
2

HABERLER

www.ceenenerji.com.tr

PETFORM tarafından gerçekleştirilen ve sektörün tüm paydaşlarını aynı masa etrafında 
bir araya getiren 11. Doğalgaz Ticaret Forumu, 15 – 16 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlendi. 

11. Doğalgaz Ticaret Forumu Ankara’da düzenlendi

(Enerji IQ – 24.5.2017) PETFORM 
tarafından gerçekleştirilen 11. Doğalgaz 
Ticaret Forumu, 15 – 16 Mayıs 2017 
tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 

Sektörün tüm paydaşlarını aynı 
masa etrafında bir araya getiren tek 
platform olma özelliğini taşıyan Forumun 
ilk gününde toplantılar EPDK Başkan 
Yardımcısı Sn. Mehmet Ertürk tarafından 
yönetildi. ŞİD değişiklik önerileri, Organize 
Toptan Doğalgaz Satış Piyasası, Yeraltı 
Doğalgaz Depolama Tarifeleri ve Sürekli 
Ticaret Platformu’na (STP) ilişkin görüş 
ve önerilerin ele alındığı oturumlara 
PETFORM, EPDK, ETKB, BOTAŞ, 

EPİAŞ, Rekabet Kurumu ve özel sektör 
temsilcileri katıldı. 

İkinci gün, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ın ve Kurul üyelerinin katılımıyla 
yapılan çalışmalar değerlendirildikten 
sonra iletim sistem altyapısını geliştirmeye 

yönelik yatırımlar, doğalgaz ticaret merkezi 
olmanın temel esasları ve atılması 
gereken adımlarla ilgili makro sunumlar 
gerçekleştirilerek Türkiye doğalgaz 
piyasasının gelişimi için temenni ve 
öneriler sunuldu. 

Doğalgaz piyasasında neler yaşandı?

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı 
Aziz Camcı, açılış konuşmasında, küresel 
doğalgaz piyasalarına ve bir yıllık süre 
içerisinde Türkiye doğalgaz piyasasında 
yaşanan gelişmelere değindi.

Camcı, “PETFORM Yönetim Kurulu 
olarak, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanımız Mustafa beyin 
önerisi ile “Taşıtanlar Forumu”nun 
isminde değişikliğe gittik. Bu yıldan 
itibaren “Doğalgaz Ticaret Forumu” 
olarak anılacak etkinliğimiz, doğalgazın 
ticaretine ilişkin tüm hususları, 
değerlendireceğimiz bir vizyon 
platformu olacak” açıklamasında 
bulundu.

Camcı bir önceki forumdan sonra, 
EPDK ve EPİAŞ ile birlikte ortak 
çalışmaların sürdürüldüğünü ve bu 
bağlamda, EPDK tarafından “Organize 
Toptan Doğalgaz Satış Piyasası” 
yönetmeliği yayımlanırken, EPİAŞ’ın da 
ticaret platformunun işleyiş prensiplerini 
ortaya koyacak Piyasa Usul ve Esasları’nı 
hazırladığını ve bu metnin EPDK 
tarafından sektör görüşüne açıldığını 
sözlerine ekledi.

Küresel gaz piyasalarında yaşanan 

gelişmelerin Türkiye’ye olan etkilerine 
de değinen Camcı, son iki yılda 
küresel ölçekte satıcı piyasasından, alıcı 
piyasasına yönelik geçişlerin yaşandığını, 
ABD’nin de üretici olarak piyasaya 
girmesiyle LNG ve boru gazı arasında 
oluşmaya başlayan fiyat rekabetinin 
ticaretin doğasını da değiştirdiğini 
belirtti. 

Camcı “Özellikle, petrole endeksli, 
rekabeti kısıtlayan uzun dönemli 
sözleşmelerin yerini TTF, NBP gibi 
likit doğalgaz “hub” fiyatlarını da 
içeren “karma endeksli” kısa dönemli 
sözleşmelere bıraktığını görüyoruz. 
Satıcılar tarafından alıcılara daha esnek 
sözleşmeler önerilirken, Gazprom’un 
Doğu Avrupa piyasalarına yönelik 
Avrupa Komisyonuna gönderdiği 
taahhütlerde olduğu gibi, ticaretin 
metodolojisini değiştirecek şekilde 
piyasa bazlı mekanizmaların güçlendiği 
bir sürece doğru ilerliyoruz.” diyerek 
mevcut ticari konjonktür ve Batı Avrupa 
piyasalarının başarısının Türkiye de dahil 
olmak üzere birçok ülkeyi gaz ticaret 
merkezi (hub) olma yolunda teşvik 
ettiğini vurguladı.

Türkiye doğalgaz piyasası özel sektör 

oyuncularının 
temel hedefinin 
ülkede bir ticari 
hub kurulmasını 
desteklemek 
olduğunun bir kez 
daha altını çizen 
Camcı, bu hedef 
doğrultusunda 
altyapının geliştirilmesi ve serbest 
doğalgaz ticaretinin desteklenmesi için 
yoğun bir şekilde çalışıldığına değindi. 

Özel sektör paydaşları ile EPDK ve 
EPİAŞ temsilcileriyle geçen bir sene 
içerisinde yapılan yoğun istişare ve 
çalışmalara bir kez daha değinen Camcı, 
“EPİAŞ bünyesinde “Sürekli Doğalgaz 
Ticaret Platformu”nun planlandığı 
şekilde 1 Nisan 2018’de devreye 
girmesiyle ülkemizin doğalgaz ticaret 
merkezi olma vizyonunda önemli bir 
aşama da geçilmiş olacak.” dedi.

Camcı, Forum boyunca yapılacak 
çalışma ve değerlendirmelerin de 
sektörü, herkes tarafından heyecanla 
beklenen “Sürekli Doğalgaz Ticaret 
Platformu”na daha da yakınlaştıracağını 
belirterek konuşmasını noktaladı.

Aziz Camcı


