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Kapasite Rejimi ve Günlük
Kapasiteye Geçiş Yönünde
Yapılması Gereken Hazırlıklar
2

Mevcut Kapasite Rejimi
Yıllık Kapasite Başvuruları
• Son kullanıcılar için yıllık kapasite rezervasyonları
Aylık Atıl Kapasite İmkanı
• Katsayı uygulanarak ilgili noktanın kapasite alımı
Aylık devir ve aktarım imkanı
• %100 ya da Paylaşım Protokolleri ile devir ve/ya aktarım imkanı
Kullan ya da Kaybet Prensibi
• Dört ay süre ile ilgili kapasiteyi kullanmama durumunda Taşıyıcı inisiyatifi
İletim Kapasite Bedeli dahil tarife sistemi
• Ayrıştırılmamış kapasite bedeli uygulaması

Günlük Kapasitenin Etkisi
Tedarikçiler

Serbest Tüketiciler

Maksimum kontrat optimizasyonu

Uzun dönemi destekleyen kısa
dönem kontrat imkanı

Doğru fiyat mekanizması
Esnek kontrat imkanı

Pik tüketimleri yönetebilme imkanı
Uygun fiyatlı alım imkanı

Vadeli piyasa oluşumu

Piyasaya erişim-derinlik

Sınır ötesi ticaret imkanı

Öngörülebilirlik

 Paylaşım protokollerinin de sistemsel ve otomatik hale gelmesiyle günlük kapasite rezervasyonları anlamlı hale
gelecektir.
 Doğal gaz santrallerinin günlük yük dengesizlikleri de günlük kapasite imkanı ile kullanılabilecek Taşıtanların depolama
alanları aracılığı ile daha iyi yönetilecektir.
 Organize Toptan Satış Piyasası ile birlikte günlük kapasite uygulamasının uygulanabilirliği kolaylaşmıştır.

Diğer Ülkelerdeki Kapasite Uygulaması Nasıl?
Lokal kapasite uygulaması her ülke için değişiklik göstermektedir
Sınır ötesi kapasite alımlarında Avrupa birliğine üye şirketler için CAM mevzuatı ve kapasite
uygulamasını tarafsız yürüten 3 platform ve üyelik sistemi geçerlidir.
İngiltere
(80bcm)

Yunanistan
(4bcm)

Hollanda
(43bcm)

Yukarda yer alan ülkelerde Yıllık-çeyreklik-aylık-günlük-güniçi uzlaştırılan kapasite ürünleri mevcuttur.
Hollanda hariç diğer ülkelerde önden kapasite rezervasyonu alınmaktadır.
Kapasite uygulamasındaki sorumlu taraf İletim Şirketleridir.
Operasyonlar otomatik yapılmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerindeki Kapasite bedeli fiyat farkı
Çeyreklik

%100-%150

Aylık

%100-%150

Günlük

%100-%300

Gün-içi

%100-%300

Doğru kapasite planlaması yapılması
amaçlı tüm ülkelerde yıllık ürünün diğer
ürünlerden daha uygun fiyatlı olduğu
görülmektedir.

ŞİD Değişiklik Önerileri
ŞİD 2.1.4
 Tüm noktalar için bir gün süreli kapasite başvuru hakkı
 Mevcut katsayılara günlük katsayı eklenmesi
Uzun Dönem Katsayı

Günlük Katsayı

Yaz Dönemi

0.8

1.20-1.50

Kış Dönemi

1.3

1.95-2.50

Ara Dönemi

1.2

1.80-2.30

Dönem

 En geç G günü 15:15 e kadar atıl kapasite başvurusu

ŞİD 2.6





1 ay ya da daha uzun süreyi kapsayan kapasite devirleri için bir önceki ayın son 3 gününe kadar izin
Günlük kapasite devrileri için g-1 12:00'ye kadar izin
1 ay ya da daha uzun süreyi kapsayan kapasite aktarımları için bir önceki ayın son 2 gününe kadar izin
Günlük kapasite aktarımı için g-1 13:00'ye kadar izin

