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KURUL KARARI 

 

Karar No : 4502                                                               Karar Tarihi : 17/07/2013 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2013 tarihli toplantısında; Yer Altı 

Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve 

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci 

Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır. 

 
Madde 1: KUE 3.5.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.5.1 Depolama Şirketi tarafından kapasite rezerve edilen Başvuru Sahiplerinin, kabul 

 tarihinin kendilerine tebliğinden itibaren 7 (yedi) İş Günü içerisinde, hizmet alacağı 

Depolama  Yılı’na ait Bölüm 14 çerçevesinde belirlenen sözleşme depolama Kapasite 

Bedelinin % 20’si (yüzde yirmisi) değerinde ve  imzalanacak DHS’nin bitiş tarihinden 

itibaren en az 3 ay daha geçerli olacak kesin teminat mektubunu getirerek DHS’yi 

imzalamaları zorunludur. 

Madde 2: KUE 3.7.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.7.2 Atıl Kapasite başvurularında önce başvurana öncelik verilir. Aynı gün yapılan 

başvurularda toplam Atıl Kapasitenin aşılması durumunda pro-rata uygulamak suretiyle 

kapasite tahsis edilir. Atıl Kapasite başvurularında geçici teminat mektubu istenmez. 

Madde 3: KUE 4.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4.1.1 Hizmet Alan Depolama Yılı içinde rezerve ettiği kapasitenin bir kısmını veya 
tamamını başka Hizmet Alanlara veya yeni Başvuru Sahiplerine, Depolama Şirketi’nin yazılı 
onay vermesi halinde devredebilir. Devrin koşulları hiçbir şekilde işbu KUE hükümlerine 
aykırı olamaz. Kapasite devirleri Depolama Yılı sonuna kadar geçerlidir.  

Madde 4: KUE 5.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

5.1.3 Devredilecek gaz miktarının devralan Hizmet Alana devredilmesinden sonra, 

devreden ve devralan Hizmet Alanlar devredilen/devralınan gaz miktarını yansıtacak şekilde 

Yıllık ve Aylık Nominasyonlarını revize ederler. 

 
Madde 5: KUE 6.1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.1.3.1 Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait 

(G+1, G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00’ya 

kadar ilan eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ait Nominasyonunu G-1’de saat 10:30’a 

kadar Depolama Şirketi’ne bildirir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük 

Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar 

çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük Programları saat 11:00'e kadar İletim 

Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir.  Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük 

kapasitenin üzerinde talepte bulunulamaz. Günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulması 



durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. Depolama Şirketi, Gün öncesi günlük atıl 

enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 11:30’a  kadar 

ilan eder. 

Madde 6: KUE 6.1.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.1.3.2 Hizmet Alan G-1’de saat 10: 30’a kadar birden fazla Günlük Nominasyon 

göndermiş ise, en son gönderilen Nominasyon işleme alınır. 

 

 Madde 7: KUE 6.1.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 

 6.1.3.4 Hizmet Alanlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son İş Gününde, 

bu günlerden sonraki ilk İş Gününü de kapsayacak şekilde Nominasyon sunarlar. Ancak, hafta 

sonu ve resmi tatil günlerinde Madde 6.5.2 hükümlerine uygun olarak Gün İçi Revize 

Nominasyon sunulabilir. Bahsedilen bu Nominasyonlar, önceden bildirilen Depolama Şirketi 

nöbetçi personeline e-posta ve telefon yoluyla iletilir. 

Madde 8 : KUE 6.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.4 Depolama Günü içerisinde atıl enjeksiyon ve atıl geri üretim kapasitesinde artış 

veya azalma olması durumunda bu miktarlar tüm Hizmet Alanlara EBT’de duyurulur ve e-

posta yolu ile mümkün olan en kısa sürede bildirilir. Her Depolama Gününün sonunda 

Depolama Şirketi, ilgili Güne dair günlük programları, olası program değişikliklerini 

yansıtacak şekilde tüm Hizmet Alanlara EBT’de yayımlayarak bildirir. 

Madde 9: KUE 6.5.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.5.1 Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük 

revize Nominasyonlarını G-1'de saat 15:00'e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Depolama 

Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut kapasite elverişliliği 

dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük revize 

Programları saat 15:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. Depolama Şirketi, 

Gün içi revize için günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet 

Alanlara saat 16:00’ya kadar ilan eder. 

Madde 10: KUE  6.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 6.5.2 Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama 

Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme 

veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan ilgili Gün için revize Nominasyonunu saat 

15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. Gün içi revize Nominasyonlarda ilk başvurandan 

başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Depolama Şirketi 15:30'a kadar 

revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi’ne sırasıyla 

bildirir ve her bildirimden sonra geriye kalan atıl kapasite güncellenerek ilan edilir. 

Kesinleşmiş Gün içi revize Program’la G-1’de kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için 

Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti Ücreti ödemekle yükümlü değildir. 

Madde 11: KUE 7.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 



7.2.2 İlgili gün için geri üretim yapılacaksa, geri üretim programı veren tüm Hizmet 

Alanlar için Depo'daki mevcut gaz miktarları göz önüne alınarak Oransal Geri Üretim 

Kapasitesi (OGK) hesaplanır: 

  

  

  

Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OGK’sından büyük değilse, Nominasyonunda talep 

ettiği kapasite tahsis edilir ve Program buna göre oluşturulur. 

Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara Nominasyonları kadar Geri 

Üretim Kapasitesi tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanlar için OGK'lar 

aşağıdaki şekilde tekrar hesaplanır. 

 

 

Sonraki turlarda da Nominasyonu OGK’ sından büyük olmayan hizmet alanlara 

Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur. 

Yukarıdaki OGK hesaplamaları tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar 

tekrarlanır. 

Madde 12: KUE 7.4.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Depolama Tesisinde fiili operasyon modu Günlük Programlar doğrultusunda enjeksiyon 

veya geri üretim olarak ortaya çıkar. Enjeksiyon ve Geri Üretim taleplerinin eşit olması 

durumunda Hizmet Alanların talepleri aynen karşılanır ve 7.4.1 deki formül uygulanmaz. Fiili 

operasyon moduna karşı talepte bulunan Hizmet Alanların talepleri aynen karşılanır ve Madde 

7.4.1  deki formül uygulanmaz. 

Herhangi bir Hizmet Alanın ilgili Gün için enjeksiyon programı Depodaki kapasitesini 

tamamen dolduracak veya geri üretim programı Depodaki envanterini tamamen çekecek 

şekilde oluşmuşsa bu Hizmet Alanın ilgili Güne dair Tahsisatı hesaplanırken, Depodaki 

toplam  kapasitesini aşmayacak şekilde enjeksiyon yapılması veya Depodaki envanterinden 

fazla gaz çekilmeyecek şekilde geri üretim yapılması sağlanır. Bu bağlamda Madde 7.4.1 deki 

formül uygulanmaz. 

 


