doğrultusunda, Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesi kapsamında hesaplanan “İlgili
ithalat giriş noktası için spot boru gazı ithalatına konu edilebilecek günlük miktar (GÜSİM)”
çerçevesinde 2022 Gaz Yılı için kapasite rezervasyonuna konu edilecek olan Üçüncü Çeyrek
(Ç3) ve Temmuz Ayı (A7) kapasite ürünlerini rezerve etmeye hak kazanacak lisans
sahiplerinin belirlenmesi amacıyla, yapılacak talep toplama ve yarışmaya yönelik olarak ilan
edilmektedir.
Talep toplama veya yarışma aşaması sonucunda kapasite rezerve etmeye hak
kazananlar, hak kazandıkları kapasiteyi BOTAŞ Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD)’de yer
alan kapasite rezervasyonuna ilişkin hükümler uyarınca rezerve ettirmek ve söz konusu
hükümlere riayet etmek zorundadır. Kapasite rezerve etmeye hak kazananlar, ne kadar kapasite
rezerve etmeye hak kazandılar ise ŞİD kapsamında bu kapasite bedelini aylara sari olarak
ödemekle yükümlüdür. Kapasite rezerve etmeye hak kazandığı halde ŞİD ve diğer ilgili
mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmeyen lisans sahipleri hakkında ilgili mevzuat
ihlali kapsamında işlem yapılır.
Usul ve Esaslar kapsamında boru hattı vasıtasıyla spot doğal gaz ithalatı yapılabilmesi
amacıyla giriş kapasitesi almaya hak kazanmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahibi isteklilerin
katılabileceği talep toplama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işletilen
elektronik platform üzerinden gerçekleştirilecektir.
Elektronik platforma https://basvuru.epdk.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
1- Talep Toplama/Yarışma Tarih ve Saatleri
Talep toplama ve açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde
yapılacak olan yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

2022 GAZ YILI
ÇEYREKLİK (Ç3)
2022 Temmuz-Ağustos-Eylül

AYLIK (A7)
2022 Temmuz

Talep Toplama Tarihi ve
Saat Aralığı

Yarışma Tarihi ve Saat
Aralığı

24 Haziran 2022
10:00 - 10:30

24 Haziran 2022
11:00 - 11:15

24 Haziran 2022
14:30 - 15:00

24 Haziran 2022
15:30 - 15:45

Yapılacak talep toplamalar 30 dakika, yarışmalar 15 dakika içerisinde tamamlanacaktır.
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2- Talep Toplama/Yarışmalara Konu Edilecek İthalat Giriş Noktaları ve Kapasite
Miktarları
Söz konusu talep toplamalar bakımından açıklanan giriş noktaları ve spot boru gazı
ithalatına ayrılabilecek kapasite miktarları aşağıdaki gibidir:

2022 Gaz Yılı Üçüncü Çeyrek (Ç3) Kapasite Ürünleri:
Spot Boru Gazı
İthalatı
Kıyıköy Türkgözü
Yapılabilecek Giriş
Noktası
Üçüncü Çeyrek
6.766.000 3.726.000
(Ç3) için ayrılan
Sm3/Gün Sm3/Gün
kapasite miktarı
Üst dönemden
5.867.000
(Yıllık) devreden
Sm3/Gün
kapasite miktarı
Üçüncü Çeyrek
6.766.000 9.593.000
(Ç3) toplam spot
Sm3/Gün Sm3/Gün
kapasite miktarı

TANAP
Seyitgazi

TANAP
Trakya

Malkoçlar

Gürbulak

1.030.000
Sm3/Gün

1.640.000
Sm3/Gün

1.172.000
Sm3/Gün

2.216.000
Sm3/Gün

3.605.000
Sm3/Gün

5.740.000
Sm3/Gün

880.000
Sm3/Gün

1.663.000
Sm3/Gün

4.635.000
Sm3/Gün

7.380.000
Sm3/Gün

2.052.000
Sm3/Gün

3.879.000
Sm3/Gün

TANAP
Seyitgazi

TANAP
Trakya

Malkoçlar

Gürbulak

515.000
Sm3/Gün

820.000
Sm3/Gün

879.000
Sm3/Gün

1.662.000
Sm3/Gün

2022 Gaz Yılı Temmuz Ayı (A7) Kapasite Ürünleri:
Spot Boru Gazı
İthalatı
Kıyıköy Türkgözü
Yapılabilecek Giriş
Noktası
Temmuz Ayı (A7)
5.075.000 1.863.000
için ayrılan spot
Sm3/Gün Sm3/Gün
kapasite miktarı

3- Talep Toplama/Yarışmalara Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler
Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahipleri, 20
Haziran 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar aşağıdaki belgeleri Kuruma sunacaktır:
a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/12/2021 tarih ve 10592 sayılı Kararı ile ay
bazında 30.000-TL (Otuz Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiş olan talep toplamaya katılım
bedelinin (aylık kapasite ürünü için 30.000 TL, çeyreklik kapasite ürünü için
3x30.000=90.000 TL) toplamının nakit olarak Kurum hesabına yatırıldığını belgeleyen
banka dekontu. Bu bedelin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.
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VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER/ANKARA ŞUBESİ (Şube Kodu: 014)
Hesap adı: Diğer Gelirler Hesabı
IBAN: TR96 0001 5001 5800 7292 2300 70
İstekliler tarafından katılmak istedikleri her bir talep toplama ve teklif verilecek her bir
giriş noktası için ayrı ayrı yatırılan bu bedel, hiçbir surette iade edilmeyecektir. Dekontun
açıklama kısmında hangi giriş noktası/noktaları için bu bedelin yatırıldığı belirtilecektir.
b) Usul ve Esaslar’ın Ek-1’inde yer alan taahhütname ile bu taahhütnameyi imzalayan
yetkilinin/yetkililerin yetkisini gösterir sicil tasdiknamesi ve/veya vekaletnamenin aslı
veya onaylı sureti.
c) İsteğe bağlı olarak Usul ve Esaslar’ın Ek-2’sinde yer alan beyanname ile bu beyannameyi
imzalayan yetkilinin/yetkililerin yetkisini gösterir sicil tasdiknamesi ve/veya
vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti.
d) Talep toplama ve yarışmada lisans sahibi adına teklif verecek elektronik imza/mobil
imza/e-Devlet şifresi sahibi kişiye/kişilere ait bilgiler (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası,
elektronik posta adresi, mobil iletişim numarası).
e) Talep toplama ve yarışmada lisans sahibi adına teklif verecek elektronik imza/mobil
imza/e-Devlet şifresi sahibi kişiye/kişilere ait noterden alınacak vekaletnamenin aslı veya
onaylı suretleri.
f) Piyasa İşletmecisi ile imzalanan Piyasa Katılım Anlaşması’nın bir örneği.
g) İşbu Talep Çağrısında tutarı belirtilen Ek’teki örneğe uygun banka teminat mektubunun
Piyasa İşletmecisine teslim edildiğine dair Piyasa İşletmecisinden alınan teyit yazısı veya
en az teminat mektubu tutarı karşılığı kadar yer altı doğal gaz depolama tesisindeki
envanter miktarını gösteren ilgili depolama lisansı sahibinden alınan teyit yazısı,
Yukarıda sayılan belgeler daha sonra asılları postadan veya elden Kuruma teslim edilmek
şartıyla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden sunulabilir.
Tek bir kişiye yalnızca bir lisans sahibi tarafından yetki belgesi verilebilecektir. Ancak bir
lisans sahibinin birden fazla kişiye yetki belgesi vermesinin önünde herhangi bir engel
bulunmamaktadır. Bu durumda dahi talep toplama/yarışma anında bir lisans sahibi adına tek
bir yetkili tarafından kapasite miktarı bildirimi/teklif yapılabilecektir.
Talep toplamaya katılmak üzere yapılan başvurular, Kurum tarafından incelenecek ve
inceleme sonucunda talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri 22 Haziran 2022
tarihi mesai bitimine kadar Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, ilgili lisans
sahiplerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden bildirim yapılacaktır. Eksik/yanlış belge
sunmuş olan isteklilere bu hususta ihtar yapılmayacak, bu istekliler talep toplamaya katılma
hakkı elde edemeyecektir.
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4- Talep Toplama/Yarışmalara ilişkin Esaslar
Talep toplamada bildirilebilecek minimum kapasite miktarı (birim kapasite) 1000
Verilebilecek teklifler birim kapasite ve katları üzerinden yapılacaktır. (Örnek,
… TL/1.000 Sm3/gün)
Sm3/gün’dür.

Talep toplama ve/veya yarışma esnasında lisans sahibi yetkilisinin sistem saati ile
elektronik platformu işleten EPDK’nın sistem saati arasında fark olması durumunda EPDK
sistem saati esas alınacaktır.
Açıklanan kapasite miktarından daha fazla talep gelmesi durumunda yarışma aşamasına
geçilecek olup yarışmada yalnızca ilgili talep toplamada kapasite miktarı bildirmiş olanlar teklif
verebilecektir. Yarışmada teklif verilecek kapasite miktarı, talep toplamada bildirilen miktardan
farklı olamaz. Yarışmaya geçilmesi halinde talep toplamada bildirilen miktar için fiyat
teklifinde bulunmayan lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/12/2019
tarih ve 8981 sayılı Kararı çerçevesinde her birim kapasite için 1 TL/1.000 Sm3/gün teklif
vermiş oldukları kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılır.
Talep toplama ve yarışmada izlenecek uygulama yöntemi Usul ve Esaslar’da detaylı bir
şekilde yer almaktadır.
5- Sürekli Ticaret Platformunda Satış ve Teminat Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar
İşbu Talep Çağrısı kapsamında ithal edilen spot boru gazı miktarının, Usul ve Esaslar’ın
ilgili hükümleri çerçevesinde belirtilen oranı sürekli ticaret platformunda ilgili kapasite
ürününün yer aldığı gaz yılı içerisinde satılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda
gerekli planlamalar, talep toplama ve/veya yarışma sonucunda kapasite rezerve etmeye hak
kazanan lisans sahibi tarafından yapılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin
tespitinde, lisans sahibi tarafından sürekli ticaret platformunda spot ve/veya vadeli piyasalarda
verilen satış yönlü eşleşme miktarlarının toplamı esas alınır.
Talep toplama ve/veya yarışma sonucunda hak kazanılan kapasitenin rezerve edilmesi,
kapasitenin kullanılması ve sürekli ticaret platformunda satış yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini garanti etmek amacıyla talep çağrısına başvuracak olan lisans sahiplerinden
aşağıda belirtilen tutarlarda banka teminat mektubu alınır.
Spot boru gazı ithalatı için Talep Çağrısına başvuru yapacak lisans sahipleri;
-Aylık kapasite ürünleri için 10.500.000 (On Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası,
-Çeyreklik kapasite ürünleri için 31.500.000 (Otuz Bir Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası,
-Yıllık kapasite ürünleri için 126.000.000 (Yüz Yirmi Altı Milyon) Türk Lirası,
tutarındaki Ek’te örneği bulunan süresiz banka teminat mektubunu Piyasa İşletmecisine teslim
eder.
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Piyasa İşletmecisine sunulacak olan teminat mektupları, istekliler tarafından Usul ve
Esaslar ve işbu Talep Çağrısında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
Piyasa İşletmecisi tarafından nakde çevrilerek İletim Şirketinin ilave dengeleyici sıfatıyla
yaptığı alış yönlü işlemleri karşılığında kullanılmak üzere, Piyasa İşletmecisi tarafından İletim
Şirketi adına tutulur. İşbu talep çağrısı kapsamında sunulan teminat mektubu kapasiteyi
kullanmaya hak kazanan lisans sahibi tarafından kapasite ürünün süresi bittikten sonra da
organize piyasada satış yükümlülüğü gerçekleştirilene kadar Piyasa İşletmecisi tarafından
tutulur.
Talep çağrısının yapıldığı tarih itibarıyla yer altı doğal gaz depolama tesislerinde en az
yukarıda belirtilen teminat mektubu tutarlarının karşılığı kadar envanteri bulunan lisans
sahipleri teminat mektubu sunma yükümlülüğünden muaftır. Envanterin parasal karşılığının
hesabında Talep Çağrısının yapıldığı ayda geçerli olan sürekli ticaret platformundaki teklif üst
limiti esas alınır. Yer altı doğal gaz depolama tesisinde envanteri bulunan lisans sahipleri
başvuru sırasında, ilgili depolama tesisinin işletmecisi olan lisans sahibinden alınmış kendi
adına kayıtlı envanter miktarını gösterir bir yazı sunar. İşbu talep çağrısına konu spot kapasite
ürünlerinin kullanım hakkını elde eden lisans sahibi, sürekli ticaret platformundaki satış
yükümlülüğünü kullanmaya hak kazandığı kapasite ürününün süresi dolduktan sonra
gerçekleştirecek ise ilgili gaz yılı içerisinde her ayın ilk 5 iş günü içinde talep çağrısında sunmuş
olduğu miktardaki envantere sahip olduğuna ilişkin ilgili depolama tesisinin işletmecisi olan
lisans sahibinden alınmış kendi adına kayıtlı envanter miktarını gösterir bir yazı sunar.
İşbu Talep Çağrısı çerçevesinde hak kazanılan spot kapasitenin tamamen kullanılması ve
ilgili gaz yılı içerisinde sürekli ticaret platformundaki satış yükümlülüğünün yerine getirilmesi
halinde Piyasa İşletmecisi tarafından teminat mektubu yukarıdaki hükümler çerçevesinde lisans
sahibinin talebini müteakip Piyasa İşletmecisi tarafından en geç 10 iş günü içerisinde iade edilir
veya Lisans sahibinin depolama envanteri sunma yükümlülüğü ortadan kalkar. Hak kazanılan
kapasitenin Usul ve Esasların 12. Maddesi çerçevesinde kısmen kullanılması halinde ise sürekli
ticaret platformunda satış yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması kaydıyla kullanılmayan
kapasitenin toplam hak kazanılan kapasiteye oranı karşılığı Piyasa İşletmecisi tarafından
hesaplanan tutar kadar teminat mektubu nakde çevrilir veya bu tutarın Piyasa İşletmecisine
nakden ödenmesi halinde teminat mektubu iade edilir. Talep toplama ve/veya yarışma
sonucunda kapasite rezerve hak kazanamayan lisans sahiplerinin teminat mektupları taleplerini
müteakip Piyasa İşletmecisi tarafından en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.
Sürekli ticaret platformundaki satış yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin ilgili gaz yılı
sonunda tespiti halinde konu mevzuata aykırılık çerçevesinde değerlendirilir. Yürütülecek
soruşturma sonucunda satış yükümlülüğünün yerine getirildiğinin tespiti halinde teminat
mektubu iade edilir veya Lisans sahibinin depolama envanteri sunma yükümlülüğü ortadan
kalkar.
6- Spot boru gazı ithalatı yapmak üzere kapasite rezerve etmeye hak kazanan lisans sahibi;
ilgili giriş noktası için Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi imzalanıncaya kadar; ithal edilecek
doğal gazın güvenli olarak iletim sistemine teslim alınabilmesini teminen gazın teslim basıncı
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ile sıcaklığı dahil olmak üzere kompozisyonu ve kalite parametreleri hususunda ŞİD’de yer
alan şartlar doğrultusunda İletim Şirketi ile mutabakat sağlayacaktır.
7- İşbu Talep Çağrısı kapsamında hak kazanılan kapasite miktarının, İletim Şirketi
tarafından ilgili giriş noktası için Elektronik Bülten Tablosu'nda belirtilen minimum ölçüm
değerinin altında kalması halinde Usul ve Esaslar’ın 13.1 maddesi uyarınca İletim Şirketi
ŞİD hükümleri kapsamında gerekli önlemleri almaya yetkili olup, bu hallerde rezerve edilen
kapasitenin kullanılamaması nedeniyle ilgili lisans sahibi herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
8- Kurum tarafından gerek görülmesi halinde talep toplama ve/veya yarışmalar yazılı
olarak gerçekleştirilebilecektir. Kurum, talep toplama/yarışmaları yapıp yapmamakta serbesttir.
Kurum, talep toplama/yarışmaların başvuru tarihini belli bir tarihe kadar veya bilahare
belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden
önce duyurulacaktır.
Ek- Teminat mektubu örneği.
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Ek
KESİN TEMİNAT MEKTUBU
(Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar)
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. (EPİAŞ)
Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No:1/F F2 Blok 34485 Sarıyer/İstanbul

TEMİNAT MEKTUP NO:

…/…/……

31/3/2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış
Piyasası Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile Sürekli Ticaret
Platformu (STP) Piyasa Katılım Anlaşması imzalamış olan ve 19/9/2019 tarihli ve 30893 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen Talep Çağrısına başvuru yapan İthalat (Spot) lisansı
sahibi ……….. EIC kodlu …………………………………………………’nın ithal ettiği spot
boru gazı miktarının söz konusu Usul ve Esaslar’ın ilgili hükümleri doğrultusunda belirlenen
oranı karşılığı doğal gazın EPİAŞ’ın işlettiği STP’de satılması yükümlülüğü veya Usul ve
Esaslar ile Talep Çağrısında belirtilen diğer yükümlülüklerine yönelik olarak vermek zorunda
olduğu teminat tutarı olan …………….………... (TL) Türk Lirasını bankamız gayri kabili rücu
garanti ettiğinden, adı geçenin taahhütlerini doğal gaz piyasası ile ilgili kanun, yönetmelik,
lisans ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,
protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile
EPİAŞ arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları
dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
EPİAŞ veya emrine nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere
ait kanuni faiziyle birlikte kayıtsız ve şartsız olarak ödeyeceğimizi, bankanın imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
……………… BANKASI
…………………Şubesi

1.yetkili
(imza)
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2.yetkili
(imza)

