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K U R U L  K A R A R I 
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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2012 tarihli toplantısında, 

 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi ve Ek 2 nci maddesi, 

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi, Yer Altı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ve Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve 

Esaslarının 5.2.3 üncü ve 14 üncü maddeleri uyarınca, 01/04/2012-31/03/2013 tarihleri arasında 

uygulanmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama 

Tesisleri depolama tarifesi hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır: 

 

Madde 1 - (1) Depolama lisansı sahibi tüzel kişi tarafından eşit taraflar arasında ayrım 

yapılmaması ilkesi ve üçüncü tarafların erişimini engelleyecek nitelikte olmaması şartı kapsamında, 

uygulanacak üst sınır bedeller 2012 yılı Nisan ayı için aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir: 

 

- Kapasite bedeli:  0,088066 TL/Sm
3
 

- Enjeksiyon bedeli: 0,006409 TL/Sm
3
 

- Geri üretim bedeli: 0,001626 TL/Sm
3
 

- Gaz takas bedelleri: 

o Enjeksiyon yönlü gaz takas bedeli: 0,000320 TL/Sm
3
 

o Geri üretim yönlü gaz takas bedeli: 0,000081 TL/Sm
3
 

- Hizmet kesintisi bedelleri: 

o Enjeksiyon yönlü hizmet kesintisi bedeli: 0,003205 TL/Sm
3
 

o Geri üretim yönlü hizmet kesintisi bedeli: 0,000813 TL/Sm
3
 

- KUE 5.2.3 uyarınca ödenecek bedeller: 

o Günlük kapasite bedeli: 0,000483 TL/Sm
3
 

o Geri üretim bedeli:   0,003251 TL/Sm
3
 

 

(2) Yukarıda sayılan bedeller, 2012 yılı Mayıs ayından başlamak üzere her ay için aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır: 

 

fdepo (i) = fdepo (i-1) (1+ÜFE(i-2))  

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

fdepo (i) : (i) nci ayda, depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak bedelin 

üst sınırını (TL/Sm
3
), 



 

fdepo (i-1) : (i-1) inci ayda, depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanan bedelin 

üst sınırını (TL/Sm3), 

ÜFE(i-2)  : (i-2) nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve (i-1) inci ay içinde 

açıklanan değişim oranını (%), 

gösterir. 

Madde 2 - (1) Bu Kararda hesaplama yöntemi gösterilen bedellerin üst sınırlarının 

hesaplanmasında kullanılan Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen değişim oranları için T.C. 

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı 

Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir ay önceye göre meydana gelen değişim oranları esas alınır. 

Madde 3 - Bu Kararda hacmi TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen 

bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca 

düzenlenir. 

Madde 4 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 

9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 5 - Bu Karara göre belirlenecek bedellere, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifede, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 6 - Bu Karar çerçevesinde, depolama tarifesi bedelleri üst sınırları düzenlenen 

depolama lisansı sahibi tüzel kişi, uygulama başlangıcından itibaren 7 gün içerisinde, ilgili ay için 

hesapladıkları depolama tarifesi bedelleri üst sınırını ve bu üst sınır fiyatı geçmemek üzere 

uyguladıkları depolama bedellerini her ay yazılı olarak ve tesisin kullanımıyla ilgili Kurum 

tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri Kurum’a iletir. 

Madde 7 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 


