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ÖNEMLİ TANIMLAR

Spot boru gazı ithalatı: Bir takvim yılı içerisinde, bir yıl ya da daha kısa süreli olmak üzere
bu usul ve esaslarda belirlenen uygulama yöntemi çerçevesinde yapılabilecek ithalat
faaliyeti

Yarışma: Talep toplamada sunulan toplam miktar taleplerinin ilgili kapasite ürününe
hasredilen miktarı aşması durumunda, spot boru gazı ithalatı yapılabilecek kapasitenin
dağıtılması amacıyla birim kapasite için en yüksek bedeli teklif eden istekliden başlamak
üzere sıralanması suretiyle elektronik platformda yapılacak yarışma

Birim Kapasite: Talep çağrısında Kurum tarafından duyurulacak olan ve spot boru gazı
ithalatı yapabilmek amacıyla kapasite başvurusu yapılabilecek asgari miktar

Kapasite ürünleri: Bir takvim yılı içerisinde yıllık, çeyreklik, aylık, günlük ve gün içi olmak
üzere belirli bir dönemde spot boru gazı ithalat faaliyeti için kullanılmak üzere
rezervasyona konu edilebilecek kapasite



ÖNEMLİ TANIMLAR

Talep çağrısı: Spot boru gazı ithalatı için ayrılan kapasite miktarı ve diğer bilgileri içeren
Kurum tarafından yapılan ilan

Talep toplama: İsteklilerin talep çağrısına icabet ederek spot boru gazı ithalatına yönelik
rezervasyon hakkı kazanmak istedikleri kapasite miktarı bildirimlerinin elektronik
platformda toplanması

İstekli: Spot boru gazı ithalat faaliyetine konu edilecek miktardaki kapasitenin bir kısmını
veya tamamını rezerve etmeye hak kazanmak üzere bu usul ve esaslar kapsamında
başvuruda bulunan İthalat (Spot) lisansı sahibi

Teklif: Her bir ithalat giriş noktası için spot boru gazı ithalat faaliyetinde bulunmak
amacıyla kapasite rezervasyonuna hak kazanmak için yarışma yapılması halinde isteklilerin
birim kapasite için, spot boru gazının ithal edileceği yıla ilişkin Kurum tarafından
belirlenen/belirlenecek iletim ve sevkiyat kontrol tarifesine ek olarak ödemeye hazır
oldukları bedeli ve talep ettikleri toplam kapasite miktarını içeren veri seti



ÖNEMLİ TANIMLAR

Elektronik platform: İthalat giriş noktası kapasitesinin spot boru gazı ithalat faaliyeti için
bu usul ve esaslarda belirlenen yöntemle eşit ve objektif koşullarda istekliler arasında
dağıtılmasını sağlamak üzere kurulup işletilen yazılım

Maksimum Ayrılabilir Kapasite (MAK): ŞİD kapsamında herhangi bir giriş noktasında,
iletim şebekesinin teknik imkânlarını dikkate alarak, iletim şirketinin o noktada günlük
olarak rezerve edebileceği azami toplam kapasite



USUL VE ESASLARIN GENEL KURGUSU
• BOTAŞ her Gaz Yılı için yıl başlamadan önceki Eylül ayında her bir İthalat 

Giriş Noktası için «MAK»ları EPDK’ya bildirir.
• Usul Esasta belirlenen formül doğrultusunda her bir İthalat Giriş Noktası 

için spot boru gazı ithalatına ayrılabilecek günlük kapasite EPDK tarafından 
hesaplanır.

• Uygun kapasite olan giriş noktaları için EPDK tarafından talep çağrısı yapılır.
• Spot boru gazı ithalatına ayrılabilecek kapasitenin %30’u yıllık, %40’ı 

çeyreklik, %30’u ise aylık kapasite yarışmasına konu edilir.
• Talep toplamada açıklanan kapasite üzerinde talep gelmesi durumunda 

elektronik ortamda yarışma aşamasına geçilir.
• Birim kapasite için en yüksek teklifi veren istekliden başlamak üzere 

sıralama yapılır.
• Sıralamaya girerek kapasite rezervasyonu yapan tüm isteklilere ek kapasite 

bedeli olarak yarışmada teklif ettikleri bedel uygulanır.



SPOT KAPASİTE MİKTARININ HESAPLANMASI

𝑴𝑨𝑲𝑿 −
𝐔𝐃𝐘İ𝐌𝐗

𝟑𝟔𝟓 𝐱 𝟎, 𝟗𝟎
= GÜSİM𝑿

UDGİMX

X : İlgili ithalat giriş noktası

MAKX : İlgili ithalat giriş noktasına ilişkin günlük MAK miktarı

UDYİMX : İlgili ithalat giriş noktası için uzun dönemli alım satım anlaşmalarına dayalı ithalat lisanslarında

belirtilen yıllık azami ithal edilebilecek doğal gaz miktarı

UDGİMX : İlgili ithalat giriş noktası için uzun dönemli alım satım anlaşmalarına dayalı ithalat lisansı sahiplerine

ilgili lisansları kapsamında ayrılan günlük miktar

GÜSİMX : İlgili ithalat giriş noktası için spot boru gazı ithalatına konu edilebilecek günlük miktar



YILLIK KAPASİTE TAHSİSAT MİKTARLARI SENARYOSU

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

1 m 2 m 1 m 1,5 m 1 m 1 m

(KydK) =>Çeyreklik yarışmada rezerve edilmeyen miktar çeyreğin aylarına

(KydK) (KydK) =>Çeyreklik rezerve edilip kullanılmayan miktar çeyreğin 3. ayına

(KydK)

=>Yıllık yarışmada rezerve edilmeyen miktar tüm çeyreklere

=>Yıllık rezerve edilip kullanılmayan miktar 2., 3. ve 4. çeyreklere

eklenir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Uzun dönem ithalata ayrılan miktar = 40 milyon Sm3

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

1 yıl süreli spot için 

ayrılan miktar 

%30 = 3 milyon 

Sm3  

(1 yıll ık spottan artan= 0,5 m) (1 yıll ık spottan artan= 0,5 m) (1 yıll ık spottan artan) (1 yıll ık spottan artan)

(KydK [yıll ık]'dan eklenen= 0,5 m) (KydK [yıll ık]'dan eklenen= 0,5 m) (KydK [yıll ık]'dan eklenen= 0,5 m)

1  yıllık spot rezervasyon miktarı = 2 milyon Sm3

3 ay süreli spot için 

ayrılan miktar: 

%40 = 4 milyon 

Sm3

2 m

1. Çeyrek spot

rezervasyon miktarı = 

4,5 milyon Sm3

3. Çeyrek spot

rezervasyon miktarı =

4,5 milyon Sm3

4. Çeyrek spot 

rezervasyon miktarı = 

4,5 milyon Sm3

1 m

2. Çeyrek spot

rezervasyon miktarı = 

4 milyon Sm3

1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek

1 ay süreli spot için 

ayrılan miktar: 

%30 = 3 milyon 

Sm3

3 m 3 m 3,5 m 4 m



14 KASIM BOTAŞ YIL ÖNCESİ 
KAPASİTE İLANI

30 KASIM YILLIK KAPASİTE                        
BAŞVURULARININ SON GÜNÜ

15 ARALIK - KAPASİTE REZERVASYONLARININ İLANI
- YILLIK ATIL KAPASİTE BAŞVURULARI

(İTHALAT GİRİŞ NOKTALARI HARİÇ)

TALEP TOPLAMA 
GÜNÜNDEN EN AZ 15 
GÜN ÖNCE 
(EN GEÇ 1 KASIM)
TALEP TOPLAMA ÇAĞRISI

TALEP TOPLAMA ÇAĞRISINDA 
BELİRTİLEN GÜN 
(2-30 KASIM)
TALEP TOPLAMA (VE YARIŞMA)
(YILLIK, İLK ÇEYREK VE OCAK AYI İÇİN)

14 ARALIK SON 
STS İMZALANMA 
TARİHİ

YILI ÖNCESİ KAPASİTE 
REZERVASYONU 
İLANINDAN 60 GÜN ÖNCE 
(15 EYLÜL)
İLETİM ŞİRKETİNİN 
İTHALAT GİRİŞ 
MAK’LARINI KURUMA 
BİLDİRMESİ

YIL ÖNCESİ KAPASİTE REZERVASYONU



ÇEYREKLİK VE AYLIK KAPASİTE REZERVASYONU (MART - NİSAN)

10 MART
MART AYI 
KAPASİTESİNİ 
KULLANMAYA 
BAŞLAMAK İÇİN 
SON GÜN (KydK)

5 MART (EN GEÇ) 
II. ÇEYREK VE NİSAN AYI İÇİN
TALEP ÇAĞRISINA KONU 
EDİLECEK KAPASİTE 
MİKTARININ 
YAYINLANMASI)

15 NİSAN
II. ÇEYREK 
KAPASİTESİNİ 
KULLANMAYA 
BAŞLAMAK İÇİN 
SON GÜN (KydK)

25 NİSAN AYLIK ATIL 
KAPASİTENİN İLANI

10 NİSAN
NİSAN AYI 
KAPASİTESİNİ 
KULLANMAYA 
BAŞLAMAK İÇİN 
SON GÜN (KydK)

5 NİSAN (EN GEÇ)
MAYIS AYI İÇİN
TALEP ÇAĞRISINA KONU 
EDİLECEK KAPASİTE 
MİKTARININ YAYINLANMASI

25 MART AYLIK ATIL 
KAPASİTENİN İLANI

25 NİSAN + 3 İŞ GÜNÜ 
AYLIK ATIL BAŞVURUSU 
İÇİN SON GÜN

25 MART + 3 İŞ GÜNÜ 
AYLIK ATIL BAŞVURUSU 
İÇİN SON GÜN

27 MART TALEP TOPLAMA 
İÇİN SON GÜN

26 NİSAN TALEP TOPLAMA 
İÇİN SON GÜN (6.3)



KULLAN YA DA KAYBET 

Çeyreklik ihalelere eklenen miktar Aylık ihalelere eklenen miktar

OCAK - -

ŞUBAT -

MART 1. Çeyrek spot kapasitesinden kullanılmayan

NİSAN Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

MAYIS Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

HAZİRAN Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan 2. Çeyrek spot kapasitesinden kullanılmayan

TEMMUZ Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

AĞUSTOS Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

EYLÜL Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan 3. Çeyrek spot kapasitesinden kullanılmayan

EKİM Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

KASIM Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan -

ARALIK Yıllık spot kapasitesinden kullanılmayan 4. Çeyrek spot kapasitesinden kullanılmayan

*Kullan ya da Kaybet mekanizması sonucu yarışmalara eklenecek kapasite miktarları BOTAŞ 
tarafından bildirilecektir.



YARIŞMA AŞAMASI VE TEKLİFLER


