


Kırılgan Müşteri Kavramı  
ve 

Sosyal Tarife 
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Enerji verimliliğini teşvik eden en büyük unsur; Etkin 
Fiyatlandırma 

https://www.iea.org/statistics  

Enerji Yoğunluğu Değişim Grafiği (Toe/1000 USD) ve Türkiye 
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AB’de yaklaşık 50 milyon insan enerji yoksuludur (%10) 

Tüm tüketicilere yapılan sübvansiyon yerine belli gruplara doğrudan destek uygulamaları 

mevcuttur 

AB Finansal Destek Uygulamaları 
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Bazı ülkelerdeki enerji yoksulluğuyla mücadele 
uygulamaları 

Vergi İndirimi 

Elektrik Faturasında İndirim 

Belli Kesime Nakdi Isınma 
Yardımı 

İzolasyon Yardımı 

Belli Gelir Grubuna Tarife 
İndirimi 

Vulnerable Customers and Possible Support Schemes, ERRA, 2011 5



Hanehalkı Tüketim Harcamasının Dağılımı 
 

Hanehalkı bütçesinde ‘Konut ve Kira’ giderlerinin 

içinde yer alan enerji harcamalarının yükünü daha 

dengeli dağıtacak bir yönteme ihtiyacımız var. 

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2017 

T R1- İstanbul (2015-17 )

Konut ve kira 31 % 39% 35% 32% 30% 27 %

Ulaştırma 1 6% 9% 1 2% 1 6% 1 5% 21 %

Eğlence ve kültür 3% 2% 2% 3% 3% 4%

Lokanta ve oteller 7 % 6% 6% 7 % 8% 8%

Çeşitli mal ve hizmetler 4% 3% 3% 4% 4% 4%

T oplam   1.%20 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 
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AB’de konutlarda harcanan enerjinin %80’i ısınma ve ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. 

Temiz ve kesintisiz enerjiye ulaşmak ve uygun ortam sıcaklığındaki yaşam kalitesine sahip olmak 

evrensel bir haktır.  

Energy Poverty Handbook, Brüksel, 2016 

AB Konut Enerji Tüketimi Kırılımı 
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Yoksulluk Riski: Medyan Gelirin %60’ının altında olma durumu 

Enerji Yoksulluğu Riski: Enerji giderlerinin hane halkı bütçesinin %10’undan fazla olması durumu 

Yeni modelde düşük gelir dilimindeki hanehalkının enerji yoksulluğu riski önlenmektedir 

Hanehalkı Bütçesinde Doğal Gazın Payı 
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Artan Talep = Artan Hazine Yükü 

2019 Yılı için 
Tahmini Konut 
Abonesi Hazine 
Desteği -  Milyar 

USD  

Enerji Giderleri / 
Bütçe Üst Sınırı  

Hedef Doğal Gaz 
Harcaması Üst 

Sınırı  

Gerekli ve Yeterli 
Abone Grubu 

Desteği – Milyar 
USD  

2,2 

%10 

%7 

0,22 
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Sadece yoksulluk riski 
altındaki ve tanımlanan diğer 

kırılgan müşteri tiplerinin 
desteklenmesi önerilmektedir. 

Destek miktarı ödeme güçlüğü 
yaşanan kış ayları tüketim 

miktarlarıyla sınırlı 
kalmalıdır. * Farklı gelir yüzdelik dilimlerine göre destek miktarı  

 
Yoksulluk Riski Altındaki Kesimin Tüm Hanehalkına Oranı     % 11,5 
 
Doğal Gaz Faturası Destek Oranı*      % 50/ %30 / %15  
 
Desteklenecek Abone Sayısı Tahmini (milyon)            1,6  
 
Destek Miktarı (bcm)                0,6 
 
Aylık 2.000 TL ve altı kazanca Fatura Desteği (milyon USD)        220 
 
 

Kırılgan Müşteri Grubu Fatura Desteği 
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Tüketimin %80'i Marmara, Ege ve İç Anadolu 
bölgelerinden gelmektedir 

Bölgesel gelir grupları ve gerekli gaz tüketimi 
hesaplamalarına göre destek bedelleri farklılaşabilir 

Tüketilen doğal gazın fiyat tarifesi (tavan fiyat) ise her 
bölgede eşit olmaya devam etmelidir 

Kış Ayları Bölgesel Doğal Gaz Tüketimi 

Petform Liberalizasyon Grubu Çalışması, 2018 
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• Orta ve uzun vadeli çözümler cari açığı azaltmaya ve sosyal destek ihtiyacını asgariye indirmeye yönelik olmalıdır. 

• Mevcut fiyatlarla yalıtım uygulamaları ekonomik gözükmemektedir 

Verimlilik Desteği ve Getirisi 

• %41 Yetersiz izolasyon oranı 

• 5,85 Yetersiz izolasyonlu olan abone sayısı varsayımı (Milyon) 

• 1000 USD Yatırım maliyeti / hane varsayımı 

• %40 İzolasyon sonrası tüketim düşüşü varsayımı 

• 10 Yatırımın geri dönüşü ( yıl ) - mevcut fiyatla 

• 5,5 Yatırımın geri dönüşü ( yıl ) yeni modelle 

• 180 Cari açığa yıllık katkı ( milyon USD / yıl ) 
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Yardım bedelinin SYDTF’den dağıtım şirketlerine 
aktarılması  

Dağıtım şirketlerinin ihtiyaç sahiplerine yardım miktarı 
kadar gazı bedelsiz iletmesi 

İlgili Doğalgaz Dağıtım şirketlerine ihtiyaç sahibi 
listelerinin iletilmesi 

SYDV’ler tarafından ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 

Destek İletim Mekanizması 

13



Diğer Destek ve Faydalar 

Kesinti Öncesi 
Azami Çaba 
Gösterme 

Fatura 
yapılandırma9-12 

taksit imkanı 

Desteklenen 
kesimlerin 

raporlama ve 
takibi 

Yetersiz ısınma 
kaynaklı 
hastalık 

maliyetinin 
ortadan 

kaldırılması 
Bilinçlendirme 
çalışmaları ve 

ücretsiz 
danışmanlık 

desteği 
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Herhangi bir kademede gaz tedarik maliyeti altında bir fiyat belirlenmemelidir. 

Mevsimlik tarife ile tüketicinin fatura kontrolü kolaylaşacaktır. 

Verimlilik uygulamaları sonucu alt kademeye geçiş imkanı doğmaktadır. 

Yüksek tüketime sahip haneler daha fazla birim bedel ödeyerek verimlilik uygulamalarına yönelecektir. 

* X rakamı Türkiye gaz alım maliyetleri ortalaması ile konut tüketim profiline ait hesaplanan maliyetleri 
içermelidir. Kış dönemi dışındaki kalan 7 ayda destek uygulaması yapılmaması öngörülmektedir.  

Kış Aylarında Kademeli Fiyat 
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Sonuç ve Öneriler 

Maliyeti Yansıtan 
Fiyat 

Sadece Kırılgan 
Müşterilerin 

desteklenmesi 

SDYV’lerle m3 cinsinden 
yardım 

Yalıtım ve 
Onarımla cari 

açığa katkı 

Hazine yükünün 
azaltılması 

Kademeli fiyatla 
verimliliğe teşvik 
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OTSP’ye İlişkin Görüş  
ve  

Öneriler 
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Depolama Gazının Değerlendirilmesi 

OTSP’nin devreye girmesiyle birlikte piyasa oyuncularının teminat yükümlülükleri artış 

göstermiştir. Taşıtanların depolama yükümlülüğü bulunduğundan, depolama şirketinde mali 

değeri bulunan gazın teminat olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. 

• Botaş İletim, depolama tesisi operatörleri ile anlaşma imzalayarak depo 

gazına rehin koyabileceklerdir. 

• Depolama kullanıcısı şirketler teminat sayılmasını talep ettikleri bu gaz 

miktarını gün öncesinde bildirecek ve rehin tutulan bu gaz dengesizlik 

teminatı yerine geçebilecektir.  

• Elektrik piyasasında dengeleme grubuna benzer bir yapı kurularak aynı 

zamanda bu gazın diğer piyasa oyuncuları adına rehin tutulmasına 

olanak sağlanabilir. 

• EPİAŞ teminatı konu gazın değerlemesini yapar ve gerektiği 

durumlarda Botaş İletim aracılığı ile teminat gereksinimi karşılayabilir. 
 

 

 

 

Miktar bilgisi 

Teminat talebi 

Rehin talebi 

Rehin talebi 
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Günlük Depolama Kullanımları 

Depo kapasitesi olmayan Taşıtanların depolama gün içi program değişikliği imkanının genişletilmesi 

• Gün içerisinde depolama noktalarında yapılacak değişikliklerin bu miktarla kısıtlı olarak UDN ticaretine konu edilmesi 
beklenmektedir; 

• Gün içerisinde TMDB 

• Gün sonrasında Gün Sonu Ticareti 

• Son yıllarda  özellikle özel sektörün en büyük satış kanalı olan Elektrik Üreticilerine satış yapan Taşıtanlar iki piyasa 
arasındaki faz farkından etkilenmektedirler. Depolama enjeksiyon imkanı bu problemin çözümlerinden birisidir. 

 

00:00 23:59 

08:00 07:59 

G-1 ‘de ilk 16 Saat 

G ‘de son 8 Saat 

Elektrik Piyasası 

Doğal Gaz Piyasası 

Piyasalar Arasındaki Faz Farkı 
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Günlük Tahsisat Protokolü Uygulaması 

 
 

 

 

EBT’de oluşturulacak yeni bir sayfa ile günlük 
tahsisat protokolünün önü açılabilir. 

• Dağıtım şirketi yeni oranları G-1’de  
EBT’ye girer. 

• Taşıtanlar yeni girilen oranları EBT 
üzerinden onaylar. 

• Eğer Taşıtanlar tarafından mutabakat 
sağlanmaz ise ay öncesi belirlenen oranlar 
geçerli olur. 

Günlük Kapasite rejimi ile birlikte günlük tahsisat protokolü uygulamasının da EBT üzerinden işler hale getirilirmesi 

faydalı olacaktır. 

Bu sayede; 

• Özel sektör için yeni satış kanalları ortaya çıkacaktır. 

• OTSP işlemlerinde ve likidite de artış olacaktır. 

• Son kullanıcıların piyasaya girme iştahları artacaktır. 
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OTSP’de Yaşanan Sorunlar ve Beklentiler 

Ana Sayfada Yapılacak Değişiklikler 

• Teklif ekranında Al/Sat butonlarının yerlerinin değiştirilmesi (arasında 

boşluk bırakılması) oluşabilecek hataların önüne geçecektir. 

• Ana tobloda Gün Ertesi İşlemleri için sabah 08:00’den sonra yapılan 

işlemlerin(GRF’ye etkisi olmayan işlemler) ağırlıklı ortalamaya etkisi 

gözükmeye devam ediyor. Bunun düzeltilip GRF’nin sabitlenmesi yerinde 

olacaktır 

 

 

 

Ana Sayfada Yapılacak Değişiklikler 

• Taşıtanların yalnızca kendilerine ait günlük işlemlerini görebilecekleri bir 

bölüm piyasa oyuncuları tarafından beklenmektedir. 

• Teklif kısmında Aktif ve İptal dışında Pasif seçeneği de eklenebilir. 

• Ana sayfa güncellemesi problemleri olabilmektedir. Güncelleme sıklığı 

arttırılabilir. 

  

 

Teminat İşlemleri 

• Teminat yatırma ve çekme işlemlerinin anında olması beklenmektedir. 

Günde yalnızca 2 defa teminat yatırma yeterli olmamaktadır. 

• Tahsisatların saat 12.00’de açıklanmasından sonra teminat yatıralamaması 

gün ertesi işlemleri açısından problem oluşturmaktadır. 

• Teminatlar arasında  geçiş yapma olanağı tanınmalıdır. 

  
  

Sistemsel Geliştirmeler 

• Mobil uygulama: Sürekli ticaret olması nedeniyle kullancılar EPİAŞ STP sistemine 

yalnızca bilgisayardan değil mobil cihazlardan da girmek istemektedirler. Fakat internet 

sitesinin yapısından dolayı işlemleri yapmak kolay olmamakta ve bir çok hata 

yapılabilmektedir. Bu sebeple mobil uygulamanın yapılması yerinde olacaktır.  

• Dönemsel olarak yaşanan yavaşlamaların önüne geçilmeli sistem daha da hızlandırılmalıdır. 

Özellikle 12.30 civarında yoğunluk oluşabilmektedir. 
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Otomatik Çıkış Süresinin Uzatılması 

• Uygulamadan otomatik çıkış seçeneğinin kapatılabilmesi ve otomatik 

çıkış süresinin tanımlanabilmesi eklenmelidir. 

 

 

 

 

Kullanıcı Yetki Limitlerin Belirlenmesi 

• Alış ve satış için ayrı limitler tanımlanması beklenmektedir. Böylelikle 

hatalı teklif girişlerinin önüne daha rahat geçilecektir. 

 

 

 

Sistemden Kaynaklanan Problemler 

• Web sitesinden kaynaklanan problemlerde taraflardan birinin talep etmesi 

neticesinde EPİAŞ’ın iki tarafın onayı ile eşleşmeyi iptal etme hakkının 

tanınması 

• Örnek: Hızlı al/sat butonundan kaynaklı olarak yaşanan problemden dolayı 

bir taşıtan farklı gün kontratından işlem yapmıştır ve bu işlemin iptaline 

ilişkin talebi olmuştur. 

 

EPİAŞ Tarafından Gönderilen Bilgi Mesajları 

• EPİAŞ tarafından gönderilen eşleşme mesajlarına teklifin içeriği de 

eklenebilir. 

• İlave dengeleyici tarafından yapılacak işlemlerin mesaj veya mail 

olarak da sistem kullanıcılarına gönderilmesi beklenmektedir. 

OTSP’de Yaşanan Sorunlar ve Beklentiler 
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PUE ve ŞİD’e İlişkin Yaşanan Bazı Problemler ve 
Beklentiler 

Depolama Tesisine İlişkin Beklentiler 

– Depolama tesisinde gün içi program saatinin 16.45’e kadar esnetilmesi talep edilmektedir. Bu sayede depo 

tesisi kullanıcıları depolama tesisine ve Botaş İletim’e aynı program miktarını girmiş olacaktır.  

– Tahsisatın programa eşit olması beklenmektedir. Depolama tesisinde yaşanacak sorunlardan kullanıcılar en 

asgari şekilde etkilenmiş olacaklardır. 

BAST Dağıtım Sisteminin Değiştirilmesi 

– Dengeleme işlemleri neticesinde ortaya çıkan fiyat farklarından kaynaklı miktarların tamamının dağıtılması 

beklenmektedir 

EBT – STP Arasında Yaşanan Yazılım Kaynaklı İletişim Problemleri 

– Özellikle TMDB işlemleri neticesinde EBT sisteminden STP’ye giden verilerde yanlışlıklar olması ciddi teminat 

yükümlülüklerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 
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Kapasite Rejimi ve Günlük 
Kapasiteye Geçiş Yönünde 

Yapılması Gereken Hazırlıklar  
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Mevcut Kapasite Rejimi 

  

• Son kullanıcılar için yıllık kapasite rezervasyonları 

Yıllık Kapasite Başvuruları 

• Katsayı uygulanarak ilgili noktanın kapasite alımı 

Aylık Atıl Kapasite İmkanı 

• %100 ya da Paylaşım Protokolleri ile devir ve/ya aktarım imkanı 

Aylık devir ve aktarım imkanı 

• Dört ay süre ile ilgili kapasiteyi kullanmama durumunda Taşıyıcı inisiyatifi 

Kullan ya da Kaybet Prensibi 

• Ayrıştırılmamış kapasite bedeli uygulaması 

İletim Kapasite Bedeli dahil tarife sistemi 
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Günlük Kapasitenin Etkisi 

Tedarikçiler 

 Maksimum kontrat optimizasyonu 

Doğru fiyat mekanizması 

Esnek kontrat imkanı 

Vadeli piyasa oluşumu 

Sınır ötesi ticaret imkanı 

Serbest Tüketiciler 

Uzun dönemi destekleyen kısa 
dönem kontrat imkanı 

Pik tüketimleri yönetebilme imkanı 

Uygun fiyatlı alım imkanı 

Piyasaya erişim-derinlik  

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. 
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Diğer Ülkelerdeki Kapasite Uygulaması Nasıl? 

Doğru kapasite planlaması yapılması 
amaçlı tüm ülkelerde yıllık ürünün diğer 

ürünlerden daha uygun fiyatlı olduğu 
görülmektedir.  

 
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. 

İngiltere 
(80bcm) 

Yunanistan 
(4bcm) 

Hollanda 
(43bcm) 

Avrupa Birliği ülkelerindeki Kapasite bedeli fiyat farkı

Çeyreklik %100-%150

Aylık %100-%150

Günlük %100-%300

Gün-içi %100-%300

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. 
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ŞİD Değişiklik Önerileri 

 Tüm noktalar için bir gün süreli kapasite başvuru hakkı 
 Mevcut katsayılara günlük katsayı eklenmesi 

ŞİD 2.1.4 

 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 

Dönem 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
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Şeffaflık Platformunda 
Yayınlanması Gereken Veriler 
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Şeffaflık Platformuna İlişkin Beklentiler 

OTSP’nin devreye alınması ile birlikte tüm sistemin genel durumunun görülebilmesi için 

aşağıdaki verilerin yayınlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

– Ana Giriş Noktalarının tahsisat ve basınç verileri 

– Anlık bölgesel basınç verileri 

– Arıza ve bakım bilgilendirmeleri ve güncel durumları 

– Yer Altı Depolama tesislerindeki güncel envanter miktarları 
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