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AboutAbout PETFORMPETFORM

Established in 2000, PETFORM has played a
crucial role in the transfer of private sector
views to the public authorities regarding to
Turkish energy legislation amendments (Natural
Gas Market Law, Petroleum Market Law,Gas Market Law, Petroleum Market Law,
Turkish Petroleum Law…)

Member companies mainly have activities in 2
sectors:

• Exploration & Production Sector
• Natural Gas Market
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PETFORMPETFORM MembersMembers in in 
Turkish Turkish EconomyEconomy (2011)(2011)

Total Turnover : 63.7 billion TL
(~ 35.2 billion USD = 5% of GDP)

Total Tax : 4.3 billion TL
(~ 2.4 billion USD)

Total Employment : 31,500



GDP vs. GDP vs. PowerPower DemandDemand GrowthGrowth
(1970 (1970 –– 2010)2010)

Source:Source: Energy Market Energy Market RegulatoryRegulatory AuthorityAuthority

Sunumuma ülkemizin genel enerji görünümüne iliskin bazi önemli verileri paylasarak baslamak istiyorum. 1970 – 2010 yillarini kapsayan 40 yillik süreçte Türkiye ekonomisinin yillik büyüme hizi ortalamasi %4,2’dir. Bu yüksek büyüme hizi, beraberinde enerji talebi artisini da tetiklemistir. Nitekim ayni 40 yillik süreçte elektrik talebindeki artis hizi %8,4’e, diger bir deyisle ekonomik büyümenin tam 2 katina ulasmistir. Özetlemek gerekirse Türkiye ekonomisindeki her 1 birimlik büyüme, beraberinde elektrik talebinde 2 birimlik büyüme getirmektedir.



Energy Energy DensityDensity vs. Energy vs. Energy 
ConsumptionConsumption Per Per CapitaCapita (2010)(2010)

Source:Source: Turkey Energy Efficiency Report (2010)Turkey Energy Efficiency Report (2010)

Ayrica ülkemiz özelindeki bir hususu vurgulamamiz gerekiyor: Ayni miktarda milli gelir artisi yaratmak için Japonya’da 1 birim enerji tüketilmesi gerekirken, Türkiye’de 3 birim enerji tüketilmektedir. Diger bir deyisle, ayni ekonomik getiri için Japonya’nin 2 kati enerji tüketmekteyiz. Bunun iki temel nedeni bulundugunu belirtebiliriz: Enerjiyi maalesef verimli kullanmiyoruz. Gerek evsel tüketimimizde, gerek sanayimizde, gerekse enerji üretim, iletim ve dagitiminda daha az enerjiden daha fazla verim almaya yogunlasan bir bilince erismemiz gerekiyor. Bu baglamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligimizin enerji verimliligine iliskin proje ve mevzuat çalismalarinin ne kadar yerinde oldugu ortaya çikmaktadir. Iktisadi gelismislik düzeyimizle dogrudan ilgili bir neden vardir ki, o da Türkiye’nin kalkinma hamlesini ‘enerji yogun sektörler’ üzerinden gerçeklestirmeye çalismasidir.



ChangeChange in Energy in Energy BalanceBalance
(1990 (1990 –– 2010)2010)

1990 2010 Change

Total Energy Demand
(million toe) 52.9 109.2 ↑↑ 106% ↑↑
Total Domestic Production
(million toe) 25.6 32.4 ↑↑ 26% ↑↑

Total Energy Imports
(million toe) 30.9 87.4 ↑↑ 182% ↑↑
Coverage of Domestic Production to
Total Consumption 48% 29% ↓↓ - 40% ↓↓

Source:Source: MinistryMinistry of Energy of Energy andand Natural Natural ResourcesResources

Hizla büyüyen bir ekonomi, daha da büyük bir hizla büyüyen enerji talebinden bahsettik. Peki bu enerji talebi artisinin ne kadarini yerli üretimden karsilama imkanina sahibiz? Tabloda da görülecegi üzere, geçtigimiz 20 yilda toplam enerji talebimiz ikiye katlanmistir. Ayni dönemde enerji ithalatimiz neredeyse 3 katina yükselirken, yerli üretimimiz sadece %26 artis göstermistir. Arz - talep arasindaki makasin açilmasi nedeniyle de, yerli üretimin talebi karsilama orani 1990 yilindaki %48 seviyelerinden 2010 yili sonu itibariyle %26’ya gerilemistir.Bu noktada birincil enerji tüketimimizin kaynak bazinda dagilimina iliskin iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Birincisi, toplam enerji tüketimimiz içerisinde fosil yakitlarin orani %90’dir. Ikincisi, kömür ve linyit haricinde üretimin tüketimi karsilama orani maalesef çok düsük düzeylerdedir. Kömür ve linyitte tüketimimizin yarisini yerli kaynaklardan saglamakla birlikte, ithal kaynaklara bagimlilik orani petrolde %93, dogalgazda ise %98 düzeyindedir.Sonuç olarak resmin geneline bakildiginda, %90 oraninda fosil yakitlara dayali bir enerji tüketimi, toplamda da %71 oraninda ithalata dayali bir tablo ortaya çikmaktadir.



Energy Energy ConsumptionConsumption byby SSource ource 
(2007 (2007 –– 2011 2011 –– 2020)2020)

Source:Source: MinistryMinistry of Energy of Energy andand Natural Natural ResourcesResources

Ülkemiz enerji tüketiminin kaynak bazinda dagilimina baktigimizda, bugün itibariyle dogalgazin %32 pay ile en önemli enerji kaynagimiz oldugunu görüyoruz. Ancak hükümetimizin uzun vadeli projeksiyonu çerçevesinde 2020 yilinda dogalgazin payinin azalmasi, yerli kömür kaynaklarinin isletilmesine yönelik tesvikler sayesinde kömürün payinin artarak birinci siraya yükselmesi planlanmaktadir.



Share of Energy in Share of Energy in Turkey’sTurkey’s
Total Total ImportsImports

(billion USD)
2009 2010 2011

Crude Oil & Petroleum
Products 14.9 20.6 29.2

Natural Gas 11.6 14.1 20.2Natural Gas 11.6 14.1 20.2

Coal 3.1 3.2 4.1

Total Energy Imports 29.9 38.5 54.1

Turkey’s Total Imports 140.9 185.5 240.8

Share of Oil & Gas in 
Turkey’s Total Imports 18.8% 18.7% 20.5%

Source:Source: MinistryMinistry of of EconomyEconomy

Ülkemizin 2011 yili toplam ithalati 240 milyar dolar, toplam ihracati ise 135 milyar dolar. Geçtigimiz yil toplam enerji faturamiz 54,1 milyar dolar olarak gerçeklesti. Bunun 29,2 milyar ham petrol ve petrol ürünleri, 20,2 milyar dolar da dogalgaz olmak üzere toplam 50 milyar dolara yakin kismi sadece petrol ve dogalgazdan kaynaklaniyordu. Diger bir deyisle her 100 liralik ithalatimizin 20 lirasi, her 100 liralik ihracatimizin ise 36 lirasi petrol ve dogalgaz ithalatina gitti. 



Development Development ProcessProcess of of 
TurkishTurkish Natural Gas MarketNatural Gas Market

USSRUSSR –– Turkey Turkey ContractContract (18.09.1984)(18.09.1984)

ContractContract № 1 № 1 àààààààà 14.02.1986 (6 14.02.1986 (6 bcmbcm))

Russia Russia -- Turkey (29.08.1997 & 15.12.1997 Turkey (29.08.1997 & 15.12.1997 –– Blue StreamBlue Stream))

LNGLNG Supply Supply from Algeria (1998)from Algeria (1998)

ContractContract № 2 № 2 àààààààà 10.12.1996 (10.12.1996 (TurusgazTurusgaz))

Natural Gas Market LawNatural Gas Market Law ((03.03.200103.03.2001))

Gas Gas Supply Supply fromfrom Iran (2002)Iran (2002)

ContractContract № 3 № 3 àààààààà February 1998February 1998

19871987 19981998 20032003 20052005

Market Market DevelopmentDevelopment BasedBased
on Russian Gason Russian Gas

IncreaseIncrease inin Gas Gas 
Supply Supply SourcesSources

First Steps in First Steps in 
Liberalization Liberalization 

ProcessProcess

Market Market 
Development in Development in 
Liberalization Liberalization 

ProcessProcess

Preparation Preparation 
ProcessProcess

Gas Gas Supply Supply fromfrom Iran (2002)Iran (2002)

Blue Stream Project (Blue Stream Project (DecemberDecember 2002)2002)

20122012

Dogalgazda yerli üretimimizin toplam tüketimimizin sadece %2’sini karsilayacak düzeyde olmasi nedeniyle, geçtigimiz 25 yilda Türkiye dogalgaz piyasasi ithalata dayali büyüme kaydetmistir. Zaman akis grafiginde de göreceginiz üzere, ilk 10 yillik süreçte Rus gazi temelinde büyüyen piyasada 1990’larin ikinci yarisindan itibaren tedarikçi ülkelerde çesitlendirme saglanmistir. 2001 yilinda yürürlüge giren 4646 sayili Dogalgaz Piyasasi Kanunu ile piyasanin liberalizasyonu yönünde ilk adimlar atilmis, geçtigimiz 11 yilda ithalat ve toptan satis segmentinde %10’luk özel sektör payi bile piyasaya ciddi bir rekabet getirmistir.



Gas Purchase AgreementsGas Purchase Agreements

Contract
Date of 

Signature
Date of 

Operation
Duration

(Years)

Volume
(Plateau
bcma)

Date of 
Expiration

Russia (West) Feb 1986 Jun 1987 25 6 2011

Algeria (LNG) Apr 1988 Aug 1994 20 4 2014

Nigeria (LNG) Nov 1995 Nov 1999 22 1.2 2021

Iran Aug 1996 Dec 2001 25 10 2026

Russia (B.Stream) Dec 1997 Feb 2003 25 16 2028

Russia (West) Feb 1998 Mar 1998 23 8 2021

Azerbaijan Mar 2001 Jul 2007 15 6.6 2022

Source:Source: Energy Market Energy Market RegulatoryRegulatory AuthorityAuthority

Tabloda da göreceginiz üzere, 1986 yilindan günümüze kadar 6 ülkeyle toplam 8 gaz alim anlasmasi yapilmistir. Bunlardan Türkmenistan haricindeki 5 ülke ile anlasmalar halihazirda yürürlüktedir. Tabloda kirmiziyla isaretlenmis olan Bati Hatti kontrati, bu yil basinda sona ermis, ancak BOTAS ile Gazprom arasindaki bir ek zeyilname ile 1 yil daha uzatilmistir. Biz, PETFORM olarak, bu yil sonunda sona erecek Bati Hatti kontratinin özel sektör oyunculari tarafindan yenilenmesinin seffaf ve rekabetçi bir piyasa olusumu açisindan elzem olduguna inaniyoruz.



Gas Gas ImportsImports byby Source Source 
Country (2009 Country (2009 –– 2010 2010 –– 2011)2011)

(bcm)
2009 2010 2011

Share in 
Total (2011)

Russia 19.473 17.576 25.406 57.9%

Iran 5.252 7.765 8.190 18.7%

Azerbaijan 4.960 4.521 3.806 8.6%

Algeria (LNG) 4.487 3.906 4.156 9.5%

Nigeria (LNG) 0.903 1.189 1.248 2.8%

Spot LNG 0.781 3.079 1.069 2.5%

Total 35.856 38.036 43.874

Source:Source: Energy Market Energy Market RegulatoryRegulatory AuthorityAuthority

Ülke bazinda dagilima baktigimizda, %58 payla Rusya’nin en büyük gaz tedarikçimiz oldugunu, onu %18 payla Iran’in takip ettigini görüyoruz. Bu arada toplam gaz ithalatindaki artisa dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabloda da göreceginiz üzere, 2009 yilinda 35 milyar metreküp civarinda gerçeklesen dogalgaz ithalatimiz, küresel krizin artçi etkilerinin Avrupa’da dogalgaz tüketimini düsürdügü 2010 yilinda %6, Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme trendini yakaladigi 2011 yilinda ise %16 artisla 43,8 milyar metreküpe yükselmistir.



BOTAŞ vs. BOTAŞ vs. PrivatePrivate ImportersImporters
LNG vs. LNG vs. PipePipe GasGas

Source:Source: Energy Market Energy Market RegulatoryRegulatory AuthorityAuthority

Toplam gaz piyasasina baktigimizda, BOTAS’in hala %87,5 gibi ciddi bir payla hakim konumda oldugunu görüyoruz. Boru gazi ve LNG kiriliminda ise LNG’nin payinin özel sektör payinin ciddi sekilde azalmasi nedeniyle 2011 yilinda geriledigini görüyoruz.



Gas Gas SupplySupply –– DemandDemand BalanceBalance
(1990 (1990 –– 2024)2024)

Source:Source: :: IEA Turkey 2009 IEA Turkey 2009 ReviewReview

Uluslararasi Enerji Ajansi tarafindan 2009 yilinda yapilan çalismada da ortaya kondugu üzere ülkemizin mevcut tüketim potansiyeli, mevcut tedarik anlasmalarinin yenilenmemesi ve yeni ithalat baglantilari yapilmamasi durumunda önümüzdeki birkaç yil içerisinde arz – talep dengesinin ciddi sekilde bozulacagini gösteriyor.



PETFORM’sPETFORM’s SuggestionsSuggestions forfor a a 
CompetitiveCompetitive Gas MarketGas Market

1. 1. Cost-Based Pricing Mechanism

22.. No restrictions for private sector’s imports

3. 3. Legal unbundling of BOTAŞ3. 3. Legal unbundling of BOTAŞ

4. 4. Clear Roadmap for Gas Release

5. 5. Legal and Commercial Ground for Gas Hub

Dogalgaz piyasasinda yasanan tüm bu gelismeler isiginda bizim PETFORM olarak seffaf ve rekabetçi bir piyasanin olusmasi yönünde 5 temel önerimiz bulunuyor:Bunlardan birincisi, Maliyet Bazli Fiyatlandirma Mekanizmasi’nin yürürlüge girmesi. Halihazirda uygulanan sübvansiyonlarin, piyasanin saglikli gelisiminin önünde en büyük engel olduguna inaniyoruz.Dogalgaz tüketimindeki hizli artisin beraberinde arz güvenligi sorunu getirecegini dile getirdik. Bunun çözümü için de halihazirda kanunda yer alan ithalata iliskin tüm kisitlamalarin özel sektör açisindan kaldirilmasinin elzem olduguna inaniyoruz.Piyasada adil ve seffaf bir rekabetin tesis edilebilmesi açisindan BOTAS Iletim ile BOTAS Ticaret’in ivedilikle ayristirilmasi gerekiyor.Ayrica piyasada özel sektör payinin artirilmasi için gaz devrine (özellikle de miktar devri ihalelerine) yönelik net bir yol haritasinin ortaya konmasi gerektigine inaniyoruz.Son olarak ülkemizde bir dogalgaz ticaret merkezi tesis edilebilmesi için gerekli hukuki ve ticari ortamin olusturulmasi için piyasa oyunculariyla esgüdüm içerisinde adimlar atilmasini öneriyoruz.



Gas Pipelines via TurkeyGas Pipelines via Turkey

Source:Source: BOTAŞBOTAŞ

Son olarak ülkemiz üzerinden geçmesi planlanan transit boru hatti projelerine iliskin görüslerimizi paylasmak istiyorum. Haritada da göreceginiz üzere, Hazar ve Ortadogu gazinin ülkemiz üzerinden Avrupa pazarina ulastirilmasi için bir dizi proje bulunuyor. PETFORM üyesi birçok sirket bu projelerin ortagi konumunda bulunuyor. Bu noktada PETFORM olarak 2 yil önce bir Transit Çalisma Grubu olusturduk ve tüm projelerden bagimsiz olarak bir transit boru hatti projesinin basarili olmasi için gereken temel ilkeleri listelemeye çalistik.



Main Main PrinciplesPrinciples forfor Transit Transit 
RegulationsRegulations

1.1. Long term gas cooperation
ü Sustainable gas production
ü Further gas potential in the region
ü Commercial arrangements to underpin gas supply to other markets

2.2. Non discrimination

ü Provisions of access to third parties and capacity allocation in the 
transportation system
ü Provision of well defined rules and procedures about non 
discrimination on transit tariffs and transit operations
ü Provision of specific responsibilities to the regulatory body to 
ensure non discrimination

Çalisma grubumuz, 4 temel transit düzenlemesinin olmazsa olmaz oldugunu ortaya koymustur:Gaz konusunda uzun vadeli isbirligi Ayrimcilik yapilmamasiSeffaflikMaliyetleri yansitan objektif bir tarife mekanizmasiBirinci ilke, halihazirda kendini açiklayici niteliktedir: Sürdürülebilir gaz üretimi, bölgede ilave gaz potansiyelinin varligi ve diger pazarlara gaz tedarikini destekleyen ticari düzenlemeler, transit rejimin gelistirilmesi açisindan ‘olmazsa olmaz’ konumundadir.Ikinci ilke, transit gazin kaynak, güzergah mülkiyetine veya fiyatlandirmasina iliskin bir ayrimcilik yapilmamasini ifade etmektedir. Bu prensibin saglanabilmesi için gerekli kosullar sunlardir: Üçüncü taraflarin sisteme erisimi ve tasima sisteminde kapasite tahsisi saglanmasina dair yasal düzenlemelerin yapilmasiTransit tarifeler ve transit operasyonlar hususunda ayrimcilik yapilmamasina dair net tanimlanmis kural ve prosedürlerin hazirlanmasiAyrimciligin önlenmesi amaciyla düzenleyici kuruma özel sorumluluklar verilmesi



Main Main PrinciplesPrinciples forfor Transit Transit 
RegulationsRegulations

3.3. Transparency 
ü Posting and publishing transit tariffs and the related methodology of 
calculation
ü Preparing and putting in place well defined procedures for accessing 
the existing or future transit capacity either through regulated or 
negotiated access (such as open season procedures)negotiated access (such as open season procedures)
ü Providing specific roles and responsibilities of a regulatory body

4.4. Cost reflective and objective tariff mechanism

ü Allowed revenue requirement for the Transit System Operator (TSO) 
shall include depreciation of the investments (new and existing 
assets), reasonable and fair return on the asset value, annual operating 
costs
ü All the relevant costs (depreciation of the investment + operational 
costs + reasonable revenue) should be shared evenly across all 
shippers in the system 

Sistem kullanicilarinin varligini mutlaka sorgulayacaklari üçüncü ilke ise seffafliktir. Transit ülkeler, transit kosullarinin objektif, makul, ayrimcilik yapmayan ve seffaf kurallar bütünü oldugunu temin etmelidir. Bu prensibi saglamak için gerekli kosullar sunlardir:Transit tarifeler ve tarifelere iliskin hesaplama yönteminin duyurulmasi ve yayimlanmasiMevcut veya gelecekte ortaya çikacak transit kapasiteye, gerek ‘open season’ gibi düzenlemeler gerekse müzakere yoluyla erisim saglanmasi açisindan iyi tanimlanmis prosedürler hazirlanmasi ve yürürlüge konulmasiDüzenleyici kuruma özel rol ve sorumluluklar verilmesi En az digerleri kadar önemli son prensip ise maliyetleri yansitan objektif bir tarife mekanizmasinin olusturulmasidir. Transit tarifeler, isletme ve yatirim maliyetlerini kapsamali ve bunun yaninda transit sistem açisindan da makul bir getiri orani saglamalidir. Enerji sektöründe bu hususla ilgili genel uygulamalar, asagidaki temel unsurlari içermektedir: Transit Sistem Operatörü (TSO) için izin verilen getiri;Yatirimlarin (yeni ve mevcut varliklarin) amortismanini, Varlik degeri üzerinden makul ve adil bir getiriyi, Yillik isletme giderlerini kapsamalidir.Ilgili tüm maliyetler (yatirim amortismani + isletme giderleri + makul oranda getiri) sistemdeki tüm tasitanlara esit biçimde paylastirilacaktir.



THANK YOU...THANK YOU...THANK YOU...THANK YOU...


