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Sunuﬂ
Genelde petrol ve do¤al gaz olarak nitelendirilen hidrokarbonlar, uluslararas› sistemde ekonomi-politi¤i belirleyen önemli konular›n baﬂ›nda yer almaktad›r. Hidrokarbon kaynaklar›n›n denetim ve kontrolünde; do¤al kaynaklara sahip ülkeler, çokuluslu petrol ﬂirketleriyle bu ﬂirketlerin ait oldu¤u
devletlerin bir oyun alan› haline gelmektedirler.
Söz konusu birincil enerji kaynaklar›, geçmiﬂteki dünya savaﬂlar›n›n
önemli nedenlerinden birisi oldu¤u gibi, savaﬂ sonras› güç dengesini de
belirleyen önemli bir unsur olmuﬂtur.
Talebin, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki artan tüketim ve yeni pazarlar›n dünya ticaretiyle bütünleﬂmesine paralel olarak sürekli artt›¤› düﬂünüldü¤ünde, petrol
ve do¤al gaz kaynaklar› üzerinde oynanan oyunlar›n uzun bir süre daha
devam edece¤inden söz edilebilir.
Hidrokarbonlar›n stratejik öneminin yan› s›ra, fiyat de¤iﬂimlerinin gerek
üretici gerekse ithalatç› ülkelerin ekonomilerini etkileme gücü; petrol, do¤al gaz ve türevlerinin s›radan bir mal olmad›klar›n› göstermektedir.
Arz ve talep aras›ndaki iliﬂkilerin siyasal oyunlarla belirlenmeye çal›ﬂ›lmas›, hidrokarbonlar›n dünya sistemindeki belirleyici rolünü ortaya koymaktad›r.
Di¤er yandan, kural ve ilkelerden tamamen ar›nd›r›lm›ﬂ büyük bir enerji piyasas›n›n oluﬂturulmas› ve bu piyasaya ﬂekil vermeye yönelik aktörler aras› yar›ﬂma; kurumlar›n içerisinde yozlaﬂma ve çözülme aras›nda konumlanan oluﬂumlar› yaratmaktad›r.
Bu durum, devlet içerisinde yer alan kiﬂi ve kadrolar›n, ç›karlar› do¤rultusunda hem ülkelerini veya kurumlar› ba¤lay›c› anlaﬂmalara sokmalar›na,
hem de di¤er ﬂirketler ve kurumlar içerisinde ç›kar çat›ﬂmalar› yaratmala-
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r›na yol açmaktad›r. Bu davran›ﬂ, zamanla toplumun tüm katmanlar›na yay›lmaktad›r.
Türkiye, dünya enerji piyasas›nda ham petrol ve do¤al gaz al›m iﬂlemlerinde ön plana ç›kmaktad›r. Dünya ham petrol ithalat›nda 18. s›rada, do¤al
gaz al›mlar›nda 9. s›rada yer almaktad›r.
Do¤al gaz ticaretindeki pay›, boru hatlar›nda %4,16, LNG al›mlar›nda
%2,58 oran›ndad›r.
Petrol ve do¤al gaz rezervlerinin önemli bir bölümüne sahip olan ülkelere
yak›n co¤rafyada yer alan ülkemizde; do¤usunda ve güneyinde kümelenmiﬂ petrol/do¤al gaz kaynaklar›n› Orta ve Bat› Avrupa pazarlar›na ulaﬂt›rmak için çeﬂitli uluslararas› projeler üretilmektedir.
Boru hatlar› ile ham petrol taﬂ›mac›l›¤› yapmak amac›yla 15 A¤ustos 1974
tarihinde, TPAO’nun ba¤l› ortakl›¤› olarak kurulan BOTAﬁ’a 1987 y›l›ndan
itibaren boru hatlar› ile do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› ve do¤al gaz al›m-sat›m görevi de verilmiﬂtir. Ayr›ca Marmara Ere¤lisi’nde depolama ve gazlaﬂt›rmayla (LNG) do¤al gaz ana iletim hatt›n› beslemeyi de sürdürmektedir.
1995 tarihinde Kamu ‹ktisadi Teﬂekkülü olarak yeniden yap›land›r›lan BOTAﬁ, do¤al gaz faaliyetlerinde kamu tekeli konumuna gelmiﬂtir. Ancak, do¤al gaz piyasas›n›n liberalleﬂtirilmesine yönelik olarak 2 May›s 2001 tarihinde yasalaﬂan 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› ile bu konumu sona ermiﬂtir. Söz konusu yasaya dayand›r›larak, BOTAﬁ’a ba¤l› Esgaz ve
Bursagaz da¤›t›m ﬂirketleri özelleﬂtirilmiﬂtir.
Ayr›ca bu yasaya göre, 2009 y›l›na kadar BOTAﬁ’›n do¤al gaz al›m sözleﬂmelerinin her y›l % 10’unun özel ﬂirketlere devredilmesiyle, BOTAﬁ’›n
do¤al gaz ithalat faaliyeti de özelleﬂtirilecektir. BOTAﬁ, sadece iletimde bir
kamu ﬂirketi olarak faaliyetini sürdürecektir.
Ülkemizde do¤al gaz anlaﬂmalar›n›n; (kontrat devri) %80 oran›nda ve h›z-

9

la özel piyasalara devri, AB ülkelerinde bile örne¤i bulunmayan bir özelleﬂtirme-liberalleﬂtirme uygulamas›d›r. Enerji sektörü henüz geliﬂmemiﬂ olan
Türkiye’de, piyasa aç›kl›¤›n›n %80 oran›na ulaﬂm›ﬂ olmas›, sektörün kontrol ve denetiminin piyasaya b›rak›lmas›n›n toplumsal yarar aç›s›ndan sak›ncalar›n›n göz ard› edildi¤ini göstermektedir.
Do¤al gaz üretim ve ticaretinin h›zla artt›¤› bölgemizde, do¤al gaz al›m anlaﬂmalar›n› devretmiﬂ, ikiye bölünerek sadece iletim faaliyeti yürüten güçsüz bir BOTAﬁ’›n, bu alanda uluslararas› bir rol üstlenmesi mümkün de¤ildir.
Di¤er yandan talep esnekli¤i çok zay›f bir ürün olan do¤al gazda fiyat dengesinin serbest piyasa mekanizmas› içinde sa¤lanmas› oldukça zordur.
Bunun topluma yans›mas› ise; pahal› ve arz güvenli¤i riskli olan bir do¤al
gaz faaliyeti olacakt›r.
BOTAﬁ, ulusal düzeyde 4 boru hatt› ile ham petrol, 7 boru hatt›yla da do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› faaliyeti yürütmektedir. 4 tanesi Rusya Federasyonu,
1 tanesi ‹ran, Cezayir ve Nijerya’dan (LNG) olmak üzere 7 adet do¤al gaz
al›m-sat›m anlaﬂmas› yap›lm›ﬂ ve henüz do¤al gaz sevkiyat› baﬂlamam›ﬂ
olan, Azerbaycan ve Türkmenistan’la imzalanm›ﬂ 2 adet anlaﬂma bulunmaktad›r.
Türkiye, Avrupa’n›n do¤al gaz ve ham petrol ulaﬂ›m hatt› üzerinde olmas›
nedeniyle, boru hatt› taﬂ›mac›l›¤›na iliﬂkin uluslararas› projelerde önemli
bir aktördür. Yap›m ve planlama aﬂamas›nda olan, uluslararas› do¤al gaz
boru hatt› projeleri yan›nda, yap›m› tamamlanm›ﬂ olan BTC HPBH projesi
ile Hazar Bölgesi’nde üretilecek ham petrolün, dünya pazarlar›na taﬂ›nmas›n› sa¤layacak enerji koridoru konumundad›r.
Ancak, BTC projesine iliﬂkin imzalanan anlaﬂma ve sözleﬂmelerde proje
kat›l›mc›lar› olan petrol ﬂirketlerinin ev sahibi ülkeye (Türkiye’ye) karﬂ› çok
s›n›rl› yükümlülükleri bulunurken, Türkiye’ye son derece a¤›r yükümlülük-
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ler getirilmiﬂtir. 40–60 y›ll›k süreleri kapsayan projenin ülkemize sa¤lad›¤›
kazanç/gelir ise, çok küçük rakamlarla ifade edilecek düzeydir. Projenin
yap›m aﬂamas›nda ç›k›lan ihalelerdeki usulsüzlükler sürekli inceleme konusu olmaktad›r.
BOTAﬁ’›n sat›ﬂ gelirinin a¤›rl›kl› bölümü do¤al gaz sat›ﬂlar›ndan elde edilmektedir. Sat›ﬂlar ise her y›l artmaktad›r. 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 8,2 milyar
YTL ciro, 20 milyon YTL vergi ödemesi yaparak, 225 milyon YTL net kâr
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Varl›klar›n›n, %45’i do¤al gaz alacaklar›ndan oluﬂmakta ve bunlar›n
2/3’lük bölümü, vadesi geçmiﬂ alacaklard›r. Vadesinde tahsil edilemeyen
alacaklar›n, %74’ü K‹T’lerden, %19’u yerel yönetimlere ve % 7’si di¤er
gerçek ve tüzel kiﬂilere aittir.
BOTAﬁ; alacaklar›n› takip ve borçlular› gözetim iﬂlemleri konular›nda güçsüz konumda olup, yönetsel zafiyet taﬂ›maktad›r.
Karar ve yürütme organlar›ndaki üyelerin s›kl›kla de¤iﬂmesi, BOTAﬁ’›n
yüklendi¤i görevlerin gerektirdi¤i istikrar›n bozulmas›na ve karar alma mekanizmas›n›n t›kanmas›na yol açmaktad›r.
S›k s›k de¤iﬂen genel müdürlerin yerine, ço¤unlukla vekaleten yap›lan atamalar, yönetim krizine ve usulsüz, riskli uygulamalara neden olmaktad›r.
BOTAﬁ’ta kapsam d›ﬂ›, kapsam içi, özel güvenlik personeli ve geçici iﬂçi
olmak üzere 4 farkl› statüde toplam 2.704 personel çal›ﬂmaktad›r. Ancak,
personel rejimi aç›s›ndan belirlenmiﬂ kurallar›n yetersizli¤i, s›k s›k de¤iﬂen
yönetmeliklerle çal›ﬂma bar›ﬂ›n› zedeleyen bir karmaﬂa yaﬂanmaktad›r.
BOTAﬁ; nitelikleri ve ünvanlar› belirlenmemiﬂ, gerçek ihtiyaca dayanmayan ve baz› kiﬂilere istihdam yaratmaya yönelik personel al›mlar› ve partizanca uygulamalarla, siyasal kadrolaﬂma arac› haline getirilmektedir.
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BOTAﬁ’ta örgütlü olan sendikam›z; yolsuzluk ve usulsüzlüklerle s›k s›k
gündeme getirilen BOTAﬁ’›n, iﬂlevlerinin önemini ve uygulamalardaki aksakl›klar›, sorunlar› tüm boyutlar›yla inceleyen bu çal›ﬂmay› kamuoyuna
sunarak, toplumsal görevini yerine getirmeyi amaçlam›ﬂt›r. Çal›ﬂmada geliﬂtirilen önerilerimizin takipçisi olacak ve bunlar›n gerçekleﬂmesi için gerekli mücadeleyi sürdürece¤iz.
Sayg›lar›m›zla,
Petrol-‹ﬂ Merkez Yönetim Kurulu
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G‹R‹ﬁ
Ekonomik faaliyetlerin temel koﬂulu olarak kabul edilen üretimde girdi maliyetlerinin düﬂürülmesi konusu, uzun vadede en ekonomik/ucuz ve güvenli taﬂ›ma sistemi olan boru hatlar› ile taﬂ›ma olanaklar›n›n, araﬂt›r›lmas›yla gündeme gelmiﬂtir.1860 y›l›nda Amerika’da geliﬂtirilen bu düﬂünce, 1963 y›l›nda Pennsylvania’da
yap›lan boru hatt›yla, petrol sektöründe fiilen ekonomik faaliyet olarak yerini alm›ﬂt›r.
Baﬂlang›çta kara parçalar› üzerinde gerçekleﬂtirilen ilk petrol boru hatlar›, son zamanlarda uygun pazarlama alanlar› olarak belirlenen deniz terminallerine ulaﬂt›r›larak, ikinci ekonomik taﬂ›ma türü olan deniz taﬂ›mac›l›¤› ile birlikte yayg›n bir biçimde kullan›lmaktad›r.
Ticari anlamda, do¤al gaz›n boru hatlar› ile taﬂ›nmas› ve ›s›nma amaçl› kullan›lmas›, 1825 y›l›nda Amerika’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Do¤al gaz›n s›naî amaçla kullan›lmas›n›n artmas› ve talebin karﬂ›lanabilmesi, 1872 y›l›ndan itibaren do¤al gaz boru hatlar›n›n yayg›nlaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Amerika d›ﬂ›nda, do¤al gaz sahalar›na sahip olan Kanada, SSCB, Ortado¤u ülkeleri, Fransa, Cezayir, Meksika, Arjantin’de do¤al gaz boru hatlar› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.Hollanda’da Groningen do¤al gaz rezervinin keﬂfedilmesi ve iﬂletilmesiyle, Avrupa’da da deniz aﬂ›r› taﬂ›malarda boru hatlar›n›n kullan›lmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu alandaki teknolojik geliﬂmelerden yararlan›larak büyük çapl› borularla, yüksek
bas›nçlarda taﬂ›ma yapabilen hatlar geliﬂtirilmiﬂtir.
Önceleri en fazla 20 inç ve 20 bar bas›nçla taﬂ›ma yapan hatlar yerine, 56 inç ve
80 bar bas›nçla çal›ﬂan boru hatlar›n›n yap›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bugünkü modern sistemlerde 6.000 km mesafeden daha uzak noktalara do¤al
gaz taﬂ›nabilmektedir. Dünyadaki en uzun do¤al gaz iletim hatt›, Alaska’dan Kanada’ya uzanan 7.700 km’lik boru hatt›d›r.
Özetle, ham petrol ve do¤al gaz›n boru hatlar› ile taﬂ›nmas›; düﬂük maliyetli ve
güvenli oldu¤undan, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir.
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TÜRK‹YE’DE BORU HATLARI ‹LE PETROL VE DO⁄AL GAZ
TAﬁIMACILI⁄I
1. Boru Hatlar› ile Petrol Taﬂ›mac›l›¤›
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO), birbirinden uzak mesafelerde olan
petrol sahalar›nda üretti¤i ham petrolünü, kendisine ba¤l› olan Batman Rafinerisi’ne boru hatt› ile taﬂ›mak için çeﬂitli çap ve uzunlukta boru hatlar› inﬂa etmektedir.
Türkiye’de bulunan yabanc› petrol ﬂirketleri ise (BP, Mobil, Shell) sahip olduklar›
sahalarda ürettikleri ham petrolü, ortak olduklar› ATAﬁ Rafinerisi’ne kara tankerleri ile taﬂ›makta idiler.
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatt›:
TPAO taraf›ndan 1967 y›l›nda tamamlanarak devreye al›nan 18 inç çap›nda ve
511 km uzunlu¤undaki Batman-Dörtyol ham petrol Boru Hatt›, Türkiye’nin ticari
anlamdaki ilk boru hatt›d›r.
Güzergâh›; Batman, Diyarbak›r, ﬁanl›urfa, Ad›yaman, Gaziantep, Kahramanmaraﬂ, Osmaniye, Hatay’d›r. Bu hat üzerinde 1 iﬂletme ve 3 pompa istasyonu bulunmaktad›r. Hat, 52 güvenlik görevlisince korunmaktad›r.
Ceyhan-K›r›kkale Ham Petrol Boru Hatt›:
K›r›kkale Rafinerisi’ne ham petrol ikmali yapmak üzere; TPAO taraf›ndan yapt›r›lan ve 1986 y›l›nda iﬂletmeye al›nan, 48 inç ve 448 km uzunlu¤undaki CeyhanK›r›kkale ham petrol Boru Hatt›, Türkiye’nin ikinci ulusal ham petrol boru hatt›d›r.
5 milyon ton/y›l kapasiteye sahip olan bu hat, 10 milyon ton/y›l kapasiteye ç›kar›labilir.
Güzergâh›; Adana, Ni¤de, Aksaray, Ankara, K›r›kkale’dir. Hat üzerinde bulunan
3 pompa istasyonu, BOTAﬁ’›n 27 güvenlik görevlisince korunmaktad›r.
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Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt› (ITP)*:
40 inç çap›nda ve 641 kilometresi Türkiye s›n›rlar› içerisinde olmak üzere toplam
986 km uzunlu¤undaki bu hat, uluslararas› nitelikte olan ilk boru hatt› olup, 35 milyon ton/y›l taﬂ›ma kapasitesine sahiptir.
Güzergâh›; ﬁ›rnak, Mardin, ﬁanl›urfa, Ad›yaman, Gaziantep, Kahramanmaraﬂ,
Hatay ve Adana’d›r. Hat üzerinde 1 terminal, 7 pompa istasyonu mevcuttur. Bunlar›n korumas› 163 güvenlik görevlisi taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
‹ran-Irak Savaﬂ› s›ras›nda, Irak’›n ham petrol ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla, bu
hatt›n kapasitesi art›r›lm›ﬂ ve daha sonra buna paralel, 46 inç ve 656 kilometresi
Türkiye s›n›rlar›nda olmak üzere toplam 890 km’lik ikinci bir hat inﬂa edilmiﬂtir.
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt›, 1987 y›l›nda devreye al›nm›ﬂt›r. 1. hattan
Kerkük, 2. hattan ise Basra Körfezi ham petrolü Ceyhan’a taﬂ›nm›ﬂt›r. Her iki
hatt›n toplam kapasitesi, 70,9 milyon ton/y›ld›r.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› (BTC HPBH):
Hazar Bölgesi’nde (özellikle Azerbaycan’da) üretilecek ham petrolü, dünya pazarlar›na taﬂ›mak üzere tasarlanm›ﬂ bir projedir. 1.074 km’lik bölümü Türkiye s›n›rlar› içinde olmak üzere toplam 1.774 km uzunlu¤undad›r.
50 milyon ton/y›l kapasiteyle, Türkiye’nin en büyük uluslararas› ham petrol boru
hatt›d›r.
Güzergâh›; Hazar Denizi k›y›s›ndaki Sangachal terminalinden baﬂlayan bu hat,
Gürcistan’› geçerek Türkiye’ye ulaﬂmaktad›r. Türkiye güzergâh› ise; Ardahan,
* Uluslararas› taﬂ›mac›l›k yapan ITP hatlar›n›n sürekli olan faaliyetleri, Körfez Krizi’yle (8.8.1990)
durmuﬂtur. BM’nin Irak’a ambargo uygulamas›yla A¤ustos 1990 tarihinde kapat›lan ITP, BM
Güvenlik Konseyi’nin 986 Say›l› Karar›yla, 16.12.1996 tarihinde 40 inçlik birinci hat s›n›rl› olarak
yeniden faaliyete geçmiﬂtir. Alt›ﬂar ayl›k dönemler halinde yap›lan ham petrol sevkiyat›, ABD-Irak
Savaﬂ› nedeniyle Irak’›n ham petrolünü pazarlayamamas› ve boru hatlar›na yap›lan sabotajlar
nedeniyle, Nisan 2003’de ITP’nin faaliyeti tekrar durdurulmuﬂtur. 2002 y›l›nda 24,7 milyon ton,
2003’te 8,4 milyon ton, 2004’te 5,3 milyon ton ve 2005’te 1,1 milyon ton ham petrol taﬂ›nabilmiﬂtir.
Oysa Irak’la yap›lan taﬂ›ma anlaﬂmas›na göre, en düﬂük taﬂ›ma miktar› 35 milyon ton olup, bu miktar için sabit taﬂ›ma ücreti 196 milyon dolar olarak belirlenmiﬂtir.
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Kars, Gümüﬂhane, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraﬂ, Osmaniye ve Adana’d›r. Ardahan (Posof), Erzurum (Dumlu), Kahramanmaraﬂ (Çay›rl›), Sivas (Kangal) olmak üzere 4 pompa istasyonu, 1 terminal ve biri Posof’da di¤eri Kahramanmaraﬂ’da olmak üzere 2 adet pig atma/bas›nç düﬂürme istasyonu
bulunmaktad›r. Türkiye bölümünde 42 hat vanas› vard›r. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi (BTC), bu çal›ﬂmada ayr› bir baﬂl›k alt›nda ayr›nt›l› olarak
anlat›lacakt›r.
2. Boru Hatlar› ile Do¤al Gaz Taﬂ›mac›l›¤›
Do¤al gaz, Türkiye’nin gündemine 1984 y›l›nda, SSCB ile imzalanan do¤al gaz
al›m anlaﬂmas›yla girmiﬂtir.
Malkoçlar-Ankara Ana ‹letim Hatt›:
Rusya ile imzalanan do¤al gaz al›m anlaﬂmas›na ba¤l› olarak 1986 y›l›nda yap›m›na baﬂlanan bu ana iletim hatt›, Temmuz 1989 y›l›nda iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
Bulgaristan s›n›r›ndan Ankara’ya kadar olan uzunlu¤u 845 km’dir.
Do¤ubeyaz›t-Ankara Do¤al Gaz Boru Hatt›:
‹ran’dan do¤al gaz taﬂ›yan bu hat; Do¤ubeyaz›t-Erzurum, Erzurum-‹mranl›, ‹mranl›-Kayseri ve Kayseri-Ankara olmak üzere 4. aﬂamada, Haziran 2001 y›l›nda
bitirilmiﬂtir. Türkiye s›n›rlar› içindeki uzunlu¤u 1173 km’dir.
Samsun-Ankara Do¤al Gaz Boru Hatt› (Mavi Ak›m):
Rusya’dan do¤al gaz taﬂ›yan bu boru hatt›, 2002 y›l›nda iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
Türkiye s›n›rlar›ndaki uzunlu¤u 500 km’dir.
Söz konusu olan uluslararas› do¤al gaz boru hatlar›n›n d›ﬂ›nda; çok say›da yurtiçi iletim hatlar› bulunmaktad›r. Kullan›mdaki iletim hatlar›n›n uzunlu¤u 5.583 km
olup, yap›lmakta olanlar›n uzunlu¤u ise 2.138 km’ye ulaﬂmaktad›r.
BOTAﬁ, da¤›t›m görevini üstlendi¤i dönemde, toplam 2.224 km uzunlu¤a ulaﬂan
çok say›da da¤›t›m hatt› da yapm›ﬂt›r.
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‹letim ve da¤›t›m hatlar›n›n tamamlanmas›yla 2006 y›l› sonunda, 70 tane ﬂehir
merkezine do¤al gaz ulaﬂt›r›lmas› beklenmektedir.
Bat›’dan gelen Rus gaz›na ilave olarak, ‹ran, Türkmenistan ve Azerbaycan’dan
do¤al gaz al›mlar›n› gerçekleﬂtirilecek, yurtiçindeki do¤al gaz boru hatlar› gibi iletim hatlar› a¤›n› geniﬂleten projelerin bitmesiyle tamamlanacak do¤al gaz boru
hatlar›n›n tamamlanmas› sonunda, Türkiye’deki boru hatlar›, yaklaﬂ›k 7 bin km’ye
ulaﬂacakt›r.
Uluslararas› anlaﬂmalara dayanarak transit ham petrol taﬂ›mac›l›¤› ile Türk ekonomisinde yer alan; daha sonralar› yine uluslararas› anlaﬂmalarla do¤al gaz›n sat›n al›nmas›, taﬂ›nmas› ve pazarlanmas› konular›nda da görevlendirilmesiyle;
özellikle enerji sektöründe, sahip oldu¤u projeler ile de ulaﬂt›rma sektöründe,
önemli bir konuma gelen BOTAﬁ, tüm boyutlar› ile incelenerek Türkiye ekonomisi ve toplumsal yap›s›ndaki iﬂlevi ortaya konulacakt›r.

2.BÖLÜM

BORU HATLARI ‹LE PETROL
TAﬁIMA ANON‹M ﬁ‹KET‹
BOTAﬁ
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Kuruluﬂu ve ilgili yasal düzenlemeler
27 A¤ustos 1973 tarihinde Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri aras›nda imzalanan
“Petrol Boru Hatt› Anlaﬂmas›” uyar›nca TPAO görevlendirilerek, söz konusu Anlaﬂmada öngörülen iﬂlerin yürütülmesi amac›yla; 30.11.1973 tarih ve 7/7537 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’na (BKK) dayan›larak sermayesinin tamam› TPAO’ya
ait olmak üzere BOTAﬁ (Boru Hatlar› ile Petrol Taﬂ›ma Anonim ﬁirketi),
15.08.1974 tarihinde kurulmuﬂtur.
- BOTAﬁ; 60 Say›l› KHK ve 2929 Say›l› Yasa ile PETKUR’un (Türkiye Petrol
Kurumu), 233 Say›l› KHK ile yeniden TPAO’nun ba¤l› ortakl›¤› olmuﬂtur.
- 18.11.1988 tarih ve 350 Say›l› KHK ile BOTAﬁ’›n konumu k›smen tekel olarak belirlenmiﬂ iken, 2.1.1990 tarih ve 397 Say›l› KHH ile do¤al gaz›n (s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ do¤al gaz-LNG dâhil) ithal ve pazarlama yetkisi de verilerek, BOTAﬁ’a
tekel hakk› tan›nm›ﬂt›r.
- 13.11.1989 tarih ve 89/1474 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Bursa, ‹zmit ve
Eskiﬂehir’de do¤al gaz da¤›t›m görevi, BOTAﬁ’a verilmiﬂ ve yat›r›m programlar›na (YPK karar› ile) yeni yat›r›m projeleri eklenmiﬂtir.
- BOTAﬁ, TPAO’nun ba¤l› ortakl›¤› olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken,
08.02.1995 tarih ve 95/6526 Say›l› BKK ile ba¤l› ortakl›k statüsünden ç›kar›larak, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülü (‹DT) olarak yeniden yap›land›r›lm›ﬂt›r.
Yüksek Planlama Kurulu’nun, 13.3.1995 tarih ve 95/T–20 Say›l› Karar› ile ﬂirketin ana statüsü kabul edilerek, 17.04.1995 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
- 397 Say›l› KHK’yi yürürlükten kald›ran ve 02.05.2005 tarihinde yürürlü¤e giren, 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› ile do¤al gaz piyasas› yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu yasa, BOTAﬁ’›n do¤al gaz piyasas›ndaki faaliyetlerini do¤rudan ilgilendirmesi yan›nda, 2009 y›l›ndan sonra da, BOTAﬁ’›n yeniden yap›land›r›lmas›n› öngören baz› hükümler getirmiﬂtir. Yani bu yasa, 2009 y›l›na kadar BOTAﬁ’›n kuruluﬂ statüsünü etkilememektedir.
BOTAﬁ’›n Ana Statüsü ve Görevleri
17.04.1995 tarih ve 22261 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Ana Statü’ye gö-
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re ﬂirketin amaç ve faaliyetleri:
- Türkiye içinde ve d›ﬂ›nda her türlü petrol, petrol ürünleri ile do¤al gaz boru
hatlar› inﬂa etmek, ettirmek veya kiralamak,
- Boru hatlar›yla petrol, petrol ürünleri ve do¤al gaz taﬂ›mak ve taﬂ›nabilecek
ham petrol ve do¤al gaz› sat›n almak ve satmak,
- Yurtd›ﬂ›nda petrol ve do¤al gaz›n sa¤lanmas›na yönelik arama, sondaj, üretim, taﬂ›ma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol iﬂlemlerini yapmak,
BOTAﬁ, bu amaçlar› gerçekleﬂtirmek için;
- Gerekli her türlü tesisi, depolama ünitelerini ithal edebilecek, yurtiçinde ve d›ﬂ›nda kurabilecek, kiralayabilecektir.
- Patent haklar› tesis edilebilecek, sat›n alabilecek ve satabilecektir.
- Ham petrol, petrol ürünleri ve do¤al gaz ithalat› ve ihracat› yapabilecektir.
- Mali ve ticari yüklenimlere girebilecek; kredi alabilecek, tahvil ç›karabilecektir.
- Sigorta ve deniz acentac›l›¤› ve liman iﬂletmecili¤i yapabilecektir.
- Haberleﬂme sistemleri kurabilecek ve iﬂletebilecektir.
- Yurtiçinde ve d›ﬂ›nda ﬂirketler kurabilecek, kurulmuﬂ ﬂirketlere iﬂtirak edebilecek veya hisse senedi sat›n alabilecektir.
- Her türlü taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mal edinebilecektir.
BOTAﬁ yönetim bak›m›ndan; 233 Say›l› KHK, Türk Ticaret Kanunu (TCK) ve
kendi Ana Statüsüne denetim bak›m›ndan ise, 3346 Say›l› Yasa ile 72 Say›l› KHK
hükümlerine tabidir.
Personel ile ilgili olarak; 4857, 506, 2821 ve 2822 Say›l› Kanunlar›n hükümleri uygulanmaktad›r. Kapsam d›ﬂ› personel, ücretler ve özlük haklar›n›n tespiti bak›m›ndan 18.5.1994 tarih ve 527 Say›l› KHK’ya tabidir. Üst yöneticilerin atamas›,
2477 Say›l› Yasa’ya göre yap›lmaktad›r.
‹dari Yap›s›
08.02.1995 tarih ve 95/6226 Say›l› BKK ile ba¤l› ortakl›k statüsünden ç›kar›larak,
‹DT olarak yeniden yap›land›r›lan BOTAﬁ’›n, merkez ve taﬂra teﬂkilatlar› bulunmaktad›r.
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Petrol ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤üne; ham petrol boru hatlar› üzerindeki pompa istasyon ﬂeflikleri, Do¤al Gaz ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤üne ise; iﬂletmeye yeni al›nan hatlar üzerinde kurulan iﬂletmeler ile do¤al gaz boru hatlar› üzerindeki kompresör istasyonlar› ba¤l› bulunmaktad›r.
BOTAﬁ’ta Yönetsel Karmaﬂa
BOTAﬁ’›n karar organ› Yönetim Kuruludur. Ana Statüye göre; “Yönetim Kurulu,
BOTAﬁ’›n amaç ve faaliyetlerini gerçekleﬂtirme ve yönetimi ile ilgili gerekli karar›
al›r.”
Bir baﬂkan ve 5 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulu’nda üyeler s›k s›k de¤iﬂti¤inden,
BOTAﬁ’a verilen görevlerin öneminin gerektirdi¤i istikrar sa¤lanamamaktad›r.
Yönetim Kurulu kararlar›, normal toplant› prosedürlerine uygun olarak al›nmamaktad›r. Gerçek bir toplant› yap›lmadan, kurumda “ara karar›” olarak adland›r›lan mevzuatta bulunmayan yöntemlerle al›nmaktad›r.
Atamalarda; nitelikleri ve ünvanlar› (Dan›ﬂman ad› alt›nda) belirlenmemiﬂ, gerçek
ihtiyaca dayanmayan, baz› kiﬂilere istihdam yarat›lmas›na yönelik uygulamalar
ola¤an hale gelmiﬂtir.
BOTAﬁ’›n Yürütme Organ›, Genel Müdür ve 5 tane Genel Müdür Yard›mc›s›ndan
oluﬂmaktad›r.
ﬁirket statüsüne göre; Yürütme Organ› üyelerinin atamalar›, nitelikleri, ﬂartlar› ve
di¤er hususlarda 233 Say›l› KHK’nin uygulanmas› gerekmektedir.
Ancak, 233 ve 399 Say›l› KHK’ler ile 2477 Say›l› Yasa’da Genel Müdürlük makam›n›n herhangi bir nedenle boﬂalmas› durumunda, asaleten yeni bir atama yap›l›ncaya kadar, nas›l doldurulaca¤› konusu belirlenmemiﬂtir. Bu durum hükümetlerin, siyasi yanl›l›kla ve keyfiyete dayal› uygulamalar›na yol açmaktad›r.
BOTAﬁ’ta; 27.07.2001-Aral›k 2006 Döneminde 5 tane Genel Müdür de¤iﬂikli¤i
olmuﬂ ve Genel Müdür atamalar›nda asalet yerine, vekâleten yürütme iﬂlemi, ola¤an uygulamaya dönüﬂmüﬂtür. Söz konusu dönemde en uzun Genel Müdürlük
yapma süresi; 1 y›l 9 ay kadard›r. Yönetim, sadece 3 ayl›k gibi k›sa sürede yürü-
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tüldü¤ü gibi, en fazla 1 y›l 2–3 ay gibi sürelerde genellikle vekil Genel Müdürlerle
yürütülmüﬂtür.
BOTAﬁ gibi, enerji konusunda gelece¤e yönelik önemli kararlar almak, yat›r›mlar
yapmak ve uluslararas› yükümlülükler yüklenmek durumunda olan büyük bir kamu kuruluﬂunun, karar ve yürütme organlar›n›n s›k aral›klarla de¤iﬂmesi ve vekâleten yönetilmesi, pek çok yönden risk taﬂ›yan bir uygulamaya ve yönetim krizine
yol açmaktad›r.

3.BÖLÜM

BOTAﬁ’IN ‹ﬁLETME
FAAL‹YETLER‹
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Boru hatlar› ile petrol taﬂ›mac›l›¤› yapmak amac›yla kurulmuﬂ olan BOTAﬁ’a,
1987 y›l›ndan itibaren boru hatlar› ile do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› ve do¤al gaz al›m-sat›m görevi de verilmiﬂtir. Ayr›ca BOTAﬁ, Marmara Ere¤lisi’nde depolama ve gazlaﬂt›rmayla do¤al gaz ana iletim hatt›n› beslemeyi de sürdürmektedir.
Böylece do¤al gaz arz kaynaklar›n›n çeﬂitlendirilmesi ve gerekti¤inde ana boru
hatt›na do¤al gaz verilmesi sa¤lanacakt›r.
Batman, Diyarbak›r ve Ad›yaman bölgelerinde üretilen ham petrol; Batman-Dörtyol ham petrol hatt›yla Dörtyol’a, K›r›kkale Rafinerisi’nin gereksinimi olan ham
petrol, Ceyhan-K›r›kkale ham petrol boru hatt›yla K›r›kkale’ye, Irak’›n Kerkük ve
di¤er üretim sahalar›nda üretilen ham petrol, Irak-Türkiye ham petrol boru hatt›yla Ceyhan deniz terminaline taﬂ›nmaktad›r.
Malkoçlar-Ankara do¤al gaz ana iletim hatt› ve yan iletim hatlar›yla, sat›n al›nan
do¤al gaz›n, taﬂ›ma ve pazarlama hizmetleri yürütülmektedir. Ana iletim hatt›na,
Samsun-Ankara ve Do¤u Anadolu do¤al gaz iletim hatlar› ba¤lanm›ﬂt›r.
Sivas üzerinden Malatya-Gaziantep-Mersin ﬂehirleri Güney do¤al gaz hatt› projesi ile sisteme eklenmiﬂtir. Konya’dan baﬂlamak üzere Isparta-Nazilli ﬂehirleri,
do¤al gaz projesinin yap›m çal›ﬂmalar› sonucunda iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
Belirtilen çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda, BOTAﬁ’›n ana statüsünde bulunmayan ‹zmit, Bursa, Eskiﬂehir kentlerinin ﬂehir do¤al gaz da¤›t›m hatlar›n›n yap›m, pazarlama, tadilat gibi altyap›y› ilgilendiren görevler de, BKK ile bu ﬂirkete verilmiﬂtir. Bu hizmetler, Bursa ve Eskiﬂehir’de sürdürülmüﬂ, 2002 y›l›nda bu iﬂletmeler ba¤l› ortakl›klar haline getirilmiﬂtir.
16.09.2002 tarih ve 2002/47 Say›l› ÖYK karar›yla özelleﬂtirme kapsam› ve program›na al›nan Esgaz ve Bursagaz A.ﬁ., Mart 2004 tarihinde özelleﬂtirilmiﬂtir.
EPDK’n›n düzenledi¤i ihaleleri kazanarak, da¤›t›m lisans› alan özel ﬂirketler ile
Do¤al Gaz Al›m Sat›m Sözleﬂmesi ve/veya Müﬂteri Devir Protokolleri imzalanm›ﬂt›r. Nisan 2005 tarihi itibariyle 12 il ve 5 ilçede sanayi, konut ve ticarethanelerde do¤al gaz kullan›lmaktad›r. 2006 y›l› sonuna kadar 70 kente do¤al gaz verilmesi planlanmaktad›r.
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TAﬁIMA VE YÜKLEME FAAL‹YETLER‹
1. HAMPETROLE ‹L‹ﬁK‹N FAAL‹YETLER
A) Boru Hatt› ile Ham Petrol Taﬂ›mac›l›¤›
• Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt›
ham petrol Boru Hatt› Sistemi; Irak’›n Kerkük ve di¤er üretim sahalar›ndaki üretilen ham petrolü, Ceyhan (Yumurtal›k) Deniz Terminali’ne ulaﬂt›rmaktad›r.
Paralel iki hattan meydana gelen Irak-Türkiye PBH, 5 Ocak 1977 tarihinde iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r. Kerkük ve civar›ndaki ham petrolü taﬂ›yan birinci boru hatt›; 35
milyon ton/y›l taﬂ›ma kapasitesine sahiptir. 28 Temmuz 1987 tarihinde iﬂletmeye
al›nan ikinci paralel boru hatt›n›n kapasitesi ise, 35,9 milyon ton/y›ld›r. Bu hatla,
Basra ham petrolü taﬂ›nmaktad›r.
Türkiye topraklar›nda 6 pompa istasyonu (Silopi, ‹dil, Midyat, Viranﬂehir, Araban
ve Pazarc›k) bulunmaktad›r. Irak-Türkiye HPBH ile taﬂ›nacak ham petrolü stoklamak amac›yla Ceyhan Terminalinde ise, her biri 135.000 metreküp hacme sahip
olan 12 tank bulunmaktad›r.
Körfez krizi nedeniyle, BM’nin Irak’a uygulad›¤› ambargo do¤rultusunda, 1990 y›l›nda bu hat iﬂletmeye kapat›lm›ﬂ, ancak daha sonra Irak ile BM aras›nda yap›lan
anlaﬂma uyar›nca, 16.12.1996’dan itibaren s›n›rl› ham petrol sevkiyat›na baﬂlanm›ﬂt›r.
16.12.1996-31.2.2005 tarihleri aras›nda 16 dönem taﬂ›ma yap›lm›ﬂt›r.
2002 y›l›nda BM kararlar› çerçevesinde; toplam 23,8 milyon ton ham petrol taﬂ›mas› yap›lm›ﬂt›r. Bu hatt›n, y›ll›k toplam kapasitesi 70,9 milyon ton oldu¤una göre bu y›l ancak, %34 oran›nda bir taﬂ›ma gerçekleﬂtirilebilmiﬂtir. Nisan 2003 y›l›na kadar toplam 8,2 milyon ton ham petrol pompalanm›ﬂt›r. (%11,6 K.K.O.) Eylül-Aral›k 2003 döneminde toplam 8,3 milyon ton ham petrol taﬂ›narak K.K.O.
%11,7 olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l› baﬂ›na kadar ise, toplam 5,1 milyon
ton ham petrol taﬂ›nm›ﬂt›r. K.K.O. %72 oran›na gerilemiﬂtir.
Boru hatt›n›n normal ﬂartlarda çal›ﬂt›r›lamamas› nedeniyle, s›k s›k ar›za yaparak
duruﬂlara neden olmaktad›r.
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Irak ile yap›lan Boru Hatt› Anlaﬂmalar›n›n en düﬂük taﬂ›ma miktar›, 35 milyon
ton/y›l, taﬂ›ma geliri 196 milyon dolard›r. Bir saatlik duruﬂ kayb› maliyeti 22.374
dolar, tam kapasitede ise 30.000 dolar olmaktad›r. Yani istasyonlara kesintisiz
enerji sa¤lanmas› gerekmektedir. BOTAﬁ ve TEK aras›nda imzalanan protokole
göre, TEAﬁ’›n istasyonlara sürekli enerji sa¤lamas› gerekirken, ‹dil ve Silopi
enerji santrallerine beklenen düzeyde hizmet verilememektedir.
• Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatt›
Bu hat, 1967 y›l›nda TPAO taraf›ndan kurulmuﬂ ve 1984 y›l›nda 2929 Say›l› kanun gere¤i BOTAﬁ’a devredilmiﬂtir.
TPAO’nun Batman, Diyarbak›r ve Ad›yaman bölgelerinde üretti¤i ham petrol ile,
PETROM ve PERENCO gibi yabanc› ﬂirketlerin ürettikleri ham petroller, bu boru
hatt›na eklenen besleme kollar›yla, Dörtyol’a taﬂ›nmaktad›r. Hat üzerinde Batman, Diyarbak›r (Pirinçlik) ve Kahramanmaraﬂ’da (Sar›l) 3 tane pompa istasyonu
bulunmaktad›r.
TP‹C taraf›ndan Irak’tan al›nan ve Batman terminaline teslim edilen ham petrol
taﬂ›ma iﬂlemi, Irak Savaﬂ›’ndan sonra (2003 y›l› baﬂ›nda) durdurulmuﬂtur.
Batman-Dörtyol HPBH’n›n 3,5 milyon ton/y›l olan taﬂ›ma kapasitesi, enjeksiyon
pompalar› eklenmesiyle, 4,3 milyon ton/y›la yükseltilmiﬂtir.
2004 y›l› sonu itibariyle bu hattan, 2.256.252 ton ham petrol taﬂ›nm›ﬂ ve K.K.O.
%64,5 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
• ﬁelmo-Batman Ham Petrol Boru Hatt›
TPAO’nun olanaklar› ile yapt›¤› 42 km uzunlu¤unda ve 800.000 ton/y›l taﬂ›ma kapasiteli ﬁelmo-Batman HPBH, sonralar› BOTAﬁ’a devredilmiﬂtir. Bu boru hatt›
ile, TPAO’nun ﬁelmo-103 kuyusunda ve PETROM ﬂirketinin Mobil’den devrald›¤› sahalarda üretilen ham petrolün, Batman ‹stasyonundaki tanklara taﬂ›nmas›
gerçekleﬂtirilmektedir.
Ancak bu ham petrolün gravitesi yüksek oldu¤undan, Batman bölgesinde üretilen ve depolanan gravitesi düﬂük ham petrolle paçal iﬂlemi yap›larak, TÜPRAﬁ
Rafinerisi’ne verilmektedir.
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ﬁelmo-Batman ham petrol Boru Hatt› ile 2004 y›l›nda 104.079 ton ham petrol taﬂ›nm›ﬂt›r. Y›ll›k kapasitesi 800.000 ton olan hatt›n, K.K.O. %130 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Batman-Dörtyol HPBH ile Dörtyol’a sevkedilen ham petrol, deniz terminalinden
gemilere yüklenerek y›ll›k program do¤rultusunda, Alia¤a, ‹zmit Rafinerilerine do¤udan ve Orta Anadolu (K›r›kkale) Rafinerisi’ne dolayl› olarak gönderilmektedir.
Irak-Türkiye HPBH’n›n tam kapasite ile çal›ﬂmas› halinde bu boru hatt›na ait olan
Ceyhan terminalinin, uluslararas› anlaﬂma gere¤ince kullan›lmamas› söz konusudur.
• Ceyhan-K›r›kkale Ham Petrol Boru Hatt›
1986 y›l›nda iﬂletmeye al›nan Ceyhan-K›r›kkale Boru Hatt›, Batman-Dörtyol
HPBH ile taﬂ›nan yerli ve yabanc› ham petrolün yan› s›ra, Irak-Türkiye hatt›yla
gelen, Irak petrolünü ve yabanc› ülkelerden deniz yoluyla gelen ham petrolü, K›r›kkale Rafinerisi’ne taﬂ›maktad›r.
Bu hatt›n taﬂ›ma kapasitesi, güzergâh boyunca konulan pompalar›n çal›ﬂmas›na
göre de¤iﬂebilmektedir. 5 milyon ton/y›l olan kapasitesi, Aksaray’da bulunan pig
istasyonunun pompa istasyonuna dönüﬂtürülmesi durumunda, 10 milyon ton/y›la ç›kar›labilmektedir.
Söz konusu boru hatt›n›n çal›ﬂmas›, K›r›kkale Rafinerisi’nin y›ll›k ham petrol iﬂleme program›na ba¤l› olmaktad›r. 2004 y›l›nda 3.359.579 ton ham petrol taﬂ›mas› yap›larak, K.K.O. %67,2 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Petrol Boru Hatlar›nda H›rs›zl›k ve Sabotaj Olaylar›
Türkiye’de petrol boru hatlar›nda h›rs›zl›k ve sabotaj olaylar›, kaybolan petrol de¤eri yan›nda, boru hatlar›n›n onar›m için durdurulmas› ve onar›m masraflar› kay›plar› art›rmakta, boru hatlar›n›n delinmesiyle akan petrol, çevreye zarar vermekte, su kaynaklar›n› kirletmektedir. Ç›kan yang›nlar ise zarar› daha da büyütmektedir.
1987-Temmuz 2005 tarihini kapsayan dönemde, bu 3 ham petrol boru hatt›ndatoplam 325 h›rs›zl›k ve 40 adet sabotaj olay› yaﬂanm›ﬂt›r. Batman-Dörtyol ve
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Çizelge-1 : Petrol Boru Hatlar›nda H›rs›zl›k ve Sabotaj Olaylar›n›n Maliyeti
Boru Hatt›

Y›llar

H›rs›zl›k
Olay Say›s›

Sabotaj
Say›s›

Hampetrol
Kayb› (varil)

Onar›m
Maliyeti ($)

Irak-Türkiye

1997-2005

73

40

424.890

4.400.321

Batman-Dörtyol

1987-2005

162

-

125.847

363.000

Ceyhan-K›r›kkale 1987-2005

90

-

21.307

625.753

325

40

572.044

5.389.074

Toplam
Kaynak: Baﬂbakanl›k YDK Raporu (2004)

Irak-Türkiye Petrol Boru Hatlar›nda yo¤unlaﬂan bu olaylar sonucunda; 2,8 milyon
dolar› ham petrol kayb›ndan, 2,6 milyon dolar› ise onar›m-giderleri olmak üzere
toplam 5,4 milyon dolar tutar›nda kay›p söz konusudur.
Boru hatlar›ndan çal›nan ham petrol; yan›k ya¤, fuel oil, benzin vs. gibi maddelerle kar›ﬂt›r›larak kalorifer kazan› ve sanayi tesislerinde yak›t olarak kullan›lmaktad›r. Bir k›s›m ham petrol, lisanss›z olarak rafineri ad› alt›nda kurulan ilkel, tesislerde ayr›ﬂt›r›larak pazarlanmaktad›r.
Bu tür standart d›ﬂ›, kalitesiz yak›tlar›n kullan›lmas›, kazalara yol açmakta, motorlar›n ömrünü azaltmakta ve ar›zalara neden olmaktad›r. Hiçbir standarda uymayan bu yak›tlar, Tüpraﬂ rafineri ürünleri ve/veya ithal ürünlerin fiyatlar›n›n alt›nda
sat›lmaktad›r. Kay›td›ﬂ› yollarla pazarlanan bu ürünlerin sat›ﬂ›, önemli oranlarda
vergi kayb›na da yol açmaktad›r.
Mevcut boru hatlar› ve bunlar›n üzerindeki sabit tesisler ile var›ﬂ terminali, 2565
Say›l› Yasa gere¤ince Özel Güvenlik Bölgeleri kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Bu tesislerin korunmas› ve güvenli¤inin sa¤lanmas›n›n sorumlulu¤u mülki amirlere verilmiﬂtir.
Yasal düzenlemeye göre; boru hatlar›, her iki yan›nda 200’er metre, sabit tesisler
ise s›n›rlar›ndan baﬂlayarak 400’er metre özel güvenlik bölgesi içinde bulunmaktad›r. Bu bölge içinde kalan boru hatlar› ve tesislere zarar verenler, 1–7 y›l aras›nda hapis cezas› ile cezaland›r›lacaklard›r.
04.12.2003 tarih ve 5015 Say›l› Petrol Piyasas› Yasas› ile yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan rafineri ve benzeri tesislerin kapat›lmas› konusu, Enerji Piya-
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sas› Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yetkisinde bulunmaktad›r. Rafineri ve sat›ﬂ
yerleri EPDK’ca denetlenmektedir.
Çal›nan ham petrolün, piyasada sat›lmas›n› önleyecek denetimlerin yap›lmas›na
yönelik olarak, EPDK’n›n bilgilendirilmesine ra¤men gereken önlemler al›nmam›ﬂ ve h›rs›zl›k olaylar› devam etmiﬂtir.
B) Liman (Deniz Taﬂ›tlar›) Hizmetleri
Liman iﬂletmecili¤i; limanlara gelen gemilere römorkaj, pilotaj ve palamar hizmetleriyle, at›k boﬂalt›m› gibi di¤er lojistik hizmetlerin verilmesini kapsamaktad›r.
BOTAﬁ Petrol ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l›, Ceyhan ve Dörtyol Do¤al Gaz ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤ü ile Marmara LNG ‹ﬂletmesi limanlar›nda, iﬂletmecilik hizmetleri verilmektedir.
Bu liman terminallerinde; BOTAﬁ’a ait 10 römorkör 6 pilot bot, 7 palamar bot ve
1 servis botu olmak üzere 24 adet deniz taﬂ›t› bulunmaktad›r.
BOTAﬁ, liman hizmetlerini esas olarak, kendi deniz taﬂ›tlar›yla vermekte, gerek
duyuldu¤unda gemiler kiralamaktad›r. ‹ﬂ yüküne ba¤l› olarak BOTAﬁ gemileri,
özel limanlara da ücret karﬂ›l›¤›nda bu hizmetleri verebilmektedir.
BOTAﬁ’a ait deniz taﬂ›tlar›, bir özel ﬂirket taraf›ndan gerekli personelle donat›larak iﬂletilmektedir. Tankerlere kendi karasular›m›zda, hizmet veren k›lavuz kaptanlar ise, BOTAﬁ personelidir.
Liman hizmetleri;
- K›lavuzluk hizmetleri için, BOTAﬁ’›n k›lavuz kaptanlar›n› gemilere pilot botlar›yla götürüp getirmek,
- Römorkaj hizmeti için, gemilerin yanaﬂma ve kalkma manevras›n› yapmak,
- Palamar hizmeti için, palamar botlarla gemilere halat taﬂ›mak
- Kat› at›k hizmeti için, gemilere servis yapmak,
- LNG gemilerine Çanakkale Bo¤az›’nda aktif eskortluk yapmak,
- Deniz araçlar›n›n bak›m› için; temizlik iﬂlerini, verilen yetki çerçevesinde bak›m ve boya iﬂlerini yapmak,
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- Gerekti¤inde kurtarma, yard›m, kirlilik önleme ve yang›n söndürme hizmetleri yapmak.
Deniz taﬂ›tlar›ndaki iﬂletmeci personelin her türlü sorumlulu¤u yükleniciye aittir.
Bu personelin, yemek ve koruyucu giyim ihtiyac›n› yüklenici karﬂ›lamakta, bar›nma konusunda BOTAﬁ olanaklar› kullan›lmaktad›r.
Gemilerin yak›t, ya¤, üstüpü, temizlik malzemesi, boya vs. gibi iﬂletme ve bak›m
giderleri ile personelin kullan›m›nda verilen malzemenin giderlerinden de BOTAﬁ
sorumludur.
Deniz araçlar› iﬂletmecili¤i, uzun y›llardan beri (1998–2006 devam) Marsaﬂ A.ﬁ.
ve BENE A.ﬁ. firmalar› aras›nda el de¤iﬂtirmektedir. Deniz iﬂletmecili¤i ihale süreçlerindeki sorunlar, Teftiﬂ Kurulu raporlar›nda sürekli olarak yer almaktad›r.
2001 y›l›nda yap›lan ihalede usulsüzlük yap›ld›¤› iddialar›na iliﬂkin olarak, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yetkililer hakk›nda ceza davas› aç›lm›ﬂt›r.
2004 ve 2005 y›llar›nda deniz araçlar› iﬂletmecili¤inin veriminin düﬂtü¤ü, özellikle Ceyhan Liman›’ndaki faaliyetlerin zararla sonuçland›¤› denetim raporlar›yla ortaya konmuﬂtur.
BOTAﬁ Limanlar›’na yak›n limanlardaki özel iﬂletmeciler, BOTAﬁ Limanlar›’n›n
yetki s›n›rlar›n› daraltma giriﬂimlerinde bulunmaktad›rlar.
Ceyhan Liman›’n›n yetki alan›; 12.11.1984 tarih ve 18488 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelikle geniﬂletilmiﬂken, 22.11.1976 tarih ve 15771 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 7/12682 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’nda; Ceyhan Yükleme Tesisleri, mücavir alanlar›n› da kapsamak üzere BOTAﬁ (Ceyhan)
Liman› olarak belirlenmiﬂ olup, 11.03.1997 tarih ve 15875 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelikle Ceyhan Liman› yetki alan› daralt›lm›ﬂt›r.
BOTAﬁ’tan al›nan iﬂletme alan›, çevredeki özel limanlar aras›nda paylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Toros Gübre, tek baﬂ›na tüm alan›n yar›s›nda yetki sahibi olarak özel römorkaj ve
pilotaj hizmetlerini yürütmektedir.
2004 y›l›nda Dörtyol ‹skele tesislerinden 48 tanesi yerli tankere, ayr›ca bu limana
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ba¤l› Ceyhan ‹skelesi’nden 30 tanesi yerli tanker olmak üzere toplam 126 tankere, hizmet verildi¤i ve hizmet karﬂ›l›¤› olarak, Dörtyol’da 772 bin dolar, Ceyhan’da ise 4,1 milyon dolar gelir elde edilmiﬂtir. Irak-Türkiye petrol taﬂ›ma hizmetlerinin azalmas›, liman hizmetlerinden elde edilen gelirin de düﬂmesine yol açmaktad›r.
BOTAﬁ’›n LNG Liman›, çevresindeki özel tesisler nedeniyle stratejik konumdad›r. Ceyhan’›n uluslararas› ham petrol yükleme/boﬂaltma terminali olmas›n› öngören projeksiyonlar, ileride Ceyhan Liman›’n›n kapasitesinin artmas›yla, BOTAﬁ’›n liman iﬂletmecili¤inde önemli bir yere sahip olaca¤›n› göstermektedir.
Bu anlamda BOTAﬁ Limanlar›’n›n yetki alanlar›; söz konusu öngörülere, önemine ve güvenlik ihtiyaçlar›na uygun olarak belirlenmelidir.
C) Ar›t›m Petrolü Üretimi
‹skeleye yükleme amac›yla yanaﬂan tankerlerin getirdi¤i deniz suyu, ham petrol
ve ya¤ kar›ﬂ›m› sular› (Balast sular›) deniz kirlenmesine engel olmak üzere, Ceyhan ve Dörtyol terminallerinde bulunan balast tanklar›nda toplanmakta, kirli deniz
sular›na daha sonra kimyasal enjekte edilerek, bu balast suyu ayr›ﬂmas›ndan elde edilen ham petrol al›nmaktad›r. Bu ﬂekilde elde edilen ar›t›m petrolü TÜPRAﬁ’a sat›lmaktad›r. Ayr›ﬂt›r›larak yaklaﬂ›k 5 ppm’e indirgenen deniz suyu ise,
tekrar denize ya da yang›n suyu tank›na verilmektedir.
2004 y›l›nda Ceyhan ar›t›m tesislerinde 22.957 m3 varil slop petrol (balast suyundan elde edilen petrol), Dörtyol ar›t›m tesislerinde, 9652 varil (1.317 ton) slop petrol elde edilerek Tüpraﬂ’a sat›lm›ﬂt›r.
D) Booster Hizmetleri
2004 y›l›nda Ceyhan ar›t›m tesislerinde 22.957 m3 varil slop petrol (balast suyundan elde edilen petrol), Dörtyol ar›t›m tesislerinde, 9652 varil (1.317 ton) slop petrol elde edilerek Tüpraﬂ’a sat›lm›ﬂt›r.
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2. DO⁄AL GAZA ‹L‹ﬁK‹N FAAL‹YETLER
Dünya da kan›tlanm›ﬂ do¤al gaz rezervleri, 1980–2005 döneminde %114 artarak
180 trilyon m3’e ulaﬂm›ﬂt›r. Do¤al gaz kapasitesinin büyük k›sm›, Orta Do¤u ülkeleri ile Rusya Federasyonu’nda bulunmaktad›r. 1985–2005 döneminde, Orta Do¤u Bölgesindeki kan›tlanm›ﬂ do¤al gaz rezervleri, %161 artm›ﬂt›r. Bu dönemde
Rusya Federasyonu, rezervlerinde, önemli bir art›ﬂ olmamas›na karﬂ›n, %26,6
payla en yüksek rezerve sahip ülke olmay› sürdürmektedir. Dünya rezervleri içinde ‹ran’›n pay›, %14,9, Katar’›n pay›, %14,3’dür.
1980-2005 döneminde dünya do¤al gaz üretim art›ﬂ›, %90 oran›ndad›r. Bu dönemde, Orta Do¤u ve Asya Pasifik bölgelerinin a¤›rl›klar› artm›ﬂt›r. 2005 y›l›nda
Avrupa ve Avrasya Bölgesi %41 tüketim art›ﬂ›yla birinci s›rada yer al›rken, bunu,
%28 art›ﬂla Kuzey Amerika ve %15 oran›nda gerçekleﬂen art›ﬂla Asya-Pasifik
Bölgesi izlemektedir.
Do¤al gaz ticareti, genellikle bölgeler aras› bir nitelik taﬂ›maktad›r. Avrupa’n›n do¤al gaz ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k yar›s›n› karﬂ›layan Rusya Federasyonu, dünyan›n en
büyük do¤al gaz ithalatç›s› konumundad›r. Kanada ise, ABD’ye ihraç etti¤i do¤al
gaz ile 2. büyük ihracatç› ülkedir.
ABD 2005 y›l›nda, 104,21 milyar m3 do¤al gaz ithalat›yla, do¤al gaz ithal eden ülkelerin baﬂ›nda yer almaktad›r. AB ise do¤al gaz ithalat›nda en büyük paya sahip
bölge konumundad›r. Türkiye’nin 1994 y›l›nda 5,19 milyar m3 olan do¤al gaz ithalat›, 2005 y›l›nda 27,2 milyar m3’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Ham petrole göre maliyeti daha yüksek olan do¤al gaz ticaretinin geliﬂme h›z›, giderek artmaktad›r. Uluslararas› Enerji Ajans›’na (IEA) göre; son 5 y›lda do¤al gaz
ticaretinin y›ll›k büyüme h›z›, do¤al gaz tüketim h›z›ndan daha fazla olmuﬂtur.
Çizelge-2 :Dünya Do¤al Gaz Üretimi ve D›ﬂ Ticareti

(milyar m 3 )

Y›llar

Üretim

‹hracat

Boru Hatt›

LNG

1994

2.103

1999
2004
2005

2.290
2.704
2.763

466
596
785
721*

377
471
610
533*

88
124
175
189

* Eski Sovyetler Birli¤i Cumhuriyetleri aras›ndaki ticaret hariç
Kaynak: Baﬂbakanl›k YDK Raporu (2004)

38

1994–2005 dönemini kapsayan süreçte do¤al gaz üretimi, %31,4, ihracat› % 55
artm›ﬂt›r. LNG ihracat›nda %114,8, boru hatt› ile ihracatta ise, 1994–2004 y›llar›
aras›nda %61,8 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Do¤al Gaz Fiyatlar›
Ham petrol fiyatlar›, di¤er fosil yak›tlar için de referans oluﬂturmaktad›r. Do¤al
gaz fiyatlar›, ham petrol fiyatlar›na ba¤l› olmakla birlikte, farkl› bir yap›lanma da
göstermektedir.
Do¤al gaz›n uzak mesafelere taﬂ›nmas›, ham petrole göre daha pahal› oldu¤undan, do¤al gaz piyasas› bölgesel kalmaktad›r. Bu bölgesellik, farkl›l›¤› belirlemektedir.
Tarihsel olarak; Asya’daki do¤algaz›n en pahal›, Kuzey Amerika’dakinin en ucuz
oldu¤u ve Avrupa’da do¤al gaz fiyat›n›n ise iki bölge aras›nda kald›¤› görülmektedir. Ancak 1999 y›l›nda, ilk defa Kuzey Amerika’daki do¤al gaz fiyat›, Avrupa’y›
geçmiﬂtir. 2003 y›l›nda ise Kuzey Amerika ile Asya’daki do¤al gaz fiyatlar› eﬂitlenmiﬂtir.
Son y›llarda Türkiye’de enerji sektörü, genel ekonomiden daha yüksek bir büyüme h›z› içindedir. 1994 y›l›nda GSMH içinde enerji sektörünün pay›, %2,9 iken,
2001 y›l›nda %3,47’ye yükselmiﬂtir.
Çizelge-3 : Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynaklar›na Göre Dünya Tüketimindeki Durumu
Petrol

Do¤al Gaz

Kömür

Nükleer

Hidroelektrik

TOPLAM

% 0,78

% 0,99

% 0,89

-

% 1,35

% 0,85

Kaynak: BOTAﬁ (2005)

Türkiye 2005 y›l›nda, birincil enerji kaynaklar›nda dünya tüketiminin, %0,85’ini
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Türkiye’nin dünya enerji tüketimindeki a¤›rl›¤› giderek artmaktad›r. 1985 y›l›nda %0,42, 1995’te %0,70 olmuﬂ; 2005 y›l›nda ise %0,85 oran› ile
en yüksek de¤erine ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye, dünya enerji ticareti aç›s›ndan sadece ham petrol ve do¤al gaz al›m iﬂlemlerinde öne ç›kmaktad›r. Ham petrol ithalat› aç›s›ndan 18. s›rada, do¤al gaz
al›mlar›nda ise 9. s›rada yer alan bir ülkedir.
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Türkiye, do¤al gaz al›m›nda Rusya’n›n en önemli 3. müﬂterisi, ‹ran’›n tek müﬂterisidir. LNG aç›s›ndan ise Cezayir ve Nijerya’n›n en önemli 3 müﬂterisinden birisidir.
A) Boru Hatlar› ile Do¤al Gaz Taﬂ›mac›l›¤›
Türkiye’nin artan enerji talebini karﬂ›lamak ve enerji kaynaklar›n›n çeﬂitlendirilmesi amac›yla yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda BOTAﬁ, 1987 y›l›ndan itibaren boru hatlar› ile do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› ve ticari faaliyetlerini de yürütmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Çizelge-4 : Mevcut Do¤al Gaz Boru Hatlar›
BORU HATLARI

UZUNLUK (Km)

ÇAP (inç)

‹ﬁLETMEYE ALIM TAR‹H‹

Rusya Federasyonu-Türkiye
Do¤al Gaz Boru Hatt›

842

36”-24”

Bu hatt›n Hamitabat’a kadar olan
k›sm›, 23.06.1987 tarihinde, tümü ise
A¤ustos 1988’de iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.

‹zmit-Karadeniz Ere¤li
Do¤al Gaz ‹letim Hatt›

209

24”-16”

Ocak 1996

Bursa-Çan Do¤al Gaz
‹letim hatt›

208

24”-8”

Temmuz 1996

Çan-Çanakkale Do¤al Gaz
‹letim Hatt›

107

12”

Temmuz 2000

Do¤u Anadolu
Do¤al Gaz Ana ‹letim Hatt›

1490

48”-40”-16”

Aral›k 2001

Karacabey-‹zmir
Do¤al Gaz ‹letim Hatt›

241

36”

Nisan 2002

Samsun-Ankara
Do¤al Gaz ‹letim Hatt›

501

48”

ﬁubat 2003

Kaynak: BOTAﬁ

• Rusya Federasyonu – Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›
18.08.1984 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Eski Sovyetler Birli¤i Hükümetleri
aras›nda do¤al gaz sevkiyat›na iliﬂkin, Hükümetler aras› anlaﬂma imzalanm›ﬂt›r.
Bu anlaﬂma do¤rultusunda, 14.02.1986 tarihinde Ankara’da, BOTAﬁ ile SOYUZ
GAZ EXPORT aras›nda 25 y›l süreli Do¤al Gaz Al›m-Sat›m Anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. Bu anlaﬂma kapsam›nda; 1987 y›l›ndan itibaren giderek artan miktarlarda
do¤al gaz al›m› baﬂlam›ﬂ ve 1993 y›l›nda al›m miktar› 6 milyar m3/y›la ulaﬂm›ﬂt›r.
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Hatt›n güzergâh›; Türkiye Bulgaristan s›n›r›nda Malkoçlar’dan giren DBH, Hamitabat, Ambarl›, ‹stanbul, ‹zmit, Bursa, Eskiﬂehir üzerinden Ankara’ya ulaﬂmaktad›r. Ülkemiz s›n›rlar› içerisindeki toplam uzunlu¤u 842 km’dir.
75 bar bas›nca göre tasarlanan bu ana boru hatt›nda, K›rklareli, Ambarl›, Pendik,
Bursa ve Eskiﬂehir’de kompresör istasyonlar›, Malkoçlar’da ana ölçüm istasyonu
bulunmaktad›r.
Ana kontrol merkezi Ankara-Yaprac›k’ta bulunan, 36 ve 24 inç çap›nda olan borular›n kullan›ld›¤› ana iletim hatt›n›n y›ll›k taﬂ›ma kapasitesi, 14 milyar m3 olarak
planlanm›ﬂt›r.
26.10.1986 tarihinde yap›m›na baﬂlanan hat, 23.06.1987 tarihinde ilk durak olan
Hamitabat’a ulaﬂm›ﬂt›r. Bu tarihten itibaren TPAO taraf›ndan üretilen yerli do¤al
gaz ile birlikte, ithal edilen do¤al gaz da Hamitabat’taki Trakya Kombine Çevrim
Santrali’nde, elektrik enerjisi üretiminde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Söz konusu hatla taﬂ›nan do¤al gaz, Temmuz 1988 tarihinde ‹stanbul Gübre Sanayi A.ﬁ.’de (‹GSAﬁ), A¤ustos’ta Ambarl› Santrali’nde, Ekim 1988’de ise Ankara’da konutlarda ve ticari alanda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. A¤ustos 1989 y›l›ndan itibaren, ana hat güzergâh›ndaki sanayi kuruluﬂlar›nda do¤al gaz kullan›lmaktad›r.
• ‹zmit-Karadeniz Ere¤li Do¤al Gaz ‹letim Hatt›
Do¤al gaz kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla, Rusya Federasyonu-Türkiye
Do¤al Gaz Boru Hatt› (Ana Hat) 1996 y›l›nda, 16”, 18” ve 24” çap›nda 209 km
uzunlu¤undaki ‹zmit-Karadeniz Ere¤li Do¤al Gaz ‹letim Hatt› ile Bat› Karadeniz
Bölgesi’ne uzat›lm›ﬂ ve Ocak 1996 tarihinden itibaren Ere¤li ve Demir Çelik Fabrikalar›’nda do¤al gaz kullan›lmaktad›r.
• Bursa-Çan Do¤al Gaz ‹letim Hatt›
Ana hat, 18”, 12” ve 24” çaplar›nda ve 208 km uzunlu¤undaki Bursa-Çan Do¤al
Gaz ‹letim Hatt› ile Çan’a uzat›lm›ﬂ ve Temmuz 1996 tarihinden itibaren do¤al
gaz, bu hat güzergah›nda bulunan sanayi kuruluﬂlar› ile birlikte Çanakkale Seramik Fabrikas›’nda da kullan›ma sunulmuﬂtur.
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• Çan-Çanakkale Do¤al Gaz Boru Hatt›
12 inç ve 107 km uzunlu¤undaki bu hatt›n, yap›m çal›ﬂmalar› 2000 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r.
• Do¤u Anadolu Do¤al Gaz Ana ‹letim hatt› (‹ran)
Baﬂta ‹ran olmak üzere Ortado¤u Bölgesi’ndeki kaynaklardan al›nacak do¤al gaz›n, boru hatt› ile Türkiye’ye taﬂ›nmas› amac›yla geliﬂtirilen bu proje kapsam›nda
08.08.1996 tarihinde, ‹ran ile Türkiye aras›nda Do¤al Gaz Al›m-Sat›m Anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
Bu anlaﬂmaya göre; 3 milyar m3’lük bir miktarla baﬂlayacak do¤al gaz al›m›, y›llar itibariyle artarak y›lda 10 milyar m3’lük do¤al gaz al›m›na ulaﬂacakt›r.
10 Aral›k 2001 tarihinde, ‹ran’dan yap›lan do¤al gaz sevkiyat› ile devreye al›nan
bu hatt›n uzunlu¤u 1490 km olup, çap› 48-16 inç aras›nda de¤iﬂmektedir.
Bu do¤al gaz ana iletim hatt›, Do¤u Beyaz›t’tan baﬂlayarak Erzurum, Sivas ve
Kayseri üzerinden Ankara’ya uzanmaktad›r. Bir branﬂman da Kayseri ve Konya
üzerinden Seydiﬂehir’e ulaﬂmaktad›r.
2003 y›l›nda Do¤ubeyaz›t Kompresör istasyonu tamamlanm›ﬂ, 2006’da Sivas,
2008 y›l›nda ise Erzurum istasyonu tamamlanacakt›r.
• Karacabey-‹zmir Do¤al Gaz ‹letim Hatt›
Mevcut Rusya Federasyonu-Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›’n›n, Bursa/Karacabey’den ‹zmir’e uzat›larak, bu güzergahtaki Manisa, Bal›kesir, Turgutlu gibi merkezlerdeki sanayi kuruluﬂlar›na ve konutlara do¤al gaz verilmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Çap› 36 inç, uzunlu¤u 241 km’dir. Nisan 2003 tarihinde devreye al›nm›ﬂt›r.
Alia¤a Bölgesi’nde kurulan Do¤al Gaz Kombine Çevrim Santrali’ne do¤al gaz
sa¤lamak üzere; 36 inç çap›nda ve 35 km uzunlu¤unda bir ba¤lant› hatt› ve 20
inç çap›nda, 6-7 km’lik Alia¤a branﬂman hatt› proje kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
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• Da¤›t›m Hatlar›
Proje kapsam›nda toplam uzunlu¤u yaklaﬂ›k, 1.200 km olan ve çeﬂitli uzunluk ve
çaplarda da¤›t›m hatlar› yap›lm›ﬂt›r. Bunlar Bilecik-Kütahya Uﬂak (Faz 1), ‹zmir/Kemalpaﬂa Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-P›narbaﬂ›-Torbal›-Turgutlu (Faz
2), ‹zmir-Alia¤a-Atatürk OSB (Faz 3), K›r›kkale-K›rﬂehir-Yozgat-Polatl› (Faz 4),
Konya/Ere¤li-Aksaray-Ni¤de (Faz 5), Konya-Karaman/Kaz›m Karabekir-Konya
OSB (Faz 6), Manisa OSB-Akhisar-Bal›kesir-Susurluk (Faz 7), Kayseri-Sivas
(Faz 8), Çorum-Samsun (Faz 9), Adapazar› Deprem Konutlar› (Faz 10) ile ÇorluDericiler OSB da¤›t›m hatlar› 2003 y›l›n›n sonunda tamamlanm›ﬂ ve do¤al gaz arz› sa¤lanm›ﬂt›r.
• Samsun-Ankara Do¤al Gaz ‹letim Hatt› (Mavi Ak›m)
Rusya Federasyonu-Türkiye Do¤al Gaz ‹letim Hatt› (Mavi Ak›m) projesi ile, Rus
do¤al gaz›n›n, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taﬂ›nmas› hedeflenmektedir.
15.12.1997 tarihinde BOTAﬁ ve GAZEXPORT aras›nda imzalanan, 25 y›l süreli
Do¤al Gaz Al›m-Sat›m Anlaﬂmas› kapsam›nda, 16 milyar m3/y›l (y›lda 16 milyar
m3) do¤al gaz, Rusya Federasyonu’ndan Karadeniz geçiﬂli bir hat ile Türkiye’ye
ulaﬂt›r›lacakt›r.
Anlaﬂmaya göre; ilk y›l 2 milyar m3 olarak baﬂlayacak do¤al gaz sevkiyat›, plato
periyodda 16 milyar m3/y›l seviyesine ulaﬂacakt›r.
Rusya Federasyonu-Karadeniz-Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›;
- Rusya topraklar›nda ‹zobilnoye-Dyubga aras›nda 56” inç çap›nda 308 km ve
48” inç çap›nda olmak üzere toplam 370 km uzunlu¤undaki boru hatt› sistemi,
- Karadeniz geçiﬂi olarak Dyubga-Samsun aras›nda her biri 390 km uzunlu¤unda ve 24” (inç) çap›nda paralel 2 hat,
- Türkiye topraklar›nda Samsun-Ankara aras›nda 48” (inç) çap›nda ve 501 km
uzunlu¤undaki Boru Hatt› Sistemi,
olmak üzere 3 ana bölümden oluﬂmaktad›r.
Bu boru hatt›n›n, Rusya Federasyonu topraklar›ndaki bölümü ile Karadeniz geçi-
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ﬂine ait bölümün finansman› ve inﬂaat› Rus Gazprom ﬂirketinin, Türkiye bölümünün finansman› ve inﬂaat› ise BOTAﬁ’›n yükümlülü¤ünde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Proje kapsam›nda; Samsun/Durusu’da bir bas›nç düﬂürme ve ölçüm istasyonu
yap›larak, 15 Ekim 2002 tarihinde hizmete girmiﬂtir.
Mavi Ak›m Projesi’nin Türkiye s›n›rlar› içindeki bölümü, Samsun’dan baﬂlayarak
Amasya, Çorum, K›r›kkale üzerinden Ankara’ya ulaﬂmaktad›r. Bu hat, Ankara/Polatl› yak›nlar›nda Ana Hat ile irtibatland›r›lm›ﬂ olup, 20 ﬁubat 2003 tarihinde
iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
B) S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ Do¤al Gaz (LNG) ‹thalat› ve LNG Terminali
Do¤al gaz arz güvenli¤inin ve esnekli¤inin artt›r›lmas› için 14.04.1988 tarihinde
BOTAﬁ ile SONATRACH aras›nda 20 y›l süreli bir LNG Al›m-Sat›m Anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂt›r. Bu anlaﬂmaya göre; Cezayir’den y›lda 2 milyar m3 do¤al gaz eﬂde¤eri LNG al›m› yap›lacakt›r.
Söz konusu anlaﬂma kapsam›nda; ithal edilecek do¤al gaz için hem baz yük tesisi olarak kullan›lmak, hem de istenildi¤inde de pik düﬂürücü olarak devreye sokulmak üzere BOTAﬁ taraf›ndan 1989 y›l›nda, Marmara Ere¤lisi LNG ithal terminali yap›lm›ﬂ ve 3.8.1994 tarihinde iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
1995 y›l›nda Cezayir ile imzalanan zeyilname ile y›ll›k ithalat miktar›,4 milyar m3’e
ç›kar›lm›ﬂt›r. Buna ilaveten 9.11.1995 tarihinde de Nijerya ile 1,2 milyar m3 do¤al
gaz eﬂde¤eri LNG al›m› için, Al›m-Sat›m Anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
Marmara Ere¤lisi LNG ‹thal Terminali’nin;
- Sat›n al›nan LNG’yi depolamak
- Depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaﬂt›rarak, Rusya Federasyonu-Türkiye DGB Hatt›’na sevketmek olmak üzere iki ana iﬂlevi bulunmaktad›r.
300 m uzunlu¤unda bir iskeleye sahip olan Terminalde, her biri 85.000 m3 hacminde 3 adet LNG depolama tank› bulunmaktad›r. Bu tanklarda -163 o C’de muhafaza edilen s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ do¤al gaz› gerekti¤inde gazlaﬂt›rmak için, 3 adet deniz sulu, 4 adet do¤al gazl› gazlaﬂt›rma ünitesi bulunmaktad›r.
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2004 y›l›nda 3.174 milyon m3’ü Cezayir’den ve 1.034 milyon m3’ü Nijerya’dan al›nan LNG, gazlaﬂt›r›larak ana iletim hatt›na verilmiﬂtir.
Nijerya ve Cezayir’den gemiler ile gelen do¤al gaz›n bir bölümü boﬂalt›m s›ras›nda gemilere geri verilmektedir. Nijerya’dan gelen gemilere geri verilen dolum gaz› için, ücret al›nmaktad›r. Gemiler yak›t gaz› talep etmemektedir. Ancak Cezayir
ile yap›lm›ﬂ sözleﬂmeye göre, gemiye geri verilen (boﬂalt›lan LNG’nin %0,2’si kadar›) yak›t gaz› için herhangi bir ücret al›nmamaktad›r.
Cezayir do¤al gaz›n› taﬂ›yan gemilere verilen toplam do¤al gaz miktar›, boﬂalt›lan gaz›n %0,5’i düzeyinde olmaktad›r. Do¤al gaz miktar› ve de¤erindeki de¤iﬂmeler dikkate al›nd›¤›nda, her y›l ortalama 1 milyar dolar de¤erinde do¤al gaz›n
ücret al›nmadan Cezayir’den gelen gemilere geri verildi¤i Baﬂbakanl›k Yüksek
Denetleme Kurulu Raporlar›’nda tespit edilmiﬂtir, Bedelsiz verilen yak›t gaz› karﬂ›l›¤›n›n tahsil edilmesi için, Cezayir ile yap›lan LNG al›m sözleﬂmesinde gerekli
de¤iﬂikli¤in yap›lmas›n iliﬂkin uyar›lar, söz konusu Kurul raporlar›nda sürekli gündeme getirilmektedir. Ancak, bu konuda bir ilerleme sa¤lanamam›ﬂt›r.
Di¤er yandan BOTAﬁ, LNG Terminalinde depolad›¤› ve gerekti¤inde do¤al gaz
formunda sisteme verdi¤i LNG’yi, EPDK’dan lisans alm›ﬂ özel ﬂirketlere de LNG
formunda tankerler ile taﬂ›narak satabilmektedir.
LNG kullan›c›lar›; do¤al gaz iletim ve da¤›t›m ﬂebekesinin henüz ulaﬂmad›¤›
kentlerdeki ve kent d›ﬂ› yerleﬂim alanlar›ndaki sanayi tesisleridir. Bunlar, Ege Bölgesi’nin tamam›nda ve ‹zmit, Hatay, Adana ve Mersin’de bulunan çok say›da sanayi kuruluﬂlar›d›r.
Çizelge-5 : Firmalara Göre LNG Ticareti
F‹RMA ADI
Habaﬂ
Yüksel Seramik
Koç Statoil
‹pragaz
Güney Do¤al Gaz
Petrol Ofisi
Güney Gaz LPG
Aytemizler
Y›llar

M‹KTAR (m3 )
106.241.355
9.532.578
27.454.938
6.203.382
2.970.359
4.174.421
701.724
1.858.075
159.136.832

Kaynak: Devlet Denetleme Kurulu Raporu (2006)

TUTAR (YTL, KDV hariç)
37.804.414
3.458.387
10.246.482
2.406.082
1.106.863
1.643.977
273.099
727.336
57.666.640
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DDK Kurulu Raporu’na göre; 2005 y›l›nda Habaﬂ, 37,8 milyon YTL karﬂ›l›¤›nda
106,2 milyon m3, Koç Statoil, 10,2 milyon YTL de¤erinde 27,5 milyon m3, Yüksel
Seramik, 3,5 milyon YTL’lik 9,5 milyon m3, ‹pragaz 2,4 milyon YTL karﬂ›l›¤›nda
6,2 milyon m3, Petrol Ofisi A.ﬁ., 1,6 milyon YTL karﬂ›l›¤›nda 4,2 milyon m3 LNG
sat›n alm›ﬂt›r. Di¤er firmalar taraf›ndan al›nan LNG ile 2005 y›l›nda toplam 159,1
milyon m3 LNG ticareti karﬂ›l›¤›nda toplam 57,7 milyon YTL de¤erinde sat›ﬂ gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2006 y›l›nda ise bunlara yeni firmalar eklenerek, Haziran 2006 tarihinde; toplam
140 milyon m3’lük LNG al›m› karﬂ›l›¤›nda 57,9 milyon YTL (yaklaﬂ›k 58 trilyon TL)
ödeme yap›lm›ﬂt›r.
Özel firmalara LNG sat›ﬂ› konusunda Habaﬂ ilk s›rada yer almaktad›r.
T.C. Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu Raporu’nda, (2006 y›l›) özel firmalara LNG sat›ﬂ› konusunda saptanan hususlar;
- LNG Terminalinin kapasitesi, 2 adet dolum kolu ile 25x2=50 tanker/gündür.
- Al›m ﬂirketleri; kendi aralar›ndaki ticari çekiﬂmeler nedeniyle, ihtiyaçlar›n›n
üzerinde miktarlarda LNG talep ettiklerinden, BOTAﬁ’›n 50 tanker/günlük kapasitesi yetersiz kalmaktad›r.
- BOTAﬁ taraf›ndan gerçek ihtiyaçlar›n› kan›tlamalar› istenmesine ra¤men “ticari s›r” gerekçesiyle firmalar, gerçek gereksinimlerini bildirmekten kaç›nmaktad›rlar.
- Ticarete konu olan LNG’nin önemi nedeniyle, da¤›t›m dengesizliklerinin ticari gereklilikleri aﬂarak, haks›z rekabete yol açt›¤›na iliﬂkin eleﬂtiri/yak›nmalar,
sürekli gündeme gelmektedir, biçiminde ifade edilmektedir.
Bir kamu kuruluﬂu olan BOTAﬁ, özel ticaret ﬂirketlerinin aralar›ndaki çekiﬂmenin
parças› olmamak için, haks›z rekabet yaratacak uygulamalardan kaç›nmal›d›r.
BOTAﬁ, kapasite paylaﬂ›m sorununu yetkili otorite olan EPDK’ca çözümlenmesi
için, bu kurumla iﬂbirli¤i yaparak, kapasite da¤›l›m program›na uymal›d›r.
LNG ticareti, boru hatlar›n›n yayg›nlaﬂmas›yla azalaca¤›ndan, BOTAﬁ’›n bu bölgelere uzanan boru hatt› yat›r›m kararlar›, LNG ticareti yapan özel firmalar› yak›ndan ilgilendirmektedir. BOTAﬁ, yat›r›m kararlar›n› verirken, bu ﬂirketlerin müdahale ya da etkilemesinden kaç›nmal›d›r.
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C) Do¤al Gaz Depolama Tesisleri Yetersizdir
Do¤al gaz›n, mevsimsel, günlük ve saatlik tüketim taleplerini düzenlemek amac›yla, tüm dünya ülkeleri üretilen veya ithal edilen do¤al gaz› yeralt›na depolamak
için tesisler inﬂa etmektedirler.
Türkiye, ilk Do¤al Gaz Al›m-Sat›m Anlaﬂmas›n› 18.08.1984 tarihinde imzalam›ﬂ
ancak, aradan 22 y›l geçmesine karﬂ›n yeterli depolama tesisine sahip de¤ildir.
“Al ya da öde” yükümlülüklerinin bulundu¤u Do¤al Gaz Al›m-Sat›m Anlaﬂmalar›na dayal› olarak, hemen hemen tamam› ithal edilen do¤al gaz›n depolanamamas›, ciddi do¤al gaz s›k›nt›s›na ve kaynak kayb›na yol açmaktad›r.
02.08.1994 tarihinde hizmete aç›lan Marmara Ere¤lisi LNG ithal terminali ve depolama tesislerinin kapasitesi, 255.000 m3 (85.000x3) kadard›r. Bu miktar LNG,
153 milyon m3 do¤al gaza eﬂde¤erdir. (1 m3 LNG=600 m3 DG)
- TPAO’nun Kuzey Marmara ve De¤irmenköy Do¤al Gaz Sahalar›n›n, bu sahalardaki do¤al gaz›n tüketimi sonras›nda do¤al gaz yeralt› depolama tesisi
olarak kullan›lmas› için, BOTAﬁ ile TPAO aras›nda 21.07.1999 “Do¤al Gaz
Yeralt› Depolama ve Yeniden Üretim Hizmetleri Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
Söz konusu anlaﬂmaya dayal› olarak yürütülen proje kapsam›nda, 1,3 milyarm3’lük miktar› Kuzey Marmara, 0,3 milyar m3’lük miktar› ise De¤irmenköy
sahalar›ndan olmak üzere, toplam 1,6 milyar m3 do¤al gaz depolanabilecektir.
TPAO taraf›ndan yer üstü tesislerinin yap›m› için, ihaleye ç›k›larak inﬂaata
baﬂlanm›ﬂ ancak ﬁubat 2006 tarihinde iﬂletmeye al›nmas› planlanan tesisler,
henüz tamamlanmam›ﬂt›r.
- Kayseri-Konya-Seydiﬂehir Do¤al Gaz Boru Hatt›’na 19 km uzakl›kta olan,
Tuz Gölü Havzas›’ndaki tuz domlar›n›n do¤al gaz› yeralt›nda depolamak amac›yla, geliﬂtirilen “Tuz Gölü Do¤al Gaz Yeralt› Depolama Projesi”nin, Temmuz
2000 tarihinde mühendislik çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu projenin, 2010 y›l›nda devreye al›nmas› planlanmakta ise de henüz proje aﬂamas›nda bulunmaktad›r.
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Kuzey Marmara Depolama tesisinin, yaklaﬂ›k 2,5 milyar m3, Tuz Gölü alan›n›n da
1 milyar m3 do¤al gaz depolayabilece¤i öngörülmektedir.
Uluslararas› kabul gören güvenli depolama miktar›, ülke y›ll›k tüketiminin %20’si
kadard›r. Buna göre Türkiye’nin, bugünkü y›ll›k do¤al gaz tüketimi göz önüne
al›nd›¤›nda, 5 milyar m3’ü aﬂan bir depolama kapasitesine en k›sa sürede sahip
olmas› gerekmektedir.
Yeterli depolama olana¤› bulunmayan ülkemiz, 2005–2006 döneminde ciddi boyutlarda do¤al gaz s›k›nt›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r.
D) Do¤al Gaz Al›m ve Sat›m ‹ﬂlemleri
• Do¤al Gaz Al›m Anlaﬂmalar›
BOTAﬁ’›n 7 tanesi do¤al gaz, 2 tanesi LNG olmak üzere 9 tane uzun süreli (2530 y›l) al›m anlaﬂmas› bulunmaktad›r. Anlaﬂmalar›n 4 tanesi Rusya Federasyonu ile yap›lm›ﬂt›r. Azerbaycan ve Türkmenistan ile yap›lm›ﬂ olan 2 tane anlaﬂmadan, henüz do¤al gaz al›m› gerçekleﬂmemiﬂtir.
Anlaﬂmalardaki kurallar ve özellikleri;
- Bütün anlaﬂmalar, do¤al gaz al›nmasa bile bedelinin ödenmesini gerektiren,
“Y›ll›k al›m yükümlülü¤ü (al ya da öde) içermektedir. Yerine getirilemeyen al›m
yükümlülüklerinde al›c›n›n genellikle, do¤al gaz bedelinin 3/4’ünü ödemesi gerekmektedir. Ancak gelecek y›llarda kalan bedelin (o y›l›n fiyat›yla) ödenerek,
eksik al›m tamamlanabilir (Telafi/make-up).
Telafi uygulamas›, baz› anlaﬂmalarda süre s›n›rlamas›na ba¤lanm›ﬂt›r. Yani,
eksik al›m›n belirtilen süre içinde tamamlanmas› gerekmektedir.
- Anlaﬂmalarda y›ll›k al›m yükümlülü¤ü yan›nda, günlük ve yaz dönemi al›m
yükümlülükleri de bulunmaktad›r.
Benzer biçimde; zorunlu tamirat veya zorlay›c› nedenler d›ﬂ›nda, sözleﬂmede
belirtilen miktarda gaz› teslim edemeyen sat›c› da, al›c›ya baz› indirimler yapmakla yükümlü tutulmaktad›r.
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En az al›m yükümlülü¤ü ile kontrat üst s›n›rlar› aras›ndaki gaz al›mlar›nda, genellikle fiyattan belli bir indirim yap›lmaktad›r.
- Al›c›n›n, do¤al gaz bedelini ödemekte gecikmesi halinde faiz uygulanmaktad›r.
- Karﬂ›l›kl› yükümlülüklerin belirli bir süre yerine getirilememesi, zarar gören tarafa sözleﬂmeyi feshetme hakk› vermektedir.
- Gönderilen do¤al gaz›n üçüncü ülkelere yeniden ihrac›, genellikle yasaklanm›ﬂt›r. Ancak Azerbaycan ve Türkmenistan ile yap›lan anlaﬂmalar, belli koﬂullarda yeniden ihraca izin vermektedir.
- Anlaﬂmalardaki do¤al gaz bedeli, genellikle bir sabit temel fiyat ile belirli a¤›rl›ktaki de¤iﬂken ögeleri birlikte içeren, ikili matematiksel formüllerle hesaplanmaktad›r.
Sabit parametreler;
- Belirtilmiﬂ en düﬂük anlaﬂma baz fiyat›,
- Fiyata do¤rudan eklenen asal katsay›lar
De¤iﬂken parametreler;
- Farkl› co¤rafyalardan sa¤lanm›ﬂ, çeﬂitli özellikte ham petrolün ve do¤al gaz›n liman teslim fiyatlar›,
- Üretici ülkelerin fiyatlar›ndan hareketle oluﬂturulmuﬂ dünya ham petrol paçal
fiyatlar›,
- Baz› fiyat endeksleri (ABD Tüketici Fiyat Endeksi-CPI veya OECD ülkeleri fiyat endeksleri gibi)
- Al›m miktarlar›.
Bu ögelerin birkaç› ya da tümü dikkate al›narak yap›lan hesaplamalar; genellikle
3 ayl›k, baz› sözleﬂmelerde ise, 6 ayl›k dönemlerde yenilenmektedir.
Fiyat formülleri ve di¤er kurallarla ilgili olarak taraflar, baz› koﬂullarda de¤iﬂiklik
isteyebilmektedirler. De¤iﬂiklik için gözden geçirme zamanlar›, anlaﬂmalarda
tarih olarak belirtilmekte; ama piyasalar›n beklenenden çok farkl› de¤erler ald›¤›
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ya da sözleﬂme fiyatlar›n›n belli bir süre boyunca alt veya üst s›n›rlarda gerçekleﬂti¤i durumlarda da, de¤iﬂiklik istenebilmektedir.
Rusya Federasyonu ile yap›lan anlaﬂmalarda; 10’ar y›ll›k dilimlerde taraflar›n
2’ﬂer kez yeniden gözden geçirme haklar› bulunmaktad›r. Türkiye en son revizyonu 2002 y›l›nda yapt›rm›ﬂt›r. (19.11.2003 tarihinde yap›lan de¤iﬂiklikler revizyon say›lmam›ﬂ, taraflar›n revizyon isteme haklar›n› etkilememiﬂtir.) 2005 y›l›nda
yeniden istenen görüﬂmeler ise, Enerji Bakan›’n›n aç›klamalar›n›n tersine, hala
sürmektedir.
Do¤al gaz›n fiyatland›r›lmas›nda, dünyaca kabul edilmiﬂ genel formüller yoktur.
Sat›c›lar ve al›c›lar, fiyatlar› gizledi¤inden gerçek fiyat bilgilerine ulaﬂ›lamamaktad›r.
Fiyat formüllerindeki etkenlerin türü ve a¤›rl›klar› her anlaﬂmada de¤iﬂmektedir.
Ayn› ülke ile yap›lan anlaﬂmalar aras›nda bile farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Türkiye’nin, Rusya ile do¤al gaz al›m›na iliﬂkin yapt›¤› 4 tane anlaﬂman›n her biri, farkl› formül yap›s› ve fiyat içermektedir. Üstelik bu anlaﬂmalar›n 3 tanesinin
do¤al gaz kayna¤›, giriﬂ noktas› ve taﬂ›ma hatt› ayn›d›r. Bunlardan Turusgaz I ve
Turusgaz II, ayn› hatt› kullanan Gazexport Bat› Hatt›’ndan, zaman zaman 10-12
dolar/cm3 daha pahal› olabilmiﬂtir.
Söz konusu 4 anlaﬂman›n fiyat formülleri, ancak 2003 y›l›nda benzer hale getirilebilmiﬂtir.
Çizelge-6 : Y›llara ve Ülkelere Göre Do¤al Gaz Al›m Miktarlar›

(bin m3 )

YILLAR
ÜLKELER VE ﬁ‹RKETLER
RUSYA GAZEXPORT
RUSYA TURUSGAZ
RUSYA TURUSGAZ
RUSYA MAV‹ AKIM
‹RAN NIGC
CEZAY‹R SONATRACH
N‹JERYA NLNG
TOPLAM
Kaynak: BOTAﬁ (DDK Raporu)

2002

2003

2004

2005

5.180.466
5.980.617

5.083.453
5.889.754

5.014.018
5.561.767

5.176.411
7.124.679

441.627

448.891

530.855

555.746

-

1.252.140

3.238.337

4.968.659

669.423
4.077.764
1.274.218

3.520.957
3.886.781
1.126.414

3.557.596
3.237.094
1.033.849

4.321.851
3.851.030
1.030.112

17.624.115

21.188.391

22.173.516

27.028.487
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BOTAﬁ, 1990 y›l›nda toplam 3.362.282 bin cm3 (3,4 milyar m3) do¤al gaz al›m›
yapm›ﬂ olup, 1995 y›l›nda al›m miktar› iki kat artarak 6,8 milyar m3’e, 2000 y›l›nda dört kattan fazla al›m yap›larak toplam do¤al gaz al›m›, 14,5 milyar m3 olmuﬂtur. Özellikle elektrik enerjisinde kullan›m›n artmas›yla çizelge-6’da da görüldü¤ü üzere; 15 y›l sonra (2005’de) do¤al gaz al›m miktar›, sekiz kat artarak 27 milyar m 3 ’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Çizelge-7 : Do¤al Gaz Anlaﬂmalar›ndaki Y›ll›k Al›m Miktarlar›n›n Uygulamadaki Durumu

Gazexport
(14.02.1986)
Turusgaz
(29.11.1999)
GazexportMavi Ak›m
(29.11.1999)
‹ran NIGC
CezayirSonatrach
(LNG)
Nijerya
NLNG
(LNG)
TurusgazGazexport
(18.02.1998)
‹ran NIGC

(milyon m 3 )

YILLAR

ANLAﬁMA
ALIM TÜRÜ

2002

2003

2004

2005

Y›ll›k Al›m Taahhüdü

6.000
4.500

6.000
4.500

6.000
4.500

5.000
3.750

5.180

5.083

5.014

5.176

.500
.375

.500
.375

.684
.512

.700
.525

.442
-

.449
2.000
1.740

.531
4.000
3.000

.556
6.000
4.500

1.252
4.778
3.344

3.238
5.773
4.014

4.969
6.689
5.686

3.521
4.444
4.133

3.558
4.444
4.133

4.322
4.444
4.133

3.867
1.338

3.237
1.338

3.851
1.338

1.191
1.274

1.191
1.126

1.191
1.033

1.191
1.030

7.500

7.500

7.317

7.300

5.625
5.980

5.625
5.890

5.488
5.562

5.475
7.125

23.604

26.560

29.556

31.471

15.824
17.623

20.908
21.188

22.838
22.173

25.260
27.029

Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m
Y›ll›k Al›m Taahhüdü
Asgari Al›m Taahhüdü
Fiili Al›m

Kaynak: BOTAﬁ (DDK)

3.822
0
.669
4.444
4.133
4.078
1.338
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BOTAﬁ’›n do¤al gaz anlaﬂmalar›ndaki y›ll›k al›m miktarlar›, en az al›m yükümlülü¤ü ile fiilen yap›lan al›mlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda;
- 2002 y›l›nda asgari al›m yükümlülükleri toplam›, anlaﬂma miktarlar› (y›ll›k
al›m taahhüdü) toplam›n›n %67’sidir. Oran›n düﬂük olmas›n›n nedeni ise,
‹ran’la yap›lan anlaﬂmada 2002 y›l› için, asgari al›m yükümlülü¤ünün uygulanmayacak olmas›d›r.
2003 y›l›nda bu oran, %78,7, 2005 y›l›nda %80,3 olmuﬂtur. Rusya anlaﬂmalar›nda en az al›m yükümlülükleri, 19.11.2003 y›l›nda yap›lan de¤iﬂikliklerle düﬂürülmüﬂ, ancak di¤er anlaﬂmalardaki yükümlülükler artt›¤›ndan, toplamda
önemli bir etki yaratmam›ﬂt›r.
- Rusya’dan al›nan do¤al gaza iliﬂkin anlaﬂmalarda belirlenen en az al›m yükümlülü¤ü oran›, 2003-2005 döneminde sabitlenerek, %75 olmuﬂtur. ‹ran do¤al gaz› için bu oran %70, Cezayir-Nijerya’dan al›nan LNG al›mlar›nda bu
oran, %93’tür.
- 1986 tarihinde Gazexport ile yap›lan anlaﬂmada, 2002,2003 ve 2004 al›mlar›, asgari al›m taahhüdünün üzerinde gerçekleﬂmiﬂ ve 2005 y›l›ndaki al›m ise,
anlaﬂma toplam miktar›n›n da üzerinde, %104 oran›ndad›r. Anlaﬂmaya göre
fazla al›m ek mali yük getirmemektedir.
- Turusgaz ile yap›lan ve 1998 anlaﬂmas›yla, Gazexport’a devredilen anlaﬂmada da 2002-2005 döneminde do¤al gaz al›mlar›, en az al›m yükümlülüklerinin üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir.
- 1999 tarihli anlaﬂmayla, Turusgaz’dan al›nan do¤al gazda da 2002-2005 döneminde en az al›m yükümlülü¤ü karﬂ›lanm›ﬂt›r.
- Mavi Ak›m’da 2003 y›l›nda sözleﬂmenin, %63’ü oran›nda do¤al gaz al›m› ile
en az al›m yükümlülü¤ü miktar›n›n alt›na düﬂülmüﬂtür. Fiyat formülü anlaﬂmazl›¤› nedeniyle, y›l içinde gaz al›m› kesildi¤inden al›m miktar› düﬂük kalm›ﬂt›r. 2004–2005 y›llar›nda ise, en az al›m yükümlülüklerinin üzerinde do¤al gaz
al›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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- ‹ran Anlaﬂmas›nda al›m yükümlülü¤ü, %70 oran›nda olmas›na karﬂ›n, 2004
ve 2005 y›llar›nda bu oranlar, %62 ve %65 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Yap›lan incelemede al›nan do¤al gaz›n kalitesinin düﬂüklü¤ü nedeniyle, BOTAﬁ’›n al›m›
reddetmesi ve/veya ‹ran taraf›ndan teslim edilmeyen miktar›n, en az al›m yükümlülü¤ünden düﬂürüldü¤ü tespit edilmiﬂtir.
- 2003-2004 döneminde; Cezayir ve Nijerya’dan temin edilen LNG al›mlar›nda, %93 olarak belirlenen en az al›m yükümlülü¤ü miktar›na ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Do¤al gaz al›m miktarlar› ile ilgili di¤er bir yükümlülük ise, yaz dönemine iliﬂkin
al›mlard›r. Buna göre; toplam y›ll›k al›m miktar›n›n belli bir k›sm›, Nisan-Eylül döneminde yap›lmak durumundad›r.
Rusya’dan yap›lan tüm al›mlarda; yaz dönemi yükümlülü¤ü, %35, Cezayir LNG
anlaﬂmas›nda, %40 oran›ndad›r. ‹ran ve Nijerya anlaﬂmalar›nda ise, yaz dönemine iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Rusya anlaﬂmalar›nda; 2003 y›l›nda Mavi Ak›m’daki uyuﬂmazl›k nedeniyle yap›lamayan al›mlar d›ﬂ›nda, yaz dönemi yükümlülükleri yerine getirilmiﬂtir.
Cezayir LNG al›mlar›nda; bu yükümlülükler, al›m zamanlar›n›n kayd›r›lmas›yla
yerine getirilmiﬂ, ‹ran’dan yap›lan al›mlarda ortaya ç›kan düzensizlik ve aksamalar eksik çekiﬂlerin miktar›n›, oldukça art›rm›ﬂt›r.
Ancak, gerek LNG al›mlar›nda gerekse ‹ran anlaﬂmas›nda sözleﬂme hükümleri
tam olarak uyguland›¤›nda; toplam talepte de¤iﬂiklik olmad›kça, asgari al›m taahhüdünün tutturulabilmesinde güçlükler yaﬂanabilecektir.
Çizelge-8 : Mevcut Anlaﬂmalara Göre
Ülkelerden Al›nan Do¤al Gaz›n Paylar› (%)
ÜLKELER
Rusya
‹ran
Cezayir
Nijerya

YILLAR
2002

2003

2004

2005

59,3
16,2

60,2
18,0

61,0
19,4

60,0
21,0

18,8
5,7

16,7
5,0

15,1
4,5

14,0
4,2

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma
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BOTAﬁ’›n do¤al gaz al›m›na iliﬂkin olarak, yapt›¤› 7 anlaﬂman›n toplam miktarlar›na göre; Rusya’dan sa¤lanan do¤al gaz›n pay›, 2002 y›l›nda %59,3, 2003’de
%60,2, 2004’de %61, 2005 için ise %60 olmuﬂtur. ‹ran do¤al gaz›n›n pay›, 2002
y›l›nda %16,2 iken, 2005’de %21’e yükselmiﬂtir. Cezayir LNG 2002 y›l›nda %19
dolay›nda iken 2005’de %14’e düﬂmüﬂtür. Nijerya LNG ise ortalama %5 paya sahiptir.
Çizelge-9 : Gerçekleﬂen (Fiili) Do¤al Gaz Al›mlar›na Göre
Ülkelerin Paylar› (%)
ÜLKELER

YILLAR
2002

2003

2004

2005

Rusya

65,8

59,8

64,7

60,7

‹ran
Cezayir

3,8

16,7

16,0

16,0

23,1
7,2

18,3
5,3

14,6
4,7

14,2
3,8

Nijerya

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma

Gerçekleﬂmeler incelendi¤inde; Rusya kaynaklar›ndan sa¤lanan do¤al gaz›n
gerçekleﬂen toplam al›mlara oran›, ortalamalarda %62,8 oran›ndad›r. Rusya d›ﬂ›ndaki kaynaklardan (‹ran-Cezayir-Nijerya) sa¤lanan bu oran; 2002 y›l›nda
%34,1, 2003’de %40,3, 2004’de %35,3, 2005’de %34 olmuﬂtur.
Görüldü¤ü gibi ülkemiz, %63-65 oran›nda Rus do¤al gaz›na ba¤›ml› durumdad›r.
Türkiye’nin do¤al gaz al›m› yap›lan ülke çeﬂitlili¤i aç›s›ndan de¤erlendirilebilmesi
için; Türkiye ile birlikte çok miktarda do¤al gaz ithalat› yapan AB üyesi baz› ülkelerin do¤al gaz al›m çeﬂitlili¤i incelendi¤inde daha iyi görülecektir.
- ‹spanya 2005 y›l›nda al›mlar›n›, %65 oran›nda LNG yoluyla, %35 boru hatlar›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir. LNG al›mlar›, 10 ülkeden boru hatt›ndan yap›lan al›mlar ise, 2 ülkeden yap›lm›ﬂt›r. En yüksek al›m, Cezayir’den boru hatlar›yla yap›lan LNG (%44) al›m›d›r.
- Fransa, %26 oran›nda LNG, %74 oranda da boru hatt›ndan do¤al gaz al›m›
yapmaktad›r. LNG al›mlar›n› 4 ülkeden, boru hatt›ndan 6 ülkeden al›m yap›lm›ﬂt›r. En yüksek al›m yap›lan ülkeler, %29’la Norveç ve %23’le Rusya olmuﬂtur.
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- ‹talya, %3 oran›nda LNG, %97 oran›nda boru hatt› kullan›m› ile al›m yapm›ﬂt›r. Boru hatt› yoluyla al›mlar, 7 ülkeden sa¤lanm›ﬂ olup, en yüksek al›mlar
%38 oran›nda Cezayir’den %32’si ise Rusya’dan yap›lm›ﬂt›r.
- Almanya, do¤al gaz al›mlar›n›n tamam›n›, boru hatt› yoluyla 6 ülkeden sa¤lam›ﬂt›r. Bu al›mlar›n, %40’› Rusya’dan, %29’u Norveç’ten ve %23’ü Hollanda’dan yap›lm›ﬂt›r.
E) Do¤al Gaz Sat›ﬂlar›
Çizelge-10: Sektörlere Göre Do¤al Gaz Sat›ﬂlar›

(Milyon m 3)

SEKTÖR
Santral (TEAﬁ-HEAﬁ-OVAAKCA)

2002

2003

2004

2005

2006*

4.905

2.432

1.480

2.158

424

Y‹D

1.991

2.207

2.093

2.060

541

Y‹

1.303

4.907

5.233

6.128

1.545

Oto Prodüktör
Gübre

3.195
488

3.728
461

4.197
519

4.828
584

1.147
30

Konut

2.913

3.877

4.387

5.722

3.183

Sanayi

2.271
17.066

2.961
20.574

3.830
21.738

4.990
26.470

1.564
8.434

TOPLAM
Kaynak: BOTAﬁ (*Haziran itibariyle)

BOTAﬁ’›n 2002–2006 (Haziran) dönemindeki do¤al gaz sat›ﬂlar› incelendi¤inde;
2002 y›l›nda toplam 17 milyar m3 olan sat›ﬂ miktar›, 2005 y›l›nda %55 art›ﬂla 26,5
milyar m3’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Söz konusu dönemde do¤al gaz sat›ﬂlar›nda enerji sektörünün pay›, dünya ülkelerindeki uygulaman›n tersine, sürekli art›ﬂ göstermektedir.
Çizelge-11 : Do¤al Gaz Sat›ﬂlar›nda Sektörlerin Pay› (%)
SEKTÖR

2002

2003

2004

2005

2006*

Enerji

66,8

64,5

59,8

57,3

43,4

Gübre

2,9

2,2

2,4

2,2

0,4

Konut

17,1

18,8

20,2

21,6

37,7

Sanayi

13,3

14,4

17,6

18,9

18,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOPLAM

Kaynak: Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma (* Haziran itibariyle)
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Y›llar itibariyle BOTAﬁ’›n do¤al gaz sat›ﬂlar›ndaki sektörlerin pay›na bak›ld›¤›nda, enerji sektörünün 2002’de %66,8 olan pay›; 2005 y›l›nda %14,2 oran›nda
azalmas›na karﬂ›n, her y›l en yüksek oranla ilk s›rada yer almaktad›r.
Ülkemizde tüketilen do¤al gaz›n, %57-60’› elektrik enerjisi üretimi için kullan›lmakta olup, elektrik enerjisine yönelik do¤al gaz›n sat›ﬂ› konusunda, Botaﬂ’›n fazla inisiyatifi bulunmamaktad›r.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’nda yap›lan Koordinasyon Toplant›lar›nda
al›nan kararlar do¤rultusunda, santrallerde ve otoprodüktörlerde kullan›lacak
do¤al gaz miktar› saptanmaktad›r.
Is›nma amaçl› do¤al gaz sat›ﬂlar›, 2002 y›l›na göre %96,4 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Sat›ﬂlar›n, yaklaﬂ›k %58’i ‹stanbul’a (‹GDAﬁ), %30’u Ankara’ya (EGO),
%6’s› Bursa’ya, %3’ü Eskiﬂehir’e, %2’si ‹zmit’e yap›lm›ﬂ olup %1’i ise, BOTAﬁ taraf›ndan di¤er ›s›nma amaçl› tesislere yap›lm›ﬂt›r.
1987 y›l›nda SSCB ile yap›lan Do¤al Gaz Sevkiyat›na iliﬂkin sözleﬂmenin gerekçesi, özellikle gübre sanayinin do¤al gaz ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›na dayand›r›lm›ﬂt›r. Ancak uygulamada gübre sanayinin geliﬂtirilmesi göz ard› edilmiﬂtir.
Gübre sektörünün, 2002-2005 dönemindeki do¤al gaz sat›ﬂlar›ndaki ortalama
pay› %2,4 ile en düﬂük düzeyde kalm›ﬂt›r. Giderek yükselen do¤al gaz fiyatlar›
karﬂ›s›nda gübre sektörü, yerli üretimden çekilerek ithalata yönelmiﬂtir.
Do¤al gaz sat›ﬂ uygulamas›; BOTAﬁ ile do¤al gaz kullan›c›lar› aras›nda yap›lan
y›ll›k sözleﬂmeler ile gerçekleﬂmektedir. Kullan›c› veya müﬂteri gruplar›na göre
kesintisiz, kesintili ve abonman statüsünde sözleﬂmeler yap›lmaktad›r.
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Çizelge-12 : Sektörlere Göre Do¤al Gaz Fiyatlar›
ELEKTR‹K
YIL
2002

2003

2004

AY

TEAﬁ-HEAﬁ

GÜBRE

Y‹D

Y‹

TÜGSAﬁ

‹GSAﬁ

TAR‹FEL‹
DA⁄ITIM SANAY‹
KURULUﬁ
ORT.
(KONUT) SAT.F‹Y.

Ocak

203.608

272.495

266.128

226.284

146.452

243.495

250.153

Aral›k

240.190

337.198

328.203

312.606

135.376

239.141

260.415

Ocak

264.102

373.671

364.576

333.024

223.735

247.560

266.277

Aral›k

233.793

342.369

333.742

234.466

198.566

207.135

227.096

Ocak

252.448

252.448

252.448

234.453

182.334

207.131

226.949

278.353

278.353

288.699

Aral›k

278.353

186.276

267.206

282.007

Ocak

0,287579

0,287579 0,287579 0,288694 0,234127

0,267197

0,282048

Aral›k

0,375547

0,375547 0,375547 0,341635 0,336059

0,335699

0,330035

2006 Ocak

0,38494

0,335698

0.330482

2005

0,38494

0,38494 0,357974

-

Kaynak: BOTAﬁ

Do¤al gaz sat›ﬂ›na iliﬂkin fiyatland›rma uygulamalar›ndan hareketle, 2002-2006
dönemi sektörel sat›ﬂ fiyatlar› incelendi¤inde; genelde sektör fiyatlar› y›llar içinde
birbirine yaklaﬂm›ﬂt›r.
Gübre sektörü d›ﬂ›nda, EÜAﬁ ve HEAﬁ’a en düﬂük, Y‹D ve Y‹ santrallerine en
yüksek fiyat diliminden sat›ﬂ yap›l›rken, ayn› dönemde da¤›t›m kuruluﬂlar›na (konut), sanayi ortalama sat›ﬂ fiyat›ndan daha düﬂük fiyatla sat›ﬂ yap›lm›ﬂt›r.
Ocak 2004 tarihinde bu durum de¤iﬂmiﬂtir. Öncelikle Y‹D ve Y‹ santrallerine (devlete al›m garantili elektrik enerjisi satanlar) sat›ﬂ fiyatlar›nda önemli indirim yap›larak, EÜAﬁ ve HEAﬁ santralleri fiyatlar› ile eﬂitlenmiﬂtir. Bu dönemden itibaren
evsel kullan›m fiyatlar›, en düﬂük düzeyde olmuﬂtur. 2004 y›l›nda sanayi sektörü,
2005 y›l›nda ise enerji sektörü en yüksek fiyatla sat›ﬂ yap›lan grup iken, 2005 y›l› sonunda sanayi sektörü fiyat ortalamas›, konut kullan›m fiyatlar›n›n da alt›nda
kalm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda da bu durum devam etmektedir.
Geçmiﬂ y›llardaki fiyat uygulamalar›, çeﬂitli ayk›r›l›klara neden oldu¤undan bu durum, Teftiﬂ Kurulu Raporlar›’nda (30.04.2003 tarih ve 25 Say›l› TKR) özellikle belirtilmiﬂtir.
1996–2001 döneminde farkl› bölgelerdeki tesisler, tek müﬂteri gibi de¤erlendiri-
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lerek düﬂük fiyattan yararlanm›ﬂlard›r. 1995 ve sonras›nda 100 milyon m3 üzerinde sat›ﬂ yap›lan baz› müﬂterilere ayn› kategorideki di¤er müﬂterilerden farkl› fiyat
uygulanm›ﬂ, devam eden sözleﬂmeler yerine, daha uygun koﬂullu yeni sözleﬂmeler imzalanm›ﬂt›r. Böylece baz› müﬂterilere uygulanan fiyatlar›n, BOTAﬁ’›n ortalama do¤al gaz al›m fiyatlar›n›n bile alt›nda do¤al gaz sat›ﬂ› yap›lmas›ndan kaynaklanan zarar›n, 230 milyon dolar tutar›nda oldu¤u bu raporda belirtilmiﬂtir.
Bu konuda yap›lacak tahkikat›n BOTAﬁ’ça tamamlan›p, yetkili personel ve Genel
Müdür hakk›nda gerekli yapt›r›mlar›n uygulanmas› istenmiﬂ ancak, konu hala sonuçland›r›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca DDK, 2002 y›l›ndan itibaren do¤al gaz sat›ﬂ fiyatlar›na iliﬂkin uygulamalar›n yürürlükteki düzenlemeler karﬂ›s›ndaki durumunun da
BOTAﬁ’›n ilgili birimlerince en k›sa sürede incelenmesi gerekti¤ini özellikle vurgulamaktad›r.
2004 y›l›na kadar BOTAﬁ taraf›ndan do¤al gaz al›c›lar›na en az al›m yükümlülü¤ü uygulanmaktad›r. Bu oran, y›ll›k 100 milyon m3 için %80 olup, kullan›m miktar› azald›kça düﬂmektedir. Ancak BOTAﬁ Yönetim Kurulu, Y‹D ve Y‹ santralleri
için bu uygulamadan vazgeçmiﬂtir. Bu durum, BOTAﬁ’›n ticari iliﬂkilerine ve eﬂit
uygulama ilkelerine zarar vermektedir.
Ayr›ca, BOTAﬁ’›n kendi do¤al gaz al›m anlaﬂmalar›nda, “al ya da öde” yükümlülü¤ü bulunmas›na karﬂ›n yurt içinde do¤al gaz sat›ﬂ› yapt›¤› sektörlere “al ya da
öde” yapt›r›m› uygulamamaktad›r. Bu ise, BOTAﬁ’›n gelir kayb›na u¤ramas›na
yol açmaktad›r.
Ülkemizin 2020 y›l›na kadar do¤al gaz talep projeksiyonunda, söz konusu uygulamalar göz önüne al›narak yap›lmas› gerekmektedir.
Çizelge-13 : Ülkemizin Do¤al Gaz
Talep Projeksiyonu
Y›llar
2006
2010
2015
2020

Miktar (milyon m 3 )
29.041
43.439
53.738
62.547

Kaynak: BOTAﬁ
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Çizelge-13’te görüldü¤ü gibi Türkiye’nin 2006 y›l›nda, 29.041 milyon m3 olan do¤al gaz talebinin, 2020 y›l›nda %115,4 oran›nda artarak, 62.547 milyon m3 düzeyine ulaﬂaca¤› beklenmektedir. Talebin, 2006 y›l›ndan 2010 y›l›na kadar %49,5,
2015 y›l›na kadar %23,7 ve 2015 y›l›ndan 2020 y›l›na kadar %16,4 oran›nda artaca¤› görülmektedir. Yap›lan talep projeksiyonuna göre; toplam talep içerisinde
en büyük pay›, enerji sektörü oluﬂturmaktad›r.
3. ENERJ‹ P‹YASASININ L‹BERALLEﬁT‹R‹LMES‹ VE BOTAﬁ’IN KONUMU
Türkiye’de enerji piyasas›n›n liberalleﬂtirilmesi, DB ve IMF’nin dayatmalar› karﬂ›s›nda 20.02.2001 tarih ve 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Yasas›’n›n yürürlü¤e girmesi ile baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Buna göre, piyasan›n düzenleyici otoritesi ise Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’dur. (EPDK)
Do¤al gaz için de benzer liberalleﬂme çal›ﬂmalar›, 02.05.2001 tarih ve 4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› ile baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Do¤al gaz›n aranmas›, ç›kar›lmas›, temizlenmesi ve ar›t›lmas›, toplama hatlar›yla üretim hatlar›na kadar taﬂ›nmas›, üretim faaliyeti olarak tan›mlanm›ﬂ ve 6326
say›l› Petrol Yasas›yla düzenlenmiﬂtir. Arama ve iﬂletme ruhsatlar›, Petrol ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ü (P‹GM) taraf›ndan verilmektedir. 4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› ile de piyasa faaliyetleri düzenlenmektedir.
Do¤al gaz piyasa faaliyetleri;
a) ‹thalat
Do¤al gaz›n ithalat yoluyla sa¤lanmas› ithalat lisans› ile yap›lacak olup, tüzel kiﬂilerin her y›l ithal edecekleri do¤al gaz›n, %10’unu, 5 y›l içinde ulusal düzeyde
depolama olana¤›na sahip olmalar› gerekmektedir.
‹thalatç› ﬂirketler, her bir ithalat ba¤lant›s› için ayr› lisans almak zorundad›rlar. ‹thalatç›lar, ayn› zamanda ihracatç› lisans› da alabilmektedirler ve toptan sat›c›lara, ihracatç›lara, serbest tüketicilere do¤al gaz satabilmektedirler.
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b) ‹letim
Üretim toplama hatlar› ve da¤›t›m hatlar› d›ﬂ›ndaki do¤al gaz boru hatlar› ﬂebekesi ile veya taﬂ›ma araçlar›yla (LNG için) gerçekleﬂtirilen do¤al gaz faaliyeti, iletim olarak tan›mlanmaktad›r.
Mevcut, planlanan ve yap›m› devam eden ulusal iletim ﬂebekesi, BOTAﬁ’a aittir.
‹letim ﬂirketleri, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere, mevcut sisteme ba¤lant›l›
yeni iletim hatlar› yapabileceklerdir. EPDK’dan lisans alarak faaliyet yürütebilirler.
‹letim ﬂirketleri; ithalatç›lar, toptan sat›c›lar, üreticiler ve ithalatç›larla taﬂ›ma sözleﬂmesi, üreticiler; serbest tüketiciler, depolama ﬂirketleri ve di¤er iletim ﬂirketleriyle teslim sözleﬂmesi yaparlar.
‹letim ﬂirketleri, sistemin uygun olmas› halinde sisteme ba¤lanmak isteyen kullan›c›lar›, 12 ay (1 y›l) içinde en uygun ﬂebekeye ba¤lamakla yükümlüdürler.
c) Depolama
Günlük ve mevsimlik de¤iﬂiklikleri karﬂ›lamak ve kesintilerden kaynaklanan aç›¤›
karﬂ›lamak amac›yla, do¤al gaz›n (LNG veya do¤al gaz formunda) depolanmas›
faaliyetidir.
Depolama ﬂirketleri, tasarruflar›ndaki depolama kapasitesini; sistemin olanaklar›
ölçüsünde tarafs›z ve eﬂit bir ﬂekilde hizmete sunmakla yükümlüdürler.
d) Toptan Sat›ﬂ
Do¤al gaz›n da¤›t›m ﬂirketlerine ve serbest tüketicilere sat›ﬂ› faaliyetidir. Bu lisansa tabi olmakla birlikte, ithalatç› lisans›na sahip ﬂirketlerin, ayr›ca toptan sat›ﬂ lisans› almalar›na gerek yoktur. Ancak, toptan sat›ﬂ ﬂirketleri ithalat yapabilmek
için, ayr›ca ithalatç› lisans›na sahip olmal›d›rlar.
Bunlar›n, sistemin güvenli biçimde iﬂlemesine yetecek ölçüde depolama kapasitesine sahip olmalar› gerekmektedir. (5 y›ll›k bir süre tan›nmaktad›r.)
Toptan sat›ﬂ ﬂirketleri, bölgesel s›n›rlamalar olmaks›z›n yurt genelinde sat›ﬂ yapabilmekte ancak, ﬂirketlerin y›ll›k toptan sat›ﬂ miktar›, EPDK’n›n belirledi¤i cari
y›l ulusal tüketim tahmininin, %20’sini geçemeyecektir.
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e) ‹hracat
‹thal edilmiﬂ veya yurtiçinde üretilmiﬂ do¤al gaz›n yurtd›ﬂ›na sat›ﬂ iﬂlemidir.
f) Da¤›t›m
Do¤al gaz›n, yerleﬂim bölgelerinde abonelere ulaﬂt›r›lmas› faaliyetidir. ﬁehir içi
da¤›t›m hizmeti, EPDK taraf›ndan ihale ile verilmektedir. Da¤›t›m lisans›n›n süresini, EPDK belirlemektedir. Da¤›t›m ﬂirketi, ﬂehir içi da¤›t›m ﬂebekesinin mülkiyetine sahip olmaktad›r.
Da¤›t›m ﬂirketleri, sorumluluk alanlar›nda sistem olanaklar› ölçüsünde talepte bulunan tüm tüketicilere, hizmet vermek zorundad›r.
Da¤›t›m ﬂirketleri, yurt düzeyinde sadece 2 ﬂehirde lisans sahibi olabilirler. Bu say›, EPDK’n›n karar›yla artt›r›labilir.
g) S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ Do¤al Gaz›n (Copressed Natural Gas-CNC) Da¤›t›m› ve ‹letimi
Do¤al gaz›n; kuyu baﬂ›ndan, ulusal iletim ﬂebekesinden veya ﬂehir içi da¤›t›m sisteminden al›narak s›k›ﬂt›r›lmas›, bas›nçl› kaplara doldurulmas›, bu ﬂekilde özel
araçlara taﬂ›nmas› ve iletim ﬂebekesinin ulaﬂmad›¤› yerlerde bas›nc›n düﬂürülerek
sat›lmas› faaliyetidir.
Piyasa faaliyetlerine iliﬂkin lisanslar, bir defa da en az 10, en çok 30 y›l için verilmektedir. Lisans sahibi ﬂirketler, yap›m ve hizmet gereksinimlerini, EPDK taraf›ndan
sertifika verilmiﬂ firmalardan sa¤layabilirler.
Üretim ﬂirketleri hariç hiçbir tüzel kiﬂi, EPDK’n›n cari y›l için belirledi¤i do¤al gaz tüketim tahmininin, %20’sinden fazlas›n› satamayacakt›r.
Da¤›t›m ﬂirketleri, her y›l da¤›tacaklar› do¤al gaz›n en çok %50’sini bir tüzel kiﬂiden
sat›n alabileceklerdir.
Serbest tüketiciler; y›ll›k 1 milyon m3’ten daha fazla do¤al gaz sat›n alan tüketiciler
ve kullan›c› birlikleri, elektrik enerjisi üretiminde do¤al gaz kullanan ﬂirketler, elektrik ve ›s› enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, üretim faaliyetinde kullanmak üzere, Türkiye’de do¤al gaz üreten üretim ﬂirketleridir. Serbest tüketiciler, yurtiçindeki
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herhangi bir üretim, ithalat, da¤›t›m veya toptan sat›ﬂ ﬂirketi ile do¤al gaz al›m-sat›m sözleﬂmesi yapabilirler. Serbest tüketici limiti alt›nda kalan tüketiciler, da¤›t›m
ﬂirketlerinden do¤al gaz sat›n almak zorundad›rlar.
Serbest piyasada BOTAﬁ’›n konumu;
4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas›’nda; BOTAﬁ’›n en geç 2009 y›l›na kadar
y›ll›k ithalat›n›, y›ll›k ulusal do¤al gaz tüketiminin, %20’sine düﬂürmesi, bunu gerçekleﬂtirmek için, al›m veya sat›ﬂ sözleﬂmelerinin özel sektöre devri için ihale açmas› ve %20’lik oran sa¤lan›ncaya kadar yeni do¤al gaz al›m sözleﬂmesi yapmamas›, öngörülmektedir.
Her takvim y›l›nda; BOTAﬁ taraf›ndan devredilen al›m sözleﬂmelerindeki miktarlar, yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarihteki al›m yükümlülükleri toplam›n›n, %10’undan
daha az olmayacakt›r.
2009 y›l›ndan sonra BOTAﬁ, yeniden yap›land›r›larak 2 ayr› ﬂirket oluﬂturulacakt›r; bunlardan biri, mevcut al›m anlaﬂmalar›n› devralarak do¤al gaz d›ﬂ al›m› yaparken, di¤eri iletim faaliyetinden sorumlu olacakt›r. Do¤al gaz ithalat›ndan sorumlu olan ﬂirket, iki y›l içinde özelleﬂtirilecek, iletim faaliyetinden sorumlu olan
ﬂirketin kamu tüzel kiﬂili¤i korunacakt›r.
Söz konusu piyasa yasas›, kamu do¤al gaz da¤›t›m ﬂirketlerine yönelik düzenlemeleri de içermektedir. BOTAﬁ’›n mülkiyetindeki Bursagaz A.ﬁ., Esgaz A.ﬁ. ve
belediyelerin mülkiyetindeki (‹GDAﬁ, EGO, ‹ZGAZ, AGDAﬁ/Adapazar›) da¤›t›m
ﬂirketleri, belediye ve BOTAﬁ paylar›, %20’nin alt›na düﬂecek ﬂekilde yeniden yap›land›r›lacakt›r.
BOTAﬁ’ta Do¤al Gaz piyasa yap›s›na uyum çal›ﬂmalar›;
4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas›’n›n, geçici 3/2 maddesi hükümleri do¤rultusunda, YPK’n›n 06.06.2002 tarih ve 2002/T–15 nolu karar› ile, BOTAﬁ Bursa
ve Eskiﬂehir ‹ﬂletme Müdürlükleri, Bursa ﬁehir ‹çi Do¤al Gaz Da¤›t›m ve Taahhüt
Anonim ﬁirketi (Bursagaz) ve Eskiﬂehir ‹çi Do¤al Gaz Da¤›t›m ve Taahhüt Anonim ﬁirketi (Esgaz) adlar›yla, “Ba¤l› Ortakl›k” biçiminde yeniden yap›land›r›lm›ﬂ
ve ÖYK’n›n 16.09.2002 tarih ve 2002/47 say›l› karar› ile bu iki ﬂirket, özelleﬂtirme
program›na al›narak Ö‹B’ye devredilmiﬂtir.
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Bu ﬂirketlerin, blok sat›ﬂ yöntemiyle özelleﬂtirilmesine yönelik ihalede; Esgaz
10.03.2004 tarihinde 43 milyon dolar bedelle Kolin ‹nﬂaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye; Bursagaz, 19.04.2004 tarihinde 120 milyon dolar bedelle Çal›k
Enerji A.ﬁ.’ye devredilmiﬂtir. Bu ﬂirketlerin özelleﬂtirilmesinden hemen sonra,
Petrol-‹ﬂ Sendikas› üyesi olan iﬂçiler iﬂten ç›kar›larak, sendikas›zlaﬂt›rma uygulamas› h›zla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
BOTAﬁ’›n sahip oldu¤u do¤al gaz kontratlar›n›n devri kapsam›nda; her biri 250
milyon m3/y›l büyüklükte ve mevcut do¤al gaz al›m anlaﬂmalar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›n› oluﬂturan, toplam 64 lot için ihale ilanlar›, 04.11.2004 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mlanarak, ihale dökümanlar› 22.11.2004 tarihinden itibaren sat›ﬂa sunulmuﬂtur.
Bu haz›rl›klarda; sözleﬂme devri ihalesini kazanan tüzel kiﬂinin, do¤al gaz sat›c›s› ile sözleﬂme yapamamas› durumunda, BOTAﬁ’›n kendi sözleﬂmesindeki al›ﬂ
fiyat›n›n alt›nda olmayan bir fiyattan, “miktar devri” yap›lmas› da öngörülmüﬂtür.
Al›m anlaﬂmalar› devredilirken; do¤al gaz sat›c›s›n›n onay verip vermeyece¤i konusundaki belirsizlik, talebi s›n›rlad›¤›ndan 4646 say›l› Yasa’n›n geçici 2. maddesi 5367 say›l› Yasa ile de¤iﬂtirilerek, al›m kontratlar›n› devralacak ﬂirketlerin, do¤al gaz sat›c›s›ndan ön onay almas› koﬂulu getirilmiﬂtir. Buna göre; devir ihalesinde birinci olan ﬂirketten baﬂlayarak, sat›c› tarafla görüﬂmek ve devir için onay
almak üzere BOTAﬁ taraf›ndan ﬂirketlere, s›rayla muvafakat verilecektir. Hiçbir
ﬂirketin ön onay alamamas› durumunda miktar devri için, ayr› ihale yap›labilecektir.
Firmalar›n, BOTAﬁ’›n ihalesine kat›labilmek için, önce EPDK’dan lisans ön yeterlili¤i alm›ﬂ olmalar› gerekmektedir.
Söz konusu temel de¤iﬂiklikler nedeniyle, daha önce aç›lm›ﬂ olan ihale iptal edilmiﬂ ve yeni ihale 30.11.2005 tarihinde yap›lm›ﬂt›r.
Yap›lan ihale;
- 18.02.1998 tarihli ve 8 milyar m3/y›l miktar›ndaki Bat› Hatt› (Turusgaz)
anlaﬂmas›n›n, 7,3 milyar m3’lük miktar›n›n 4 milyar m3/y›l bölümünü,

63

- 14.02.1986 tarihli ve 5–6 milyar m3/y›l miktardaki Bat› Hatt› (Gazexport) anlaﬂmas›n›n, 3 milyar m3/y›l bölümünü kapsam›ﬂt›r.
Di¤er kontratlarda, do¤al gaz sat›c›lar› ön onay vermemiﬂlerdir.
‹haleye ön onay alan 4, alamayan 1 olmak üzere 5 tane firma kat›larak teklif vermiﬂtir. Tekliflerin tümü, 18.02.1998 tarihli anlaﬂman›n (Turusgaz), 4 milyar m3/y›l
bölümüne iliﬂkin olmuﬂtur.
‹hale ﬂartnamesine göre;
- Shell ﬂirketi, 1 lot için 2.010 bin dolar ( 3 trilyon TL)
- Bosphorus ﬂirketi 3 lot için lot baﬂ›na 1.810 bin dolar
(toplam 5.400 bin dolar = 8,1 trilyon TL)
- Enerce ﬂirketi 10 lot için, lot baﬂ›na 1.600 bin dolar
(toplam 16 bin dolar = 24 trilyon TL)
- Avrasya firmas›, 5 lot için lot baﬂ›na 910 bin dolar
(toplam 4.550 bin dolar  6,8 trilyon TL) devir bedeli önermiﬂlerdir.
14.02.1986 tarihli anlaﬂma (Gazexport) için, hiçbir teklif gelmemiﬂtir. Bunda, bu
anlaﬂman›n imzaland›¤› ülkenin, (Rusya) ön onay vermemesi etkili olmuﬂtur.
Böylece, BOTAﬁ’›n elinde bulunan 6 adet do¤al gaz kontratlar›ndan sadece birinde, s›n›rl› bir miktar için (4 milyar m3/y›l) ön onay ve teklif al›nabilmiﬂtir.
Bu ihaleye iliﬂkin de¤erlendirme Kas›m 2006 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r.
AB Ülkelerinde Do¤al Gaz Kontrat Devirlerindeki Durum:
- ‹ngiltere, 1990’larda kontrat devir program›n› uygulayan ilk ülkedir. Devir
sonras› fiyatlar; a¤›rl›kl› ortalama ve ücretten oluﬂturulmuﬂtur. Uygulama, devir öncesine göre ortalama fiyatlar›n artt›¤›n› göstermiﬂ, ayr›ca ilk kullan›c›lara
do¤al gaz arz›nda yetersizlikler görülmüﬂtür.
- ‹spanya, 2001 y›l›nda Cezayir’den boru hatt› ile ithal etti¤i do¤al gaza iliﬂkin
anlaﬂman›n, %25’lik k›sm› için, 3 y›ll›k k›sa dönemli miktar devri ihalesi yapm›ﬂt›r. Bu devir sonras›nda do¤al gaz fiyatlar› yükselmiﬂtir.
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- ‹talya’da devlet ﬂirketi olan SNAM’›n do¤al gaz ithalat›ndaki pay›, %70’den
fazla oldu¤undan, do¤al gaz kontrat devirlerine iliﬂkin program plan aﬂamas›ndad›r.
- Almanya’da, 6 ayr› ihale ile lotlar halinde 3 y›ll›k miktar devri yap›lmas› gündeme getirilmiﬂtir.
- Avusturya’da, 250 milyon m3 lotlar halinde 1 y›ll›k miktar devri için ihale yap›lmas› planlanm›ﬂ ancak, henüz gerçekleﬂtirilmemiﬂtir.
- Fransa’da 2006 y›l› baﬂ›ndan itibaren do¤al gaz ﬂirketleri y›ll›k sat›ﬂlar›n›n,
%3,5’luk k›sm›n› devretmek için ihaleye ç›kacaklar›n› belirtmiﬂtir. Gas de
France, y›ll›k 4,4 milyon m3’lük do¤al gaz›n devri için ihale haz›rl›klar›n› baﬂlatm›ﬂt›r.
AB Komisyonu; 04.04.2006 tarihinde 17 üye ülkeye; ulusal enerji piyasalar›n› Do¤al Gaz ve Elektrik Direktifleri (2003/55/EC Gas Directive ve 2003/54/EC Electricity Directive) uyar›nca düzenlemeleri konusundaki gösterdikleri dirence yönelik
olarak, uyar›da bulunmuﬂtur.
Komisyonun uyar› ve zorlamalar›na karﬂ›n AB ülkeleri; enerji sektörünü stratejik
olarak de¤erlendirdiklerinden, piyasan›n kontrolünü elinde tutan ﬂirketlerin, ulusal nitelikte olmas›n› tercih etmektedirler.
EPDK taraf›ndan Nisan 2003 tarihinde haz›rlanan, “Dünya’da ve Türkiye’de
Enerji Piyasas› Reformlar›” baﬂl›kl› raporda; “Piyasa aç›kl›¤›”; serbest tüketicilerin tüketimlerinin toplam tüketime oran› olarak tan›mlanm›ﬂ ve bu tarihte AB ülkeleri ve Türkiye’deki piyasa aç›kl›¤› oranlar›na yer vermiﬂtir. Buna göre; Avusturya, ‹ngiltere, Almanya, ‹spanya ve ‹talya enerji sektöründe piyasa aç›kl›¤› %100,
Türkiye’de ise %80’dir.
Bu oran, söz konusu tarihte AB üyesi ülkelerden; Fransa, Belçika, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Danimarka, Yunanistan ve ‹sveç’ten oldukça yüksektir. Danimarka’da piyasa aç›kl›¤› %35, Yunanistan’da %30 ve Fransa’da ise %20 oran›ndad›r.
Bu durum karﬂ›s›nda enerji sektörü henüz geliﬂmemiﬂ olan ülkemizde bu oran›n,
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%80’lere ulaﬂm›ﬂ olmas›, sektörün kontrol ve denetiminin piyasaya b›rak›lmas›n›n, toplumsal fayda/yarar aç›s›ndan sak›ncalar›n›n, göz ard› edildi¤ini göstermektedir.
Do¤al Gaz Al›m Kontratlar› Devrinin Yarataca¤› Riskler
- Talep esnekli¤i çok zay›f bir ekonomik mal olan do¤al gazda fiyat dengesinin; serbest piyasa mekanizmas› içinde sa¤lanmas› oldukça zordur.
- Do¤al gaz sat›c›s› ülkelerin/ﬂirketlerin bir tür tekel oluﬂturdu¤u bu piyasada,
çok say›da küçük ﬂirketin al›c› olmas›; do¤al gaz›n ithal edilece¤i ülkeye yarar
sa¤lamayacakt›r.
- Do¤al gaz sat›c›lar› genellikle devlet ﬂirketleridir. Al›c›n›n da birden çok özel
sektör ﬂirketi yerine, sermayesinde kamu hissesi olan bir büyük ﬂirket olmas›;
al›m-sat›m anlaﬂmalar›nda pazarl›¤›n, devletten devlete yap›ld›¤› bir ortam yaratacakt›r. Bu durum, do¤al gaz al›m fiyat› yan›nda; ödeme yükümlülükleri, en
az al›m yükümlülükleri ve ek indirimler gibi sözleﬂme maddelerinde de kamu
ﬂirketi olan al›c›y›, avantajl› hale getirecektir. Bunun topluma yans›mas› ise,
ucuz, kaliteli, sürekli, arz güvenli¤inin sa¤land›¤› bir do¤al gaz faaliyetinin gerçekleﬂmesidir.
- Do¤al gaz›n ülkeler için stratejik önemi; arz güvenli¤ini fiyattan daha fazla
öne ç›karmaktad›r. Hatta belli durumlarda fiyattan tamamen ba¤›ms›z hale getirmektedir. Bu olgu, do¤al gaz ihtiyac›n›n planlanmas›nda, fiyat d›ﬂ› ögelerin
öncelikle göz önüne al›nmas›n› gerektirmektedir.
- Yeni ve ek do¤al gaz gereksinimlerinin, eskilerine oranla daha yüksek fiyattan sa¤lanabildi¤i durumlarda; özel ﬂirketler, talep yetersizli¤i kayg›s›yla piyasaya girmekten kaç›nabileceklerdir.
Do¤al gaz kontrat devrine onay vermeyen, do¤al gaz sat›c›s› ülkelerin de, pek
çok benzer nedenle kamu ﬂirketini özel ﬂirketlere tercih etti¤i uygulamada görülmektedir.
- Yeni talepleri, genel fiyat düzeyinin üzerinde bir fiyatla sa¤layabilen ﬂirketler
yarar›na, piyasada mevcut olanlar aleyhine baz› dengeleme ve telafi mekaniz-
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malar› gerekecektir. Bu durumda, serbest piyasa mant›¤›yla çeliﬂen bir ortam
yaratacakt›r.
- BOTAﬁ’›n do¤al gaz al›m kontratlar› devredilirken, müﬂteri devri konusu düzenlenmemiﬂtir. Bu eksiklik, yeni do¤al gaz arz ﬂirketlerinin müﬂteri paylaﬂ›m›nda kar›ﬂ›kl›klar yaﬂanmas›na neden olacakt›r. Ayr›ca BOTAﬁ’a oldukça
yüklü borcu olan büyük müﬂteriler, (Belediye da¤›t›m ﬂirketleri ve EÜAﬁ gibi)
BOTAﬁ’ta kal›rken, ödemelerini düzenli yapanlar, yeni özel ﬂirketlere yöneleceklerdir. Böylece BOTAﬁ’›n zaten bozulmuﬂ olan gelir-gider dengesi, daha
da derinleﬂecektir.
- Do¤al gaz kontrat devirlerinde do¤al gaz sat›c›lar›ndan ön onay al›nmas›,
BOTAﬁ’›n devir ihalelerinde rekabet ortam›n› bozan en önemli unsur olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Do¤al gaz sat›c›s›n›n ön onay vermesi, Türkiye’deki bir
kamu ihalesinde yabanc› bir ülke ve ﬂirketin söz sahibi olmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Bunlar, ön onay haklar›n› kullanarak, Türkiye’deki do¤al gaz da¤›t›m ve ticaretini kendi ticari ç›karlar› do¤rultusunda düzenlemek ve yönlendirmek olana¤›n› elde edebileceklerdir.
- Devir sonras›nda, do¤al gaz fiyatlar›n›n düﬂece¤i beklentisinin, bu çal›ﬂmada belirtilen AB uygulamalar›na da bak›ld›¤›nda gerçekçi olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
- Do¤al gaz üretim ve ticaretinin giderek artt›¤› bölgemizde; do¤al gaz al›m anlaﬂmalar›n› devretmiﬂ, ikiye bölünerek, sadece iletim faaliyeti yürüten bir BOTAﬁ’›n, bu alanda önemli uluslararas› rol üstlenmesi mümkün de¤ildir.
Bu anlamda; do¤al gaz al›mlar› konusunda, AB müktesebat›n›n gerekleri ile uzun
vadeli, stratejik ülke ç›karlar› aras›nda kurulacak denge önem taﬂ›maktad›r.
Bu do¤rultuda;
- AB’ye üye ve aday üye ülkelerin bu konudaki yaklaﬂ›mlar› yak›ndan izlenmelidir.
- BOTAﬁ’›n yeniden yap›land›rma ad› alt›nda parçalanmas›/özelleﬂtirilmesi
giriﬂiminden vazgeçilmelidir. Tersine, hisseleri büyük oranda kamuya ait olan
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bir ﬂirket niteli¤i korunmal›d›r. Yönetsel sorunlar› giderilerek, ﬂeffaf bir yönetim
yap›s›yla faaliyetlerini yürütmelidir.
- Do¤al gaz d›ﬂ al›m izni, do¤al gaz aç›¤›n›n ortaya ç›kaca¤› gelecek y›llarda,
piyasaya yeni girecek olan ﬂirketler için düﬂünülmelidir.
- Piyasaya yönelik düzenlemeler yap›l›rken, BOTAﬁ ve di¤er yerli özel kuruluﬂlar›n, uluslararas› enerji piyasas›nda daha etkin rol almas›n› sa¤lama amac›, temel ölçütlerden birisi olmal›d›r.
- Avrupa’ya do¤al gaz sa¤lanmas›na yönelik yap›lan projelerde, Türkiye’nin
rolü ve bu projelerin gerçekleﬂtirilmesi için, do¤al gaz piyasalar›n›n ve BOTAﬁ’›n yap›s›na iliﬂkin politikalar geliﬂtirilmelidir.

4.BÖLÜM

BOTAﬁ’IN YATIRIM
FAAL‹YETLER‹
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BOTAﬁ baﬂlang›çta, uluslararas› anlaﬂmalara dayanarak, boru hatlar›yla transit
ham petrol taﬂ›mac›l›¤› ile Türkiye ekonomisinde yer alm›ﬂt›r. Sonraki y›llarda,
yurtiçindeki ham petrol boru hatlar›n›n ba¤lanmas› ve yine uluslararas› anlaﬂmalarla do¤al gaz›n sat›n al›nmas›, taﬂ›nmas› ve pazarlanmas› konular›n›n da görev
alanlar›na al›nmas›yla, özellikle enerji sektöründe, yat›r›m projeleri ile de, ulaﬂt›rma sektöründe önemli bir konuma gelmiﬂtir.
Ülkemizin, baﬂta elektrik üretimi olmak üzere son y›llarda do¤al gaz ihtiyac›n›n
h›zla artmas›, BOTAﬁ yat›r›m program›ndaki yeni arz kaynaklar› ve tüketim talep
noktalar›na göre çok say›da iletim ve da¤›t›m hatlar› ile, bunlara ba¤l› di¤er yat›r›m projelerinin gerçekleﬂtirilmesini gerekli k›lm›ﬂ, BOTAﬁ’›n üstlendi¤i yat›r›mlar›n makroekonomik önemini de art›rm›ﬂt›r.
I) ULUSAL YATIRIMLAR VE PROJELER
Bu çal›ﬂmada esasen, iﬂletme faaliyetleri içinde anlat›lm›ﬂ olan yat›r›mlar;
• Güney Do¤al Gaz ‹letim Hatt›: Bu hat ile, Do¤u Anadolu Do¤al Gaz Ana ‹letim Hatt›’ndan, Sivas yak›nlar›ndan al›nacak bir branﬂmanla, Güney ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizin do¤al gaz ihtiyac› karﬂ›lanacakt›r. Yaklaﬂ›k 716,9 km
uzunlu¤undaki hat, Sivas, Malatya, K. Maraﬂ, Gaziantep, Osmaniye, Adana üzerinden Mersin’e uzat›lmaktad›r.
• Konya-‹zmir Do¤al Gaz ‹letim Hatt›: Bu proje ile Do¤u Anadolu Do¤al Gaz
Ana ‹letim Hatt›’ndan al›nacak bir branﬂman, Konya’dan ‹zmir’e uzat›lmaktad›r.
831 km uzunlu¤undaki hat, Konya, Burdur, Isparta, Denizli, Nazilli üzerinden ‹zmir’e ulaﬂmakta olup, hat üzerinden Afyon ve Antalya’ya branﬂmanlar yap›lacakt›r.
• Do¤al Gaz Da¤›t›m ve Ba¤lant› Hatlar›: Halen do¤al gaz arz› sa¤lanamayan
yerleﬂim alanlar›ndaki sanayi ve konutlara do¤al gaz arz› sa¤lamak amac›yla, yap›lan hatlard›r.
Projeler:
- Do¤al Gaz Yeralt› Depolama Projesi,
- Do¤u Karadeniz Do¤al Gaz ‹letim Hatt› Projesi
- Bat› Karadeniz Do¤al Gaz ‹letim Hatt› Projesi
- Gürcistan s›n›r›-Erzurum (Horasan) Do¤al Gaz ‹letim Hatt› olmak üzere ulusal düzeyde, 4 adet proje devam etmektedir.
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2) ULUSLARARASI PROJELER
Türkiye, önemli oranlarda petrol ve do¤al gaz rezervlerine sahip olmamakla birlikte; önemli do¤al gaz ve petrol üreticilerine co¤rafi olarak yak›nl›¤›, Avrupa’n›n
do¤al gaz ve ham petrol ulaﬂ›m hatt› üzerinde olmas› avantajlar› nedeniyle, transit ülke konumundad›r.
Türkiye’nin bölgesindeki do¤al gaz üreticisi ülkeler; Rusya Federasyonu, ‹ran,
Azerbaycan, Irak, M›s›r, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Suriye ve Katar’d›r.
Söz konusu ülkelerdeki do¤al gaza ihtiyac› olan, Avrupa ülkelerine/pazarlar›na
ulaﬂt›r›lmas› amac›yla, bu ülkelerle Bat› ülkeleri aras›ndaki kesiﬂme noktas›nda
bulunan Türkiye, boru hatt› taﬂ›mac›l›¤›na iliﬂkin uluslararas› projelerde önemli
bir aktördür.
A) Yap›m Aﬂamas›ndaki Uluslararas› Do¤al Gaz Boru Hatt› Projeleri
Azerbaycan-Türkiye DGBH (ﬁahdeniz) Projesi:
Azerbaycan’›n Hazar Denizi’ndeki ﬁahdeniz bölgesinde üretilecek do¤al gaz›n,
Türkiye’ye taﬂ›nmas›n› öngören ve 15 y›l süreli anlaﬂma, 12.03.2001 tarihinde
Azerbaycan do¤al gaz ﬂirketi AGSC ile BOTAﬁ aras›nda imzalanm›ﬂt›r.
Kapasitesi 6,6 milyar m3/y›l olan hat, yaklaﬂ›k 226 km uzunlu¤unda olup, Gürcistan s›n›r›ndan baﬂlayacak olan Türkiye kesimi, Horasan’da Do¤u Anadolu Ana
‹letim Hatt›’na ba¤lanacakt›r.
Bu hat; proje süresi 450 gün ve proje bedeli yaklaﬂ›k 9,2 milyon dolar olan Faz1, proje süresi 450 gün, bedeli 8,9 milyon dolar olan Faz-2 ve süresi 15 ay, proje
bedeli 29,4 milyon dolar olan Faz-3 olmak üzere 3 fazdan oluﬂmaktad›r.
Türkiye-Yunanistan DGBH Projesi
Hazar Havzas› ve Ortado¤u’dan gelecek do¤al gaz›n, Avrupa pazarlar›na taﬂ›nmas› için, Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi (Interstate Oil and Gas Transport to
Europe/INOGATE) geliﬂtirilmiﬂtir.
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Yunanistan do¤al gaz ﬂirketi DEPA ve BOTAﬁ taraf›ndan yürütülen “Türkiye-Yunanistan Gaz ﬁebekelerinin Bütünleﬂtirilmesi/Enterkonneksiyonu” projesi, Güney
Avrupa Gaz Ringi’nin ilk aya¤›n› oluﬂturmaktad›r.
Türkiye ve Yunanistan aras›nda 23.02.2003 tarihinde, Hükümetler Aras› Anlaﬂma, BOTAﬁ ve DEPA aras›nda da 23.12.2003 tarihinde al›m-sat›m anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂt›r.
Bu hatt›n temeli, 03.07.2005 tarihinde at›lm›ﬂ ve 2006 y›l› sonlar›ndan itibaren faaliyete geçmesi planlanm›ﬂt›r.
Bu boru hatt› do¤al gaz›, ulusal sistemden Karacabey’de alacak ve Çanakkale
Bo¤az›’n› geçerek, ‹psala üzerinden Yunanistan/Gümülcine’de Avrupa sistemine
girecektir.
Çap› 36 inç olan hatt›n; 210 km’si Türkiye, 85 km’si Yunanistan s›n›rlar›nda olmak
üzere toplam uzunlu¤u 295 km’dir.
Türkiye kesiminde 4 pig istasyonu, 5 hat vanas› ve 1 ölçüm istasyonu bulunmaktad›r. Türkiye kesimi, 3 fazdan oluﬂmaktad›r. Kara k›sm›n›n (Faz–1), proje süresi
15 ay, bedeli 17,9 milyon dolar; Deniz Geçiﬂi (Faz–2) 365 gün süreli ve proje bedeli yaklaﬂ›k 55 milyon dolard›r. Nehir geçiﬂi (Faz–3), iﬂin süresi 150 gün olup,
31.12.2006 tarihinde bitirilmesi planlanm›ﬂt›r.
B) Planlama Aﬂamas›ndaki Uluslararas› Do¤al Gaz Boru Hatt› Projeleri
Türkmenistan-Türkiye DGBH Projesi
Türkmenistan’dan do¤al gaz al›m›na iliﬂkin anlaﬂma, 21.05.1999 tarihinde imzalanm›ﬂt›r. Anlaﬂmaya göre, do¤al gaz teslimi, Türkiye-Gürcistan s›n›r›nda yap›lacakt›r. Türkmenistan, bu hatt›n kendine ait bölümünü yapmad›¤›ndan, proje belirsizli¤ini korumaktad›r.
M›s›r-Türkiye DGBH Projesi (Arap Do¤al Gaz›)
M›s›r’dan y›lda, 4 milyar m3 do¤al gaz al›nmas›na iliﬂkin bu anlaﬂma, 31.03.2001
tarihinde paraflanm›ﬂ, 17.03.2004 tarihinde M›s›r do¤al gaz ﬂirketi EGAS ile BOTAﬁ aras›nda bir çerçeve anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
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Yeni do¤al gaz piyasa yap›s› gere¤ince, anlaﬂman›n sonuçland›r›lmas›, EPDK
taraf›ndan yap›lacak sunum-istem çal›ﬂmalar›n›n sonucuna ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilecektir.
Arap Do¤al Gaz› Projesi; M›s›r do¤al gaz›n›n, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaﬂt›r›lmas›n›, buradan da Avrupa’ya iletilmesini öngörmektedir.
Proje kapsam›nda, Suriye do¤al gaz› da Türkiye’ye getirilebilecektir. Projenin M›s›r-Ürdün bölümü tamamlanm›ﬂt›r. 16.02.2006 tarihinde M›s›r ve Türkiye aras›nda çal›ﬂmalar›n sürmesi için bir mutabakat zapt› imzalanm›ﬂt›r.
Irak-Türkiye DGBH Projesi:
Irak’taki do¤al gaz sahalar›n›n, geliﬂtirilmesiyle üretime haz›r hale getirilmesine
ba¤l› olarak, y›lda 10 milyar m3 do¤al gaz›n taﬂ›nmas› için, 26.12.1996 y›l›nda bir
çerçeve anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r. Ancak, bölgedeki olumsuz geliﬂmeler nedeniyle, bu projede ilerleme sa¤lanamam›ﬂt›r. Son zamanlarda Shell ﬂirketinin de sürece kat›lmas›yla canland›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Türkiye-Yunanistan-‹talya DGBH Projesi
Bu proje, Do¤u’daki do¤al gaz kaynaklar›n›, Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya üzerinden, Orta ve Bat› Avrupa’ya ulaﬂt›rmay› amaçlamaktad›r. Ayn› zamanda, Avusturya’n›n Avrupa’da do¤al gaz da¤›t›m noktas› olma
özelli¤inden yararlan›larak, hat güzergâh›ndaki ülkelerin, do¤al gaz taleplerine
de yan›t verilecektir. Bu boru hatt› ile taﬂ›nacak do¤al gaz›n, Avrupa’da 2020 y›l›
itibariyle 25 milyar m3’lük bir pazar pay› olaca¤› beklenmektedir.
BOTAﬁ taraf›ndan önerilen projede, 5–13 ﬁubat 2002 tarihinde Avusturya, Bulgaristan ve Romanya do¤al gaz ﬂirketlerinin kat›ld›¤› çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulmuﬂtur. Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya), OMV Erdgas (Avusturya)
ve MOL (Macaristan) ﬂirketleri projeye olumlu yaklaﬂm›ﬂ; OMV Erdgas projeye
destek sa¤lamak için, AB TEN Program›na baﬂvurarak de¤erlendirmeye al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
- OMV Erdgas ile BOTAﬁ aras›nda 24.05.2002 tarihinde Ankara’da; iki ülke
do¤al gaz sistemlerinin uygun güzergâh seçenekleri ile ba¤lanmas› konusunda bir “iﬂbirli¤i zapt›”, imzalanm›ﬂt›r.
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- Bulgargaz, Transgaz ve BOTAﬁ aras›nda 25.06.2002 tarihinde; yine Bulgargaz, Transgaz, MOL , OMV Erdgas ve BOTAﬁ aras›nda 26.06.2002 tarihinde
‹stanbul’da, iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzalanmas› ve ortak çal›ﬂma gruplar›yla yap›labilirlik aﬂamas›na geçilmesi konular›nda, iki protokol imzalanm›ﬂt›r.
- Viyana’da 5 ﬂirket aras›nda, 11.10.2002 tarihinde “‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
- 15.07.2003 y›l›nda AB TEN Finansman Komitesi, yap›labilirlik maliyetinin
%50’sini, karﬂ›lamay› kabul etmiﬂtir.
- 18.11.2003 tarihinde Ankara’da ihale dökümanlar› sonuçland›r›larak, belirlenen firmalara, 25 Kas›m 2003’de ihale daveti yap›lm›ﬂt›r.
- 24.06.2004 tarihinde, Nabucco Boru Hatt› ‹ﬂ Geliﬂtirme ﬂirketi kurulmuﬂtur.
- 28.06.2005 tarihinde imzalanan Ortak Giriﬂim Anlaﬂmas› ile; Nabucco ‹ﬂ Geliﬂtirme ﬁirketi’nin, Nabucco Uluslararas› ﬁirketi’ne (NIC) dönüﬂtürülmesi ve
her transit ülkede Nabucco yerel ﬂirketleri kurulmas›na karar verilmiﬂtir.
Boru hatt› uzunlu¤u, yaklaﬂ›k 3.400 km’dir. Ana senaryoya göre planlanan yat›r›m maliyeti (CAPEX), yaklaﬂ›k 46 milyar avro civar›nda olacakt›r. 2011 y›l›nda iﬂletmeye al›nmas› planlanm›ﬂt›r.
Projenin gelece¤i ve gerçekleﬂtirilmesine iliﬂkin de¤erlendirmeler:
- Nabucco Projesi’nin, finansman yap›s› her ne kadar farkl› ise de BTC Projesi’nde edinilen deneyimlerden yararlan›larak, olumsuzluklar›n önlenmesi sa¤lanabilir.
Bu anlamda;
- Boru hatt›n›n yar›dan fazlas› Türkiye s›n›rlar› içinde oldu¤u için, boru hatt›n›n
tümüne iliﬂkin mühendislik tasar›mlar›nda, Türkiye’nin daha fazla söz hakk› olmal›d›r.
- Proje ortaklar›n›n paylar› eﬂit oldu¤undan, Türkiye’nin yap›m finansman›na
kat›l›m pay› da, s›n›rlar› içindeki hatt›n uzunlu¤una de¤il, ortakl›k pay›na göre
tespit edilmelidir.
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- Türkiye’deki hat bölümünün yap›m›nda, yüklenici seçiminde Türkiye’nin söz
hakk› devredilmemelidir.
- Proje kapsam›nda kurulacak yan ﬂirketlerin (ticaret ﬂirketi gibi) merkezlerinin,
Türkiye’de olmas› öncelikli seçeneklerden biri olmal›d›r.
C) Yap›m› Tamamlanm›ﬂ Uluslararas› Proje (BTC)
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› (BTC) Projesi
Hazar Havzas› enerji kaynaklar›n›n; üretimi ve dünya piyasalar›na ulaﬂt›r›lmas›,
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lma sürecinde uluslararas› politika konular›n›n baﬂ›nda
yer alm›ﬂt›r.
Hazar Bölgesi, ‹ngiltere ve Norveç sahillerindeki Kuzey Denizi Petrol Havzas› kapasitesine sahip olup, 50 milyar ile 200 milyar varil aras›nda ç›kar›labilir rezerv
tahmini yap›labilmektedir. Kuzey Hazar Denizi’ndeki alanlar ve Kazakistan’daki
Kaﬂagan, bölgenin en büyük petrol sahalar›d›r.
BTC HPBH; Hazar Bölgesi’nde, özellikle Azerbaycan’da üretilecek ham petrolü,
dünya pazarlar›na taﬂ›mak üzere tasarlanm›ﬂ bir projedir.
Bu proje ile ilgili ilk çal›ﬂmalar, Hazar Denizi’ndeki Azerbaycan’a ait Azeri, Ç›ral›
ve Güneﬂli sahalar›ndaki petrolün aranmas› ve üretimi konusunda; Azerbaycan
Devlet Petrol ﬁirketi SOCAR ile yabanc› petrol ﬂirketleri aras›nda; 23.09.1994 tarihinde Bakü’de; Azerbaycan Petrollerinin Üretim Paylaﬂ›m Anlaﬂmas›’n›n imzalanmas› ve Azerbaycan Milletleraras› ‹ﬂletme ﬁirketi AIOC’nin kurulmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. TPAO da %6,53 payla ortakt›r.
Söz konusu sahalarda 5 milyar varil üretilebilir rezerv tahmin edilmekte olup, hatt›n tam kapasitede çal›ﬂmas› durumunda bu rezerv, 14 y›lda taﬂ›nabilecektir. Bölgenin di¤er petrol sahalar›ndaki petrol için de ayn› hatt›n kullan›lmas› mümkündür.
Ana ‹hraç Boru Hatt› yap›m› uzun sürdü¤ünden, ilk y›llarda üretilen ham petrol
(erken petrol) mevcut Bat› ve Kuzey boru hatlar›ndan ihraç edilerek, 1998 y›l›ndan itibaren her iki hattan 5 milyon ton/y›l ham petrol taﬂ›nmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
ABD’nin destekledi¤i Bakü-Ceyhan projesine yönelik olarak yap›lan çal›ﬂmalar;
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- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan aras›nda 15.05.1998 tarihinde ‹stanbul’da, bir mutabakat zapt› imzalanm›ﬂt›r.
- Projenin çerçeve anlaﬂmas› niteli¤indeki “Hükümetler Aras› Anlaﬂma”,
18.11.1999 tarihinde ‹stanbul’daki AG‹T Zirvesi’nde; Azerbaycan, Gürcistan
ve Türkiye Cumhurbaﬂkanlar›nca ABD Baﬂkan›’n›n tan›kl›¤›nda imzalanm›ﬂt›r. Ayr›ca “Ev Sahibi Ülke Anlaﬂmas›”, “Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaﬂmas›” ve “Hükümet Garantisi Anlaﬂmas›” da bu tarihte parafe edilmiﬂtir.
- “Anlaﬂma Paketi”, 26.05.2000 y›l›nda Azerbaycan, 29.05.2000’de Gürcistan
ve 22.06.2000 tarihinde ise, Türkiye Cumhuriyeti parlamentolar› taraf›ndan
onaylanm›ﬂt›r.
- 17.10.2000 tarihinde, AIOC üyesi 8 petrol ﬂirketi (SOCAR, BP, Unocal, Statoil, TPAO, ITOCHU, RAMCO ve Delta-Hess) bir “Sponsor Grup Finansman
ve ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›” imzalayarak, Ana ‹hraç Boru Hatt› Kat›l›mc›lar› (Main
Export Pipeline Participant (MEP) ad›n› alm›ﬂt›r.
- MEP kat›l›mc›lar›, 17-18 Ekim 2000 tarihinde Azerbaycan ve Gürcistan ile
“Ev Sahibi Ülke Anlaﬂmalar›”n› imzalam›ﬂlard›r. Bakü-Ceyhan Boru Hatt›
Projesi Nihai Anlaﬂmas›, 19.10.2000 tarihinde Ankara’da törenle
imzalanm›ﬂt›r. Nihai anlaﬂma; Türkiye Cumhuriyeti ile yap›lan Ev Sahibi Ülke
Anlaﬂmas›’n› (Host Government Agreement/HGA), BOTAﬁ ile imzalanan
Anahtar Teslimi Yap›m Anlaﬂmas›’n› (Turn Key Agreement/TKA) ve Türkiye
Cumhuriyeti Hazinesi taraf›ndan imzalanan Hükümet Garantisi Belgesi’ni kapsamaktad›r.
- 18.10.2001 y›l›nda AIOC üyesi olmayan ‹talyan petrol ve enerji ﬂirketi ENI de,
MEP kat›l›mc›lar›na dâhil olmuﬂtur.
- 01.08.2002 tarihinde MEP kat›l›mc›lar› taraf›ndan Londra’da, hatt›n yap›m›
ve çal›ﬂt›r›lmas›n› üstlenmek üzere, “BTC Co” ﬂirketi kurulmuﬂtur.
- 18.09.2002 tarihinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana ‹hraç Boru Hatt›’n›n temeli,
Bakü’de at›lm›ﬂt›r.
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Frans›z TotalFinaElf, Japon Inpex ve Amerikan Conoco Phillips firmalar›n›n da
kat›l›m›yla, sponsor gruptaki pay da¤›l›m›, ﬂöyle oluﬂmuﬂtur.
Çizelge-14 ﬁirket Paylar›n›n Da¤›l›m›
ﬁ‹RKETLER

PAYLAR
(%)

BP Exploration

30.10

SOCAR

25.00

Unocal BTC

8.90

Statoil BTC
TPAO

8.71
6.53

ENI

5.00

TotalFinaElf

5.00

Itochu Oil Exploration

3.40

INPEX

2.50

ConocoPhillips

2.50

Delta-Hess

2.36

Kaynak: BOTAﬁ

Teslim Anlaﬂmas› çerçevesinde müteahhit olarak görevlendirilen BOTAﬁ; projenin ana aﬂamalar›ndan “temel mühendislik” çal›ﬂmalar›n› 6 ay, “detay mühendislik” çal›ﬂmalar›n› 12 ay, “arazi ve inﬂaat” çal›ﬂmalar›n› ise 32 ay içerisinde bitirmekle yükümlü k›l›nm›ﬂt›r.
Tüm hatt›n, 2005 y›l› baﬂlar›nda devreye al›nmas› öngörülmüﬂtür.
BTC Petrol Boru Hatt›’n›n toplam uzunlu¤u 1.774 km olup, 1.074 km’lik k›sm› Türkiye s›n›rlar› içerisindedir.
Güzergâh›; Azerbaycan/Bakü’de, Hazar Denizi k›y›s›ndaki Sangachal terminalinden baﬂlamakta; Gürcistan’› geçerek Türkiye’ye girmektedir. Türkiye bölümü; Ardahan ilinden (Posof) baﬂlayarak Adana’da (Ceyhan) son bulan hat, Erzurum, Erzincan, Sivas, K. Maraﬂ, Osmaniye illerinden geçmektedir.
Sistemde boru hatlar› d›ﬂ›nda; Bakü’de bir yükleme terminali, Ceyhan’da bir ihraç
terminali ve tüm hat boyunca ikisi Azerbaycan’da, ikisi Gürcistan’da ve dördü Türkiye’de olmak üzere; toplam 8 adet pompa istasyonu bulunmaktad›r.
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Hat boyunca 4 adet ölçüm istasyonu kurulmuﬂtur; bunlar s›ras›yla, yükleme terminalinde, Gürcistan s›n›r giriﬂinde, Türkiye s›n›r giriﬂinde ve Ceyhan Terminali’ndedir.
Türkiye’deki pompa istasyonlar›;
Kars/Posof yak›nlar›nda (PT–1), Erzurum/Dumlu yak›nlar›nda (PT–2), K. Maraﬂ/Çay›rl› yak›nlar›nda (PT–3), Sivas/Kangal yak›nlar›nda (PT–4) kurulmuﬂtur.
Türkiye bölümünde ayr›ca; 2 adet pig atma/bas›nç düﬂürme istasyonu bulunmaktad›r. Bunlardan birisi Posof’ta, di¤eri ise Toroslar’dan Ceyhan Ovas›’na iniﬂte (K.
Maraﬂ) bulunmaktad›r.
Türkiye’de boru hatt›n›n çap› 46 inç ile baﬂlayarak; 1 no’lu pompa istasyonunda
(PT-1) 42 inç’e, 1 no’lu pig istasyonunda (‹PT-1) 34 inç’e düﬂmektedir.
Sistem; hat boyunca yaklaﬂ›k 20 km aral›kl› olarak vanalarla donat›lm›ﬂ olup, Türkiye bölümünde 42 hat vanas› bulunmaktad›r.
Hatt›n tam kapasitesi, 50 milyon ton/y›ld›r (1 milyon varil/gün). Öngörülen bas›nç
110 bard›r.
Sistemi oluﬂturan bütün tesisler, Sangachal’daki yükleme terminalinden (baz› durumlarda Ceyhan’dan) elektronik olarak yönetilecek ﬂekilde, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemiyle donat›lm›ﬂt›r.
BTC Hatt›n›n önemi ve Türkiye’ye sa¤layaca¤› gelir
BTC projesi, Orta Asya ülkelerinin; ham petrollerini uluslararas› piyasalara sunabilmesine yeni bir olanak sa¤larken, Bat›l› ülkelere Ortado¤u ve Rusya petrolleri
d›ﬂ›nda Kuzey Denizi’nden sonra ikinci bir akaryak›t sa¤lama seçene¤i sunmaktad›r.
Baﬂta Azerbaycan olmak üzere, Gürcistan ve Türkiye’ye ekonomik getiri sa¤layacakt›r. Bu proje ile; Türkiye’nin, “Enerji Kaynaklar› Ulaﬂ›m Koridoru/Enerji Köprüsü” olmas› beklenmektedir. Hatt›n yükleme terminalinin bulundu¤u Ceyhan,
önemli bir liman ve depolama alan›d›r. Kerkük-Yumurtal›k hatt› yeniden kullan›ma aç›ld›¤›nda ve planlanan Samsun-Ceyhan boru hatt› gerçekleﬂti¤inde önemi
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daha da artacakt›r. Bu bölgede rafineriler, do¤al gaz boru hatlar› ve LNG tesisleri yap›m› gündeme gelebilecektir. Bunlar, ayn› zamanda potansiyel istihdam
alanlar› olarak de¤erlendirilebilir.
Azerbaycan’›n Hazar Denizi’ndeki tesislerinden üretilen 5 milyar varil ham
petrolün, boru hatt›yla Akdeniz’e taﬂ›nmas› maliyetinin, 20 milyar dolar düzeyinde olaca¤› öngörülmektedir.
Birim maliyetler ise; 4 dolar/varil yat›r›m, 3–4 dolar/varil iﬂletme maliyeti ﬂeklinde
olacakt›r.
Mevcut ham petrol fiyatlar›yla yap›lan hesaplara göre, TPAO’nun, %6,53’lük pay
karﬂ›l›¤›nda sa¤layaca¤› gelir, 17–20 milyar dolar aras›nda olabilecektir.
Buna karﬂ›n; içerdi¤i riskler nedeniyle, BOTAﬁ’›n bu hatt›n iﬂletilmesinden elde
edece¤i net gelir konusundaki beklentiler iyimser görünmemektedir.
- Türkiye’nin BTC projesine en önemli deste¤i; boru hatt›n›n Türkiye s›n›rlar›
içinden geçecek bölümünün yap›m›n›, sabit bir fiyatla anahtar teslimi inﬂa etme önerisi olmuﬂtur.
- Türkiye, yap›m›n öngörülen maliyetler içinde (1,4 milyar dolar) tamamlanamamas› durumunda; 300 milyon dolara kadar art›ﬂlar› karﬂ›lamak üzere Hazine garantisi vermiﬂtir. Projenin yat›r›mc› ﬂirketler ve finans kuruluﬂlar›nca kabul edilebilir bulunmas›nda, bu garantilerin rolü önemli olmuﬂtur.
- ‹ﬂletme Anlaﬂmas›’na göre; 1 milyon varil/gün kapasiteli boru hatt›nda ilk 16
y›lda varil baﬂ›na 20 sent (20 sent/varil) Hazine’ye vergi olarak, 35 sent BOTAﬁ’a taﬂ›ma ücreti olarak ödenecektir. Ortalama bir hesapla projenin Türkiye’ye brüt y›ll›k getirisinin, tam kapasite çal›ﬂmas› durumunda; ilk 16 y›lda en
fazla 200 milyon dolar; 17–40. y›llarda ise en fazla 230 milyon dolar olabilece¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Dolay›s›yla Türkiye’nin bu projeye çok istekli davranmas›, anlaﬂmalar sürecinde
konumunu zay›flatm›ﬂt›r.
‹ﬂletme ücreti olarak; taﬂ›nan ham petrolün piyasa fiyat›na endeksli bir formül yerine, sabit ücret belirlenmiﬂ olmas›, Türkiye’nin zararl› ç›kmas›na neden olmaktad›r.
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BTC Projesi’ne ‹liﬂkin Anlaﬂmalar ve Sözleﬂmeler
Proje kapsam›nda; çok say›da uluslararas› anlaﬂma, devlet garantisi, yap›m ve
sat›n alma sözleﬂmeleri bulunmaktad›r.
Bunlar; proje süresince Türkiye’nin yükümlülüklerini ve haklar›n› düzenleyen, “Ev
Sahibi Hükümet Anlaﬂmas›” ile yap›mdan sonraki 40 y›l (uzatmalarla 60 y›l› bulabilecek) boyunca iﬂletim iliﬂkilerini düzenleyen “‹ﬂletme Anlaﬂmas›”, BOTAﬁ ile
MEP Kat›l›mc›lar› aras›nda imzalanan “Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaﬂmas›”
ve buna ba¤l› olarak BOTAﬁ’›n çok say›da alt müteahhit ve taﬂeronla imzalad›¤›
sözleﬂmelerdir.
a) Ev Sahibi Hükümet Anlaﬂmas›:
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’›n BTC projesine iliﬂkin imzalad›klar› “Hükümetler Aras› Anlaﬂma”ya dayanan, Ev Sahibi Hükümet Anlaﬂmas›; Türkiye ile
MEP Kat›l›mc›lar› aras›nda imzalanm›ﬂt›r.
MEP Kat›l›mc›lar›, projede ev sahibi ülkeye karﬂ› çok s›n›rl› konuda yükümlülük
üstlendiklerinden; Anlaﬂma a¤›rl›kl› olarak, Türkiye’nin yükümlülüklerine iliﬂkin
düzenlemeleri içermektedir.
Anlaﬂman›n giriﬂinde, “ilgili oldu¤u konu hakk›nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
yasas› olarak, Anayasa d›ﬂ›ndaki tüm di¤er Türk hukuk belgeleri üzerinde önceli¤e” sahip oldu¤u belirtilmektedir.
Anlaﬂmaya göre;
- Türkiye, MEP Kat›l›mc›lar›na muhatap olmak ve Türkiye’nin yükümlendi¤i bu
proje ile ilgili her türlü iﬂlemi yapmak üzere, bir “Atanm›ﬂ Devlet Kuruluﬂu” (Designated State Agency/DSA) oluﬂturacak ya da görevlendirecektir.
15.02.2000 tarih ve 2000/503 Say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile BOTAﬁ
görevlendirilmiﬂtir.
- Hükümet, tesislerin Türkiye s›n›rlar› içindeki k›sm›n›n inﬂas› için, bir “Anahtar
Teslimi Müteahhidi” görevlendirecektir. BOTAﬁ, BKK ile bu görevi de üstlenmiﬂ olup, BTC Direktörlü¤ü de bu amaçla kurulmuﬂtur.
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- Hükümet, Türkiye s›n›rlar› içindeki k›sm›n iﬂletilmesi için, tesislerin ticari olarak faaliyete geçece¤i tarihten 2 y›l önce, bir “Atanm›ﬂ ‹ﬂletmeci” (Designated
Operator) görevlendirecektir. BIL (BOTAﬁ International Limited), bu hüküm
do¤rultusunda görevlendirilmiﬂtir.
- Anlaﬂmay›; MEP kat›l›mc›lar› her zaman, Türkiye Hükümeti ise, MEP Kat›l›mc›lar› yükümlülüklerini esas olarak yerine getirmediklerinde feshedebileceklerdir.
Anlaﬂma ile Hükümet, MEP Kat›l›mc›lar›na ve yine onlar taraf›ndan belirlenmiﬂ,
di¤er proje kat›l›mc›lar›na ﬂu haklar› tan›maktad›r.
- Taﬂ›nmaz üzerinde tek baﬂ›na ve k›s›tlanmam›ﬂ arazi haklar› edinme,
- Tesisleri tek baﬂ›na ve k›s›tlama olmadan inﬂa etme, kullanma ve zilyed etme ve kontrol etme hakk›,
- Tek baﬂ›na ve k›s›tlamas›z iﬂçi alma ve sözleﬂme yapma hak ve ayr›cal›klar› verilmektedir.
Ayr›ca belirtilen haklardan baz›lar› tan›nmak için, özel yöntemlere ihtiyaç gösteriyorsa Hükümet, bunu da sa¤layacakt›r.
Anlaﬂma ile Hükümetin verdi¤i garantiler;
- Ham petrolün, ülkeye giriﬂ ve ç›k›ﬂ› engellenmeyecektir.
- Proje faaliyetini engelleyici veya geciktirici, verilmiﬂ haklar› zedeleyici davran›ﬂta bulunulmayacakt›r.
- Proje faaliyetleri ile tam bir iﬂbirli¤i içinde olunacakt›r.
- Ham petrol veya tesisler üzerinde mülkiyet veya zilyedlik hakk› isteminde bulunulmayacakt›r.
- Verilmiﬂ arazi haklar› üzerinde k›s›tlay›c› iﬂlemler yap›lamayacakt›r.
Hükümetin, bu anlaﬂma ile kabul ve yükümlülükleri;
- Projenin uygulanmas› için, gerekli iﬂlemlerin onay›n› alacak, gerekli yasa ve
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Kararnamelerin ç›kar›lmas›n› sa¤layacak, MEP kat›l›mc›lar›yla, devaml› görüﬂme yaparak onlar› bilgilendirecektir.
- Hiç kimseye, MEP kat›l›mc›lar›n›n projeden kaynaklanan haklar›yla çeliﬂecek
bir hak tan›mayacakt›r.
- Vize ve oturma izni dâhil, (Gümrük ve Ceza düzenlemeleri d›ﬂ›nda) projeyle
ilgili kiﬂilerin, ülkeye giriﬂ ve ç›k›ﬂ›na hiçbir k›s›tlama koymayacakt›r. Yani, projede çal›ﬂt›r›lacak kiﬂilere serbest dolaﬂ›m/yerleﬂme hakk› tan›nacakt›r.
- Hükümet, MEP Kat›l›mc›lar›n›n istemi üzerine proje faaliyetlerinin yürütülmesi için, gerekli olan bütün lisans, sertifika, yetki, onay ve izinleri verecektir.
- Hükümet, Anahtar Teslimi Müteahhidinin (BOTAﬁ), MEP Kat›l›mc›lar›na karﬂ› bütün yükümlülüklerinde garantör olacakt›r.
Ayr›ca Anlaﬂma; MEP Kat›l›mc›lar›na, projede çal›ﬂanlara ve alt müteahhitlere
çeﬂitli vergi istisnalar› ve imtiyazlar› sa¤lamaktad›r. MEP Kat›l›mc›lar›, sadece
proje faaliyetleriyle s›n›rl› biçimde kurumlar vergisine tabi olacakt›r. Vergi oran›,
iﬂletme süreci içinde de¤iﬂmekle birlikte, esas olarak 0,20 dolar/varil kadard›r.
Projeyle ilgili tüm mal ve hizmetler, d›ﬂ ticaret düzenlemelerinden ve gümrük vergisinden ba¤›ﬂ›k tutulmaktad›r.
Anlaﬂmazl›klar, ISCID tahkim kurallar›yla ve ‹ngiliz hukuku uygulanarak çözümlenecektir.
b) ‹ﬂletme Anlaﬂmas› ve BIL
Ev Sahibi Hükümet Anlaﬂmas›’n›n (ESA) 2.4 maddesi gere¤ince; projenin Türkiye bölümünün iﬂletmesi konusunda BOTAﬁ’›n iﬂtiraklerinden BIL, atanm›ﬂ iﬂletmeci olarak görevlendirilmiﬂtir. ‹ﬂletme Anlaﬂmas› (‹A), B‹L ile MEP Kat›l›mc›lar›
ad›na BTC Co. taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r.
‹ﬂletme Anlaﬂmas›, ESA’y› temel almaktad›r (‹A, md:2). Ev Sahibi Hükümet Anlaﬂmas›’na göre iﬂletme süresi; Ceyhan’dan ilk ham petrol sevkiyat›n›n gerçekleﬂti¤i tarihten baﬂlayan 40 y›ll›k “esas dönem” ile baz› koﬂullara ba¤l› 10’ar y›ll›k
2 uzatma dönemi olmak üzere, 60 y›l olacakt›r. ‹ﬂletme Anlaﬂmas›n›n, 6.1 maddesi de bu do¤rultudad›r.
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BOTAﬁ International Limited ﬁirketi (BIL) :
Merkezi Jersey Kanal Adalar›’nda bulunan BIL, 6.06.1996 tarih ve 96/8293 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca BOTAﬁ’›n ba¤l› ortakl›¤› olmuﬂtur.
500.000 dolar olan sermayesinin, 499.998 dolarl›k k›sm› BOTAﬁ’a aittir.
BTC Projesi’nin baﬂlang›c›na kadar herhangi bir faaliyeti bulunmayan BIL, boru
hatt›n›n faaliyete baﬂlamas›ndan sonra Türkiye k›sm›n›n iﬂletmesini yürütmek
üzere, görevlendirilerek bu amaçla, BTC Co. ile iﬂletme anlaﬂmas› imzalam›ﬂt›r.
BIL, ‹A’na göre hatt›n iﬂletimi için her türlü donan›m› ve iﬂ gücünü sa¤layacak ve
iﬂletme risklerinin tamam›n› da üzerine alacakt›r.
‹ﬂletme ücreti; esas dönemin ilk 5 y›l›nda 0,35 dolar/varil, 6-16 y›llar›nda; taﬂ›nan
ham petrol 250 bin varil veya daha düﬂük ise; 0,35 dolar/varil, taﬂ›nan ham petrol
250 bin varilden büyük ise de, 0,35 dolar/varil olarak, esas dönemin kalan 24 y›l›nda ise iﬂletme ücreti, 0,43 dolar/varil olarak belirlenmiﬂtir.
BIL’in ihtiyaç duydu¤u finansman›n sa¤lanmas› için, BOTAﬁ kaynaklar›ndan ve
yurtiçi bankalardan kredi sa¤lanm›ﬂt›r.
2005 y›l› sonu itibariyle sa¤lanan kredilerin toplam›; 86 milyon dolar ve 18 milyon
YTL olup, tamam› 3-5 y›l vadelidir.
Kredilerden kullan›mlar; 31.12.2005 tarihinde 63 milyon YTL, 30.04.2006 tarihinde 82 milyon YTL olmuﬂtur. Tutar›n 14,5 milyon YTL’si BOTAﬁ’tan sa¤lanan fonlard›r. (Ancak, BOTAﬁ kay›tlar›nda 20 milyon YTL olarak görünmektedir)
- BIL’in, 2004 y›l›nda 9,6 milyon YTL, 2005 de 23,2 milyon YTL, Nisan 2006 tarihinde ise 7,7 milyon YTL tutar›nda faaliyet zarar› bulunmaktad›r.
- BIL’e yo¤un bir biçimde personel al›m› yap›lm›ﬂt›r. Bir kamu kuruluﬂ olan BOTAﬁ’a ba¤l› bir kurum olmas›na karﬂ›n, personel al›m›nda ve özlük haklar›nda
özel hukuk kurallar›n› uygulamaktad›r. Mevcut durumda, AKP hükümetinin bir
tür kadrolaﬂma alan› haline gelmiﬂtir.
Son durumda 430 kiﬂiye ulaﬂan personelin, büyük bölümüyle YTL, üst düzey
personelin, bir k›sm›yla da dolar üzerinden iﬂ sözleﬂmeleri imzalanm›ﬂt›r.
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11 kiﬂisi BTC Co. taraf›ndan BIL’e yerleﬂtirilen ve ücretleri BIL taraf›ndan ödenecek üst düzey personel d›ﬂ›nda, yönetim kurulu dan›ﬂman› ünvanl› 24 kiﬂi çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
BIL’in 2006 y›l› bütçesi oluﬂturulurken, y›l›n 3. çeyre¤inden itibaren ham petrol taﬂ›ma geliri elde edilece¤i öngörülmüﬂtür.
Buna göre; 2006 y›l›nda 9,6 milyon dolar taﬂ›ma hizmeti geliri olmak üzere BIL’in
toplam gelirlerinin, 14,5 milyon dolar olaca¤› varsay›lmaktad›r. Bu varsay›mda bile, 88,7 milyon dolar faaliyet gideri ve 15,2 milyon dolar kredi ödemesi bulunan bu
ﬂirket; kendisine tesis edilmiﬂ kredilerin tümünü kullansa bile, 43,9 milyon dolar
daha finansmana ihtiyac› duyacakt›r.
Her y›l düzenli olarak, 50 milyon dolar›n üzerinde faaliyet kâr› sa¤layaca¤› varsay›m›na dayal› projeksiyonlar haz›rlanm›ﬂt›r. Bu projeksiyonlar, boru hatt›n›n faaliyete geçmesinden sonra, %80’in üzerinde kapasitede çal›ﬂaca¤› varsay›m›n›
içermektedir. Projeksiyonlarda, hiçbir iﬂletme riski öngörüsü bulunmamaktad›r.
Kâr marj›n›n düﬂük oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda BIL’in iﬂletme faaliyetinden gerçek
bir kâr elde etmesi çok zay›f bir olas›l›k olarak görünmektedir.
ﬁirketin daha kuruluﬂ aﬂamas›nda personel politikalar›n›n kurals›zl›klar, siyasal
zafiyetler içerdi¤i dikkati çekmektedir.
BIL Genel Müdürlü¤ü’nün Adana’da bulunmas›, BOTAﬁ ve di¤er ilgili kuruluﬂlar
ile iliﬂkilerde eﬂgüdüm ve koordinasyon zorluklar› yaratt›¤›ndan, Operasyon merkezinin Adana/Ceyhan’da b›rak›larak, Genel Müdürlü¤ün Ankara’ya getirilmesi
konusu, çeﬂitli denetim organlar›n›n yapt›¤› inceleme/soruﬂturmalarda s›kl›kla
ifade edilmektedir.
c) BTC Projesi ile ‹lgili Saptamalar:
Atanm›ﬂ Devlet Kuruluﬂu; BOTAﬁ
BTC projesinin temel anlaﬂmalar›ndan olan Ev Sahibi Hükümet Anlaﬂmas› kurallar› do¤rultusunda; 15.02.2000 tarih ve 2000/503 say›l› BKK ile, hem Anahtar
Teslimi Müteahhidi hem de arazi haklar›n›n edinilmesi ve kullan›lmas›ndan sorumlu, “Atanm›ﬂ Devlet Kuruluﬂu” olarak BOTAﬁ görevlendirilmiﬂtir.
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BTC projesinin araz› edinim bütçesi, Proje Genel Yap›m bütçesinden ayr› belirlenmiﬂ olup, 99 milyon dolar tutar›ndad›r.
- BTC projesi arazi edinim iﬂlemlerinin, BOTAﬁ Arazi Etüd ve Kamulaﬂt›rma
Dairesi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yürütülmesine iliﬂkin olarak, BTC Proje Direktörlü¤ü ile söz konusu Daire Baﬂkanl›¤› aras›nda 17.04.2001 tarihinde “Atanm›ﬂ
Devlet Kuruluﬂu Protokolü” imzalanm›ﬂt›r.
Oysa, Atanm›ﬂ Devlet Kuruluﬂu (Designated State Agency/DSA) BOTAﬁ’a
verilmiﬂ bir ünvand›r. BOTAﬁ’›n resmi organizasyon yap›s› içinde bu adla bir
birim bulunmamaktad›r.
- Kurallara ayk›r› olarak oluﬂturulan bu Daire Baﬂkanl›¤›, BTC Direktörlü¤ü’nün geçici iﬂçi çal›ﬂt›rma izninden yararlanarak çok say›da geçici iﬂçi alm›ﬂt›r. Bunlar›n ücretlerini de, arazi edinimi bütçesinden ödemiﬂtir.
- Geçici iﬂçi say›s›; 2001 y›l›nda 167 adam/ay, 2002’de 737, 2003’de 1488,
2004’de 1645 ve 2005 y›l›nda 985 adam/ay olmuﬂtur.
Ayr›ca Dairenin daimi kadrosunda çal›ﬂan say›s› da artarak, 180 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r. Burada çal›ﬂanlar›n bir k›sm› BOTAﬁ’›n süreklilik taﬂ›yan iﬂlerinde çal›ﬂt›r›l›rken, iﬂ akitleri feshedilenler ise, daha sonra di¤er projeler kapsam›nda yüklenici
kadrolu iﬂçiler olarak, yeniden ayn› Daire Baﬂkanl›¤›nda çal›ﬂt›r›lm›ﬂlard›r.
Baz› yabanc› uyruklu kiﬂiler de, bu kapsamda mevcut hiçbir düzenlemeye dayanmayan bir biçimde ve çok yüksek ücretlerle çal›ﬂt›r›lm›ﬂlard›r (BOTAﬁ içinde huzursuzluklara, çat›ﬂmalar, intihar olaylar›na neden olarak gösterilmektedir.).
Örne¤in;
- Bernard Krohn; kendi beyan›ndan hareketle makine mühendisi oldu¤u bilinen, e¤itimi ve deneyimi konusunda kurumda resmi bir belgeye rastlanmayan
bu uygulamada ilgili ﬂah›s, önce ayda 14 bin dolar ücretle 1 y›l süreyle dan›ﬂman olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Daha sonra DSA Baﬂkan Yard›mc›s› görevine atanarak, 18 bin dolar/ay ücretle çal›ﬂt›r›lm›ﬂ ve 31.12.2005 tarihinden sonra ise bu
kiﬂiyle, ayn› ücretle Dan›ﬂmanl›k Sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r.
- Kristofer Graham Weatherley; makine mühendisi olan bu kiﬂi, 05.03.2004-
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30.11.2005 döneminde, 8 bin dolar ayl›k ücretle Gaz Türbini Kontrol Sistemleri Dan›ﬂman› olarak görevlendirilmiﬂtir. Ancak, BTC projesinde gaz türbini olmad›¤› gibi ilgili kiﬂinin, zaten bu dönemde ‹stanbul ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nde bulundu¤u müfettiﬂlerce yap›lan inceleme ve soruﬂturmalarda tespit edilmiﬂtir.
Di¤er yandan, BTC projesi kapsam›nda, çok say›da sözleﬂmeyle çeﬂitli hizmetler sat›n al›nm›ﬂt›r. 57 hizmet sözleﬂmesinin parasal de¤eri,
139.324.447 dolar olup, yap›lan denetimlerde çok say›da usulsüzlük saptanm›ﬂt›r.
BTC Projesi’ne iliﬂkin ‹nceleme ve Soruﬂturma Raporlar›nda sorumluluk do¤uran
konular, özetle ﬂöyle belirtilmektedir:
- BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü’nün arazi ediniminde; meydana gelen zaman ve
para etkisinin yap›m yüklenicileriyle görüﬂmelerden sonra ek sözleﬂme imzalanmas› karar› bulunmas›na karﬂ›n BTC Direktörlü¤ü, BOTAﬁ’a sormadan
sözleﬂme bedellerini de¤iﬂtirmiﬂ ve harcama yetkisi s›n›rlar›n› aﬂarak, yüklenicilere 23,6 milyon dolar ek ödeme yapm›ﬂt›r.
- BOTAﬁ’›n projeye iliﬂkin olarak, tüm sat›n alma iﬂlemlerinde kullanaca¤› bir
ihale yönetmeli¤i bulunmamaktad›r.
- Anahtar Teslimi Anlaﬂmas›’nda de¤iﬂiklik yapma yetkisi, BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü’nde olmas›na ra¤men, MEP Kat›l›mc›lar›n›n de¤iﬂiklik talepleri Genel
Müdürlü¤ün bilgisi d›ﬂ›nda, Proje Direktörü ve Sözleﬂmeler Daire Baﬂkan› taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
- Detay Mühendislik kapsam›nda olan ÇED çal›ﬂmas›, bu kapsamdan ç›kart›larak daha yüksek bir bedelle iki ayr› firmaya verilmiﬂtir. Yine bu kapsamda
olan arazi ve güzergâh iﬂleri, baﬂka bir firmaya verilmiﬂtir. Bu kapsamda eksik
b›rak›lan iﬂler için, mevcut sözleﬂme tutar› artt›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, Temel
Mühendislik hakediﬂlerinden bu tutarlar düﬂürülmüﬂtür.
- ‹nﬂaat ve terminal deniz kesimi için ön yeterlilik alan baz› firmalar, BOTAﬁ
Yönetim Kurulu’na sunulan listeye konulmam›ﬂt›r.
- Boru hatt›ndan taﬂ›nacak ham petrolün kükürt de¤eri, yap›lan görüﬂmelerle
de¤iﬂtirilmiﬂ, ancak bu durum bilinmesine ra¤men zaman›nda de¤iﬂiklik bildi-
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riminde bulunulmamas› nedeniyle, MEP Kat›l›mc›lar› BOTAﬁ’›n ek ödeme talebini reddetmiﬂlerdir.
- Detay Mühendislik çal›ﬂmalar› zaman›nda tamamlanmad›¤› için, ihale aﬂamas›nda ya da sonradan kapsama giren baz› iﬂ kalemlerinin bedelleri, sözleﬂmedeki fiyatlardan oldukça yüksek tutarlarda olmuﬂtur.
- 2 y›ll›k iﬂletme dönemine ait malzeme yedeklerinin al›m› ihale kapsam›nda
oldu¤u halde, Yönetim Kurulu Karar› olmadan ihale kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yukar›da belirtilen konular, gerek BOTAﬁ Teftiﬂ Kurulu (20.12.2003) gerekse
ETKB Teftiﬂ Kurulu (20.09.2004) inceleme ve soruﬂturma raporlar›nda ortak tespitler olarak yer almaktad›r. Ancak gere¤inin yap›lmad›¤›, 06.09.2006 tarihli T.C.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu Raporu’ndan anlaﬂ›lmaktad›r.
- Ev Sahibi Ülke Anlaﬂmas› ayr›nt›l› kurallar içermektedir. Ancak, hatt›n geçti¤i güzergahlarda yerel otoritelere hiçbir inisiyatif tan›mamaktad›r (Yerel halk›n
olumsuz etkilenmeleri göz ard› edilmektedir).
Hem ESA’da hem de ‹A’ndaki sorumluluk ve yükümlülükler, ülkemiz aleyhine
dengesizlikler bulundurmaktad›r. Türkiye bölümünün bütün iﬂletme riskleri,
BIL’in üzerindedir (Yani BOTAﬁ’dad›r).
- MEP Kat›l›mc›lar›n›n ham petrol vermelerini engelleyen her durum, bunda
kat›l›mc›lar›n pay›n›n olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, “zorunlu neden” oluﬂtururken Türkiye için, zorunlu nedenler son derece s›n›rl› tutulmuﬂtur.
- Boru hatt›n›n korunmas›, insan sa¤l›¤› ve çevrenin güvenli¤i gibi konularda
MEP Kat›l›mc›lar›n›n, hemen hemen hiçbir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
- Türkiye’nin baﬂ›ndan itibaren bu projeye karﬂ› duydu¤u büyük istek, anlaﬂma
sürecinde konumunu zay›flatm›ﬂt›r.
‹ﬂletme ücretinin; taﬂ›nan ham petrolün piyasa fiyat›na endeksli bir formül yerine, sabit ücret olarak belirlenmesi bu zafiyetten kaynaklanmaktad›r.
Mevcut petrol fiyatlar› düzeyi ve belirtilen iﬂletme riskleri karﬂ›s›nda; 0,35 dolar/varil olan iﬂletme ücreti, çok düﬂük kalmaktad›r.
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- Ceyhan’da verilecek olan liman hizmetlerine iliﬂkin ücret konusu, iﬂletme anlaﬂmas›nda aç›kça kurala ba¤lanmam›ﬂt›r. Bu durum, BIL’in 40 y›l boyunca elde edebilece¤i 1,5–2 milyar dolar seviyesindeki gelirin gerçekleﬂmesini riskli
hale getirmektedir. ‹ﬂletme faaliyetinden kâr edilmesi zor görünmektedir.
- Denetleme raporlar›na göre; 31.12.2005 tarihi itibariyle, Projede BTC
Co.’nun sa¤lad›¤› bütçe d›ﬂ›nda, 318 milyon dolar tutar›nda yabanc› kaynak
kullan›lm›ﬂt›r.
Bunun 151 milyon dolar› BTC Co.’dan, 111 milyon dolar› BOTAﬁ’›n di¤er kaynaklar›ndan ve 56 milyon dolarl›k k›sm› da di¤er borç ve yükümlülüklerden
oluﬂmaktad›r. Bu durumda 111 milyon dolarl›k iç kaynaktan baﬂka BTC’nin,
207 milyon dolar tutar›nda d›ﬂ borcu bulunmaktad›r.
Buna karﬂ›l›k, tamam›n›n paraya çevrilebilme yetene¤i tart›ﬂmal› olan 140 milyon dolar varl›¤› bulunmaktad›r.
- Hizmet al›mlar›yla ilgili olarak, yap›lan sözleﬂmelerin pek ço¤u gerçek ihtiyaca dayanmamaktad›r.
- Sözleﬂme kapsamlar›, nedensiz olarak artt›r›lm›ﬂ ve süreleri uzat›lm›ﬂt›r.
- Ödemeler, yöntemine uygun kan›tlay›c› belgelere dayanmamaktad›r. Kabul
iﬂlemleri yap›lmam›ﬂt›r. Hizmet fiyatlar›, hiçbir rayice uygun de¤ildir.
- Baﬂbakanl›k YDK taraf›ndan yap›lan incelemeler sonucunda saptanan hususlar ve öneriler, yerine getirilmemiﬂtir.
- Güzergâh üzerindeki illerin yöneticileriyle, iletiﬂim kurulmam›ﬂ, buralardaki
tesislere verilen çeﬂitli zararlar giderilmemiﬂtir.

5.BÖLÜM

BOTAﬁ’TA ‹ST‹HDAM
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BOTAﬁ’ta kapsam d›ﬂ›, kapsam içi, özel güvenlik personeli ve geçici iﬂçi olmak
üzere 4 farkl› statüde personel çal›ﬂmaktad›r.
BOTAﬁ; bir K‹T olmakla birlikte, 399 Say›l› KHK’nin Ek–1 say›l› cetvelinde yer almad›¤›ndan personel rejimi aç›s›ndan, 399 Say›l› KHK’nin geçici 9. maddesi uyar›nca ‹ﬂ Yasas› kurallar›na tabidir. Çal›ﬂma iliﬂkileri; Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi (T‹S) ve
Kapsam D›ﬂ› Personel Yönetmeli¤i ile düzenlenmektedir.
- Kapsam D›ﬂ› Personel; nitelikleri Kapsam D›ﬂ› Personel Yönetmeli¤inde tan›mlanan ve özlük haklar› aç›s›ndan iﬂyeri toplu iﬂ sözleﬂmesi d›ﬂ›nda tutulan personeldir.
- Kapsam ‹çi Personel; özlük haklar› toplu iﬂ sözleﬂmeleriyle belirlenen çal›ﬂanlard›r.
- Geçici ‹ﬂçiler; her y›l ç›kar›lan Yat›r›m Finansman Kararnameleri’ndeki kurallar
uyar›nca ve Hazine Müsteﬂarl›¤›’ndan adam/ay esas›na göre al›nan izinlerle çal›ﬂt›r›lan, geçici süreli iﬂçilerdir. Her y›l 11 ay çal›ﬂt›r›lmaktad›rlar.
BOTAﬁ’ta çal›ﬂan geçici iﬂçiler, 1999 y›l›nda tasfiye edilen BOTAﬁ’›n iﬂtiraklerinden olan PETGAZ’da çal›ﬂanlard›r. Bunlar sendika üyesi olup, T‹S’ten yararlanmaktad›rlar.
- Özel Güvenlik Personeli; 5188 Say›l› Yasa do¤rultusunda sadece güvenlik hizmetlerinde çal›ﬂmak üzere iﬂe al›nan, silah taﬂ›ma yetkisine sahip personeldir.
Personel statülerine iliﬂkin düzenlemeler ve sorunlar
- Kapsam d›ﬂ› personel hakk›nda ilk düzenlemeye; Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 418 Say›l› KHK’de yer verilmiﬂtir. Daha sonra ç›kar›lan 527 Say›l› KHK
ve 4046 Say›l› Özelleﬂtirme Yasas›’nda, “kapsam d›ﬂ› personel” kavram› yeniden
düzenlenmiﬂtir.
Kapsam d›ﬂ› statüde çal›ﬂanlar, ‹ﬂ Yasas›’na tabi olmalar›na karﬂ›n haklar›nda
kamu personeli hukuku ilkeleri uygulanmaktad›r. Kapsam içi personel hakk›nda
ise, ‹ﬂ Yasas› kurallar› geçerlidir.
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BOTAﬁ’›n, 07.06.2001 tarih ve 24425 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Kapsam D›ﬂ› Personel Yönetmeli¤i’nde;
- Üniversite mezunlar› (2 y›ll›k dâhil) kapsam d›ﬂ›, di¤erleri kapsam içi say›larak görev ünvanlar› belirlenmiﬂtir.
Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesinden önce kapsam d›ﬂ› statüye al›nm›ﬂ lise
mezunu çal›ﬂanlar›n edinilmiﬂ haklar›, “ﬁahsa ba¤l› kadro” biçiminde korunmuﬂtur.
Ayr›ca, 4046 Say›l› Özelleﬂtirme Yasas› gere¤ince; özelleﬂtirilen kuruluﬂlarda
kapsam d›ﬂ› statüde çal›ﬂmakta olup, BOTAﬁ’a nakil yoluyla gelen ancak,
esasen söz konusu yönetmelikteki koﬂullar› taﬂ›mayan personel de (edinilmiﬂ
haklar› gere¤i) kapsam d›ﬂ› statüsüne al›nm›ﬂlard›r. Böylece fiili durum, Yönetmelikle öngörülenden farkl› hale gelmiﬂtir.
- 29.09.2004 tarih ve 25598 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yönetmelik
de¤iﬂikli¤i ile, kapsam d›ﬂ› olma koﬂullar› (hizmet süresi-ö¤renim) de¤iﬂtirilmiﬂ; buna ba¤l› olarak da baz› görevliler, (129 kiﬂi) 05.11.2004 tarih ve 459
Say›l› Yönetim Kurulu Karar› ile kapsam d›ﬂ› statüden kapsam içi statüye al›nm›ﬂlard›r. Bunlar; Amir, Sivil Savunma Amiri, Araﬂt›rmac› gibi ﬂahsa ba¤l› kadrolarda çal›ﬂanlar ile Özel Büro Sekreteri, Memur gibi (kapsam d›ﬂ›) ünvanlarda çal›ﬂanlard›r (bunlar›n kadrolar› büro sorumlusu kadrosuna dönüﬂtürülmüﬂtür).
Söz konusu Yönetmelik’te; kapsam d›ﬂ› olarak öngörülmeyen lise, lise dengi
ve lise düzeyinin alt›nda tahsilli kapsam d›ﬂ› statüde bulunan çal›ﬂanlar, kapsam içine geçirilerek, ö¤renim ve deneyimlerine uygun ünvanlara atanm›ﬂlard›r. Bunlar›n, Kapsam D›ﬂ› Personel Yönetmeli¤i’nde en son de¤iﬂikli¤in yay›mland›¤› (29.09.2004) tarihten önce almakta olduklar›, kapsam d›ﬂ› statülerindeki ç›plak ücretleri ile makam ve sorumluluk tazminatlar›n›n toplam›n›n,
kapsam içi statüsündeki ç›plak ücretleri olarak kabul edilmesi ve e¤itim durumlar›na göre T‹S’de öngörülen Tahsil Primlerinin ödenmesiyle, özlük haklar›nda
uygulama eﬂitli¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ancak, bu yönetmelik de¤iﬂikli¤inin yürütülmesi, Dan›ﬂtay ‹DD Kurulu’nun
22.09.2005 tarih ve 2005/465 Say›l› Karar› ile durdurulmuﬂtur.
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01.02.2006 tarih ve 26067 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan yeni bir yönetmelik de¤iﬂikli¤i ile kapsam içine al›nan personel, yeniden kapsam d›ﬂ›na al›nm›ﬂt›r. Söz konusu bu çal›ﬂanlar kapsam d›ﬂ› statülerini, edinilmiﬂ hak olarak
(ﬁahsa ba¤l› kadro biçiminde) sürdürmektedirler.
- Kapsam içi personelin özlük haklar›; Petrol-‹ﬂ Sendikas›’yla imzalanm›ﬂ olan
yürürlükteki, 15. Dönem ‹ﬂ Yeri Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi (01.01.2005–31.12.2006)
ile düzenlenmiﬂtir.
Çizelge-15 : Çal›ﬂanlar›n Statüsüne Göre Da¤›l›m›
ÇALIﬁMA
B‹R‹MLER‹/ÜN‹TELER

ÇALIﬁANLARIN STATÜLER‹
Kapsam D›ﬂ›
Personel

Kapsam ‹çi
Personel

Genel Müdürlük

402

292

Do¤al Gaz ‹ﬂletme
Direktörlü¤ü

217

Petrol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü
Dörtyol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü

Özel Güvenlik
Personeli

Toplam

(%)

29

723

27

600

300

1.117

41

56

361

191

608

22

18

187

51

256

9

TOPLAM

693

1.440

571

2.704

100

(%)

25,6

53,3

21,1

100,0

Kaynak: BOTAﬁ

BOTAﬁ’ta, 31.12.2005 tarihi itibariyle; 693 kapsam d›ﬂ›, 1.140 kapsam içi ve 571
kiﬂi özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 2704 kiﬂi istihdam edilmektedir.
Çal›ﬂanlar›n yar›dan fazlas› (%53,3’ü) kapsam içi, yaklaﬂ›k dörtte biri (%25,6)
kapsam d›ﬂ› ve %21,1’i ise özel güvenlik personeli statüsündedir.
Toplam 2.704 çal›ﬂan›n, %41’i Do¤al Gaz ‹ﬂletme Direktörlü¤ü’nde, %27’si Genel Müdürlükte, %22’si Petrol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nde ve %9 oran›ndaki k›sm› ise,
Dörtyol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂmaktad›r.
‹ﬂletme faaliyetlerinin yürütüldü¤ü birimlerde çal›ﬂan kapsam d›ﬂ› personel oran›
%42 iken, Genel Müdürlükte, %58 gibi yüksek bir oranda kapsam d›ﬂ› personel
bulunmaktad›r. Kapsam içi personelin yaklaﬂ›k %80’i iﬂletme faaliyetlerinde,
%20’lik bölümü ise Genel Müdürlükte istihdam edilmektedir.
YDK Raporlar›nda; ‹ﬂletme faaliyetlerinin yürütüldü¤ü ünitelerde, nitelikli iﬂgücünün yetersizli¤i sürekli olarak uyar› konusu olmaktad›r.
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Çizelge-16 : Çal›ﬂanlar›n Hizmet Sürelerine Göre Da¤›l›m›
H‹ZMET SÜRELER‹

ÇALIﬁANLAR

(%)

1-5 Y›l

367

13,6

6-10 Y›l

641

23,7

11-15 Y›l

857

31,7

16-20 Y›l

620

22,9

21-25 Y›l

143

5,3

26-30 Y›l

75

2,8

1

0,03

2.704

100,0

30 y›l ve üzeri
TOPLAM
Kaynak: BOTAﬁ

BOTAﬁ’ta çal›ﬂanlar›n, hizmet süreleri incelendi¤inde; toplam 2.704 kiﬂinin
%37,3’ünün hizmet süreleri 1–10 y›l aras›nda, %54,6’s›n›n hizmet süresi 14–20
y›l, hizmet süreleri 21–30 y›l aras›nda olanlar ise %8,1 oran›ndad›r. Toplam çal›ﬂanlar›n, yar›s›ndan fazlas›n›n hizmet süresi 10 ile 20 y›l aras›ndad›r.
Çal›ﬂanlar›n ö¤renim durumlar›na göre da¤›l›m› ise; %39’u lise ve dengi ve meslek lisesi, %32’si yüksek ö¤renime sahip, %13’ü ortaokul ve %7’si ise ilk okul mezunudur.
Kapsam içi personelin ise yaklaﬂ›k, %70’i lise, meslek lisesi ve yüksek ö¤renim
mezunlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Personel Hareketleri
Çizelge-17 : Y›llara Göre Çal›ﬂanlar›n Giriﬂ-Ç›k›ﬂlar›
ÇALIﬁANLAR
YILLAR

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Y›l Baﬂ›nda
Mevcut Say›

2.340
2.469
2.540
2.920
2.903
2.721

Y›l ‹çi Giren
Say›s›

151
174
563*
70***
31
35

Y›l ‹çi Ç›kan
Say›s›

22
103
183**
87
213
52

Y›l Sonu
Mevcut Say›

2.469
2.540
2.920
2.903
2.721
2.704

Kaynak: BOTAﬁ
(*) Daimi iﬂçi kadrosuna al›nan 522 kiﬂi y›l içinde girene dahil edilmiﬂtir.
(**) Y›l içinde 59 kiﬂi iﬂten ayr›lm›ﬂ olup, Bursagaz ve Eskiﬂehirgaz’a kadrolar› ile birlikte devredilen
personel (124 kiﬂi) y›l içi ç›kanlarda gösterilmiﬂtir.
(***) Daimi iﬂçi kadrosuna al›nan 56 kiﬂi, y›l iiçi girenlerde gösterilmiﬂtir.
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Geçici ‹ﬂçilerin Daimi Kadroya Al›nmas›
2002 y›l›nda Türk-‹ﬂ ve hükümet yetkilileri aras›nda imzalanan, 03.05.2002 tarihli protokole dayanarak, geçici iﬂçilerin önemli bir bölümü sürekli iﬂçi kadrosuna
al›nm›ﬂt›r. Protokole göre; daimi kadroya al›nacak iﬂçilerin; kurum d›ﬂ›nda geçici
görevde olmamas›, 50 yaﬂ›n› aﬂm›ﬂ ve emeklilik hakk›n› elde etmiﬂ olmamas› gerekmektedir.
Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n izni ile 2002 y›l›nda, protokoldeki koﬂullar› taﬂ›yan 522 iﬂçi, 2003 y›l›nda 56 iﬂçi daimi kadroya al›nm›ﬂt›r. BOTAﬁ’ta, 31.03.2005 tarihi itibariyle 25 geçici iﬂçi bulunmaktad›r. Çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan, bu
geçici iﬂçilerin de kadroya al›nmas› gerekmektedir.
Özel Güvenlik Hizmetleri ve Çal›ﬂanlar
BOTAﬁ’›n, geniﬂ alanlara yay›lm›ﬂ ve önemli bir bölümü yerleﬂim yerlerinden
uzakta bulunan çeﬂitli yeralt› ve yer üstü düzenekleri bulunmaktad›r.
Söz konusu tesislerin güvenli¤inin sa¤lanmas›; ülke ekonomisi ve güvenli¤inin
yan›nda, insan yaﬂam›n›n ve do¤al çevrenin korunmas› bak›m›ndan da büyük bir
önem taﬂ›maktad›r.
BOTAﬁ, Jandarma Genel Komutanl›¤› ile imzalad›¤› koruma protokolleri çerçevesinde; karakollar kurmakta ve Jandarma Komutanl›¤› da buralarda birlik konuﬂland›rmaktad›r.
Irak-Türkiye hatt›nda 21, ‹ran-Türkiye hatt›nda 8 tane karakol bulunmakta, BTC
hatt›nda, Posof-Erzurum aras›nda 2 ve Sivas-Ceyhan aras›nda 3 olmak üzere 5
tane karakol inﬂaat› sürmektedir.
Baz› bölgelerde Jandarma emrinde boru hatt› gözcüleri bulunmaktad›r. BOTAﬁ,
bu hat gözcülerine ücret ödemekte ve Ba¤-Kur primlerini yat›rmaktad›r.
BOTAﬁ’›n özel güvenlik görevlileri, 8’er saatlik 3 vardiya halinde ve silahl› olarak
nöbet hizmeti vermektedirler.
Ancak, 2005 y›l› itibariyle BOTAﬁ’ta 1.440 kapsam içi, 693 kiﬂi kapsam d›ﬂ› olmak üzere 2.704 kiﬂi daimi kadrolu çal›ﬂmakta iken, istihdam edilen özel güven-
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lik görevlisi say›s› 571’dir. Buna göre BOTAﬁ’ta, her 5 çal›ﬂandan biri güvenlik
hizmetinin sa¤lanmas› için istihdam edilmektedir. ‹ﬂletme/yat›r›m gibi fonksiyonel
faaliyetlerde ise, 2.133 personel istihdam edilmektedir.
BOTAﬁ’ta ihtiyaç olarak talep edilecek güvenlik görevlisi personelinin atanmas›
için, izin talep edilirken kurumun, norm kadro çal›ﬂmalar›yla birlikte de¤erlendirilmelidir.
Di¤er yandan; BOTAﬁ’›n müteahhit s›fat›yla yap›m›n› üstlendi¤i BTCHPBH projesinde istihdam edilen personelin; görev, yetki, sorumluluk, nitelik ve iﬂe alma
usulleri ile ücret tespiti konular›n› düzenleyen, bir iç mevzuat oluﬂturulmam›ﬂt›r.
BTC Co. ve BIL, personel istihdam›nda inisiyatif kullanarak keyfi uygulamalar yapabilmektedir. Ayr›ca, proje kapsam›nda iﬂe al›nm›ﬂ olmakla birlikte bir k›s›m personelin, BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü ve ETKB’de çal›ﬂt›r›ld›¤› yap›lan denetimlerle
tespit edilmiﬂtir.

6.BÖLÜM

BOTAﬁ’IN MAL‹ DURUMU
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1. Genel Durum
BOTAﬁ’ta Genel Müdürlük, taﬂra müdürlükleri ve BTC Direktörlü¤ü ayr› muhasebe sistemlerine sahip olup, Genel Müdürlü¤ün, taﬂra birimleri üzerinde denetimi
bulunmamaktad›r. Taﬂradan gönderilen ayl›k mizanlar ve bilgiler, incelenmeden
konsolide edilmektedir.
Muhasebe sisteminin bu yap›s›yla, hataya aç›k oldu¤u ve bunlar›n giderilmesine
yönelik bir mekanizma da oluﬂturulmam›ﬂt›r.
02.05.2001 tarih ve 4646 say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas›’n›n geçici 2. maddesi
uyar›nca, BOTAﬁ’›n do¤al gaz piyasas›ndaki iletim, depolama, sat›ﬂ, ithalat faaliyetlerine iliﬂkin muhasebe ayr›ﬂ›m›n›n, haz›rl›k dönemi sonundan itibaren, 12 ay
içerisinde gerçekleﬂtirilmesi gerekmektedir. Ayn› yasan›n geçici 1. maddesinde;
haz›rl›k dönemi, yasan›n yay›m tarihinden itibaren 12 ay olarak belirlenmiﬂ; Bakanlar Kurulu’nun süreyi 6 ay uzatabilece¤i öngörülmüﬂtür. Buna göre, 2002 y›l›
sonuna kadar yap›lmas› gereken düzenleme uyar›nca faaliyetlerin, kay›tlarda bütün unsurlar›yla ayr›ﬂt›r›lmas› gerekirken, uygulamada sat›ﬂlar›n maliyetiyle ilgili
bölümde ayr›ﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r.
Has›lat, müﬂterilere faturalama ve genel yönetim giderleri gibi, giderler aç›s›ndan
bir ayr›ma gidilmemiﬂtir.
Ayr›ca sat›ﬂlar›n maliyetine yönelik ayr›mda da, genel giderlerden yap›lan da¤›t›m için faaliyetin türüne göre bir ölçüt belirlenmemiﬂtir.
A) Bilânço Analizi
Çizelge-18 : 2001-2005 Dönemi Özet Bilanço

(bin YTL)

2001

2002

2003

Dönen Varl›klar

1.652.967

2.949.955

4.393.652

5.222.571

6.400.684

Duran Varl›klar

1.575.511

1.900.168

2.047.210

1.835.336

2.008.578

AKT‹F TOPLAMI

3.228.477

4.850.123

6.440.862

7.057.907

8.409.262

1.641.121

1.476.569

2.534.278

3.467.453

4.376.923

768.265

718.264

475.459

473.670

383.277

819.092

2.655.290

3.431.125

3.116.784

3.649.062

3.228.477

4.850.123

6.440.862

7.057.907

8.409.262

K›sa Vadeli
Yabanc› Kaynaklar
Uzun Vadeli
Yabanc› Kaynaklar
Öz Sermaye
PAS‹F TOPLAMI
Kaynak: BOTAﬁ

2004

2005
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a) Aktif Yap›s›
Özet bilânçodan da görüldü¤ü gibi aktifler, 2001–2005 dönemi içinde sürekli art›ﬂ göstermiﬂtir. Aktif toplam›, 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre %50 artarken, art›ﬂ oran›, 2003’te %30, 2004’te %10, 2005 y›l›nda ise %19 olmuﬂtur.
BOTAﬁ’›n aktif yap›s› içinde dönen varl›klar, a¤›rl›kl›d›r. 2001 y›l›nda dönen varl›klar›n toplam aktifler içindeki pay›, %51 iken, 2005’te bu oran, %76’ya yükselmiﬂtir.
Dönen varl›klar›n büyük ço¤unlu¤u, ticari alacaklar ve y›llara göre yay›lm›ﬂ inﬂaat maliyetlerinden oluﬂmaktad›r. 2001 y›l›nda ticari alacaklar, dönen varl›klar toplam›nda %82 paya sahip iken, 2002 y›l›nda, %57’ye düﬂmüﬂtür. 2003 y›l›ndan
sonra ticari alacaklar›n a¤›rl›¤›nda, önemli bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂ ancak, BTC Projesi’nin yap›m›na geçilmesiyle inﬂaat maliyetlerinde art›ﬂ olmuﬂtur. 2003 y›l›nda
ticari alacaklar ve y›llara yay›lm›ﬂ inﬂaat maliyetleri, dönen varl›klar›n; %75’i,
2004’te %89’u ve 2005 y›l› sonunda ise, %96’s› olmuﬂtur.
- Ticari Alacaklar
BOTAﬁ’›n ticari alacaklar›; do¤al gaz ve LNG sat›ﬂ› yap›lan, petrol taﬂ›ma hizmeti verilen ve BTC projesi nedeniyle, anahtar teslim yüklenicilik hizmeti verenlere
olan alacaklar› kapsamaktad›r.
Öte yandan, BOTAﬁ’›n kay›tlarda yer almayan 2 önemli alaca¤› da bulunmaktad›r. Birisi, Türkiye-Irak HPBH nedeniyle Irak’tan, 2005 y›l› sonu itibariyle 618 milyon dolar; ikincisi de 1. Körfez Savaﬂ› nedeniyle BM’den, 122 milyon dolar olmak
üzere, toplam 740 milyon dolard›r.
BOTAﬁ’›n ticari alacaklar›, her y›l giderek artmaktad›r. Ticari alacaklar toplam›,
2002 y›l›nda bir önceki y›la göre; %26,5 artarken, 2003’te art›ﬂ oran›, %46,3,
2004’te %3,4 ve 2005 y›l› sonunda art›ﬂ oran›, %37,7 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Ticari alacaklar›n çok büyük bir bölümü, vadesinde tahsil edilememiﬂ alacaklard›r. Bunlar, Di¤er Ticari Alacaklar ve ﬁüpheli Ticari Alacaklardan oluﬂmaktad›r.
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Çizelge-19: Ticari Alacaklar›n Y›llara Göre Da¤›l›m›
2001

ALACAKLAR
Al›c›lar

2004

2005

675.645

820.947

963.894

1.451.647

-

-

1.000

-

-

24.975

35.079

54.847

33.977

30.738

886.921

972.327

1.587.692

1.550.529

2.052.575

390.957

285.206

286.496

280.215

299.078

- 390.957

- 285.206

- 286.496

- 280.215

- 299.078

1.352.308

1.683.051

2.464.486

2.548.400

3.534.960

Verilen Depozito ve
Teminatlar
Di¤er Ticari
Alacaklar

TOPLAM

2003

440.412

Alacak Senetleri

ﬁüpheli Ticari
Alacaklar
ﬁüpheli Ticari
Alacak Karﬂ›l›¤›

2002

(bin YTL)

Kaynak: BOTAﬁ

Çizelge-20 de görüldü¤ü gibi; tahsil edilemeyen alacaklar›n, 2.355 milyon YTL’lik
k›sm› anapara, 4.846 milyon YTL faiz olmak üzere toplam, 7.156 milyon YTL de¤erine ulaﬂm›ﬂt›r. (5.319 milyon dolar)
Çizelge-20: Tahsil Edilemeyen Alacaklar›n Kurumlara Göre Da¤›l›m›

KURUM
EÜAﬁ-HEAﬁ

ALACAK
ANAPARA

FA‹Z

TOPLAM
ALACAK

TOPLAM
(B‹N $)

(bin YTL)
PAYLAR
(%)

1.861.274

4.665.535

6.526.809

4.821.103

90,6

EGO

314.824

157.220

427.043

348.680

6,6

‹ZGAZ

102.895

1.888

104.782

77.399

1,5

20.927

1.421

22.349

15.508

0,1

TÜGSAﬁ
Y‹D + Y‹
D‹⁄ER
TOPLAM

340

7.458

7.797

5.759

0,3

54.993

12.533

67.525

49.878

1,0

2.355.252

4.846.054

7.156.306

5.319.328

100,0

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma

Söz konusu alacaklar›n, büyük bir bölümü K‹T’ler ve yerel yönetimlere aittir. Bu
iki grubun tahsil edilemeyen toplam alacaklar içindeki a¤›rl›¤›, %99 oran›ndad›r.
Elektrik Üretim A.ﬁ. (EÜAﬁ) ve Hamitabat Elektrik A.ﬁ. (HEAﬁ), %90,6 a¤›rl›kla
ilk s›rada yer almaktad›r. Bunu, %6,6 ile EGO izlemektedir.
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Duran varl›klar›n, tamam›na yak›n› maddi duran varl›klard›r. Ticari alacaklar›n tamam›, verilen depozito ve teminatlardan oluﬂmaktad›r. 2001–2005 döneminde,
Uzun Vadeli Ticari Alacaklarda, önemli art›ﬂlar olmuﬂtur. BOTAﬁ’›n 2005 y›l›nda,
BTC Co.’dan 65,6 milyon YTL, BIL’den ise 20,1 milyon YTL de¤erinde alaca¤›
bulunmaktad›r.
b) BOTAﬁ’›n kaynaklar›
BOTAﬁ’›n 2001-2005 dönemi kaynak yap›s› incelendi¤inde; 4.377 milyon YTL k›sa vadeli, 3.649 milyon YTL, öz sermaye ve 0,4 milyon YTL uzun vadeli olmak
üzere, toplam 8.409 milyon YTL kayna¤› bulunmaktad›r.
Çizelge-21 : Kaynaklar›n Y›llara Göre A¤›rl›klar›
KAYNAKLAR

2001

2002

2003

(%)
2004

2005

21

3

Uzun Vadeli Borçlar

24

15

4

7

5

Öz Sermaye

25

55

44

44

43

K›sa Vadeli Borçlar

39

49

52

Kaynak: Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma

Toplam kaynaklar içinde; k›sa vadeli borçlar›n a¤›rl›¤›, 2001 y›l›nda %51 iken,
2002’de bu oran, %30’a düﬂmüﬂ ancak, sonraki y›llarda yeniden artarak 2005 y›l›nda, 2001 y›l› düzeyine gelmiﬂtir. Öz sermaye a¤›rl›¤› ise, 2001 y›l›nda %25
iken, 2002’de %100’ün üzerinde art›ﬂ göstermiﬂ, izleyen y›llarda ise bu oran ortalama, %43,7 düzeyinde seyretmektedir.
2001-2005 döneminde k›sa vadeli yabanc› kaynaklarda görülen en önemli de¤iﬂiklik; BTC projesi nedeniyle, BTC Co.’nun aktard›¤› kaynaklard›r. Bunlar, 2003
y›l›ndan itibaren en önemli k›sa vadeli kaynak haline gelmiﬂtir. Di¤er önemli k›sa
vadeli yabanc› kaynaklar ise, mali borçlar ve ticari borçlard›r.
BOTAﬁ’›n içinde bulundu¤u ekonomik krizin nedenlerini sa¤l›kl› analiz edebilmek
için, Ticari Borçlar üzerinde durmakta yarar bulunmaktad›r.
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- Mali Borçlar
Mali borçlar; k›sa vadeli kredilerle uzun vadeli kredilerin, k›sa vadede ödenecek
anapara ve faizlerinden oluﬂmaktad›r. Denetleme Raporlar›na göre;
- 2001 y›l›nda BOTAﬁ, yo¤un bir biçimde k›sa vadeli banka kredilerinden yararlanm›ﬂt›r (gecelik ya da çok k›sa süreli). Al›nan ve kapat›lan kredilerin toplam›, 16.224 milyon YTL’ye (16,2 katrilyon TL) ulaﬂm›ﬂt›r.
2001 y›l›, genel ekonomik krizin yaﬂand›¤› y›l olmakla birlikte; k›sa dönem kredi kullanma ihtiyac› ekonomik krizin etkisi yan›nda, özellikle do¤al gaz al›m
ödemeleri için, gereken para ihtiyac›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Bu dönemde çok
say›da do¤al gaz müﬂterisi, yükümlülüklerini yerine getirmedi¤inden, BOTAﬁ’a para ak›ﬂ› bozulmuﬂtur. 2005 y›l› baﬂ›nda; Vak›fbank A.ﬁ.’den 187 milyon YTL tutar›nda spot kredi kullan›lm›ﬂ, y›l sonunda bu borç, 103 milyon
YTL’ye düﬂmüﬂtür. Ancak daha sonra da kredi kullan›m› artm›ﬂ olup, May›s
2006 baﬂ›nda, 885 milyon YTL’ye yükselmiﬂtir.
Bu, BOTAﬁ’›n kaynak ihtiyac›n›n sürekli artt›¤›n› ve mevcut faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan durumun ise, bu ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yeterli olmad›¤›n›
göstermektedir.
Yap›lan projeksiyonlara göre; alacaklar›n tahsilinde mevcut durumun sürmesi
halinde BOTAﬁ’›n, iﬂletme finansman› için kulland›¤› kredilerin, y›l sonunda
(2005 y›l›), 1,7 milyar YTL’ye ulaﬂabilece¤i beklenmektedir.
- Tamam› Hazine garantili veya Hazine devirli olan yabanc› kaynakl› krediler,
genellikle yat›r›mlar›n finansman› için, al›nan uzun vadeli yabanc› kaynaklard›r.
Çizelge-22 :Y›llara Göre Uzun Vadeli Kredilerin De¤erleri
YABANCI KRED‹LER

2001

Uzun Vadeli Kredilerin
K.V. Anapara ve Borç
Taksitleri
Uzun Vadeli Krediler
TOPLAM
Kaynak: BOTAﬁ

2004

(Bin YTL)

2002

2003

2005

224.969

368.964

339.004

179.952

128.626

722.574
947.543

662.577
1.031.541

412.135
751.139

343.647
523.599

253.243
381.869
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2001–2005 döneminde; uzun vadeli yabanc› kredilerin toplam› ilk üç y›lda artarken, son iki y›lda (2004 ve 2005’de) önemli miktarlarda azalmalar olmuﬂtur.
Bu art›ﬂ ve azal›ﬂlarda; eylemli kredi iﬂlemleri yan›nda, kur de¤iﬂiklikleri de etkili
olmuﬂtur.
2001 ve 2002 y›llar›nda mali durumu kötüleﬂen BOTAﬁ, bu y›llara ait kredileri
ödeyemedi¤inden, bu krediler, Hazine’ye devredilmiﬂ ve daha sonra sermaye art›r›m›na mahsuben ödenmiﬂtir.
Yat›r›m kredilerinin toplam kaynaklar içindeki pay›, 2001 y›l›nda %29, 2002’de
%21, 2003’de %12, 2004’de %7 ve 2005 y›l›nda %5 oran›na düﬂmüﬂtür.
c) Öz Sermaye
BOTAﬁ’›n öz kaynaklar›, 2004 y›l› d›ﬂ›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Öz kaynaklar›n toplam kaynaklara oran›; 2001 y›l›nda %25, 2002’de %55, 2003’de %53, 2004’de
%44 ve 2005 y›l›nda %43 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2001 y›l›nda söz konusu pay en
düﬂük oranda iken, sonraki y›llarda sermayenin art›r›lmas› ile birlikte bu oran,
yükselmiﬂtir.
BOTAﬁ’›n ödenmiﬂ sermayesi, 1999 y›l›ndaki 150 milyon YTL’den 2002 y›l›nda
önce 750 milyon YTL’ye, sonra 1,3 milyar YTL’ye yükselmiﬂtir. Giderek art›r›lan
ödenmiﬂ sermayesi, 2005 y›l›nda 1.830 milyon YTL’ye yükselmiﬂtir.
Özetle, y›l sonu bilânçolar›na göre; BOTAﬁ’›n aktifleri, dönen varl›k a¤›rl›kl› olarak art›ﬂ göstermektedir. Do¤al gaz sat›ﬂ›ndan do¤an ticari alacaklar, %45 ile varl›klar›n en önemli kalemini oluﬂturmaktad›r. Tahsil edilemeyen alacaklar›n, büyük
bölümünün borçlular›, yerel yönetimlere ba¤l› kuruluﬂlar ve K‹T’lerdir.
Borç miktar› en yüksek olan EÜAﬁ ve HEAﬁ’a, uzun süredir gecikme faizi uygulanmamaktad›r. Gecikme faizi uyguland›¤›nda, 2005 y›l› sonu itibariyle tahsil edilemeyen alacaklar, 4,8 milyar YTL kadar daha artmaktad›r. Ayr›ca bunlar›n tahsilindeki zorluklar nedeniyle de tüm aktiflerin, yaklaﬂ›k %55’inin tahsil edilemeyen
alacaklardan oluﬂmas› söz konusu olacakt›r.
Ortaya ç›kan durum, do¤al gaz sat›ﬂ ve tahsilât iﬂlemlerinin, BOTAﬁ’›n mali yap›s›ndaki kritik önemini göstermektedir.
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Di¤er yandan, EÜAﬁ ve HEAﬁ’a yap›lan do¤al gaz sat›ﬂlar›, y›llard›r bir sözleﬂmeye ba¤l› olmadan sürdürüldü¤ü gibi, alacaklar›n da teminat› bulunmamaktad›r.
EGO’dan alacaklar da mali yap› için önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca Körfez Savaﬂ› nedeniyle Irak-Türkiye HPBH’n›n iﬂletilmesinde meydana gelen k›s›tl›l›klardan dolay›, BOTAﬁ’›n, 2005 y›l› sonu itibariyle Irak ve BM’den 740 milyon dolara ulaﬂan
alaca¤› bulunmaktad›r. Muhasebe kay›tlar›na yans›t›lmam›ﬂ olan bu alacak,
uluslararas› iliﬂkileri ilgilendirdi¤inden, BOTAﬁ’›n bunu tahsil edebilme ihtimali s›n›rl› düzeyde kalmaktad›r.
Alacaklar d›ﬂ›nda BOTAﬁ’›n en önemli varl›k kalemi, BTC Projesi ile ilgili harcamalardan oluﬂan y›llara yay›lm›ﬂ inﬂaat maliyetleridir. Proje bitti¤inde bu varl›k
kalemi, ortadan kalkacakt›r. 2005 y›l› sonu itibariyle proje harcamalar›na iliﬂkin
varl›k tutar›, 2.629 milyon YTL, projeye iliﬂkin hakediﬂlerin oluﬂturdu¤u kaynaklar›n toplam› ise, 2.353 milyon YTL’dir.
Yani, bu tarihte 276 milyon YTL tutar›ndaki proje harcamas›, baﬂka kaynaklardan
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Projenin tamamlanma aﬂamas›nda, BOTAﬁ’›n, anahtar teslim
yüklenicisi olarak, projenin sahibi BTC Co. ﬂirketiyle ve taﬂeron firmalarla karﬂ›l›kl› hakediﬂlerle ilgili de¤iﬂiklik ve/veya tazminat talepleri olacakt›r. Bu aﬂamada
elde edilecek kaynaklar veya ortaya ç›kacak taahhütler, proje yap›m iﬂinin, BOTAﬁ aç›s›ndan kâr veya zararla kapanmas›n› etkileyecektir.
c) Gelirler
BOTAﬁ’›n cirosu, çizelge-23’te görüldü¤ü gibi her y›l art›ﬂ göstermiﬂ olup, 2005
y›l›nda yaklaﬂ›k, 8,2 milyar YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
2003 y›l›nda en yüksek kârl›l›k gerçekleﬂtirilirken, sat›ﬂlar›n düﬂtü¤ü 2004 y›l›nda
kârl›l›k da düﬂmüﬂtür. 2005 y›l›nda sat›ﬂlar›n artmas›yla, 225,3 milyon YTL dönem kâr› gerçekleﬂmiﬂtir.
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Çizelge-23: Y›llara Göre Özet Gelir Tablosu
Brüt Sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar ‹ndirimler

(Bin YTL)

2001
3.646.625

2002
4.617.794

2003
5.909.990

2004
5.368.420

2005
8.155.071

2.100

21.243

3.074

2.659

4.999

Net Sat›ﬂlar

3.644.525

4.596.551

5.906.916

5.365.761

8.150.072

Sat›ﬂlar›n Maliyeti

3.127.401

3.823.047

5.105.443

5.224.127

7.901.692

517.124

773.504

801.473

141.634

248.380

Faaliyet Giderleri

5.442

5.742

6.421

22.356

16.178

FAAL‹YET KÂRI

511.682

767.761

795.052

119.278

232.202

Di¤er Faal. Ola¤an Gelir ve
Kâr
Di¤er Faal. Ola¤an Gider ve
Kâr

182.223

352.395

397.162

198.838

203.360

463.570

44.328

191.525

251.456

163.957

Finansman Giderleri

116.103

173.970

25.872

32.018

28.606

OLA⁄AN KÂR

114.232

901.858

974.817

34.642

242.999

Ola¤and›ﬂ› Gelir ve Kâr

34.968

94.447

29.052

20.808

60.069

Ola¤and›ﬂ› Gider ve Zarar

59.547

220.725

48.345

49.564

57.702

DÖNEM KÂRI
D.Kâr› Vergi ve Di¤. Yas.
Yük. K.
DÖNEM NET KÂRI

89.653

775.580

955.524

5.886

245.366

28.790

210.358

212.767

206

163.957

60.863

565.222

742.757

5.680

225.33

BRÜT SATIﬁ KÂRI

Kaynak: BOTAﬁ

- Sat›ﬂlar ve Maliyetler:
Boru hatlar›yla petrol taﬂ›mac›l›¤› yapmak amac›yla kurulan BOTAﬁ, ilerleyen y›llarda boru hatlar›yla do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› ve do¤al gaz ticaretine de baﬂlam›ﬂ,
sat›ﬂ hâs›lat› içinde do¤al gaz›n pay› giderek büyümüﬂtür. Bunlara ek olarak;
LNG sat›n al›nmas›, depolanmas› ve sat›lmas›, Ceyhan, Dörtyol ve Marmara
Ere¤lisi’nde liman iﬂletmecili¤i yap›lmas›, ar›t›m petrolü üretilmesi ve sat›ﬂ› gibi,
ana faaliyet konular› eklenmiﬂtir. Esas›nda, faaliyet konular› aras›nda yer almad›¤› halde Bakanlar Kurulu Karar›yla, Bursa ve Eskiﬂehir illerinin ﬂehir içi do¤al gaz
da¤›t›m›n›n yap›lmas› görevini de, 2004 y›l›na kadar üstlenmiﬂtir.
Çizelgede de görülece¤i gibi, sat›ﬂ hâs›latlar›n›n hemen hemen tamam›; do¤al
gaz sat›ﬂ› (%91,7) ve do¤al gaz ile ilgili hizmetlerden (iletim %3,6, depolama
%1,3) kaynaklanmaktad›r. %3’ü ham petrol taﬂ›ma, %0,5’i liman hizmetlerinden
sa¤lanmaktad›r.
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Çizelge-24: Faaliyetlere Göre Sat›ﬂ Hâs›latlar›
YILLAR
Do¤al Gaz
Sat›ﬂ›

2001

2002

(bin YTL)

2003

2004

2005

TOPLAM

(%)

3.352.928 4.217.474 5.728.673

4.616.661

7.463.221

25.378.957

91,7

‹letim

-

-

-

533.125

452.436

985.561

3,6

Depolama

-

-

-

168.091

190.624

358.715

1,3

251.818

361.567

155.739

29.031

31.250

829.405

3,0

39.721

38.753

25.356

19.468

17.476

140.774

0,5

2.157

-

222

2.044

64

4.487

-

3.646.624 4.617.794 5.909.990

5.368.420

8.155.071

27.697.899

100,0

Hampetrol
Taﬂ›ma
Liman
Hizmetleri
Ar›t›m Petrolü
Üretimi
TOPLAM

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma

2001 y›l›nda, 3.647 milyon YTL olan brüt sat›ﬂ hâs›lat›, 2005 y›l›nda 3.155 milyon YTL’ye kadar yükselmiﬂtir.
Toplam sat›ﬂlar, 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre %26, 2003’te %28 artarken,
2004 y›l›nda net sat›ﬂ hâs›lat›, 2003 y›l›na göre %9 azalm›ﬂt›r. 2005 y›l›nda ise
net sat›ﬂ hâs›lat›, %52 artm›ﬂt›r.
Sat›ﬂ hâs›lat›nda önemli art›ﬂ gözlenen 2003 ve 2005 y›llar›nda; do¤al gaz sat›ﬂ
miktarlar›, bir önceki y›la göre artm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda do¤al gaz miktar›nda,
%9’luk art›ﬂ olmas›na karﬂ›n, do¤al gaz fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle net sat›ﬂ hâs›lat›, %26 oran›nda artm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda ise do¤al gaz sat›ﬂ miktar›ndaki art›ﬂ,
%6 olurken, do¤al gaz fiyatlar›ndaki düﬂüﬂlerden dolay› net sat›ﬂ hâs›lat›, %9
azalm›ﬂt›r.
2001–2003 döneminde, do¤al gaz kâr marj›, %8’den %12’ye yükselmiﬂ olup, sat›lan do¤al gaz miktar›n›n da artmas› ile bu dönemde elde edilen kâr, sürekli art›ﬂ göstermiﬂtir.
Do¤al gaz ticareti kâr marj›n›n, 2004’te %1 oran›na geriledi¤i ve 2005 y›l›nda
%3’e yükseldi¤i, iletimden 2004’te %1 oran›nda kâr edilirken, 2005 y›l›nda zarar
edildi¤i ve depolama faaliyetinin (LNG) ise, kâr marj› yüksek olmas›na ra¤men,
toplam› çok az etkilendi¤inden söz edilebilir.
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- Dönem Kâr›:
Dönem kâr›, gerçekleﬂen gelir ve giderlerden oluﬂmaktad›r. 2001 y›l›ndaki ekonomik kriz, BOTAﬁ’› da olumsuz etkilemiﬂtir. Do¤al gaz sat›ﬂlar›ndan elde edilen
kâr›n bir k›sm›, tahsilat güçlükleri ve para ak›ﬂ› s›k›nt›lar›ndan kaynaklanan giderler nedeniyle azalm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda da ertelenmiﬂ vergi borçlar›n›n yüksek faizleri, kârl›l›¤› olumsuz etkilemiﬂ ve 2003 y›l›nda en yüksek dönem kâr› (565 milyon
YTL) gerçekleﬂmiﬂtir. 2004 ve 2005 y›llar›nda ise do¤al gaz kâr marj›n›n düﬂmesi, net dönem kâr›n›n da azalmas›na yol açm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, iﬂletme kaynaklar›n›n ne ölçüde kârl› kullan›ld›¤›n› gösteren rasyo
olan aktif kârl›l›k oran›; 2001 y›l›nda %19 iken 2004-2005 y›llar›nda önemli oranda düﬂmüﬂtür. (%0,02-%0,03)
Benzer biçimde; kullan›lan iç kaynaklar›n kârl›l›¤›n› gösteren öz varl›k kârl›l›¤› da,
2001 y›l›nda %11 iken, 2004 ve 2005 y›llar›nda önemli oranlarda düﬂmüﬂtür.
(%0,001-%0,07)
Bu durum kaynak seçiminin; kârl›l›k üzerindeki etkisinin düﬂük oldu¤unu ve as›l
belirleyicinin, do¤al gaz sat›ﬂ fiyat› oldu¤unu göstermektedir.
2.) Bütçe Gerçekleﬂmeleri
BOTAﬁ, yat›r›m ve iﬂletme faaliyetlerini bütçeye dayal› olarak yürütmekte, bütçelerde y›l içinde revizyon yap›lmaktad›r.
Bütçe ve iﬂ program›n›n ne ﬂekilde gerçekleﬂtirildi¤i; BOTAﬁ’›n ilgili y›ldaki kaynaklar› ile ödemeleri aras›ndaki fark› gösteren büyüklüklere iliﬂkin, öngörüler ve
gerçekleﬂmeleri göstermektedir.
Çizelge-25 :Y›llara Göre Kaynaklar/Ödemeler Fark›n›n Durumu

(Bin YTL)

PROGRAM

YILLAR
BOTAﬁ’›n Önerisi

‹lk Durum

Son Durum

Gerçekleﬂen

2001

170.164

266.995

161.001

491.728

2002
2003
2004

382.870
1.252.710
878.870

-628.344
789.210
252.533

255.303
1.073.068
185.883

-229.298
91.812
101.915

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma
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Çizelge-25’te görüldü¤ü gibi; kaynaklar/ödemeler fark›, 2001 y›l› d›ﬂ›nda, BOTAﬁ’›n önerisinde (170,2 milyon YTL) ve program›n son durumunda yer alan de¤ere (161 milyon YTL) göre önemli oranda (-229,3 milyon YTL) düﬂük ç›km›ﬂt›r.
Çizelge-26 :Y›llara Göre Sa¤lanmas› Gereken Finansman Tutarlar›

(Bin YTL)

PROGRAM

YILLAR
BOTAﬁ’›n Önerisi

‹lk Durum

Son Durum

Gerçekleﬂen

2001

400.016

110.755

179.999

220.277

2002
2003
2004

164.867
-552.710
144.943

1.188.344
-129.210
167.467

134.697
-573.068
234.117

448.882
186.630
144.160

Kaynak: BOTAﬁ, Petrol-‹ﬂ Araﬂt›rma

2001-2004 döneminde belirlenen yat›r›m bütçesinin de kaynaklar/ödemeler fark›
ile birlikte dikkate al›narak oluﬂan, “sa¤lanmas› gereken finansman tutar›” öngörüleri ve gerçekleﬂmeleri incelendi¤inde;
Sa¤lanmas› gereken finansman için, öngörülenle gerçekleﬂen durum aras›nda
da özellikle 2003 y›l›nda, önemli farkl›l›k oluﬂmuﬂtur.
Ayn› zamanda, temini gereken finansman öngörüsü ile gerçekleﬂme fark›n›n;
kaynaklar/ödemeler fark›ndan daha az oldu¤u görülmektedir.
2002–2004 dönemi için planlanan yat›r›mlar›n, bir k›sm›n›n gerçekleﬂtirilemedi¤ini göstermektedir. Bu durum, yat›r›m için gereken kaynaklar›n, öngörülen ﬂekilde
sa¤lanamad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
‹ﬂ program› ve bütçenin oluﬂturulmas› aﬂamas›nda; döviz kuru, enflasyon oran›
gibi, ekonomik parametrelerin öngörülenden farkl› gerçekleﬂmesi, programla gerçekleﬂmenin farkl›laﬂmas›na etkide bulunmaktad›r. Ancak, BOTAﬁ taraf›ndan
saptanan veya kararlaﬂt›r›lan do¤al gaz al›m-sat›m miktar›, ham petrol taﬂ›ma
miktarlar›, ticari alacaklar›n tahsili gibi konularda; öngörülerle gerçekleﬂmeler
aras›nda önemli farkl›l›klar ortaya ç›kabilmektedir. Bu husus, özellikle do¤al gaz
al›m-sat›m›na iliﬂkin projeksiyonlar aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Bu anlamda; ticari alacaklar›n takibi ve tahsili kritik önemde olup, öncelik taﬂ›maktad›r.
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- Alacaklar›n takibi ve tahsili konular› en sorunlu aland›r:
BOTAﬁ’›n hâs›lat›n›n, hemen hemen tamam› do¤al gaz sat›ﬂlar›ndan karﬂ›land›¤›ndan, ticari alacaklar›n›n, büyük bir bölümü bu iﬂlemlerden ortaya ç›kmaktad›r.
Ayr›ca, ham petrol taﬂ›mac›l›¤› faaliyetlerine iliﬂkin alacaklar› da bulunmaktad›r.
- Do¤al gaz sat›ﬂlar›; müﬂterilerle BOTAﬁ aras›nda imzalanan al›m-sat›m anlaﬂmalar› ile yürütülmektedir. Ancak, ETKB’ye ba¤l› kuruluﬂlarla yap›lm›ﬂ sözleﬂmeler, y›llardan beri yenilenmemiﬂtir.
- Müﬂteri gruplar› aç›s›ndan Y‹D Santralleri, di¤er müﬂterilerden ayr›lmaktad›r.
4 tane Y‹D santralinin sözleﬂmeleri, bunlara iliﬂkin düzenlemelere ve santrallerin TETAﬁ ile yapt›klar› elektrik sat›ﬂ sözleﬂmesine paralel biçimde oluﬂturulmuﬂtur.
Y‹D santrallerinin do¤al gaz bedelleri (ve BOTAﬁ’›n alacaklar›), dolar cinsinden belirlenmektedir. Söz konusu müﬂterilerin (bunlar devlete elektrik satmaktad›rlar ve al›m garantisi verilmiﬂtir) sözleﬂmelerinde; ürettikleri elektrik için
TETAﬁ, kendilerine ödeme yapmad›kça, do¤al gaz bedelini ödemeyeceklerine iliﬂkin kural bulunmaktad›r. Gecikme faizi ise, L‹BOR+3 olarak belirlenmiﬂtir.
Y‹D santrallerinden kaynaklanan alacaklar›n, bu müﬂterilerin TETAﬁ’tan alacaklar›n›n al›nmas›na ba¤l› olmas›; BOTAﬁ ve TETAﬁ aras›nda bilgi paylaﬂ›m›n› zorunlu k›lmas›na karﬂ›n, bu iki kamu kuruluﬂu aras›nda iletiﬂim bulunmamaktad›r.
Bu durumda, BOTAﬁ’a do¤al gaz borcunu ödemeyen bir Y‹D santralinin, gerçekten TETAﬁ’tan elektrik bedeline iliﬂkin alaca¤›n›n olup olmad›¤› kontrol
edilememektedir.
Bu durum, borç takibi ve borçlular›n gözetilmesi konusundaki zafiyetin boyutunu ortaya koymaktad›r.
BOTAﬁ’›n finansman yönetimi aç›s›ndan alacaklar›n›n tahsilât›n›n önemi, BOTAﬁ-TETAﬁ aras›nda sürekli bilgi paylaﬂ›m›n› zorunlu k›lmaktad›r.
- Y‹ santrallerinde ise, do¤al gaz sat›ﬂ bedelleri dolar cinsinden belirlenirken,
faturalar›n tahsil ve takibi, YTL üzerinden yap›lmaktad›r.
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- 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas›’n›n 12/9 maddesinde, BOTAﬁ’›n do¤al gaz sat›ﬂlar›ndan do¤an alacaklar› için, 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsili Hakk›nda Yasan›n uygulanaca¤› belirtilmektedir. Ancak, Y‹D santralleriyle yap›lan sözleﬂmelerde, söz konusu yasan›n uygulanmayaca¤› kural› yer
ald›¤›ndan, alacaklar›n takibi ve gecikme faizi gibi iﬂlemler, özel hukuk koﬂullar›na göre yürütülmektedir.
Ayr›ca BOTAﬁ’›n da, alacaklar›n vadesinde tahsil edilememesi durumunda
uygulanacak iﬂlemler konusunda genel kurallar› bulunmamaktad›r.
Böyle bir durumda baﬂvurulan yöntem; öncelikle do¤al gaz sat›ﬂ›n›n durdurulmas›, sonuç al›namamas› halinde hukuki takibe geçilmektedir. Ancak bu aﬂamalar›n, süresi veya hangi geliﬂmelere ba¤l› oldu¤u da belirlenmemiﬂtir.
- 2001-2002 ekonomik kriz döneminde, ödemelerini zaman›nda yapmayan
birçok müﬂteri hakk›nda alacaklar›n tahsiline yönelik, herhangi bir giriﬂimde
bulunulmam›ﬂt›r. (YDK raporlar›)
- BOTAﬁ alacaklar›n›n tahsili konusunda; ETKB, EPDK, Hazine Müsteﬂarl›¤›,
EÜAﬁ, TEDAﬁ ve TETAﬁ’a sürekli yaz›lar göndermiﬂ, ancak sonuç alamam›ﬂt›r. Ayr›ca enerji K‹T’lerindeki kaynak fazlas›n›n, kullan›lan kredilerin kapat›lmas› için, BOTAﬁ’a aktar›lmas› gibi çözümler önermiﬂ ama bu öneri kabul
edilmemiﬂtir.
- BOTAﬁ, yerel yönetimlere ba¤l› EGO, ‹ZGAZ gibi do¤al gaz da¤›t›m kuruluﬂlar›na ait alacaklar› için, yap›lan yaz›ﬂma ve toplant›lardan sonuç alamam›ﬂ,
ETKB, Hazine Müsteﬂarl›¤› ve EPDK’ya bilgi vererek, tahsilât konusunda yard›m istemesine karﬂ›n sorun çözülmemiﬂtir.
K›saca, alacaklar›n tahsiline iliﬂkin genel uygulamalar;
- Bu iﬂlemlerin, önceden tespit edilmiﬂ ilkelere dayanmadan geliﬂi güzel yap›ld›¤›n›,
- Kurumun (BOTAﬁ), alaca¤›n›n güvence alt›na al›nmas›na yönelik uygulamalar›n geliﬂtirilmesi gerekti¤ini,
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- Bu iﬂlemlerde otomasyona geçirilerek ve ilgili kuruluﬂlarla eﬂgüdümün yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini, göstermektedir.
Di¤er yandan, bu uygulamalarda 6183 Say›l› Yasayla uyumlu olmayan iﬂlemler
de yap›lm›ﬂt›r.
BOTAﬁ’›n alacaklar› ile ilgili yasal düzenlemelerin; çal›ﬂmada ortaya konulan aksakl›klar›/sorunlar› giderecek, do¤al gaz piyasas› için öngörülen geliﬂmeleri de
içerecek biçimde, yeniden ele al›nmas› zorunlu hale gelmiﬂtir.
Enerjide ortaya ç›kacak kesintinin; sadece borçlu müﬂterileri de¤il, bütün ekonomiyi etkileyebilecek bir faktör olmas›, alacaklar›n tahsili uygulamalar›n› daha da
önemli k›lmaktad›r.

7.BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNER‹LER
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SONUÇ VE ÖNER‹LER
Sanayileﬂme ile birlikte enerjinin, bir üretim unsuru olarak önemi giderek artmaktad›r. Buna paralel biçimde enerji politikalar› da, ekonomik geliﬂmeye, teknolojik
ilerlemeye ve uluslararas› siyasete yön veren temel etken haline gelmektedir.
Enerji tüketiminin yak›tlar aç›s›ndan da¤›l›m›nda fosil yak›tlar, önceli¤ini korumaktad›r.
Ulaﬂt›rma sektöründe ham petrolün, elektrik üretiminde kömürün yüksek oranlarda kullan›m›, hala devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda ›s›nma ve elektrik
üretiminde do¤al gaz kullan›m› giderek artmakta ve yayg›nlaﬂmaktad›r.
Ham petrol ve do¤al gaz›n boru hatlar› ile taﬂ›nmas›; düﬂük maliyetli ve güvenli
oldu¤undan dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
Teknolojik geliﬂmelerden yararlan›larak, büyük çapl› borularla, yüksek bas›nçlarda taﬂ›ma yap›labilen boru hatlar› geliﬂtirilmiﬂtir.
Dünya’da uygulanan politikalar de¤iﬂmedikçe, 2030 y›l›na kadar dünya enerji ihtiyac›n›n her y›l %1,6 oran›nda artaca¤› öngörülmektedir. Bu art›ﬂ h›z› ise, dünya
enerji ihtiyac›n›n, 25 y›lda %50 artmas›na yol açacakt›r.
Dünya enerji piyasas›nda üretim ve tüketim aç›s›ndan önemli bir paya sahip olan
ülkemiz; sadece ham petrol ve do¤al gaz al›m iﬂlemlerinde ön plana ç›kmaktad›r.
Dünya ham petrol ithalat›nda (%1,12 ile) 18. s›rada, do¤al gaz al›mlar›nda ise 9.
s›rada yer almaktad›r.
Do¤al gaz ticaretindeki pay›, boru hatlar›nda %4,16, LNG al›mlar›nda %2,58 oran›ndad›r.
Türkiye do¤al gaz al›m›nda, Rusya’n›n en önemli üçüncü müﬂterisi, ‹ran’›n tek,
LNG al›m›nda ise Cezayir ve Nijerya’n›n en önemli 3 müﬂterisinden biridir.
Türkiye, petrol ve do¤al gaz rezervlerinin çok büyük bir bölümüne sahip olan ülkelere, yak›n bir co¤rafyada bulunmaktad›r.
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Bu avantaj›ndan yararlanan ülkemizde, do¤usunda ve güneyinde kümelenmiﬂ
petrol/do¤al gaz kaynaklar›n›, Orta ve Bat› Avrupa pazarlar›na ulaﬂt›rmak için çeﬂitli projeler üretilmektedir.
Türkiye içinde ve d›ﬂ›nda her türlü ham petrol ve petrol ürünleri ile do¤al gaz boru hatlar› inﬂa etmek; boru hatlar›yla ham petrol, petrol ürünleri ve do¤al gaz taﬂ›mak ve taﬂ›nacak ham petrol ve do¤al gaz› sat›n almak ve satmak; yurt d›ﬂ›nda ham petrol ve do¤al gaz›n sa¤lanmas›na iliﬂkin arama, sondaj, üretim, taﬂ›ma,
depolama ve rafinaj faaliyetleri yürütmek üzere kamu ad›na BOTAﬁ, görevlendirilmiﬂtir.
- Bakanlar Kurulu’nun 28.02.1974 tarih ve 7/7871 Say›l› Karar› ile ve sermayesinin tamam› TPAO’ya ait olarak, 15.08.1974 tarihinde kurulmuﬂtur. 60 Say›l› KHK ve sonra 2923 Say›l› Yasa ile PETKUR’un ba¤l› ortakl›¤› olmuﬂ, 233
Say›l› KHK ile yeniden TPAO’nun ba¤l› ortakl›¤› haline getirilmiﬂtir.
- 02.01.1990 tarih ve 397 Say›l› KHK ile do¤al gaz ithalat› ve pazarlamas› görevi verilmiﬂtir.
- 08.02.1995 tarih ve 95/6526 Say›l› BKK ve 13.03.1995 tarih ve 95/T-20 Say›l› YPK Karar›yla, 233 Say›l› KHK’de tan›mlanan K‹T statüsüne getirilmiﬂtir.
Yönetim birimlerinin bulundu¤u Merkez Teﬂkilat› Ankara’dad›r. Ankara/Yaprac›k’ta Do¤al Gaz ‹ﬂletmeleri Direktörlü¤ü, Adana/Ceyhan’da Petrol ‹ﬂletmeleri
Müdürlü¤ü ve Adana/Dörtyol ‹ﬂletme Müdürlü¤ü bulunmaktad›r.
- 06.06.1996 tarih ve 96/8293 Say›l› BK Karar›n›n 2. Maddesine göre; sermayesi BOTAﬁ’a ait, merkezi Jersey Kanal Adalar›’nda, BOTAﬁ International
Limited (BIL) ﬁirketi kurulmuﬂtur.
- 19.10.2000 tarihli Ev Sahibi Ülke Anlaﬂmas› uyar›nca da, Bakü-Tiflis-Ceyhan
Projesi’nin (BTC) Türkiye bölümünü inﬂa etmek üzere; projenin süresiyle s›n›rl› olarak, BTC Proje Direktörlü¤ü birimi oluﬂturulmuﬂtur.
- Türkiye’nin ticari anlamda ilk boru hatt› olan ve 511 km uzunlu¤undaki Batman-Dörtyol HPBH, 1967 y›l›nda hizmete girmiﬂtir.
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448 km uzunlu¤undaki Ceyhan-K›r›kkale ve 42 km’lik ﬁelmo-Batman Hatt› da,
di¤er ulusal boru hatlar›d›r.
- Uluslararas› ilk ham petrol boru hatt›; 641 km’si Türkiye s›n›rlar› içinde olmak
üzere 986 km uzunlu¤undaki iki hattan oluﬂan; Kerkük ve Basra ham petrolünü Ceyhan terminaline taﬂ›yan, 70,9 milyon ton/y›l kapasiteli Irak-Türkiye HPB
Hatt›d›r.
- Yap›m› tamamlanm›ﬂ olan BTC HPBH, 50 milyon ton/y›l kapasiteli, Türkiye’nin en büyük uluslararas› HPB Hatt›d›r.
- 1989 y›l›nda iﬂletmeye al›nan Malkoçlar-Ankara Ana ‹letim Hatt›, Türkiye’nin
ilk do¤al gaz hatt› olup, Do¤ubeyaz›t-Ankara; Samsun-Ankara DGBH (Mavi
Ak›m) hatlar› ise, di¤er do¤al gaz ana iletim hatlar›d›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda; BOTAﬁ’›n halen kullan›mdaki iletim hatlar›n›n uzunlu¤u,
5.583 km’ye, yap›m› devam edenlerin uzunlu¤u da 2.138 km’ye ulaﬂmaktad›r.
BOTAﬁ’›n do¤al gaz da¤›t›m alan›ndan çekilmeden tamamlad›¤› da¤›t›m hatlar›n›n uzunlu¤u ise, 2.224 km’yi bulmaktad›r.
- Marmara Ere¤lisi’nde, LNG ithal terminali ve depolama tesisi bulunmaktad›r.
- BOTAﬁ’›n yap›m aﬂamas›ndaki uluslararas› do¤al gaz boru hatlar›; Azerbaycan-Türkiye (ﬁahdeniz) Hatt› ve Türkiye-Yunanistan hatt›d›r. Planlama aﬂamas›ndakiler ise, Türkmenistan-Türkiye, M›s›r-Türkiye, Irak-Türkiye ve Türkiye-Yunanistan-‹talya ve Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya
(Nabucco) projeleridir.
- 31.12.2005 tarihi itibariyle varl›klar›n›n, %43’ü öz sermaye ile %57’si yabanc› kaynaklarla finanse edilmiﬂtir.
- Varl›klar›n›n, %45’i do¤al gaz alacaklar›ndan oluﬂmuﬂ olup bunlar›n, 2/3’lük
bölümünün vadesi geçmiﬂ alacaklard›r.
- Do¤al gaz iﬂlemlerinden kaynaklanan ve yaklaﬂ›k 2,5 milyar YTL de¤erine
ulaﬂan vadesinde tahsil edilmeyen alacaklar›n; %74’ü K‹T’lerden, %19’u yerel
yönetimlerden ve %7’si di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilere ait alacaklard›r.
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- 2005 y›l› sonu itibariyle, Irak-Türkiye HPBH’n›n iﬂletilmesine konulan k›s›tlamalar nedeniyle, Irak ve BM’den BOTAﬁ’›n alacaklar›, toplam 740 milyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
- BOTAﬁ’›n elde etti¤i sat›ﬂ hâs›lat›n›n, a¤›rl›kl› bölümü do¤al gaz sat›ﬂlar›ndan kaynaklanmakta ve net sat›ﬂlar› her y›l artmaktad›r.
- 2005 y›l› sonu itibariyle BOTAﬁ; yaklaﬂ›k 8,2 milyar YTL ciro, 248,4 milyon YTL faaliyet kâr› gerçekleﬂtirmiﬂ, 20 milyon YTL vergi ve di¤er yasal yükümlülüklerini ödeyerek, 225,3 milyon YTL net kâr gerçekleﬂtirmiﬂtir.
- Do¤al gaz sat›ﬂlar› kâr marj›, 2003 y›l›nda %12 iken, 2004 y›l›ndan sonra %3
oran›na kadar düﬂmüﬂtür.
- BOTAﬁ, alacaklar›n› takip ve borçlular› gözetim iﬂlemleri konular›nda güçsüz
konumda olup, yönetsel zafiyet taﬂ›maktad›r.
- Karar ve yürütme organ› üyelerinin s›k s›k de¤iﬂmesi, BOTAﬁ’›n görevlerinin
öneminin gerektirdi¤i istikrar›n bozulmas›na yol açmaktad›r.
- S›k s›k de¤iﬂen genel müdürlerin yerine, ço¤unlukla vekaleten yap›lan atamalar, yönetim krizine ve riskli uygulamalara neden olmaktad›r.
- BOTAﬁ; nitelikleri ve ünvanlar› belirlenmemiﬂ, gerçek ihtiyaca dayanmayan
ve baz› kiﬂilere istihdam yaratmaya yönelik personel al›mlar› ve partizanca uygulamalarla siyasal kadrolaﬂma arac› haline gelmektedir.
- BOTAﬁ’ta kapsam d›ﬂ›, kapsam içi, özel güvenlik personeli ve geçici iﬂçi olmak üzere 4 farkl› statüde toplam 2.704 personel çal›ﬂmaktad›r.
- Irak-Türkiye HPB Hatt›nda 1977–2005 döneminde, 44 sabotaj meydana gelmiﬂtir.
- LNG Liman›nda, trafik yo¤unlu¤u ve idare gemilerinin yetersizli¤i gerekçesiyle, bir baﬂka firmadan ihalesiz liman hizmeti al›nm›ﬂt›r. Ancak yap›lan denetimlerde; idare gemilerinin yeterli oldu¤u ve bu dönemde baﬂka kuruluﬂlara kiraland›¤›, elde edilen ve ödenen kira gelirleri aras›nda da, orant›s›zl›klar›n bulundu¤u görülmüﬂtür.
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- BOTAﬁ limanlar›n›n yetki s›n›rlar›, özel iﬂletmeciler lehine daralt›lmaktad›r.
‹ﬂletme alan› bugün, 1984 y›l›ndaki durumunun çok gerisine düﬂmüﬂtür.
- BOTAﬁ, Marmara Ere¤lisi’nde depolad›¤› ve gerekti¤inde do¤al gaz formunda sisteme verdi¤i LNG’yi, özel ﬂirketlere LNG formunda satabilmektedir. Söz
konusu do¤al gaz al›m ﬂirketleri, ihtiyaçlar›n›n üzerinde talepte bulunduklar›ndan, BOTAﬁ’›n 50 tanker/günlük toplam kapasitesi yetersiz kald›¤› gibi, da¤›t›m dengesizlikleri de haks›z rekabete yol açmaktad›r.
- 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› ile liberalleﬂtirilen bu piyasada faaliyetlerini yürüten BOTAﬁ’›n; 2009 y›l›na kadar y›ll›k do¤al gaz ithalat›n›, ulusal
tüketimin %20’sine düﬂürmesi, al›m-sat›m sözleﬂmelerinin özel sektöre devretmek için ihale açmas›, yeni do¤al gaz al›m sözleﬂmesi yapmamas›, 2009 y›l›ndan sonra yeniden yap›land›r›larak ikiye ayr›lmas› ve BOTAﬁ’›n iki y›l içerisinde özelleﬂtirilmesi ve ﬂirketlerden birisinin mevcut al›m anlaﬂmalar›n› devralmas›, di¤erinin ise iletimden sorumlu olmas› öngörülmektedir.
- BOTAﬁ Bursa ve Eskiﬂehir ‹ﬂletme Müdürlükleri, bu kurallar do¤rultusunda
önce yeniden yap›land›r›lm›ﬂ daha sonra özelleﬂtirilmiﬂtir.
- BOTAﬁ’›n do¤al gaz al›m kontratlar›n›n devredilmesine iliﬂkin olarak; her biri 250 milyon m3/y›l toplam 64 lot için ihale prosedürü baﬂlat›lm›ﬂ (16 milyar
m3/y›l), ancak sadece 18.02.1998 tarihli Bat› Hatt› (Turusgaz I) Anlaﬂmas›n›n
4 milyar m3/y›l bölümüyle, 14.02.1986 tarihli Bat› Hatt› (Gazexport) Anlaﬂmas›n›n 3 milyar m3/y›l bölümü için sat›c›lardan ön onay al›nabilmiﬂtir. Teklifler
ise, sadece Turusgaz I için ve 250 milyon m3’lük 15 lot için (3.750 milyon
m3/y›l) olmuﬂtur. Di¤er anlaﬂmalarda sat›c›lar, ön onay vermemiﬂler ve ihaleye ç›k›labilen k›sm›n tamam›na da teklif al›namam›ﬂt›r.
Türkiye’nin, al›m kontratlar›n›n devri sürecinde karﬂ›laﬂabilece¤i belirsizlikler
ﬂunlard›r:
- Talep esnekli¤i çok zay›f bir ekonomik mal olan do¤al gaz fiyat dengesinin;
serbest piyasa mekanizmas› içinde sa¤lanmas› oldukça güçtür.
- Do¤al gaz al›m-sat›m›na iliﬂkin pazarl›klar›nda; birden çok özel sektör ﬂirketi
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yerine, büyük ve kamusal a¤›rl›kl› bir ﬂirketin varl›¤›, sözleﬂme maddelerinde
al›c› ﬂirketini avantajl› k›lacakt›r.
- Do¤al gaz›n ülke için stratejik önemi; arz güvenli¤inin fiyattan daha fazla öne
ç›kmas›na yol açmaktad›r.
- Yeni ihtiyaçlar›n, genel fiyat düzeyinin üzerinde bir fiyatla sa¤lanmas›, serbest piyasaya ait rekabet ortam›nda fiyatlar›n düﬂece¤i mant›¤›yla çeliﬂen bir
durum yaratmaktad›r.
- Ön onay, devir ihalelerinde rekabet ortam›n› bozmaktad›r. Yabanc› ülke ve
ﬂirketleri, ön onay haklar›n› kullanarak Türkiye’deki do¤al gaz da¤›t›m ve ticaretini kendi ç›karlar› do¤rultusunda yönlendirebileceklerdir.
- ‹kiye bölünmüﬂ ve sadece iletim iﬂleriyle u¤raﬂan, küçülmüﬂ bir BOTAﬁ’›n,
uluslararas› arenada önemli roller üstlenebilmesi oldukça zor olacakt›r.
- BOTAﬁ’›n do¤al gaz al›mlar›, genellikle en az al›m yükümlülüklerinin üzerinde gerçekleﬂirken, baz› anlaﬂmalarda çeﬂitli nedenlerle en az al›m yükümlülüklerinin alt›nda kal›nan dönemler de olmuﬂtur.
- BTC HPBH; Hazar Denizi’ne ait Azeri, Ç›ral› ve Güneﬂli sahalar›ndaki petrolün aranmas› ve üretimi konusunda, Azerbaycan Devlet Petrol ﬁirketi SOCAR
ile yabanc› petrol ﬂirketleri aras›nda 20.09.1994 tarihinde anlaﬂma imzalanmas› ve AIOC’nin kurulmas›yla baﬂlayan proje ile bu bölgede üretilecek ham
petrolü, dünya pazarlar›na taﬂ›yacak, dünyan›n en uzun uluslararas› boru hatt›d›r. (TPAO %6,53 payla ortakt›r)
- 5 milyar varil rezerv tahmin edilen kaynak sahalar›nda TPAO, %6,53 payla
net 17–20 milyar dolar aras›nda gelir sa¤layacakt›r. Buna karﬂ›n; çok çeﬂitli iﬂletme riskleri nedeniyle, BOTAﬁ’›n hatt›n iﬂletilmesinden elde edece¤i net gelir konusundaki beklentiler, iyimserlik içermemektedir.
- Türkiye s›n›rlar› içindeki tesislerin iﬂletilmesi için, BIL “atanm›ﬂ iﬂletmeci” olarak görevlendirilmiﬂtir.
- Projenin iﬂletme süresi, 40 y›ll›k “esas dönem” ile 2. “uzatma dönemi” olmak
üzere 60 y›l olacakt›r.
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Taﬂ›ma ücreti; 40 y›ll›k esas dönemin ilk 5 y›l›nda 0,35 dolar/varil olacak,
6–16. y›llarda taﬂ›nan ham petrole ba¤l› olarak bu ücret, 3,5 cent/varil kadar
düﬂecektir. Esas dönemin 24. y›l›nda ücret, 0,43 dolar/varil olacakt›r. Ayr›ca,
iﬂletme dönemi boyunca 0,20 dolar/varil Hazine’ye vergi olarak ödenecektir.
- BTC HPBH Türkiye kesiminin yap›m maliyeti, baﬂlang›çta öngörülen 1,4 milyar dolar düzeyinde kalmayarak, 2006 y›l›n›n 2. döneminde, Türkiye’nin verdi¤i ek finansman güvencesini de kapsayacak biçimde, 1,7 milyar dolar›n üzerine ç›km›ﬂt›r.
- Boru hatt›n›n yap›m ihale süreçleri, ﬂeffaf ve kat›l›mc› olmam›ﬂt›r. Baz› kesimlerdeki yüklenici seçimleri önceden yap›lm›ﬂ, bunu sa¤layacak istekli bileﬂimleri sonradan yarat›lm›ﬂt›r. Yetersizlikleri baﬂtan bilinen yüklenicilere iﬂ verilmiﬂtir.
- Sözleﬂme koﬂullar›, sonradan yap›lan pek çok say›da ek anlaﬂmalar ile devaml› olarak yükleniciler lehine de¤iﬂtirilmiﬂtir. ‹hale bedeli, sözleﬂme kurallar›na ayk›r› biçimde art›r›lm›ﬂ; avans, borç verme, erken ödeme, teﬂvik ödemesi ad› alt›nda ana sözleﬂmelerin d›ﬂ›nda ödemeler yap›lm›ﬂt›r. Yüklenicilerin
kendi taﬂeronlar›na olan borçlar›n›n, idare taraf›ndan üstlenilmesi, sözleﬂme
kesintilerinin geri verilmesi vs. gibi yüklenicilere sürekli kaynak aktar›lm›ﬂt›r.
Tüm bu olanak sunumlar›na karﬂ›n, gerekli ilerleme ve h›z yine de sa¤lanamam›ﬂ, her defas›nda bitim tarihleri yeniden saptanm›ﬂ ve ek ödemeler boﬂa gitmiﬂtir.
- Hizmet al›nan firmalar; genellikle BTC Co.’nun ve Direktörlükte çal›ﬂan yabanc›lar›n yönlendirilmesi ile seçilmiﬂtir.
- BIL’in kullan›m›na verilen baﬂlang›ç fonlar›n›n, büyük bir bölümü genel yönetim giderlerine harcanm›ﬂt›r. BIL’in 5 y›ll›k gelir-gider projeksiyonlar›, gerçek
d›ﬂ› bir iyimserlik göstermektedir.
ÖNER‹LER
- Yaklaﬂ›k 1 y›ld›r vekâleten yürütülen BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü’ne, en k›sa
sürede asaleten atama yap›lmas›,
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- Yönetim Kurulu’nda; karar al›namamas›na ve yönetsel istikrars›zl›¤a neden
olan mevcut Yönetim Kurulu’ndaki eksik üyeliklerin, bir an önce tamamlanmas›,
- Çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n sa¤lanmas› için; geçici iﬂçi olarak çal›ﬂanlar›n daimi kadroya al›nmas›, ayr›ca son y›llarda çal›ﬂanlar›n aras›nda giderek derinleﬂen ücret farkl›l›¤›n›n giderilmesi ve 2000 y›l›nda kald›r›lan “Ücret Skalas› ve Yan Kademe Sistemi”nin güncellenerek yeniden uygulamaya sokulmas›,
- Sahada çal›ﬂanlara verilen saha tazminat›n›n, eﬂitli¤in sa¤lanmas› için, tüm
bölgeleri kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmesi,
- ‹stihdam politikalar›nda; siyasi parti yandaﬂl›¤›n›n yerine, iﬂletme ihtiyac›na
dayanan ve liyakati gözeten bir çal›ﬂma iliﬂkisi yarat›lmas›,
- Kurumda görev kargaﬂas›na son vermek ve ma¤duriyetlerin giderilmesi için,
iptal edilen “Kapsam ‹çi Personel Yönetmeli¤i”nde yer alan ünvanlar›n yeniden uygulamaya konulmas›,
- Liman hizmetlerinde, d›ﬂar›dan hizmet al›nmas› uygulanmas›ndan kaç›n›larak, BOTAﬁ’a ait deniz araçlar›ndan yararlan›lmas›,
- BOTAﬁ Liman s›n›rlar›n›n; kuruluﬂun hizmet kapasitesi art›ﬂlar› dikkate al›narak belirlenmesi,
- BOTAﬁ’›n mali aç›dan darbo¤aza girmemesi için, EÜAﬁ, HEAﬁ ve yerel yönetimlerden alacaklar› konusunda ETKB ve EPDK taraf›ndan en k›sa sürede
ortak çözüm üretilmesi,
- BOTAﬁ ile ba¤l› ortakl›¤› olan BIL aras›nda, mali ve yönetsel konularda eﬂgüdüm sa¤lanarak tutars›zl›klar›n giderilmesi,
- Alacaklar›n en etkili biçimde izlenmesi ve BOTAﬁ’›n alacaklar›n›n güvence
alt›na al›nmas›na iliﬂkin uygulamalar›n, geliﬂtirilmesi,
- Nabucco Projesi’nde bölgesel geliﬂmelerin ve iﬂbirliklerinin dikkatle de¤erlendirilmesi, ortakl›k sözleﬂmelerinde boru hatt›ndan iletilecek do¤al gaz›n
kayna¤›n› reddetmek konusunda, Türkiye’ye yetki tan›yacak düzenlemelere
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yer verilmesi, proje kapsam›nda kurulacak ﬂirketlerin merkezlerinin, Türkiye’de olmas›n›n sa¤lanmas› ve Türkiye’nin yap›m finansman›na kat›l›m pay›n›n, ortakl›k pay›na paralel olarak saptanmas› için giriﬂimde bulunulmas›,
- BOTAﬁ’›n, yeni piyasa yap›s›na ve bu konudaki AB direktiflerine uyumuna
iliﬂkin çal›ﬂmalarda;

• %80 dolay›nda olan Türkiye’nin piyasa aç›kl›¤› oran›n›n, birçok AB üyesi ülkelerden yüksek oldu¤unun,

•

Do¤al Gaz Al›m Anlaﬂmalar›n›n (kontrat devri) devri sürecinde; do¤al gaz fi-

yat dengesinin, serbest piyasa mekanizmas› içinde sa¤lanmas›ndaki zorlu¤un,

• Sözleﬂme devirleri sonras›nda oluﬂacak yeni do¤al gaz ﬂirketlerinin, müﬂteri paylaﬂ›m›nda kar›ﬂ›kl›klar yaﬂanabilece¤inin,

•

Büyük bir kamu ﬂirketinin (BOTAﬁ) al›c› olmas› durumunda; do¤al gaz al›m

sözleﬂmelerinde avantajlar sa¤lanabilece¤inin,

• Do¤al gaz sat›c›lar›ndan ön onay al›nmas› iﬂleminin, devir ihalelerinde haks›z rekabete yol açaca¤›n›n,

• Ön onay›n yabanc› ülke ve ﬂirketlere, Türkiye’deki do¤al gaz da¤›t›m ve ticaretini yönlendirme olana¤› verece¤inin,

•

Al›m anlaﬂmalar›n› tamamen devretmiﬂ ve ikiye bölünmüﬂ bir BOTAﬁ’›n,

uluslararas› alanda belirli bir role sahip olamayaca¤›n›n göz önüne al›nmas›
gerekmektedir.
Ayr›ca;
- Do¤al gaz ithalat izninin, ülke tüketiminde do¤al gaz aç›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›
durumda, piyasaya yeni girecek ﬂirketler için düﬂünülmesi; mevcut do¤al gaz
anlaﬂmalar›yla toplam 45,2 milyar m3, Cezayir ile yap›lan yeni sözleﬂme dâhil
toplam 46,3 milyar m3/y›l do¤al gaz ithal edilecektir. Azerbaycan ve Türkme-
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nistan ile yap›lan yeni anlaﬂmalarla bu miktar 68,9 milyar m3/y›l olacakt›r. Oysa Türkiye’de normal koﬂullarda günde 90 milyon m3 (32,9 milyar m3/y›l) tüketilmekte, k›ﬂ›n ise bu miktar 120 milyon m3/gün (43,8 milyar m3/y›l) do¤al gaz
tüketilmektedir. Yani Do¤al Gaz aç›¤›ndan de¤il, arz fazlas› alacakt›r.
- Piyasaya yönelik düzenlemeler yap›l›rken, özellikle BOTAﬁ’›n uluslararas›
enerji piyasas›nda daha etkin olmas›n› sa¤lama amac›n›n, temel ölçütlerden
biri olarak dikkate al›nmas›,
- Avrupa’ya do¤al gaz sa¤layacak uluslararas› projelerde; Türkiye’nin rolü,
BOTAﬁ’›n statüsü, Türkiye’deki piyasa yap›s› gibi konular›n birlikte de¤erlendirilmesi,
- Do¤al gaz al›m› yap›lan ülkelerin çeﬂitlendirilmesi,
- Do¤al gaz arz güvenli¤inin sa¤lanmas› için, yer alt› ve yer üstü depolama tesislerinin yap›m›na h›z verilmesi,
- BTC projesi ile ilgili olarak; Türkiye’nin haklar›n› gözetmeyen anlaﬂma hükümlerinin, yap›m ve iﬂletme sürecindeki uygulamalar›n yeniden ele al›nmas›
için, gerekli giriﬂimler sürdürülmelidir.

