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1. ELEKTRİK PİYASASI 

1.1. Küresel Elektrik Piyasaları 

Bu bölüm, geçmişten günümüze dünyada elektrik sektöründe yaşanan gelişmeler 

ile mevcut durumda ortaya çıkan piyasa yapılarını geniş bir çerçeveden bakarak 

özetlemektedir.  

1980’lerde Şili’de Chicago Boys olarak adlandırılan iktisatçıların etkisi ile başlayan 

ve sonrasında Birleşik Krallık’ta devam eden rekabetçi elektrik piyasalarına geçiş 

süreci, birçok ülkenin reform sürecine örnek teşkil etmiştir. Hem OECD hem de 

OECD dışında kalan ülkeler, yaptıkları uygulamalarda gerek regülasyon gerekse de 

politika ve piyasa yapısı noktasında birbirlerinden farklılıklar gösterse de 

nihayetinde rekabetçi elektrik piyasaları oluşturmaya çalışmışlardır. Bununla 

hedeflenen olgu arz güvenliğinin tesis edilerek kamu hizmeti veren şirketlerde1 

verimliliğin artırıldığı ve son tüketici maliyetlerinin asgari seviyede tutulmaya 

çalışıldığı mekanizmalar yaratmaktır. 

Mevcut durumda elektrik piyasası mekanizmaları incelendiğinde, entegrasyon, tek-

alıcılı piyasa, ayrışma, toptan satış piyasaları ve perakende rekabetinin olduğu 

piyasalar olmak üzere 5 temel kategori üzerinden değerlendirme yapılabilir. Dikey 

entegre yapılardan perakende rekabetine doğru ilerleyen rotada her ülke için 

farklılık gösteren konu, farklı kurum ve kuruluşlara atanan rol ve sorumlulukların 

özel sektör oyuncularına o piyasada yer verildiği oranda değişmesidir.  Bir diğer 

ifadeyle, elektrik piyasasında özel sektöre verilen alan arttıkça kamu şirketlerinin 

ya da tekellerin etki alanları daralmakta ve taşıdıkları görev ve sorumluluklar özel 

şirketler tarafından üstlenilmektedir. 

 

 

 

Dikey entegrasyonun bulunduğu yapılarda üretim, iletim, dağıtım ve perakende 

satış işlevleri tek bir şirketin şemsiyesi altında birleşmektedir. Tekel olarak da 

adlandırılan bu yapı, özel bir şirket tarafından yönetilebileceği gibi bir devlet şirketi 

de olabilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında elektrik piyasalarının neredeyse 

                                                 
1 İngilizce’de “Utility Companies” olarak adlandırılan şirket tiplerinin Türkçe karşılığı “Kamu hizmeti veren şirketler” olarak 

kullanılacaktır. 

Dikey 
Entegrasyon

Tek - Alıcılı 
Piyasa

Ayrışma

Toptan 
Elektrik 

Satış 
Piyasaları

Perakende 
Rekabeti

Şekil 1- Elektrik Piyasası Mekanizmaları 
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tamamı dikey entegre bir yapıda regüle edilen tekel piyasa yapılarından evrilmiştir. 

Her ne kadar 1990’lar sonrasında dikey entegre piyasa yapılarının ayrıştırılması 

gündemde olsa da bu tip piyasa yapıları halen birçok Afrika ülkesinde uygulanmaya 

devam etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2012 yılında yaptığı bir 

çalışmada, tekel piyasa yapısına sahip elektrik piyasalarının dünyada tüketilen 

toplam elektrik miktarının yaklaşık %6’sına denk geldiği tespit edilmiştir.2 

Tek – Alıcılı Piyasalar ise rekabetin en basit fonksiyonlarının yaşandığı elektrik 

piyasaları olarak görülebilir. Bu yapılarda serbest üretim şirketleri inşa ettikleri, 

sahip oldukları ve işlettikleri santrallerin elektriğini daha önceden belirlenen bir 

fiyat üzerinden dikey olarak yapılandırılmış bir şirkete satabilmektedirler. Böylece 

garanti altına alınmış bir nakit akışı sayesinde proje finansmanı da güvence altına 

alınabilmektedir. Gerek Birleşik Devletler’in 1970’lerinde sonunda Kamu Kurumları 

Regülasyon Politikası Yasası (PURPA) kapsamında yaptığı uygulamalar gerekse de 

birçok Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkesinde ihalesi tamamlanan santral projeleri 

bunu açıkça göstermektedir. Özellikle alım garantisi olan yüksek kapasiteli 

yenilenebilir enerji projelerine baktığımızda, maliyet anlamında bir rekabet ortamı 

yarattığından Tek-Alıcılı Piyasa yapısının etkin bir yaklaşım olduğu 

değerlendirilmektedir. Örneğin; uzun vadeli alım garantisine sahip yenilenebilir 

enerji projelerine bakıldığında Fas’taki bir rüzgar çiftliği projesinin 30-35 

USD/MWh3; Suudi Arabistan’da 300 MW’lık Sakaka güneş çiftliğinin ise 17,9 

USD/MWh mertebesinde tamamlandığı görülmektedir.4 

Ayrışmanın yaşandığı piyasa yapılarında dikey olarak entegre edilen kamu hizmeti 

veren şirket, görev ve sorumluluk alanları dikkate alınarak birden fazla şirkete 

bölünmektedir. Bu sayede üretim ve perakende şirketleri için rekabetin önü 

açılırken, iletim ve dağıtım şirketleri gibi alt-yapı yatırımı yapan şirketler genelde 

regüle edilen tekeller olarak kalmaktadır. Bu nedenle ayrışma sistematiği özellikle 

organize toptan satış piyasalarını kurmak isteyen ülkelerin öncelikli olarak 

tamamlamak istedikleri bir aşama olarak görülmektedir. Örneğin; 2016 yılı 

sonunda elektrik tüketimi 5926 TWh olarak kaydedilen Çin Halk Cumhuriyeti, 2002 

yılında başlattığı elektrik reformunda Devlet Elektrik Şirketi’ni 2 ayrı elektrik 

dağıtım ve 5 ayrı üretim şirketine bölmüştür.5  

Toptan Elektrik Satış Piyasalarına geçiş yapılan sistemlerde ise alıcılar ve satıcılar 

merkezi bir ticari platform üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken, rekabetçi bir 

piyasa yapısının oluşmasına imkan tanınmaktadır. Rekabetçi toptan elektrik satış 

piyasaları, özellikle OECD ülkeleri arasında ve bilhassa Birleşik Devletler (1992 Yılı 

Ulusal Enerji Politikası Yasası), Güney Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın 

olarak uygulanmaktadır.  2016’nın başlarında, Meksika, organize toptan satış 

                                                 
2 Status of Power System Transformation 2017 © OECD/IEA 2017 System Integration and Local Grids 
3 Status of Power System Transformation 2017 © OECD/IEA 2017 System Integration and Local Grids 
4 PV-Tech, https://www.pv-tech.org/news/technical-bids-for-300mw-of-solar-in-saudi-arabia-already-breach-2-cents, 15.11.2017  
5 Tooraj Jamasb,  Energy Sector Reform, Economic Efficiency and Poverty Reduction  

https://www.pv-tech.org/news/technical-bids-for-300mw-of-solar-in-saudi-arabia-already-breach-2-cents
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piyasasına geçiş sağlamıştır. Bunun öncesinde de dikey entegre bir yapıda olan 

devlet üretim ve dağıtım şirketlerini (CFE - Comisión Federal de Electricidad) yine 

devletin sahipliğinde kalacak şekilde ayrıştırmıştır.6 Avrupa Birliği, bir adım daha 

öteye giderek üye devletler arasında elektrik piyasalarının birleşmesinin (market 

coupling) önünü açmış ve organize elektrik toptan satış piyasaları modeline yeni 

bir boyut kazandırmıştır. Piyasa birleşmesi sayesinde sosyal refahın maksimum 

olması hedeflenirken, ülkeler arası iletim kapasite yatırımları için doğru fiyat 

sinyallerinin gönderilmesi amaçlanmaktadır. 2010 yılında Fransa, Almanya ve 

BENELUX ülkeleri arasında piyasa birleşmesi süreci başlamış olup elektrik fiyatları 

her bir elektrik borsasında eş zamanlı bir şekilde ülkeler arası iletim kapasitelerini 

dikkate alarak hesaplanmaya başlanmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında Kuzey ve 

Güney Batı Avrupa ülkelerinin de piyasa birleşmesine katılmasıyla toplam ülke 

sayısı 19’a çıkmıştır. Bu 19 ülke AB’nin yıllık elektrik tüketiminin neredeyse %65’ini 

oluşturmaktadır.7  

Şekil 2- Dünyada Piyasa Serbestleşmesi8 

 

Dikey entegre yapıların ayrıştırılarak organize toptan elektrik satış piyasalarının 

kurulduğu yapılarda, liberalleşmenin tamamen sağlanması için perakende elektrik 

rekabetine izin verilmesi gerekmektedir. Böylece son tüketicilere tedarikçilerini 

seçme imkanı tanınarak en az maliyetli olacak şekilde elektriklerini satın alma 

hakkı verilmektedir. Avustralya, Yeni Zelanda, birçok AB ülkesi, Türkiye ve Kanada 

gibi ülkeler perakende de rekabet serbestisini sağlayarak son tüketicilerin maliyet 

avantajından yararlanmasına imkân vermiştir. 

                                                 
6 EIA, Mexico electricity market reforms attempt to reduce costs and develop new capacity- JULY 5, 2016, 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26932  
7 http://www.epexspot.com/en/market-coupling  
8 IEA (2016a), Re-Powering Markets: Market Design and Regulation during the Transition to Low-Carbon Power Systems 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26932
http://www.epexspot.com/en/market-coupling
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Yukarıda anlatılan farklı elektrik piyasalarında da görüldüğü üzere her ülke kendine 

ait politikaları ve hedefleri doğrultusunda değişik piyasa yapıları tasarlayarak farklı 

oranlarda rekabet sağlamaktadır. Ancak yaşanan bazı deneyimler göstermektedir 

ki ülkelerin bir kısmı sistem güvenliği ve yeterli kapasite gibi hususları gerekçe 

göstererek mekanizmalarında zamanla değişiklik yapma ihtiyacı duymuştur.  

İngiltere 1999 yılında elektrik piyasalarını rekabete açmış ve 2002 yılında fiyat 

üzerindeki kontrolünü kaldırmıştır. Elektrik piyasasını Büyük Britanya ve Kuzey 

İrlanda olmak üzere ikiye ayıran Birleşik Krallık, 2005 yılında başlattığı çalışmayla 

Galler, İskoçya ve İngiltere piyasaları arasında gerekli düzenlemeleri yaparak 

serbest elektrik ticaretinin önünü açmıştır. Ayrıca iletim ve dağıtım şirketlerini de 

ayrıştırarak elektrik dağıtımını 14 bölgeye ayırmıştır. Dağıtım şirketleri özel 

şirketler tarafından işletilmekte olup elektrik iletimi ise İngiltere ve Galler’de NGC 

(National Grid Electricity Transmission)’nin şemsiyesi altında yürütülmektedir. Aynı 

şirket İskoçya’da sadece işletme hakkı altında iletim operasyonlarını 

sürdürmektedir. Öte yandan katılımın zorunlu olmadığı organize toptan satış 

piyasaları ile tezgahüstü piyasalar işlerlik kazanmıştır. Son olarak perakende 

rekabetinin önü tamamen açılarak son tüketicilere tedarikçilerini seçme hakkı 

tanınmıştır. Fiyat kontrollerinin kalktığı, tamamen rekabetçi bir piyasa yapısına 

sahip olan İngiltere’de düşük karbonlu elektrik üretimini teşvik etmek, ülkenin arz 

güvenliğini sağlamak ve son tüketici maliyetlerini düşürmek için 2013 yılında 

yapılan Elektrik Piyasası Reformuyla iki yeni enstrüman getirilmiştir: Fark 

Sözleşmeleri (Contract for Differences – CfD) ve kapasite mekanizması. CfD 

mekanizması yenilenebilir üretim santralleri için gelir garantisi sağlarken, kapasite 

mekanizması öngörülebilir bir nakit akışı mekanizması yaratarak arz güvenliği için 

geleneksel üretim teknolojilerinin ve dolayısıyla ülkenin baz yük ihtiyacının 

emreamade kalmasını sağlamaktadır. 

İngiltere örneğinde de görüldüğü üzere birçok ülke, elektrik piyasalarında reforma 

giderken arz güvenliğinin sağlandığı ve son tüketiciler için oluşan maliyetin azaldığı 

rekabetçi bir mekanizma tasarlamaya çalışmışlardır. Ancak karbon salınımlarının 

azaltılması, sistem ve arz güvenliğinin önceliklendirilmesi ve dağıtık üretimin 

artması gibi değişen ihtiyaçlar karşısında da gerekli enstrümanlar üretilerek 

piyasalar evrilmeye devam etmektedir. 

1.2. Türkiye Elektrik Piyasası 

Türkiye Elektrik Piyasası serbestleşme süreci 1984 yılında başlamış, 2001 yılında 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun yayınlanması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)’nun kurulması ile hız kazanmıştır. Serbestleşmenin ilk zamanlarında 

ağırlıklı olarak dikey olarak yapılandırılmış devlet şirketinin (TEK) ayrıştırılması, 

Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) gibi “Tek-Alıcılı Piyasa” modeliyle devam 

eden yatırımlar, özelleştirmelerin yapılması, organize toptan satış piyasalarının 

kurulması ve rekabetçi perakende pazarının açılması sayesinde hem ülke içindeki 
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hem de ülke dışındaki yatırımcıların Türkiye pazarına olan ilgisini olumlu yönde 

etkilemiş ve yatırımlar artarak devam etmiştir. (Şekil 3 ve Şekil 4) 

Türkiye’nin ekonomik büyümesi ile paralel olarak artan elektrik talebi, piyasanın 

serbestleşmesine ve dolayısıyla rekabetin gelişimine ciddi katkı sağlamaktadır. 

2012 yılında saatlik puant tüketim değeri 39.045 MW seviyelerinde iken 2017 

yılında (6 yıl içerisinde) yaklaşık %22 büyüyerek 47.659 MW seviyelerine 

yükselmiştir.  

Kurulu güç ise 31 Mayıs 2018 TEİAŞ verileri baz alındığında; 2012 yılına kıyasla 

puant değerinden iki katından daha büyük bir hızla yaklaşık %53 büyüyerek 

87.041MW seviyesine ulaşmıştır.  

 

Şekil 3- Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı 
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Şekil 4- Türkiye Elektrik Piyasası Gelişim Süreci  
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Özellikle 2008 – 2013 döneminde gerçekleştirilen “Dağıtım Sektörü” 

özelleştirmeleri sayesinde Türkiye Elektrik Piyasası Değer Zinciri (Şekil 3) son halini 

alarak 2015 yılında tamamen özel şirketlere aktarılan varlıklar ile piyasanın 

serbestleşmesinde bir dönüm noktası aşılmıştır. Bunun yanı sıra ilk olarak 2003 

yılında açıklanan serbest tüketici limiti kademeli olarak düşürülerek teorik piyasa 

açıklığı (perakende satış sektöründe) 2018 yılında 2.000kWh/yıl olarak açıklanması 

ile tahmini %95 seviyesine ulaşmıştır. 1 Nisan 2018 itibariyle uygulanmaya 

başlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” nin piyasalarda (hem toptan hem de 

perakende) daha sağlıklı fiyat oluşumuna çok önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. İlerleyen bölümde üretim, iletim, dağıtım, organize ve organize 

olmayan toptan elektrik ticareti ve perakende alanlarında ülkedeki mevcut duruma 

dair detaylar sunulmaktadır. 

1.2.1. Üretim 

Daha önce de bahsedildiği üzere Türkiye, elektrik üretimi alanındaki serbestleşme 

sürecini YİD ve Yİ modelleriyle başlatmış ve geliştirilen organize toptan satış 

piyasaları sayesinde yatırımcı ilgisini çekmeyi başarmıştır. 2018 Mayıs sonu 

itibariyle Türkiye elektrik kurulu gücü 87.041 MW’a ulaşmış olup kurulu güçteki en 

büyük pay %31 ile doğalgazdan üretim yapan santrallerdedir. 

 

Şekil 5- Türkiye Lisanslı Elektrik Kurulu Güç Dağılımı 

 

 

 

Şirket tipi bazında değerlendirildiğinde ise EÜAŞ santrallerinin kurulu gücü toplam 

kurulu gücün %22’sine denk gelirken, 2018 Mayıs sonu itibariyle gerçekleşen 

üretim değerlerine bakıldığında üretimin %14’ü EÜAŞ santrallerine aittir. Bir başka 
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deyişle, serbest üretim şirketlerinin payı daha önce tekel konumunda bulunan 

devlet üretim şirketi EÜAŞ’ın çok önüne geçmiş ve elektrik üretim sektöründe 

piyasanın yaklaşık %86’sı rekabetçi bir çerçevede faaliyet gösterir hale gelmiştir. 

Devam eden özelleştirmelerle birlikte özel sektör tarafından kontrol edilen oranın 

daha da yükseleceği öngörülmektedir. Bu konuda dikkate alınması gereken husus, 

TETAŞ kontrolündeki (Yİ – YİD – İHD) santrallerin üretimdeki payıdır. Bu santraller 

de dahil edildiğinde kamu kontrolündeki üretim portföyünün payı %28’in üzerine 

çıkmaktadır. Bu portföyün üretiminin ağırlıklı olarak termik santrallerden 

oluşmasından kaynaklı olarak piyasadaki teklif verme stratejileri piyasa 

dinamiklerini etkileyebilmektedir. 

Güncel yatırımlara bakıldığında ise 2018 ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 2GW kurulu 

gücünde termik (doğal gaz, kömür, linyit) ek kapasite devreye girmiştir. Ayrıca 

yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesi için 2017 yılı 

içerisinde hem rüzgar hem de güneş santralleri için yapılan YEKA ihaleleri de 

yatırımcılara öngörülebilir bir nakit akışı sağlaması ve sektörün doğal gaza olan 

bağımlılığını azaltıyor olması nedeniyle referans niteliğindedir. Önümüzdeki 3 yılda 

YEKA modeli ihalelerin devam edeceği düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji 

yatırımlarına verilen destekler haricinde “Milli Enerji” hedefi altında ülkenin yerli 

kömür potansiyelinin değerlendirilerek ilave kömür santral yatırımlarının yapılması 

da teşvik edilmektedir. 2017 yılı içinde yapılan Çayırhan Linyit Kömürü santrali 

ihalesinde de olduğu üzere yatırımcılara uzun vadeli alım garantileri sağlanarak 

ülkenin yerli kömür potansiyelinin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. 

İlk bölümde de belirtildiği üzere ülkeler gelişen ihtiyaçları doğrultusunda piyasa 

mekanizmalarında değişikliklere gidebilmektedir.  Arz güvenliğinin öncelikli 

hedeflerden biri olduğu Türkiye’de sistemde baz yük olarak çalışabilecek santralleri 

emre amade tutmak için bir Kapasite Mekanizması tasarlanmıştır. Burada amaç 

rekabetçi piyasa içerisinde arz güvenliğini belirli bir seviyenin üzerinde tutabilmek 

için özellikle yerli kömür ve doğal gaz santral yatırımlarının finansal 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktır. Elektrik üretim sektöründe tasarlanan bir 

diğer enstrüman ise “Yan Hizmetler Mekanizmasıdır”. Günlük ihaleler ile çalışması 

öngörülen bu sistemde yan hizmetler piyasası içerisinde daha sağlıklı bir 

fiyatlamanın yapılabilmesi ve işletme güvenilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Zira bu mekanizmanın uygulanmaya başlaması önemli iletim yatırımlarının 

tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki kısıt maliyetinin oldukça azaltıldığı 

gözlemlenmektedir. 

1.2.2. İletim ve dağıtım faaliyetleri kapsamında hedeflenenler ve 

gerçekleşenler 

Mevcut durum analizini gerçekleştirilmesinin ilk adımı olarak, benimsenen 

yöntemde de yer aldığı üzere, içinde bulunduğumuz serbestleşme ve piyasa 

sürecinin başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek olan 2001 yılında saptanan 

hedeflerin neler olduğunun ele alınması gerekmektedir. Bu maksatla elimizde 
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bulunan kullanılabilecek en uygun kaynaklardan biri Eylül 2002 tarihli “Elektrik 

Piyasası Uygulama El Kitabı”dır.9 

Söz konusu el kitabının hazırlanma çalışmaları ilk kurul üyeleri atanarak çalışmaya 

başlamadan yani EPDK kurumsal varlığı henüz oluşmadan önce ETKB bünyesinde 

bir çalışma grubu tarafından başlatılmıştır. Daha sonra Kurumun Eylül 2001 

tarihinde fiilen ilk kadrolarını oluşturarak çalışmaya başlamasından sonra el kitabı 

çalışmaları Kuruma devredilmiş ve son hali verilerek Eylül 2002’de yayımlanmış, 

daha sonra da Nisan 2003 tarihinde revize edilmiştir. Bu rapordaki çalışmalar 

açısından (piyasanın tarihsel sürecinin ele alınması kapsamında) Eylül 2002 tarihli 

versiyon esas alınmıştır. 

Fakat 2002 yılında hazırlanan bu el kitabındaki kabuller büyük ölçüde serbestleşme 

ve rekabetin çalışacağı bir piyasa oluşturulmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 

2001 yılındaki ayrıştırma (unbundling) ile sektördeki yapının buna uygun hale 

getirilmesinin de bu el kitabındaki uygulamaların fiiliyata geçirilmesi açısından bir 

önkoşul olduğunu ve bu ön koşulların da 2001 yılındaki ekonomik krizden çıkış 

stratejisinin gerektirdiği politik ortamda başarıyla gerçekleştirildiğinin de mutlaka 

belirtilmesi gerekir. 

El kitabının yanı sıra Yüksek Planlama Kurulu tarafından çıkarılan strateji belgeleri 

de sektörde önemli yol gösterici ve hedef belirleyici niteliklere sahiptir. Bu 

bakımdan bu belgelerden de faydalanılacaktır. 2 adet strateji belgesinin bu 

incelemede dikkate alınmaya değer olduğu değerlendirilmektedir. Bu bakımdan 

hedeflerin revizyonu ve yeni hedefler konulması açısından bu strateji belgesindeki 

değişiklikler de mevcut durum analizinde göz önünde bulundurulacaktır. 

1) 17.3.2004 tarihli Elektrik Enerjisi Sektör Reformu ve Özelleştirme Strateji 

Belgesi 

2) 18.5.2009 tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi 

Mevcut durum analizi yukarıdaki şekilde belirlenen hedefler ile bu hedeflere mevcut 

durumda ne kadar ulaşıldığının karşılaştırılması ile gerçekleştirilecektir. Bu analizin 

2 noktada mevcut duruma ilişkin fikir vermesi beklenmektedir. 

1) Hedeflenen noktalara varmaktaki isabet veya isabetsizlik 

2) Regülasyon ve düzenleyici çerçeveyi en azından ana hatlarıyla ortaya 

koyması ve belirli bir öngörülebilirlik sağlaması beklenen çeşitli belgelerin 

bu amaca ne kadar hizmet ettiğinin belirlenmesi. 

İletim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal tekel niteliği dolayısıyla bir rekabetçi piyasa 

yapısı içerisinde yürütülmesi mümkün olmadığından, bu faaliyetler için hedeflenen 

düzenleme çerçevesi ön plana çıkmaktadır.  

                                                 
9 9 Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabının Nisan 2003 tarihli versiyonuna EPDK internet sitesinden erişilebilmektedir. 
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1.2.3. İletim 

El kitabının iletim faaliyetinin çerçevesini çizen bölümü ele alındığında; 

Piyasada iletim faaliyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülür. 

İletim varlıklarının mülkiyetine sahip bir kamu şirketi olan TEİAŞ aynı zamanda 

sistem işletmecisi ve piyasa işletmecisi olarak faaliyet gösterecektir. Bu çerçevede 

TEİAŞ;  

• Kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralınmasından,  

• İletim yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesinden,  

• Ulusal iletim sisteminin işletilmesinden, bakım ve onarımının yapılmasından,  

• Eşit taraflar arasında ayırım gözetilmeksizin iletim hizmeti sunulmasından,  

• Piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve 

korunması için rekabet ortamına uygun bir alt yapının sağlanmasından,  

• Üçüncü şahısların iletim sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin 

sisteme erişim hakkı gözetilerek karşılanmasından,  

• Üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanmasından,  

• Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin işletilmesinden,  

• Yan hizmetlerin satın alınması ve sağlanmasından,  

• Acil durumlar karşısında alınacak önlemlerin belirlenmesinden, gereken 

hazırlıkların yapılmasından, koordine edilmesinden ve acil durum bildirimi 

yapmak suretiyle ilgili lisans sahiplerine talimat verilmesinden,  

• İlgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde iletim tarifesi ile bağlantı 

tarifelerinin hazırlanarak Kuruma sunulmasından,  

• Uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarının yapılmasından, sorumludur. 

El kitabı ile 2001 yılında yukarıdaki TEİAŞ için çizilen faaliyet çerçevesi 

incelendiğinde, çerçevenin genel olarak uygulandığı ve hedeflere ulaşıldığı 

görülmektedir. Yalnız 2 konuda bazı saptamalar yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

1) TEİAŞ’a piyasa işletmeciliği görevini verecek şekilde piyasa mali uzlaştırma 

merkezinin işletmeciliği görevi verilmektedir. Piyasa işletmeciliğinin 

sistemdeki referans fiyatın hesaplanmasından sorumlu kuruluş olarak daha 

şeffaf ve hesap verilebilirlik ortamında çalışmak üzere ayrı bir organizasyon 

olarak baştan bu şekilde piyasa tasarımı içerisinde yer alması daha uygun 

olacaktı. Bununla birlikte bu tasarım eksikliği daha sonra fark edilerek 2009 

tarihli arz güvenliği strateji belgesinde mali ve idari özerkliğe sahip ayrı bir 

piyasa işletmecisinin 2009 yılı sonuna kadar oluşturulacağı belirtilmiştir. 
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Bununla birlikte daha sonra EPİAŞ adını alacak olan piyasa işletmecisinin 

kurularak fiilen çalışmaya başlaması 2015 yılını bulmuştur. 

2) El kitabında TEİAŞ’ın görevleri arasında “Piyasada; verimli, istikrarlı ve 

ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için rekabet ortamına 

uygun bir alt yapının sağlanması” sayılmaktadır. Bu görev aslında iletim 

altyapısının önemli kısıtları içermeyecek şekilde inşası ve işletilmesi görevini 

ifade etmektedir.  

1.2.4. Organize ve organize olmayan elektrik toptan ticaret piyasası 

TEK’in ayrıştırılmasının ardından YİD ve Yİ modelleriyle Tek-Alıcılı bir Piyasa 

Yapısına sahip olan Türkiye, 2011 yılında uygulamaya aldığı Gün Öncesi Piyasası 

(GÖP) ile serbest üretim ve tedarik şirketlerinin Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 

platformu üzerinden işlem yapmalarına imkan tanımıştır. TEİAŞ’ın Piyasa 

İşletmeciliğini üstlendiği bu mekanizma, 2015 yılında EPİAŞ’a devredilmiştir. EPİAŞ 

çatısı altında sistemde oluşan dengesizliği azaltmak amacıyla sürekli ticaretin 

yapıldığı Gün İçi Piyasası (GİP) da kurulmuştur. Gün içindeki dengesizliklerin 

giderilmesi ve yan hizmetlerin yönetimi için de Sistem İşletmecisi TEİAŞ’ın çatısı 

altında Dengeleme Güç Piyasası (DGP) yer almaktadır. 

Organize olmayan piyasalar olarak adlandırılan Tezgahüstü Piyasalarda (Over-the-

Counter – OTC) piyasa katılımcıları finansal ya da fiziksel işlemler yapmakta ancak 

merkezi bir takas kurumu tarafından yönetilmemektedir. Piyasa oyuncuları 

belirledikleri risk limitleri ve stratejileri çerçevesinde işlem gerçekleştirmekte, 

sadece fiziksel ikili anlaşma bildirimlerini EPİAŞ üzerinden yapmaktadır. 2018 

yılının ilk 5 ayı itibariyle, OTC işlem hacimleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%39,1 düşmüştür. Bunun en önemli sebeplerinin:  

i. Yükselen PTF ile birlikte perakende satış tarifelerinin yukarı yönlü revize 

edilmemiş olması ve dolayısı ile talep tarafının serbest piyasa yerine regüle 

tarifeler üzerinden enerji almayı tercih etmesi,  

ii. BOTAŞ’ın 2018 yılı için doğal gaz tarifesinde kademeli fiyatlamaya geçmesi, 

bu gelişmenin ilgili paydaşlara zamanında duyurulmaması ve regüle olan bu 

tarifenin tam olarak hangi değişkenlere bağlı olduğunu yayınlanmaması 

nedeniyle doğalgazdan üretim yapan elektrik üretim santralleri yakıt 

ihtiyaçlarının yarısını sadece bir ay önceden alabilir konuma gelmiştir. 

Üretim tarafındaki bu durumun; maliyetlerin öngörülebilirliğinde belirsizlik 

yarattığı için toptan ticaretin yapıldığı vadeli piyasalarda sadece ay-önü 

(front-month) kontratlarına ilginin yoğunlaşması, uzun vadeli işlemlerin 

derinliği ve likiditesinin ortadan kalkması, 

iii. OTC işlemlerde karşı taraf riskinin tamamen şirketlerin üzerinde olması ve 

bu riskin daha iyi yönetilebilmesi için merkezi bir takas mekanizmasının 

olmaması nedeniyle özellikle son dönemde enerji şirketlerinin yaşadıkları 
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zorlukların tarafları karşı taraf riski konusunda daha temkinli hareket etmeye 

zorlaması 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Toptan ticaretteki diğer bir dar boğaz ise VİOP tarafındaki finansal türev ürünler 

piyasasının tercih edilmemesi, işlem derinliğinin oluşturulamamasıdır. 2018’in ilk 5 

ayındaki değerlere baktığımızda 2017’nin aynı dönemine göre gerçekleşen ticaret 

hacmi yaklaşık %55, 2016’nın aynı dönemine göre ise %92 oranında düşüş 

göstermiştir (Şekil 6). 

Şekil 6- VİOP Ticaret Hacimleri 

 

 

1.2.5. Dağıtım 

Piyasanın serbestleşmesi ve rekabetçi bir yapıya ulaşması için altyapı hizmetleri 

sağlayıcısı elektrik dağıtım şirketleri, tüm tedarikçilere eşit mesafede olması ve veri 

paylaşımında yaşanan sıkıntıları gidermesi noktasında kilit bir öneme sahiptir. Bu 

bağlamda 2015 yılı itibariyle 21 dağıtım şirketinin tamamı özelleştirilmiş ve özel 

sektörün elektrik piyasasında aldığı görev ve sorumluluk alanı genişlemiştir. Bunu 

müteakiben aynı çatı altında yer alan dağıtım ve görevli perakende şirketleri hukuki 

ayrıştırma yoluyla farklı tüzel kişilikler altında operasyonlarını yürütmeye 

başlamıştır.  

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin yükümlülükleri arasında;  

• Yeni dağıtım tesisleri için dağıtım yatırım planı yapılması,  

• Yeni dağıtım tesislerinin kurulması, gerekli iyileştirmelerin yapılması, 

ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletilmesi, bakım ve 

onarımının yapılması,  

0 0 0 0
3

1 1 2 2

6

12

26

53

27

21
19

23

18
17

14
16 16

29

9 8

3 2 3 4 3 2
3 3 3 3 4

2 0
3 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Fe
b

-1
5

M
ar

-1
5

A
p

r-
1

5
M

ay
-1

5
Ju

n
-1

5
Ju

l-
1

5
A

u
g-

1
5

Se
p

-1
5

O
ct

-1
5

N
o

v-
1

5
D

ec
-1

5
Ja

n
-1

6
Fe

b
-1

6
M

ar
-1

6
A

p
r-

1
6

M
ay

-1
6

Ju
n

-1
6

Ju
l-

1
6

A
u

g-
1

6
Se

p
-1

6
O

ct
-1

6
N

o
v-

1
6

D
ec

-1
6

Ja
n

-1
7

Fe
b

-1
7

M
ar

-1
7

A
p

r-
1

7
M

ay
-1

7
Ju

n
-1

7
Ju

l-
1

7
A

u
g-

1
7

Se
p

-1
7

O
ct

-1
7

N
o

v-
1

7
D

ec
-1

7
Ja

n
-1

8
Fe

b
-1

8
M

ar
-1

8
A

p
r-

1
8

M
ay

-1
8

B
in VIOP - İşlem Hacmi [Adet]



Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

 

Türkiye Enerji Piyasasının Geleceği Çalışma Grubu 

 

TEPG1 – Temmuz 2018 

 

İletişim: piyasa@dunyaenerji.org.tr  Sayfa I 14 

• Eşit taraflar arasında ayırım gözetilmeksizin dağıtım hizmeti 

sunulması,  

• Üçüncü şahısların dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım 

taleplerinin sisteme erişim hakkı gözetilerek karşılanması,  

• Bölgelerinde yer alan tüketicilere ait bilgilerin veri tabanında güncel 

halde tutulması,  

• Talep tahminlerinin hazırlanması,  

• Bulundukları dağıtım bölgesinde, başka bir tedarikçiden elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite temin edemeyen tüketiciler bulunması 

halinde, perakende satış lisansı alarak bu tüketicilere perakende satış 

yapılması ve/veya perakende satış hizmeti verilmesi,  

• Bulunduğu dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım 

şirketi dışındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite 

satın almakta olan bir serbest tüketicinin, hukuki gerekler nedeniyle 

tedarikçisinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya 

tedarikçisinin faaliyetinin son bulması halinde, söz konusu serbest 

tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite temin edilmesi,  

• İlgili mevzuat çerçevesinde dağıtım tarifesi ile bağlantı tarifelerinin 

hazırlanarak Kuruma sunulması, 

• Yan hizmetlerin satın alınması ve sağlanması,  

yer almaktadır.  

Bu genel kuralların yanı sıra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin uymak zorunda 

oldukları diğer kurallar şunlardır:  

• TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları: Piyasanın ilk açıldığı dönemde, dağıtım 

ve perakende satış faaliyetleri ağırlıklı olarak bir kamu kuruluşu olan 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıkları tarafından 

yürütülecektir. Ancak TEDAŞ ve bağlı ortaklıkları, yeni piyasa 

modelinin öngördüğü şekilde yeniden yapılanmak ve dağıtım ve 

perakende satış faaliyetlerini ayrıştırmak suretiyle faaliyet 

gösterecektir.  

• Özel sektör dağıtım şirketleri: Üretim lisansı almak kaydıyla 

lisanslarında belirlenen bölgelerde yıllık elektrik enerjisi üretimi bir 

önceki yılda bölgelerinde tüketime sunulan yıllık toplam elektrik 

enerjisi miktarının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere üretim 

tesisi kurarak üretim faaliyetinde bulunabilir veya üretim lisansı 

sahibi tüzel kişiler ile iştirak ilişkisine girebilir. Ancak bu şirketler 

sahibi oldukları ya da iştirak ilişkisinde bulundukları üretim şirketi 
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veya şirketlerinden, bölgelerinde bir önceki yılda dağıtımını yaptıkları 

yıllık toplam miktarın yüzde yirmisinden fazla elektrik enerjisi satın 

alamaz. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler perakende satış lisansı 

almak kaydıyla ve perakende satış faaliyeti ve/veya perakende satış 

hizmeti verebilir. 

Dağıtım şirketlerinin faaliyet alanı ve görevleri ile 2001 yılında hazırlanan piyasa el 

kitabında çizilen yukarıdaki çerçeve dikkate alındığında; 

1) Dağıtım ve perakende satış hizmetlerini bulundukları bölgede aynı tüzel 

kişilik altında fakat farklı lisanslarla sürdürmeleri, bu kapsamda son kaynak 

tedarik hizmetine vurgu yapıldığı görülmektedir.   

Fakat daha sonra 2009 tarihli arz güvenliği strateji belgesinde dağıtım ve 

perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması yönünde önemli bir piyasa 

yapısı değişikliği kararı alınarak bunun için 2012 yılı sonu hedef olarak 

belirlenmiştir. 

2) Yan hizmetlerin satın alınması ve sağlanması olarak belirlenen görev ile ilgili 

olarak ise bugüne kadar henüz bir gelişme sağlanmamıştır. Yan hizmetlerin 

ana hedefi olan frekans ve voltaj regülasyon hususlarında en azından voltaj 

regülasyonu ile ilgili olarak bu görevin yerine getirilebilir olduğu 

düşünülmektedir.  

1.2.6. İletim ve dağıtım faaliyeti tarife düzenlemesi 

Bu kısımda iletim ve dağıtım faaliyetleri açısından düzenlemenin ana unsurunu 

teşkil eden tarife düzenlemeleri ile ilgili olarak el kitabında öngörülen çerçeve ve 

bulunulan nokta arasındaki farklardan hareketle mevcut durum analizi 

gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 1- Piyasa Faaliyetleri ve Düzenleme Yöntemleri 

Faaliyet Düzenlenen Fiyat /Bedel Düzenleme Yöntemi 

İletim (TEİAŞ)  

Bağlantı Bedeli Projelendirme 

Sistem Kullanım Fiyatı Gelir Tavanı 

Sistem İşletim Fiyatı Gelir Tavanı 

Dağıtım  
Bağlantı Bedeli 

Projelendirme ve 

Standart Bağlantı Bedeli 

Sistem Kullanım Fiyatı Karma 

Perakende Satış 

Hizmeti  

Perakende Satış Hizmeti 

Fiyatı 
Fiyat Tavanı 

Perakende Satış  
Ortalama Perakende Satış 

Fiyatı 
Fiyat Tavanı 

Toptan Satış (TETAŞ)  Ortalama Toptan Satış Fiyatı Maliyet 

 

Şu anda uygulanan tarife düzenleme yöntemlerinin yukarıdaki tablo ile uyumlu 

olduğu söylenebilir. Bununla birlikte el kitabında iletim ve dağıtım faaliyeti 

bazındaki tarife düzenleme çerçevesinin bugünkü uygulamalar ile 

karşılaştırılmasında da fayda görülmektedir.  

İletim faaliyeti 

El kitabında yer alan iletim faaliyetinde hedeflenen tarife düzenlemeleri ile 

ilgili kısım incelendiğinde;  

• “İletim varlıklarının tesisi, işletme ve bakımına ilişkin maliyetlerin 

karşılanmasına yönelik olarak iletim sistemi kullanım fiyatı,  

• İletim sisteminin işletimine ilişkin maliyetlerin (ulusal yük dağıtım, 

dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin maliyeti, yan hizmetlere 

ilişkin maliyetler) karşılanmasına yönelik İletim Sistemi İşletim Fiyatı,  

• Kullanıcıların sisteme bağlantı maliyetlerinin karşılanmasına yönelik 

iletim bağlantı bedeli,  

adı altında 3 ana gelir kalemi olacaktır. Her bir gelir kalemine ilişkin gelir ve 

giderlerin denkliği esastır. Bu denklik ile gelir kalemleri arasında çapraz 

sübvansiyonun engellenmesi ve maliyet tabanlı fiyatlandırmanın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Bağlantı bedeli, iletim sistemi kullanıcısı olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin 

bağlantı talebi doğrultusunda gerçekleşen ve böyle bir talep olmaması halinde 
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oluşmayacak maliyetlerin talep sahibi tarafından karşılanmasını sağlamak üzere 

belirlenen bedeldir.  

Bağlantı bedeli, iletim sistemine bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına 

tesis edilen bağlantı varlıkları ile bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek 

şekilde hesaplanır.” 

Yukarıdaki genel iletim tarife düzenleme çerçevesine ve ilkelerine uyulduğu 

değerlendirilmektedir. 

Dağıtım faaliyeti 

El kitabında yer alan dağıtım faaliyetinde hedeflenen tarife düzenlemeleri ile ilgili 

kısım incelendiğinde;  

• “Dağıtım varlıklarının tesisi, işletme ve bakımına ilişkin maliyetlerin 

karşılanmasına yönelik olarak Dağıtım Sistemi Kullanım Fiyatı,  

• Kullanıcıların sisteme bağlantı maliyetlerinin karşılanmasına yönelik Dağıtım 

Bağlantı Bedeli,  

adı altında 2 ana gelir kalemi olacaktır. Her bir gelir kalemine ilişkin gelir ve 

giderlerin denkliği esastır. Bu denklik ile gelir kalemleri arası çapraz sübvansiyonun 

engellenmesi ve maliyet tabanlı fiyatlandırmanın sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bağlantı bedeli, dağıtım sistemi kullanıcısı olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin 

bağlantı talebi doğrultusunda gerçekleşen ve böyle bir talep olmaması halinde 

oluşmayacak maliyetlerin talep sahibi tarafından karşılanmasını sağlamak üzere 

belirlenen bedellerdir.  

Bağlantı bedeli, dağıtım sistemine bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına 

tesis edilen bağlantı varlıkları ile bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek 

şekilde hesaplanır.  

Belirlenmiş bir mesafeden daha yakın ve belirlenmiş bir gücün altında bağlantı 

talebinde bulunan kullanıcıların maliyetlerinin birbirine çok yakın olduğu ve 

aralarındaki maliyet farklılıklarının ihmal edilebilir seviyede olduğu düşünülür, bu 

kapsamda bu kullanıcılara standart bağlantı bedeli (standart bağlantı bedeli 

uygulanacak kullanıcıların ortalama maliyetini yansıtan) uygulanır.” 

Uygulamada son yapılan bağlantı bedeli hesaplamasına ilişkin düzenleme ile belli 

bir gücün altındaki kullanıcılara standart bağlantı bedeli uygulaması yerine 

mesafeye bağlı bağlantı bedeli hesaplama usulü getirilmiş ise de, bu durumun 

yukarıdaki saptamayı değiştirecek mahiyette olmadığı değerlendirilmektedir.   

Bu kısımda el kitabında yer almayıp strateji belgelerinde yer alan ve uygulamaması 

veya eksik uygulanması nedeniyle günümüzü etkileyen ve dolayısıyla mevcut 

durum analizinde yer alması gereken bazı saptama ve hedeflere değinilecektir. 

Öncelikle dağıtım sektörü için : 
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2004 tarihli strateji belgesinin özelleştirmenin temel ilkelerine dair 2. bölümünde, 

• “Özelleştirme uygulamalarında sadece gelire odaklı bir yaklaşım 

sergilenmeyecektir.” ibaresi yer almaktadır. 

Bilindiği üzere özelleştirme esnasında bu ilkeye büyük ölçüde 

uyulmamış/uyulamamıştır. Bunun sonucu olarak pek çok yatırımcı bugün dağıtım 

özelleştirmeleri esasında oluşan büyük borçlarla mücadele etmektedir. 

2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanununun çıkmasını müteakip dağıtım şirketlerinin 

faaliyetini etkileyen en önemli gelişme tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin 2 ayrı 

şirket bünyesinde fonksiyonel ayrıştırmaya tabii tutulmasıdır. 

Hem 4628 sayılı Kanunda hem Piyasa el kitabında hem de yapılan dağıtım 

özelleştirmelerinde geleceğe dönük olarak dağıtım – perakende satış (tedarik) 

ayrıştırmasından söz edilmemektedir. Hatta tam tersine dağıtım şirketlerine 

perakende satış lisansı alarak aynı çatı altında özellikle son kaynak tedarikçisi 

görevini üstlenesi yükümlülük olarak getirilmektedir.  

Dağıtım özelleştirme esaslarına ayrıntılı olarak yer verilen 2004 tarihli Strateji 

belgesinde de dağıtım ve perakende satış olarak şirket bazlı bir faaliyet 

ayrıştırmasından bahsedilmemektedir.  

Bu husus ilk olarak 2009 yılında yayımlanan strateji belgesinde yer almıştır. Bunu 

müteakip 2013 yılında çıkan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan 

düzenlemeler çerçevesinde dağıtım şirketleri ile görevli tedarik faaliyetleri ayrı 

şirketler halinde ayrıştırılarak 2014 yılında yeni kurulan görevli tedarik şirketlerine 

lisansları verilmiştir. 

Bu durum serbest rekabeti güçlendirme amacı güdüyor olsa da başlangıçta 

belirlenen düzenleyici çerçeve ile konulan hedeflerden bir sapmayı işaret 

etmektedir.  

Tüketicilerin desteklenmesi ve ulusal tarife 

Ne 2001 yılında çıkan Elektrik Piyasası Kanununda ne de bu Kanunun öngördüğü 

piyasa yapısının oluşturulmasının detaylarını belirleyen Piyasa El Kitabında tarife 

eşitleme veya ulusal tarife uygulanmasına dair bir uygulama öngörülmemektedir. 

Hem iletim ve dağıtım hem de nihai tüketici tarifelerinin maliyet esaslı ve bölgesel 

olması öngörülmektedir. Tüketicilerin desteklenmesi ile ilgili olarak ise 4628 sayılı 

Kanununda en doğru yöntem belirtilmiş ve tüketicilerin desteklenmesinin gerektiği 

haller için “Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin 

desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon 

fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme 

şeklinde yapılır.” hükmü getirilmiştir. Ancak, 2004 ve 2009 tarihli strateji 

belgelerinde tarife eşitleme mekanizmaları uygulanacağına dair ibarelere yer 

verilmiştir. Bu çerçevede, 4628 sayılı Kanunun tüketicilerin desteklenmesiyle ilgili 
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düzenlemeler hiç uygulanmaksızın 2006 yılında 5496 sayılı Kanunla 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 9. Madde ile maliyet esaslı nihai tüketici 

tarife ilkesi ortadan kaldırılarak bunun yerine bölgesel çapraz sübvansiyon 

uygulamasına dayalı fiyat eşitleme mekanizması getirilmiştir. Hem 4628 sayılı hem 

de 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunlarında geçici madde olarak adlandırılmasına 

rağmen söz konusu uygulama 2006 yılından beri yürürlükte olup 2020 yılına kadar 

da uzatılmış durumdadır.  

Dolayısıyla maliyet bazlı ve bölgesel uygulama ile buna bağlı olarak tüketicilerin 

desteklenmesi mekanizması ile ilgili olarak Piyasa El Kitabında hedeflenen 

uygulama ile daha sonraki uygulamalar arasında sapmalar mevcuttur. 

1.2.7. Perakende satış  

Türkiye elektrik piyasasının tamamen rekabete açılması hedeflenmektedir. Dağıtım 

özelleştirmeleri ve ST limitinin yıldan yıla aşamalı düşürülmesi ile birlikte 

perakende satış piyasasının serbestleştirilmesi yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Bu 

hedefe paralel olarak 2003 yılında 9.000.000 kWh/yıl olan serbest tüketici limiti 

istikrarlı bir şekilde azaltılarak 2016 yılında 2.400 kWh/yıl’a düşürülmüştür. Yakın 

gelecekte de ST limitinin sıfıra indirilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, serbest 

tüketici limitinin düşürülmesi, 2003 yılında %23 olan teorik piyasa açıklık oranının 

2018 yılında (tahmini) %95’e ulaşmasını sağlamıştır (Şekil 7).  

Şekil 7- Serbest Tüketici Limiti ve Piyasa Açıklık Oranı 

 

Öte yandan, aylık ST Çekiş verisi, ilgili dönemdeki toplam ülke tüketimi ile beraber 

değerlendirildiğinde teorik olarak %95 açık olan piyasanın neredeyse sadece üçte 

birinin serbest piyasada işlem gördüğü söylenebilir (Şekil 8). Mavi sütunlar ST 
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adedindeki gelişmeyi gösterirken, kırmızı çizgi ise ST tüketiminin toplam tüketim 

içerisindeki payına işaret etmektedir. 

Serbest tüketici limitindeki düşüşe rağmen serbest piyasanın yeterince 

büyüyememesinin temel sebebi ise özellikle son yıllardaki regüle tarife tavan 

baskısı olarak ortaya çıkmaktadır. Daha farklı ürünlerle ihtiyaca yönelik olarak hem 

tüketici hem de tedarikçinin kazanmasına ve serbest piyasa oluşumuna katkıda 

bulunabilecek maliyet bazlı bir tarife metodolojisi konusunda ilk adım Son Kaynak 

Tedarik Tarifesi ile atılmıştır. Yıllık tüketimi 50 milyon kWh’i aşan ve serbest tüketici 

olarak hiçbir şekilde elektrik tedarik anlaşması yapamayan tüketiciler için, aktif 

enerji bedelinin regüle tarife içerisinde belirlenmesi uygulamasına son verilerek 

(PTF + YEKDEM) * 1,128 formülü ile piyasa fiyatlarına endeksli bir üst limit 

oluşturulması yoluna gidilmiştir. Böylece Türkiye’nin toplam tüketiminin yaklaşık 

%25’ ine tekabül eden hacmin serbest piyasaya kazandırılması amaçlanarak 

maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçişin ilk adımı atılmıştır. Bu adım tedarikçilere, 

üzerlerinde tarife baskısı olmadan, daha önce de birçok durumda ispatladıkları 

şekilde, doğru ve yüksek rekabet ile uygun ve sürdürülebilir hizmetler sunmalarını 

sağlayacağı için uzun vadede tüketiciler için de çok olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. Özellikle çarpıcı bir örnek olarak 2016 yılında elektrik 

piyasasındaki maliyetlerden oluşan fiyatlama ile gerçekleşen yüksek indirimlerle 

başta sanayiciler olmak üzere serbest tüketicilere 50 milyon doların üstünde 

tasarruf sağlanmıştır. 

Şekil 8- Serbest Tüketici Piyasasının Gelişimi 
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çerçevesinde belirlendiği düşünülecek olursa; Türkiye’de sağlıklı bir rekabet 

ortamının sağlanabilmesinin, söz konusu alım yükümlülüklerinin sona ermesine, 

üretim özelleştirmelerinin tamamlanmasına ve likit bir toptan satış piyasasının 

oluşturulmasına bağlı olduğu söylenebilir. 

Perakende piyasası, hem tüketicilerin hem de üretim ve ticaret piyasasındaki 

oyuncuların ihtiyaç duyduğu orta-uzun vadeli fiyat sinyalinin oluşması için kritik bir 

öneme sahiptir. Dolayısıyla, enerji piyasasında likiditenin artması ve fiyat sinyalinin 

orta-uzun vadeye yayılabilmesi için perakende sektörünün varlığı ve hem organize 

hem de tezgâh üstü piyasalar ile entegrasyonun önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

1.2.8. Serbest tüketici limiti  

Serbest tüketici hakkı yeni piyasa düzeni ile öngörülen serbest piyasanın nihai 

tüketiciye hitap eden en önemli noktasıdır. Dolayısıyla serbest tüketici limitinin 

düşük olması hem tüketici de bir seçim yapabilme ve hakkını kullanabilmek 

duygusu yaratacak, hem de piyasanın önemli bir unsuru olan tedarik piyasasındaki 

rekabet potansiyelini arttıracaktır. 

4628 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte serbest tüketici limiti yıllık 9 

milyon kWh olarak belirlenmiştir. Bu limit ilk olarak 2004 yılında Kurul tarafından 

7,8 milyon kWh olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 9 Yıllar İtibariyle Serbest Tüketici Limiti ve Piyasa Açıklık Oranı 

(kWh-%) 

 

Kaynak: EPDK 2017 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu 
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Dikkat çekici olan nokta, piyasanın en önemli belirleyici unsuru olan serbest tüketici 

limiti 4628 sayılı Kanunla başlangıç değeri olarak yıllık 9 milyon kWh olarak 

belirlenmiş ise de bu limitin ne şekilde bir seyir izleyeceği tamamen Kurulun 

inisiyatifine bırakılmış olmasıdır. Piyasa El Kitabında bu limitin ne şekilde 

düşürüleceğine dair piyasa katılımcılarına yol gösterici bir ifade bulunmamaktadır. 

Fakat piyasada özellikle tedarikçiler için öngörülebilirlik sağlamak açısından bu limit 

indirim stratejisinin önceden açıklanması önem arz etmektedir. Bunu dikkate alan 

2004 yılı strateji belgesi bu limitin 2011 yılına kadar sıfırlanacağını belirtmiştir. 

2009 tarihli strateji belgesinde ise 2015 yılı limitin sıfıra indirileceği tarih olarak 

gösterilmektedir. Bilindiği üzere serbest tüketici limiti 2018 yılı için halen 

sıfırlanmamış ve 2000 kWh/yıl olarak belirlenmiştir. 

1.2.9. Sonuç ve değerlendirme 

Türkiye Elektrik Piyasası ile ilgili yukarıda anlatılanlar ışığında, ülkenin dikey 

entegre devlet tekelini kırarak üretim, toptan satış, dağıtım ve perakende 

alanlarında özelleştirme kanalıyla serbestleşmenin önünü açtığı görülmektedir. 

Ayrıca, organize toptan satış piyasaları kurularak piyasa katılımcılarının serbest 

piyasada ticaret potansiyelini değerlendirmelerin sağlanmış ve tüm oyuncular için 

bir fiyat sinyalinin oluşmasına imkân tanınmıştır. 2017 yılı son çeyreğinde atılan 

adımla da regüle edilen son tüketici piyasasındaki tarife baskısının azaltılması 

hedeflenmektedir. Tüm bunların yanında sistem ve arz güvenliğinden kaynaklı 

riskleri bertaraf etmek için de Kapasite Mekanizması, YEKA ve yerli kömür alım 

ihaleleri vasıtasıyla yeni santral yatırımları tarafında çeşitliliğe giderek ülke, 

elektrik kurulu güç portföyünü genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. 
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2. DOĞAL GAZ PİYASASI 

2.1. Küresel Doğal Gaz Piyasası 

Doğal gaz ana bileşenleri karbon ve hidrojen olan; yer altında serbest veya diğer 

bir fosil yakıt kaynağı olan petrol ile birlikte bulunabilen ve her geçen gün stratejik 

değeri artan bir yakıt kaynağıdır. Türkiye piyasalarına geçmeden önce küresel 

piyasalarda doğal gazın konumuna bakmak doğru olacaktır. Bugün itibariyle doğal 

gaz fosil yakıtların yükselen yıldızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Enerji 

Ajansı (IEA) ve British Petrol (BP)’nin tahminlerine göre doğal, gaz petrol ve kömür 

tüketimine yaklaşmaktadır. 2040 yılına kadar doğal gazın dünya yakıt 

karışımındaki payının %25 olacağı ön görülmektedir. Şekil-10’da görüldüğü üzere 

önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte fosil yakıtlar arasında payı yükselecek olan tek 

yakıt doğal gazdır. Yine aynı süreçte kömürü geçerek dünyada en çok tercih edilen 

2. yakıt konumuna geçeceği tahminler arasında yerini almaktadır. 

 

 

Şekil-10’da görüldüğü üzere dünyanın enerji talebi her geçen gün artmaktadır. Bu 

artan talebi karşılamak için enerji yatırımlarının da bu artan trende yakın bir seyir 

göstermesi kaçınılamaz bir gerçektir. Bu noktada geçmişte yapılan yatırımlara 

bakmak yerine gelecekte yapılacak enerji yatırımları tabloyu daha iyi görmemize 

yardımcı olacaktır. Önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte dünya genelinde yaklaşık 70 

trilyon $’lık bir yatırım öngörüsü vardır. Bu yatırımın 10 trilyon $’dan fazlası doğal 

gaz sektörüne yapılacak yatırım olarak planlanmaktadır.   

Şekil 10- Yakıt Türlerine Göre Birincil Enerji Tüketimleri ve Enerji 

Türlerinin Yakıt Karışımında Payları (BP, 2017) 
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2000’li yılların başında küresel doğal gaz ticaret hacmi 630 milyar m3 civarında 

iken günümüzde 1 trilyon m3’lük ticaret gerçekleşmektedir (Şekil-11). Önümüzdeki 

25 yıllık süreçte ise ticaret hacminin 1,5 trilyon m3’ü geçeceği ön görülmektedir. 

Bu artan ticaret hacminde boru gazının yanı sıra LNG ticaretinin hızla gelişip doğal 

gazın arz ve talep güvenliğine önemli katkılar sağladığı herkesin bildiği bir 

gerçektir. 2000’li yılların başında toplam gaz ticaretinde LNG’nin payı %20’lerde 

iken günümüzde bu rakam %30’ları aşmış durumdadır. BP tarafından yapılan 

öngörüye göre 2040’lara gelindiğinde LNG %43’lük bir pay ile boru gazı ile ciddi 

rekabet içinde olacaktır. 

 

 

 

 

2.2. Dünya Doğal Piyasasında Yaşananlar 

2.2.1. Altyapı 

Altyapı gelişimi doğal gaz piyasalarının liberalizasyon süreçlerini geliştirmelerinde 

merkez rol oynamaktadır. Gelişmemiş piyasa yapılarında altyapının tekel 

kontrolünde ve henüz çok az gelişmiş olduğu, ortak erişim ve coğrafi yayılmanın 

zayıf olduğu, ölçek ekonomisinin ise yüksek olduğu görülmektedir. Gelişme 

aşamasında olan piyasalarda altyapı projeleri ivme kazanmış olup altyapıda coğrafi 

yayılma ve müşterilere ulaşabilme açılarından hızlı büyüme yaşanmaktadır. 

Bununla birlikte iletim şirketlerinin tekel konumu devam etmektedir. Gelişme 

aşamasına gelindiğinde şebeke kullanıcılarının aralarındaki iletişim ve ilişkiler 

gelişmiştir. Buna bağlı olarak üçüncü tarafların erişimi rejimi oturmaya başlamış 

olup iletim şirketinin üçüncü aşamadaki asıl odağı dengeleme ve gaz akışının 

optimizasyonudur. Olgunluk aşamasında olan bir piyasada ise altyapı, gelişmiş 

depolama olanakları, ticaret merkezleri, birincil ve ikincil taşıma pazarları, gelişmiş 

 

Şekil 11- Dünya Doğal Gaz Ticareti (GAZBİR, 2017) 
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ve derinleşmiş (etkin bir şekilde uygulanan) Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri 

mevcuttur. 

Gelişmiş Avrupa örneklerini incelediğimizde yaşanılan liberalizasyon süreçlerinde 

altyapıya ciddi yatırımların yapıldığını ve oluşturulan gelişmiş altyapılar ile piyasa 

likiditesi ve derinliğinin maksimize edildiği görülmektedir. Altyapılarına önem veren 

ve derinlik yaratan Avrupalı ülkeler yüksek hacimlerde doğal gaz taşıyabilen iletim 

sistemleri ve depolama tesislerini oluşturarak, ihtiyaçlarından daha fazla gazı temin 

etmelerini sağlamışlar ve piyasalarında esneklik sağlayabilmişlerdir. Bu doğrultuda 

da fiyat optimizasyonunu sağlamayı başarmışlardır. Avusturya 2016 yılında 8 

bcm’lik gaz tüketimi olmasına rağmen 47 bcm gaz ithal etmiş ve bunun 39 bcm’ini 

gelişmiş iletim hattı ve depolama tesislerinin sağladığı esneklik sayesinde ihraç 

etmiştir. Avusturya’nın iletim ve dağıtım networkü toplam 41.500 km olmakla 

birlikte, 8 bcm’lik depolama tesisi bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük tüketimine 

sahip olan Almanya ise, altyapısının sağlamış olduğu esneklik ile 85 bcm’lik gaz 

tüketmesine rağmen 160 bcm’lik gaz ithal etmekte ve bu hacmin yaklaşık 65 

bcm’ini ihraç etmektedir. Almanya iletim sisteminin uzunluğu 38.000 km, dağıtım 

sisteminin uzunluğu ise 485.413 km’dir.  

2.2.2. Regülasyon 

Rekabetçi bir doğal gaz piyasası kurgulayabilmek için altyapı kadar mevzuatsal 

çerçeve de büyük önem taşımaktadır. Ülkeler doğal gaz mevzuatlarını 

oluştururlarken kendi piyasa karakterlerini dikkate alsalar bile arz ve fiyat güvenliği 

ile birlikte piyasanın sağlıklı gelişebilmesi adına rekabetçi bir zihniyeti baz almaları 

gerekmektedir. AB üye ülke piyasalarında liberal unsurları tasarlamak ve likit bir 

piyasa anlayışı benimsemek adına üç direktif yayınlamıştır. AB üye devletleri 

arasındaki piyasa dinamikleri çok farklı olduğundan, doğal gaz liberalizasyon süreci 

özelinde, ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. AB nezdinde çıkarılan üç direktif ile 

uyumluluğun en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiş, arz güvenliğini ve fiyat 

optimizasyonunu hedefleyen adımlar atılmıştır.  

1980’li yıllarda Avrupa gaz sektöründe devlet şirketlerinin tekel oldukları dikey 

piyasa yapıları mevcuttu. Bu dönemde piyasaya gaz sağlama konusunda küçük 

teşvikler olsa da kamu şirketleri üzerinde yenilik ve rekabete yönelten herhangi bir 

baskı olmamıştır. 1990’lı yılların başında Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki ekonomik 

büyümeye katkı sağlamak amacıyla tüketicinin refahını hedefleyen, rekabetçi fiyat 

mekanizmasıyla arz güvenliğinin sağlandığı liberalizasyon sürecini başlatmıştır. 

Başlatılan süreçte elektrik ve doğal gaz piyasalarının liberalleşmesini 

kolaylaştıracak üç önemli direktif kabul edilmiştir.  

22 Haziran 1998’de kabul edilen 98/30/EC nolu Birinci Gaz Direktifi, network 

altyapısına üçüncü taraf erişimi, hesapların ayrışması ve şeffaflığı, uygun 

tüketiciler, yetkili otoritenin belirlenmesi, eşit işlem yapılması, kamu hizmeti 

yükümlülükleri ve yeni tesislerin inşaat ve çalışma prensiplerini düzenlemeye 

odaklanmıştır. Birinci Gaz Direktifi üçüncü taraf erişimi açısından üreticiler, 
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dağıtımcılar ve büyük ölçekli müşterilerin, düzenlenmiş veya müzakere 

mekanizması temelinde, iletim, dağıtım ve LNG operasyon ağlarına ayrımcı 

olmayan bir şekilde erişimlerinin sağlanmasını taahhüt etmiştir. Bununla birlikte 

kapasite eksikliği yaşandığı durumlarda ya da kamu hizmeti yükümlülükleri 

kapsamında uzun dönemli sözleşmelerde yaşanan finansal sorunlarda üçüncü taraf 

erişimine garanti verilememiştir. Birinci Direktif ile beraber iletim aktivitelerinin arz 

ve üretim aktivitelerinden, en azından muhasebesel olacak şekilde, ayrışması 

öngörülmüştür. Direktif, pazarı düzenleyecek bağımsız düzenleyici bir otoritenin 

oluşturulmasını önermiş, ancak zorunlu tutmamıştır. İlk Gaz Direktif’i ile üçüncü 

taraf erişimi ve ulusal bağımsız otoritelerin kurulması aşamasında başarı tam 

olarak sağlanamamıştır.  

26 Haziran 2003’te kabul edilen 2003/55/EC nolu İkinci Gaz Direktifi, üçüncü taraf 

erişiminin düzenlenmesi, sistem operatörlerinin hukuki ayrıştırılması, uygun 

tüketiciler, düzenleyici otorite, kamu hizmeti yükümlülükleri gibi konuları ele 

almıştır. İkinci Direktif ile beraber pazarın tamamen serbestleşmesi ve ilk direktifte 

başarılı olunamayan konuların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sistem operatörlerinin 

iletim ve dağıtım olarak ayrılmalarını öngören Direktif, tamamen serbestleşen bir 

piyasa yapısını amaçladığından bağımsız düzenleyici kuruluşların oluşturulmasını 

zorunlu kılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler Avrupa gaz piyasalarındaki 

liberalizasyon sürecine olumlu etkiler yapsa da ulusal piyasalar arasındaki yeterli 

rekabet ve entegrasyonun sağlanamamış olması ideal kurgunun önünde engel 

teşkil etmiştir.  

2009 yılında yayınlanan Üçüncü Gaz Direktifi, ileri ayrıştırma gereksinimi, iletim 

sistem operatörlerinin belgelendirilmesi, giriş-çıkış sistemi, şebeke işleyiş 

düzenlemelerinin geliştirilmesi, Enerji Düzenleyicileri Ajansı (ACER) ve Gaz İletim 

Sistemi İşletmecileri için Avrupa Ağı (ENTSO-G)’nın kurulması konularına 

odaklanmıştır. Üçüncü Direktif’te ayrıştırma unsuru, mülkiyet ayrıştırması, 

bağımsız iletim operatörü veya bağımsız sistem operatörü olarak düzenlenmiştir. 

Son Direktif ile tek bir gaz pazarının oluşturulması amaçlanmış ve Pan-Avrupa 

şebeke işleyiş kodu oluşturulmuştur. Oluşturulan yeni yapının düzenleyici otoritesi 

olarak da ACER belirlenmiştir. Üç Direktif ile Avrupa’da liberal ve rekabetçi bir 

piyasanın kurulması amaçlansa da üye ülkelerin piyasa gelişmişlik düzeyleri farklı 

olduğundan entegrasyon süreci beklenenden yavaş ilerlemiştir.  

Avrupa Komisyonu uygulamaları bakımından iletim sistemine ilişkin mülkiyet 

ayrıştırması konusu, 3. Enerji Paketi’nin hazırlık aşamasında gündeme gelmiştir. 

Avrupa Komisyonu mülkiyet ayrıştırması ile iletim ve üye ülkeler arasındaki 

enterkoneksiyon sistemlerine gerekli yatırımların yapılarak tek piyasa 

oluşturulmasını hedeflemiştir. 3. Enerji Paketi’nin hazırlık aşamalarında AB 

Komisyonu iletim şebekesinin mülkiyet ayrıştırmasına tutulması yönünde ısrarcı bir 

yaklaşım sergilese de, Almanya, Fransa ve İtalya gibi üye ülkeler mülkiyet 

ayrıştırması kuralına şiddetle karşı çıkmışlardır. Sürecin sonunda yayımlanan 

Direktiflerde mülkiyet ayrıştırması yer almakla birlikte, zorunlu kılınmamış; daha 
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yumuşak yapıdaki hukuki ve fonksiyonel ayrıştırmayı içeren bağımsız sistem 

operatörü ve bağımsız iletim şebeke operatörü alternatifleri de üye ülkelerin 

tercihine sunularak, bu konuda bir esneklik sağlanmıştır. Örnek olarak, İngiltere 

tecrübesinde British Gas’ın iletim şirketi olan TransCo’ya sahip olduğu 1997- 2000 

yılları arasında yapılan yatırımlar 160 milyon Sterlin iken, mülkiyet ayrıştırmasının 

yapıldığı 2000 yılından sonraki üç yıl boyunca yaptığı yıllık ortalama yatırım miktarı 

ise 217 milyon Sterlin olarak gerçekleşmiştir.  

2.2.3. Birleşik Krallık örneği 

1982 yılında Petrol ve Gaz Kanunu sonrası toptan satış şirketlerinin BGC ile rekabet 

edebilmeleri için üreticilerden toptan satış segmentinin gaz almasının ve nihai 

tüketicilere satmasının yolu açılmıştır. Bununla beraber üretim diğer faaliyetlerden 

ayrılmıştır. 1986’da çıkan Gaz Kanunu ile 25,000 Btu’dan fazla gaz tüketen 

tüketiciler için tedarikçisini seçme serbestliği getirilmiş, BGC, British Gas (BG) 

olarak borsada işlem görmeye başlamış ve düzenleyici olarak Gaz Ofisi (OFGAS) 

kurulmuştur. 1992’de Rekabet ve Kamu Hizmetleri Kanunu ile serbest tüketici limiti 

eşiğini kontrol etmek için Ticaret ve Sanayi Bakanı'na yeni yetkiler sağlanmış ve 

bakanlığın BG’nin ticaret, depolama ve iletim faaliyetlerini izlemesine yasal 

dayanak getirilmiştir. 1995’te Gaz Kanunu ile gaz pazarındaki iletim, toptan ve 

perakende satış segmentleri ayrışmıştır. Bu Kanunla iletim sistem operatörü, 

taşıyıcı ve tedarikçiler için ayrı ayrı lisans alma zorunluluğu getirilmiş ve iletim 

ağına erişim sağlanarak rekabetin önünün açılması amaçlanmıştır.  

1996’da Network Code ile sanal Ulusal Dengeleme Noktası (NBP)’nın tanımı 

yapılmış, aylık dengelemenin günlük dengelemeye değişimi, farklı bölgesel 

fiyatlarla 12 aylık kapasite rezervasyonu, ulusal firmanın hakimiyetini önlemek için 

giriş kapasitelerindeki limitin kaldırılması, giriş kapasiteleri için olan fiyatın tadili, 

esneklik mekanizmasının tanımlamasının yapılması konularına odaklanılmıştır. 

1999’da Gaz Ticaret Reformu Düzenlemeleri (RGTA) ile esneklik mekanizması 

olarak Günlük Emtia Piyasası (OCM)’nın tanımının yapılması, dengeleme 

toleranslarının azaltılması, kapasite istiflemenin önüne geçilmesi için 

düzenlemelerin yapılması, tüm kapasitelerin açık arttırmaya tabi tutulması, aylık 

ve günlük firma giriş kapasiteleri haklarının düzenlenmesi konuları ele alınmıştır. 

2000 yılında yapılan düzenlemede gün içi mekanizmasındaki giriş kapasitesi alım 

ve satımının tanımlanması, mevcut tüm giriş noktalarını kapsayan toplam kapasite 

miktarının %10 arttırılması konuları düzenlenmiştir. 2000 yılında Kamu Hizmetleri 

Kanunu ile gaz sektörünün kurumsal yapısı değiştirilmiş ve kurumlara yeni yetki 

ve sorumluluklar verilmiştir. Bu kanunla beraber Gaz ve Elektrik Otoriteleri, Gaz 

Arzı Genel Müdürlüğü ve Elektrik Arzı Genel Müdürlüğü birleştirilerek Gaz ve 

Elektrik Pazarı Otoritesi (GEMA) oluşturulmuştur. OFGAS ve OFFER birleştirilerek 

OFGEM oluşturulmuştur. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve OFGEM’e tüketicilerin 

korunması için yetki verilmiştir. Gaz Tüketici Konseyi yerine, Gaz ve Elektrik 

Tüketim Konseylerini içeren, bağımsız bir kuruluş olarak Energywatch 

kurulmuştur. OFGEM herhangi bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duymadan yeni 
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durumlara karşı lisanslama yapabilme hakkı getirilmiştir. 2001 yılında yapılan 

düzenlemede uzun dönem kapasitelerini destekleyen ve bölgesel yatırımları 

öngörecek yeni bir aracın geliştirilmesi öngörülmüştür. 2005 yılındaki Uniform 

Network Code ile Ulusal İletim atıl kapasitesinin dağıtım network operatörü 

tarafından kullanılması ve dağıtım network operatörlerinin dengeleme için 

entegrasyonu tanımlanmıştır.  

2.2.4. Hollanda örneği 

1995 yılında Üçüncü Enerji Belgesi’nde piyasa odaklı değişimler öngörülmüş ve 

fonksiyonel ayrışma, ithalat ve ihracat, arz ve ticaret, gaz şebekeleri için ayrımcı 

olmayan erişim düzenlemeleri, bağımsız denetim gibi konulara odaklanılmıştır. Bu 

belgede en dikkat çekici nokta ise piyasadaki liberalizasyon sürecinin 

özelleştirmeden önce regülasyonlar ile inşa edilmesinin amaçlanmasıdır.  

2000 yılında Birinci Gaz Kanunu AB Birinci Gaz Direktifi ile paralellik taşımaktadır. 

Bu kanunda piyasa paydaşları arasındaki ayrımcılıktan kaçınma, iletim ve dağıtım 

sistem operatörlerinin ayrıştırılması, üçüncü taraf erişimi ve düzenleyici ve 

denetleyici oranın oluşturulması konularına odaklanılmıştır.  

2000 yılında çıkarılan Geçici Yönetmelik 2001’de iletim, dengeleme, kalite 

dönüşüm faktörü ve depolamada maliyet esaslı tarife yapısı zorunlu kılınmıştır. 

Ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin ayrıştırılması hükmü yer almıştır. Bu doğrultuda 

Gas Transport Services (GTS) ve Gasunie Trade and Supply olarak ayrışma 

gerçekleştirilmiştir. 2001’de yürürlüğe giren Yönetmelik 2002’de ayrışmadan 

sonraki maliyet esaslı tarifeler yeniden düzenlenmiştir. 2002 yılında çıkarılan 

Taşıma ve Depolama Yönetmeliği 2003’de sanal ticaret noktası (TTF)’nın 

oluşturulması amaçlanmış ve tanımlaması yapılmıştır. 2011’de dengeleme rejimi 

saatlik elektrik rejimini baz alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir 

2.3. Türkiye Doğal Gaz Piyasası 

Dünya’da doğal gaz sektöründe bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’de bu 

gelişmelere uyumlu şekilde gelişim göstermiştir. Arama üretim çalışmaları 

kapsamında Türkiye’de doğal gaz ilk olarak 1970 yılında Kırklareli’nde tespit 

edilmiştir. 5-6 yıllık bir süreç içerisinde bugün hala çimento fabrikası olarak hizmet 

veren Pınarhisar Çimento Fabrikasında kullanılmıştır. 1974 yılı Türkiye doğal gaz 

piyasaları için dönüm noktalarından bir tanesi olmuştur. Bugün piyasanın 

%80’ninden fazlasını elinde bulunduran Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 

Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 

kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Mardin’de yine bir çimento fabrikasında doğal gaz 

kullanılırken, bu dönemde kullanılan tüm kaynakların yerli kaynaklar olduğunun 

altı çizilmelidir. Türkiye doğal gaz piyasasında milat olarak kabul edeceğimiz 1986 

yılına kadar toplam tüketim 800 milyon m3 civarındadır.  
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1984 yılında Bakanlar Kurulu Kararı (No 84/8806) ile Türkiye-SSCB arasında 

imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin doğal gaz hikayesi farklı bir boyuta taşınmıştır. 

1986 yılında Türkiye ile SSCB yetkili kuruluşları arasında doğal gaz alım-satım 

anlaşması imzalanmıştır. Türk sanayisi ve şehirleri 25 yıl süreli plato değeri 6 

milyar m3 olan bu anlaşma ile doğal gazla tanışmıştır. Doğal gaz şehir 

şebekelerinde ve sanayi kuruluşlarında yaygınlaşırken, çeşitli çevrim santrallerinde 

de doğal gaz ile elektrik üretimi hız kazanmıştır. Doğal gaza artan talep ile kaynak 

çeşitliliği ve arz güvenliği gibi sebeplerden dolayı ihracatçı ülkeler ile birbiri ardına 

anlaşmalar yapılmıştır. Ankara’da başlayan hikâye 1992 yılında İstanbul, Bursa, 

Eskişehir ve İzmit’i de içine alarak genişlemiştir. Kısa bir sürede Türkiye’nin nüfus 

yoğunluğu fazla illerine ulaşmış ve doğal gaza olan talep de her geçen gün 

artmıştır. Bunun başlıca sebepleri;  

• Doğal gaz, diğer enerji kaynaklarına göre çevreci (diğer fosil yakıtlara göre), 

temiz ve ekonomik bir yakıt olması, 

• Türkiye’nin jeopolitik olarak önemli bir yerde olması ve doğal gaz 

rezervlerinin %75’inden fazlasını elinde bulunduran Ortadoğu ve Kafkas 

ülkelerine yakın bir durumda bulunması, 

• Türkiye coğrafi konumunun üstünlüğünden faydalanarak günümüzde sıkça 

söz edilen enerji ticaret noktası (o dönemlerde bu fikir tam bir olgunluk 

göstermese bile ülkeler arası bir köprü olma hedefi mevcuttu) olma 

olanağına sahip olması, 

• Bu avantajlarından hareketle hem daha düşük maliyetler ile doğal gaz 

kullanımı mümkün ve hem de politik ve stratejik bir güç elde etme 

politikalarıdır. 

90’lı yılların başında doğal gaz piyasaları Türkiye’de hızlı büyürken piyasa 

faaliyetleri kamu eliyle yürütülmekteydi. Ayrıca piyasa faaliyetlerinin neredeyse 

tamamı dikey bütünleşik bir yapıya sahipti. 02 Ocak 1990 tarih ve 397 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararnameye (KHK) göre doğal gaz piyasasının neredeyse %100’lük 

kısmını BOTAŞ elinde bulundurmaktaydı. Bu dönemde sadece üretim alanında özel 

sektör faaliyetleri devam etmekte iken, diğer alanlar rekabete açık değildi. 

397 sayılı KHK’ya göre; 

• Doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırması gibi hususlarda tüm 

yetki BOTAŞ’a aittir. 

• BOTAŞ tarafından satın alınan yerli doğal gazın satışı ve iletiminin yetkisi 

yine BOTAŞ’a aittir. 

• Şehirlerde doğal gaz dağıtımı ve satışı ise Bakanlar Kurulu iznine tabi olarak 

BOTAŞ veya bu amaçla kurulmuş sermaye şirketleri tarafından yapılabilir. 

• Yıllık 1 milyon m3 ‘ten daha fazla doğal gaz kullanan sanayi kuruluşlarına ve 

organize sanayi bölgelerine gaz satış yetkisi BOTAŞ aittir. 
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397 sayılı KHK yürürlüğe girmeden önce başlayan Ankara Kentsel Doğal Gaz 

Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olan EGO tarafından, 

İstanbul Kentsel Doğal Gaz Projesi ise bir belediye şirketi olan İGDAŞ tarafından 

gerçekleştirilmekteydi. Yine belediye kuruluşları olan İZGAZ İzmit’te, AGDAŞ 

Adapazarı’nda doğal gaz dağıtımı için yetkilendirilmiştir. Bursa ve Eskişehir’de ise 

doğal gaz şebekesi yapımı ve işletilmesi ise BOTAŞ tarafından üstlenilmiştir. Ayrıca, 

397 sayılı KHK’ya göre BOTAŞ’ın kentlerde doğal gaz dağıtımı amacıyla kurulan 

şirketlere ortak olma hakkı olmasına rağmen BOTAŞ; İZGAZ ve AGDAŞ’a ortak 

olmamıştır (DEK-TMK, 2007). 

Diğer piyasalarda olduğu gibi enerji piyasalarında da tekelci piyasaların rekabete 

açılma süreci başlamış ve zaman içerisinde büyük bir gelişme kaydetmiştir. 

İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde gerekli yasal ve idari 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde tekel yapılanmadan kaynaklanan 

toplumsal refah kayıplarını azaltmak ve piyasalarda etkin bir rekabet ortamı 

sağlamak temel hedefler arasında yer almaktadır. Türkiye’de 2 Mayıs 2001 

tarihinde “Doğal Gaz Piyasası Kanunu” yayımlanmıştır. Yukarıda bahsedilen 

hedefler doğrultusunda yayımlanan bu kanun ile doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz 

ve rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketiciye ulaştırılması birinci hedef olarak 

belirlenmiştir. Diğer hedefler ise şeffaf, güçlü ve istikrarlı bir piyasa, bağımsız 

düzenleyici bir otorite ile piyasanın düzenlenmesi, piyasanın serbestleştirilerek 

rekabete açılması, sistemden herkesin yararlanıp arz güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Kanun ile ön görülen düzenlemeler özetle şu şekildedir; 

• Piyasada faaliyet gösteren şirketlerin EPDK tarafından lisanslandırılması, 

• BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılarak yeniden yapılandırılması, 

• BOTAŞ’ın ithalat oranını ulusal tüketimin %20’sine düşürünceye kadar 

mevcut alım-satım kontratlarını devretmesi, 

• BOTAŞ’ın iletim dışındaki faaliyetlerinin (depolama ve ticaret) 

özelleştirilmesi, 

• Yeni oluşturulacak dağıtım bölgelerinde ihale ile belirlenecek özel şirketlerin 

faaliyet göstermesi, 

• Serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi, 

• Rekabetin oluşmadığı alanlarda EPDK’nın tarifeleri düzenlenmesi. 

Piyasalarda gerçekleşen önemli olayları Şekil 12’de yer almaktadır. 
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Şekil 12- Kronolojik Sıraya Göre Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Yaşanan 

Gelişmeler 

 

 

Bugün itibariyle bakıldığında piyasa konulan hedeflere ulaşmış durumda değildir. 

Bugün gelinen noktada; 

• Bakanlık, EPDK, dağıtım şirketleri ve ilgili STK’ların çalışmaları ile doğal gaz 

ülke içerisinde yaygınlaştırılmış ve tüm illerin lisans süreçleri sonuçlanmıştır. 

• BOTAŞ faaliyetlerinin ayrıştırılması konusunda piyasa istenilen noktaya 

gelememiştir. 

• BOTAŞ’ın sektördeki payının %20’lere çekilmesi konusunda başarılı 

olunamamıştır. 

• BOTAŞ’ın sadece 10 milyar m3 /yıl devir gerçekleştirdiği ve hedeflenen 

devirlerin gerçekleşmemesi nedeniyle piyasalarda istenilen rekabetin henüz 

ulaşmadığı görülmektedir. 

• Kamuya bağlı 1 adet dağıtım şirketi bulunmaktadır. Geri kalan 71 adet 

dağıtım şirketi özel sektör yatırımı olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

• 4646 sayılı Kanundan önce sadece 6 ilde kullanılan doğal gaz günümüz 

itibariyle 77 ilde kullanılmaktadır. 2017 yılı Kasım ayı itibariyle 81 ilde doğal 

gaz dağıtım şirketi bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde tüm illerde doğal gaz 

kullanımı mümkün hale gelecektir.  

• Şeffaf ve adil tarife düzenlemelerinin yapıldığı görülmektedir. 

 

2001

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu

2003

İlk EPDK Şehiriçi Gaz Dağıtım 
İhalesi

2005

Türkiye-Yunanistan 
enterkonnektörü inşaatına 

başlandı. 

2007

İlk kontrat devri ihaleleri 
sonuçlanmıştır. İlk özel ithalatçı 
firma piyasaya giriş yapmıştır.

2009

Özel sektörün payı 4 bcm 
seviyesine yükselmiştir.

2012

Battı Hattı'nda sona eren kontrat 
yerine 6 bcm'lik gaz ithalat 
sözleşmesi imzalanmıştır.

2015

Doğal gaz arzı sağlanan dağıtım 
bölgesi sayısı 66'ya ulaşmıştır.

2017

81 ilin doğal gaz dağıtım ihale 
süreci tamamlanmış, dağıtım 

şirketi sayısı 72'ye ulaşmıştır. 222 
ilçeye daha doğal gaz arzı için 

çalışmalara başlanmıştır.
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2.4. Rakamlar ile Türkiye Doğal Gaz Piyasası 

Türkiye ekonomisinin kırılganlığının yükselten en önemli sebeplerin başında cari 

açık yer almaktadır. Türkiye’nin cari açık tutarı ise neredeyse enerji ithalatı ile başa 

baş durumdadır. Son yıllarda enerjiye ödenen miktarlarda düşüşler yaşanmasına 

rağmen bu durumun ülke ekonomisine etkisi önemi kaçınılmaz bir gerçek olarak 

bizlerin karşısına çıkmaktadır. Tüm dünyada gazın gazla olan rekabetine göre 

fiyatlandırma yapılırken ülkemizde petrol bazlı fiyatlandırmanın kademeli bir 

şekilde azaltılması gerekmektedir.  

Doğal gaz son yıllarda dünya enerji tüketiminde adım adım yukarı doğru 

ilerlemektedir. Bu kapsamda Şekil 13’te yer alan 2012 ve 2017 yılları ithal edilen 

doğal gaz miktarları kıyaslandığında yaklaşık 5 milyar m3 lük artışın gerçekleştiği 

görülmektedir. Yukarıda bahsedilen doğal gaza olan talebin artmasının sebeplerine 

ek olarak 2000’li yılların başından sonra oluşan fiyat avantajı da eklenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım şirketleri tarafından yapılan şebeke yatırımları artarak devam etmektedir. 

Bugün itibariyle dağıtım şirketleri 7 milyar ABD Doları üzerinde yatırım 

gerçekleştirmiştir. Genişleme çalışmaları kapsamında 2019 yılı sonuna kadar 

yaklaşık 1 milyar ABD Doları yeni yatırım yapılması planlanmıştır. Geçmişten 

günümüze bakıldığında bu yatırımlar ile Türkiye doğal gaz piyasası dağıtım 

özelinde; 

• 62 milyon vatandaşa doğal gaz dağıtım şebekesi ulaşmıştır. Türkiye 

nüfusunun %69’nun evinin önünde doğal gaz dağıtım şebekesi 

bulunmaktadır. 2017-2019 yılları arasında yaklaşık 5 milyon vatandaşa 

daha doğal gaz dağıtım şebekesinin ulaşacağı öngörülmektedir. 

• 2017 yılı Kasım ayı itibariyle 50 milyon vatandaş doğal gaz kullanmaktadır. 

Yüzdesel olarak bakıldığında nüfusun %56,2’si doğal gaz kullanmaktadır. 

• 10 milyon vatandaşa ise şebeke ulaşmış fakat henüz doğal gaz 

kullanmamaktadır.  

2012 yılı ithal
edilen miktar
45,9 milyar m3

2017 yılı ithal
edilen miktar
55,2 milyar m3

Şekil 13- 2012-2017 Yılları Doğal Gaz İthalatı İçin Ödenen Miktarlar 
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Türkiye doğal gaz piyasasının abone gelişimine bakıldığında ise son 10 yıllık süreçte 

dağıtım sistemi abone sayısında %103’lük bir artış görülmektedir. 2017 yıl sonu 

itibarıyla doğal gaz abone sayısı 13,5 milyonun üzerindedir. Serbest tüketici sayısı 

ise 552 bin civarındadır. Şekil 14’te yıl bazlı abone sayısı gelişimi, Şekil 16’da ise 

illere göre abone sayıları yer almaktadır. 

 

 

 

1990 yılında Dünya’da tüketilen toplam doğal gazın sadece %0,2’si Türkiye’de 

tüketilirken bugün dünya gaz talebinin yaklaşık %1,5’lık kısmını Türkiye 

oluşturmaktadır. Sıralama olarak bakıldığında ise Türkiye 90’lı yılların başında talep 

sıralamasında kendisine 25-30 sıralama bandında yer bulurken bugün dünya 

sıralamasında 19. sırada bulunmaktadır.  
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Türkiye’de toplam enerji talebinin yaklaşık 

%25’i doğal gazdan karşılanmaktadır. 

Türkiye’de ilk yıllarda 500 milyon m3 

civarında doğal gaz tüketilmiş, 2017 yılsonu 

itibariyle de tüketim miktarı 53,8 milyar 

m3’ü aşmıştır. Ayrıca, bu ölçüde yüksek 

tüketimler ithalatçı ülke durumunda olan 

Türkiye için sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Türkiye’de son yıllarda arz 

güvenliği gündemi meşgul eden konular 

arasında yer almaktadır. Ülkemiz 

çevresinde yer alan Doğu Akdeniz gazı, 

Türkmen gazı hatta Kuzey Irak gazının Türkiye’ye getirilmesi planlanmaktadır. 

(Türkmen ve K.Irak gazı ülkeye getirilememiş, Doğu Akdeniz gazı ise son yıllarda 

ülke gündemini meşgul eden konuların başında gelmektedir.) 

 

 

 

Sektörel bazda tüketim verilerine bakıldığında ise en çok talebin elektrik 

üretiminde kullanılan doğal gaz için geldiğini söyleyebiliriz. 2007 yılında elektrik 

santralleri talepleri %56’larda iken 2017 yılsonu itibariyle %38’lere kadar 

gerilemiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başlattığı “Milli Enerji” projesi 

ile yerli kaynaklar ile üretime geçiş evresinde doğal gazın payının kademeli bir 

şekilde düşürülmesi planlanmaktadır.  

Türkiye doğal gaz sektörü, sürekli ve hızlı bir büyüme gösteren, yatırıma elverişli 

genç bir sektör olarak tanımlanabilir. Son yıllarda iletim ve dağıtım şebekesi 

yatırımları ile depolama tesisi yatırımları hızlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde 
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1987-2017 Yılları Türkiye Doğal Gaz Tüketimi
(mcm cinsinden)

1986-2011 yılları arasında 

Türkiye’nin toplam doğal gaz 

tüketimi 400 milyar m3 

seviyelerindedir. 2012-2017 yılları 

arasında ise doğal gaz tüketimi 290 

milyar m3 civarındadır. 2017 yılı 

sonunda bu değer 300 milyar m3 

seviyesini aşmıştır. 
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herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için depolama ve günlük arz kapasiteleri 

artırılmaktadır. Bu yıl sonuna kadar günlük arz kapasitesinin 300 milyon m3 

seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir. Arz güvenliğinin ve çeşitliliğinin 

sağlanmasına yönelik bazı tedbirler de BOTAŞ ve özel sektör tarafından hayata 

geçirilmektedir. Türkiye doğal gazın %50-55’ini Rusya’dan ithal etmektedir ve bu 

durum Türkiye arz güvenliği ve ekonomisi için riskli bir durumdur. Bu sebeple, 

yukarıda bahsi geçen arz çeşitliliği konusunda gerekli çalışmaların yapılması 

zaruridir. 2001 yılında yayımlanan Kanun ile hedeflenen piyasa yapısına henüz tam 

anlamıyla ulaşılamamakla birlikte, piyasada rekabetin artırılması ve istenilen 

düzeye getirilmesi için -yeterli olmasa da-gerekli adımlar atılmıştır.  

Son günlerde küresel doğal gaz piyasalarının dengelerini değiştiren “shale gas” 

üretim imkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dünya Enerji Ajansı (EIA)’nın 

çalışmalarına göre ülkemizde de mevcuttur. Shale gaz üretim imkânının 

konvansiyonel kaynaklara oranla 100 katı büyüklüğünde olduğu düşünülmektedir. 

EIA’nın raporunda bahsedilen ithalat bedellerine bakıldığında shale gazın 

potansiyeli değerlendirilebilir. (EIA, 2011) 

2.5. Dağıtım  

2001 yılında çıkan 4646 sayılı Kanun ile 

doğal gaz piyasalarında faaliyet göstermek 

için EPDK’dan lisans almaları 

gerekmektedir. 2003 yılında başlayan 

dağıtım ihaleleri 2017 yılının Nisan ayında 

sonuçlanmıştır. Bugün itibariyla 81 ilin 

tamamında dağıtım şirketi bulunmaktadır 

(Şekil-18). 72 dağıtım şirketi 78 ilde 

faaliyet gösterirken 2018 yılının sonuna 

kadar tüm illerde doğal gaz kullanılır hale 

gelecektir. Türkiye’de dağıtım şirketlerinin özelleştirmeleri İGDAŞ haricinde 

tamamlanmıştır ve bu özelleştirme süreçlerinde yerli ve yabancı yatırımcıların 

ilgilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Özelleştirmeler, ihale kapsamında 

devredilen firmaya 30 yıl süreyle dağıtım lisansı verilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. 4646 sayılı Kanun’dan önce dağıtım faaliyeti gösteren 

şirketler hariç olmak üzere Kurum tarafından açılacak ihaleyi kazanan teşebbüsler 

tarafından yürütülecektir. Yönetmelikte yer alan hükümlere göre ihaleye katılan 

teşebbüsler birim hizmet ve amortisman bedellerini Kurum’a sunacak ve en düşük 

3 teklifi veren katılımcılar açık eksiltmeye davet edilecektir. Son yıllarda ihalelere 

katılan dağıtım şirketleri “0 Türk Lirası” hizmet bedeli sunmuşlardır ve bu durumda 

abone bağlantı bedellerinden eksiltme devam etmiştir. Ayrıca, son ihalelerde abone 

bağlantı bedeli açık eksiltmesi yerine lisans alma bedeli üzerinden açık artırma 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Lisans almaya hak kazanan dağıtım şirketi lisans 

tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yatırımlara başlamak, 18 ay içerisinde 

tüketicilere doğal gazı ulaştırmak ve 5 yıl içerisinde ekonomik bir şekilde ve arzda 

Şekil 18 Yıllara Göre Doğal Gaz Dağıtımı Yapılan İl Sayısı 
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sorun yaşamamak şartıyla lisans sınırları içerisinde hizmet almak isteyen tüm 

tüketicilere doğal gazı ulaştırmak zorundadır. Yukarıda bahsedilen 30 yıllık süre 

zarfının ilk 8 yılında dağıtım şirketi ihalede teklif ettiği birim hizmet ve amortisman 

bedeli (BHAB-SKB) üzerinden hizmet vermekle yükümlüdür. Geri kalan 22 yıllık 

süre için ise EPDK tarafından yeni tarifeler yatırımlar, giderler gibi harcamalar göz 

önünde bulundurularak belirlenir.
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Rakamlarla Türkiye Doğal Gaz Piyasası bölümünde belirtilen verilere ek olarak 

dağıtım sektörüne yönelik temel göstergelere aşağıda yer verilmektedir: 

• Türkiye doğal gaz dağıtım piyasasına yapılan yatırım son yıllarda hızla 

artmaktadır. Genişleme yatırımları ile toplam yatırım tutarının 8 milyar $’a 

ulaşması beklenmektedir. 

• Doğal gazın yaygınlaştırılması için sürdürülen 222 ilçeye doğal gaz arzı 

projesi sonunda Türkiye’nin 556 ilçesi doğal gaza kavuşacaktır. Genişleme 

çalışmaları kapsamında doğal gaz dağıtım sistemine 2,2 milyon yeni 

abonenin dahil olması beklenmektedir. 

• Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi 127 bin kilometreye ulaşmıştır. 

Dünyanın çevresini 3 tur, Türkiye’nin çevresini ise 12 kez dolanacak duruma 

gelen doğal gaz dağıtım şebekesi geçtiğimiz yıl %8 büyüme göstermiştir.  

• Servis hattı 3 milyonu aşmıştır. İGDAŞ, 882.204 adet servis hattı ile bu 

listede ilk sırayı almaktadır. 

2.6. İletim 

Türkiye doğal gaz piyasasında faaliyet göstermekte olan ithalat ve toptan satış 

şirketlerince 2017 yılında iletim şebekesine 11 adet giriş noktasından 56,08 milyar 

m3 fiziki doğal gaz girişi yapılmıştır. Toplam girişin %80’ninden fazlası BOTAŞ 

tarafından gerçekleştirilirken, geriye kalan kısım özel sektör tarafından 

gerçekleşmiştir. Gaz çıkışına bakıldığında ise 55,84 milyar m3 seviyelerinde bir çıkış 

gerçekleşmiştir. 2016 yılının Ocak ayında 220 milyon m3’lük bir çekiş, 2017 yılında 

ise 14 Şubat’ta ise Türkiye doğal gaz piyasalarının en yüksek çekişlerinden bir 

tanesi gerçekleşmiştir (Şekil-20). İletimde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına 

yapılan kapasite artırımları ile yıl sonuna kadar günlük iletim hattı besleme 

kapasitesinin toplam 250-300 milyon m3/gün seviyelerine çekilmesi 

planlanmaktadır.  
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2.7. Depolama 

 

 

 

 

Depo stoklarına bakıldığında yaz aylarında stok miktarı yükseliş gösterirken, kış 

aylarında ise yüksek tüketim ve anlık değişimlerden dolayı gerilemektedir. Arz 

güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına %10’luk bir sınır 

konulduğunda Türkiye’nin özellikle kış aylarında talebinin sadece %5’ini stokladığı 

görülmektedir. 

Türkiye’de yer altı doğal gaz depolama lisansına sahip 5 adet şirket bulunmaktadır. 

Depolama faaliyetleri piyasalarda oluşan talep dalgalanmalarını, ani talep 

artışlarını, mevsimsel değişimlerden kaynaklanan etkileri dengelemek ve arz 

güvenliğini konularında Türkiye için önemli bir noktadadır. Türkiye’nin depolama 

kapasitesi Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında geride olduğu görülmektedir.  

Avrupa’da yüksek gaz talebine sahip ülkelere bakıldığında İngiltere talebinin %7-

8’ini, Almanya ve Fransa’nın ise toplam talebinin %30’unu depolayabilmektedir. 

Mevcut durumda Türkiye toplam talebinin yaklaşık %6’sını depolayabilmektedir. 

Var olan depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması, Tuz Gölü doğal gaz yeraltı 

depolama tesisi ve FSRU’lar ile Türkiye’nin toplam depolama kapasitesinin 

yükselerek yıllık doğal gaz talebinin yaklaşık %10’unu karşılayacak seviyeye 

ulaşacağı öngörülmektedir. Bu sayede arz güvenliğini sağlama noktasında önemli 

bir adım atılmış olacaktır. 2007 yılında yaklaşık 1,5 milyar m3 olan depolama 

tesisleri BOTAŞ tarafından yayımlanan son rapora göre önümüzdeki 2 yıllık sürede 

toplam 4 milyar m3 seviyelerine çıkacağı öngörülmektedir. 
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2.8. Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Hedeflenenler 

Türkiye, bulunduğu coğrafya ve yaşanan gelişmeler itibariyle doğal bir gaz ticaret 

merkezi konumundadır. Bu sebeple doğal gaz piyasasında gelişmiş bir yapıya sahip 

olmak ve güncel projelere dahil olabilmek adına bazı planlamaların yapılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişimin sağlanması adına üzerinde çalışılan hususlar 

şunlardır: 

2.8.1. BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması 

BOTAŞ’ın İletim ve Ticaret ayaklarının ayrıştırılması Türkiye Gaz Piyasasının 

liberalizasyonu için anahtar konumundadır. DGPK’de BOTAŞ’ın toptan satış, iletim 

ve depolama faaliyetlerinin ayrışması öngörülse de bu noktaya henüz 

gelinememiştir. DGPK’de kanunun çıktığı yıl olan 2001’de tek tedarikçi olan 

BOTAŞ’ın 2009 yılında piyasa payının %20’ye düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu pay 

gerçekleştirilen kontrat devirleriyle azalsa da, BOTAŞ’ın hakim pozisyonu devam 

etmiştir.  2013 yılında gündeme gelen Doğal Gaz Piyasası Kanun Tasarısı’nda da 

BOTAŞ’ın ayrıştırılması öngörülmektedir.  

2.8.2. Rekabetin artırılması 

Tekelleşmiş bir doğal gaz piyasasından uzaklaşıp serbest piyasa yapısına 

geçebilmek ve nihai tüketicinin optimize fiyattan gaz temin edebilmesi için 

piyasadaki doğal gaz tedarikçileri arasındaki rekabetin arttırılması gerekmektedir. 

Hükümetler toplumsal ve ekonomik refah ile arz güvenliği konularını tesis 

edebilmek için rekabet kurumu ve düzenleyici kurumu da mekanizma içerisine 

dahil ederek rekabetçi bir piyasa dizaynını inşa etmeyi amaçlarlar. Bu minvalde, 

Türkiye doğal gaz piyasasında nihai tüketicinin maksimum fayda sağlaması 

açısından, rekabetçi doğal gaz piyasa modelleri dikkate alınarak rekabetin tesis 

edilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye doğal gaz piyasasında rekabetin tesisinde iki kısıt 

mevcuttur. Birincisi, tedarik anlaşmasını ağırlıklı olarak BOTAŞ’ın yapıyor olması 

özel sektöre rekabet kısıtı getirmektedir. Diğer husus ise kontrat devri ile ithalat 

lisansı almış şirketlerin tekrardan getirdikleri gazı ihraç edebilmeleri için ihracat 

lisansı almaları zorunluluğudur. Ülkemizde yapılacak altyapı yatırımlarıyla 

yaratılabilecek arz fazlasıyla beraber, gelişmiş pazarlarda olduğu gibi ithalat ve 

ihracat kısıtlarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
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Şekil 22- Rekabetçi Doğal Gaz Piyasalarının Gelişim Süreci (Kaynak: IEA) 

 

 

2.8.3. Maliyet bazlı fiyatlandırma 

Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak dönem dönem hükümet tarafından doğal 

gaz fiyatlarının sübvanse edilmesi kararlaştırılmış ve fiyatlar sabitlenmiştir. 

Fiyatların piyasa koşullarında belirlenmemesi özel sektörün doğal gaz piyasasında 

rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Hem piyasada faaliyet gösteren özel 

sektörün hem de tüketicilerin korunacağı bir yapının tesis edilmesi adına gerekli 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

2.8.4. Üçüncü taraf erişimi 

BOTAŞ, EgeGaz LNG ve FSRU ithalat terminallerine erişim için şartlar ve koşullar 

yayımlanmıştır, ancak potansiyel özel sektör yatırımlarının ilgisini çekmek için 

iletim, depolama ve LNG terminallerine üçüncü taraf erişiminin (Yatırımcıya 

ayrıcalık tanınmaksızın kapasitesinin tamamını 3. Tarafların erişimine açık tutma 

zorunluluğu) tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir. Rekabetin sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmesi adına tüm yeraltı depolama kapasitesine 

eşit ve tarafsız şekilde tüm piyasa paydaşlarının erişimi sağlanmalıdır.  

Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi için yapılacak yapısal reformların 

planlanması aşamasında “ticari hub” kavramının ve alt bileşenlerinin doğru 

özümsenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda politika yapıcıların ve düzenleyici 

kuruluşların, özel sektör katılımcılarının da bilgi ve desteğine başvurarak ticaret 

hub’ı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturmalıdırlar. Sonraki aşamada 

ise hub’ın nasıl likit hale getirileceği belirlenmelidir. Bu durumla ilgili Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı gerekli hassasiyeti göstermekte olup ilgili konular Bakanlığın 

2015-2019 Stratejik Planı’nda yer almaktadır.  

Avrupa örneklerinden hareketle, likit ve derinliğe sahip ticari hublarda dört temel 

unsur bulunmaktadır: 
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• gelişmiş bir fiziki altyapı,  

• gelişmiş bir mevzuat altyapısı,  

• bağımsız iletim sistem operatörü,  

• serbest piyasanın ve ticaretin önünü açacak reformlar. 

2.8.5. Gelişmiş bir fiziki altyapının tesis edilmesi 

Gelişmiş bir fiziki altyapı boru hatları, LNG terminalleri, depolama tesisleri, 

kompresör istasyonları ve boru hattının işletilmesinde kullanılan bilişim 

teknolojilerinden oluşmaktadır ve liberalizasyon sürecinin en temel unsurudur. Likit 

bir piyasa oluşturabilmek için pik talepten daha yüksek bir giriş ve taşıma 

kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Giriş ve taşıma kapasitesinin yüksek olması 

piyasaya esneklik sağlamaktadır. Rekabetin oluşabilmesi için arzın talepten fazla 

olabilmesine imkan tanıyan giriş ve taşıma kapasiteleri yüksek gelişmiş bir fiziki 

altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.8.6. Gelişmiş bir mevzuat altyapısı  

Ticaretin hangi koşullar altında yapılacağını belirleyen gelişmiş bir mevzuat 

altyapısının tesis edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, liberal bir piyasanın tesis 

edilebilmesi için sektörün taleplerini karşılayacak mevzuatın piyasa dinamiklerini 

baz alacak şekilde yazılması önem arz etmektedir. Mevzuat riskinin en alt seviyeye 

indirgenmesi adına mevzuatlarda belirtilen hususların belirlenen süre içinde 

tamamlanması önemlidir. Mevzuat riskinin fazla olduğu ülkelerde özel sektörün 

gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir ve küresel ölçekte gerçekleştirilemeyen 

veya yarım kalan birçok büyük çaplı projelerin gerçekleştirilememe nedenlerinden 

biri mevzuat riskidir. Bununla beraber yine karar alıcılar tarafından gelişmiş piyasa 

örneklerinin incelenerek iyi örneklerin, ülkedeki piyasa şartlarını da göz önünde 

bulundurarak, uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi piyasada 

olumlu bir etki yaratacaktır.  

2.8.7. Bağımsız iletim sistem operatörü  

Liberal piyasa modellerinin başlangıcı olarak bağımsız iletim sistem operatörlerinin 

(ISO) ortaya çıkışı kabul edilmektedir. Özellikle NBP, TTF gibi likit ticari hubların 

oluşum süreçlerini dikey entegre şirketlerin ayrışarak bağımsız iletim ISO’larının 

ortaya çıkışı ile birlikte hızlandırmıştır.  Bu bakımdan Türkiye’de de BOTAŞ’ın ticaret 

ve iletim faaliyetlerinin ayrıştırılması rekabet, ticari gizlilik ve şeffaflık olmak üzere 

üç ilke çerçevesinde yorumlanmalıdır.  

2.8.8. Serbest piyasanın ve ticaretin önünü açacak reformlar 

Bir ticari hubın likit olabilmesi için mümkün olduğunca çok kontratın el değiştirmesi 

bunun için de sistemde mümkün olduğunca çok şirketin ticaret yapabilmesi 

gerekmektedir. Sistemde sadece fiziki gaz taşıtan şirketler değil, finansal 

kuruluşlar, endüstriyel şirketler, santraller, üreticiler gibi aktörler de ticaret 



Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

 

Türkiye Enerji Piyasasının Geleceği Çalışma Grubu 

 

TEPG1 – Temmuz 2018 

 

İletişim: piyasa@dunyaenerji.org.tr  Sayfa I 46 

yapabildikleri için ticari hublar çok daha hızlı derinleşebilirler. Bunun için 

tezgahüstü piyasalar (OTC’ler) ve borsaların kurulması önem arz etmektedir. Bu 

tür piyasaların ortaya çıkışı ticareti hızlandıracak standart kontratların oluşumu ile 

desteklenmektedir.  

Batı Avrupa’daki gelişmiş doğal gaz piyasalarına bakıldığında; serbest ticaret 

ilkelerinin hakim olduğu adil ve şeffaf bir piyasada gazın gaz ile rekabetinin 

sağlanabildiği, gerekli alt yapı yatırımlarının piyasa oyuncuları tarafından yapıldığı, 

doğal gazın serbestçe alınıp satılabildiği likit doğal gaz ticaret merkezlerinin 

kurulabildiği gözlemlenmektedir. Bu merkezlerin kuruluş süreçleri incelendiğinde 

doğal gaz ticaret merkezi olmak için iyi bir coğrafi konuma sahip olmanın tek başına 

hiçbir zaman yeterli olmadığı, esas olanın güçlü bir altyapıyla birlikte serbest doğal 

gaz ticaretinin gelişmesini sağlayacak tüm enstrümanların etkin bir şekilde 

kullanılabildiği bir piyasaya sahip olunması gerektiği tespit edilmektedir. Bu 

bağlamda, adil, şeffaf ve tüm taraflara eşit uygulanan sağlam bir enerji mevzuatı 

hayati önem arz etmektedir.  

Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde hem rekabet 

nedeniyle ülkeye uygun fiyatlı gaz girişi mümkün olmakta hem de son tüketiciye 

uygun fiyatlı, kesintisiz ve güvenli doğal gaz tedariki sağlanmaktadır. Bu bağlamda 

Türkiye’de kurulacak bir doğal gaz ticaret merkezinin ülkemize aşağıdaki 

avantajları getirmesi beklenmektedir: 

• Ticaret merkezi olma yolunda gerekli alt yapı yatırımlarının piyasa 

oyuncuları tarafından yapılması, farklı kaynaklardan gaz girişinin temin 

edilmesi ve piyasanın liberalleşmesiyle arz güvenliğinin piyasa 

mekanizmalarınca etkin bir şekilde sağlanması, 

• Gazın gaz ile rekabetinin tesis edildiği bir piyasanın kurulmasıyla nihai 

tüketicilere en uygun fiyatlı doğal gazın temin edilmesi,  

• Uzun vadeli kontratlarla ham petrole endeksli fiyatların yanı sıra kısa/orta 

vadeli ve farklı fiyat endeksli gazların da ülkeye girişinin sağlanabilmesi, bu 

sayede Türk ithalatçı şirketler ile yabancı tedarikçi şirketler arasında 

imzalanan gaz ithalat kontratlarında esnekliklerin sağlanabilmesi, 

• Küresel piyasalarda ortaya çıkan fırsatlardan faydalanılabilmesi, doğal gaz 

fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan Türkiye’nin de avantaj 

sağlayabilmesi, yeni geliştirilmekte olan doğal gaz üretim projeleri için 

ülkemizin ticari bir cazibe merkezi haline gelmesi, 

• Doğal gaz için sadece transit bir geçiş ülkesi değil doğal gazın taraflarca 

serbestçe alınıp, satılıp fiyatlanabildiği bir konuma gelinebilmesi, bu sayede 

ülkemizin çok daha büyük bir ekonomik fayda elde etmesi, 

• Ülkeye doğal gaz girişi sağlayacak farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve giriş 

kapasitesinin artırılması ile uzun dönemli boru gazı kontratlarının fiyat 

revizyonlarında ya da yenilenmesi görüşmelerinde Türkiye’nin elinin 
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kuvvetlenmesine fayda sağlayacaktır. Doğal gaz giriş kapasitesini artırmış 

ve arz kaynaklarını çeşitlendirmiş bir Türkiye’nin eli, 2021 yılı sonunda 

yenilenmesi muhtemel olan Batı Hattı kontratı müzakerelerinde ve 2025 

yılında yenilenmesi muhtemel olan Mavi Akım kontratı müzakerelerinde 

güçlenecektir. Gazın gaz ile rekabet ettiği bir ortamın tesis edilmesi 

durumunda daha çok doğal gazı Türkiye’ye satmak isteyen tedarikçilerin 

daha esnek ve iyi kontrat şartları önereceği Avrupa örneklerinden hareketle 

öngörülmektedir. Komşu ülkelerle kurulan enterkoneksiyon hatlarının ve 

yatırımı yapılan yeni LNG terminalinin ülkeye toplam maliyeti, bu yatırımlara 

başlamasının ardından tedarikçi ülkeden alınan indirim ile çok kısa bir süre 

içerisinde telafi edilecektir, 

• Ülkemizin kuracağı ticaret merkezi sayesinde erişeceği referans fiyat 

belirleme kapasitesi, enerji diplomasisinin de çok daha güçlü ve etkin bir 

şekilde uygulanabilmesine fırsat tanıyacaktır, 

• Bu avantajlar ışığında kurulacak bir doğal gaz ticaret merkezinin ülke 

ekonomimizin büyümesine, yeni istihdam yaratılmasına, enerji 

maliyetlerinin düşürülerek sanayimizin küresel ölçekte daha rekabetçi hale 

gelmesine,  orta gelir tuzağından çıkma yolunda çok önemli bir adım 

atılmasına, ülkemizin bölgesinde finans merkezi olma stratejisinin güçlü bir 

şekilde desteklenmesine, sektörel bilgi düzeyi gelişimine ciddi katkılar 

sağlaması hedeflenmektedir. Hedeflenen bu adımların atılması ile 

EFET(European Federtaion of Energy Traders)’in doğal gaz ticaret 

merkezlerinin piyasadaki rolü çalışmasında tanımladığı gibi gazın sanal 

ortamda serbestçe alınıp satıldığı ve müşteriye fiziksel olarak ulaştırıldığı 

sağlıklı bir yapıya kavuşulması ana hedeftir. 

2.9. Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Gerçekleşenler 

2.9.1.  Altyapı 

Son yıllarda Bakanlık tarafından arz güvenliği unsuru detaylı bir şekilde ele alınmış, 

bu husus uyarınca fiziki doğal gaz altyapısına ciddi yatırımlar yapılmıştır. Bu 

minvalde BOTAŞ sistem bakımlarını ve yedeklemelerini yaparak mevcut altyapıyı 

güçlendirmiş, bununla beraber bir taraftan Marmara Ereğlisi ve EgeGaz LNG 

terminalleri kapasitelerini arttırırken, diğer yandan FSRU tesisleri, Tuz Gölü gibi 

yeni yatırımlar da kademeli olarak hızla devreye alınmıştır. Bununla beraber 

ilerleyen dönemde TANAP ve Türk Akımı transit projelerinin devreye alınması ile 

arz kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bir yandan altyapı yatırımlarını 

gerçekleştirirken, diğer taraftan da iletim sisteminin bölgelerarası gaz taşımasına 

yönelik ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Yaratılan bu olumlu arz ikliminde an 

itibariyle yatırımların büyük bir bölümü devlet eliyle yapılmaktadır. Türkiye doğal 

gaz iletim sisteminin hızlı bir şekilde esnek bir hal alması ve ticaret merkezi 

olmamız açısından çok oyunculu, likit bir yapıya ulaşılabilmesi için yerli ve yabancı 
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özel sektör temsilcilerinin yatırım programlarına daha fazla dahil edilmesi ve bu 

yönde teşvik çalışmalarının oluşturulması gerekmektedir.  

2.9.2. Organize toptan satış piyasasının kurulması 

Geçtiğimiz son iki yılda Karar Alıcılar tarafından Organize Toptan Satış Piyasası’nın 

kurulması ve Türkiye doğal gaz piyasasının liberal unsurlarla tasarlanmasına 

yönelik yoğun çalışmalar yürütülmüştür. Bu minvalde 01 Nisan 2018 tarihinde 

Organize Toptan Satış Piyasası’na yönelik sanal uygulamalar başlamış olup, 01 

Eylül 2018 tarihine kadar ise Piyasanın tamamen devreye alınması 

amaçlanmaktadır. Devreye alınacak Organize Toptan Satış Piyasası, rekabet 

içerisinde belirlenecek günlük referans fiyatı tesis edecek, tesis edilen bu fiyat ile 

beraber öngörülebilir bir piyasa mekanizması oluşturulabilecektir. Yeni piyasa 

mekanizması liberal piyasa koşulları çerçevesinde yatırımcı güveninin sağlanması 

ve doğal gaz ticaret merkezi olunabilmesi için atılan ilk adım olan şeffaflığın tesis 

edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

2.10. Avrupa Birliği’nde “Gas Target Model” ve Türk doğal gaz piyasasının 

Gas Target Model’e göre analizi 

Avrupa Birliği’nde liberal piyasanın temel parametrelerini belirleyen Gas Target 

Model (Gaz Hedef Modeli) 2011 yılında Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi 

(CEER) tarafından yayınlanmıştır. Yayınlanan belge liberal piyasa yapısının 

oluşmasını ve oluşan liberal piyasa yapıları arasında arz güvenliği ve ekonomik 

yatırım ortamının tesis edilmesini hedeflemektedir. Gaz Hedef Modeli, etkili bir 

toptan satış segmenti, birbirleriyle koordineli piyasalar ve güçlü arz güvenliği 

stratejisi olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edilmiştir. Bu belgeye göre sağlıklı 

bir ticari hubın kurulabilmesi için yıllık 20 milyar m3’den büyük pazar büyüklüğünün 

olması, el değiştirme oranının en az 8 olması ve en az 3 farklı tedarikçi bulunması 

gerekmektedir.  

2015 yılında Gas Target Model Avrupa Piyasa Düzenleyicileri (ACER) tarafından 

daha sağlıklı piyasa yapılarının kurulması amacıyla detaylandırılmıştır. Geliştirilen 

doküman şebeke işleyiş düzenlemeleri ile likid ve dinamik gaz marketlerin 

oluşumunda izlenecek adımlara yoğunlaşmıştır. Doküman, ulusal seviyede toptan 

satış segmentinin değerlendirilmesi ve piyasadaki arz güvenliğinin sağlanabilmesi 

için piyasa temelli uygulamaların hayata geçirilmesini öngörmektedir. Revize edilen 

doküman Birinci Gas Target Model’deki kriterlerin yanı sıra likit piyasalardaki risk 

yönetimini ve toptan satış segmentindeki rekabetçi kurgunun tesis edilmesini ele 

almıştır.  

Gas Target Model’e göre Türkiye Doğal Gaz Piyasası değerlendirildiğinde aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmaktadır: 

• İthalat aktiviteleri kısmen serbestleşmesine rağmen, BOTAŞ’ın ithalat 

payının yüksek olması ve ithalat aktivitelerinde söz sahibi olması piyasanın 

likit bir duruma gelmesini engellemektedir. 
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• Türkiye’nin %55 oranında Rusya’ya bağlı olması ve arz edilen gazın uzun 

kontratlara bağlanması kaynak çeşitliliği önünde engel teşkil etmektedir. 

• BOTAŞ’ın piyasa payının yaklaşık %80 olması, özel sektör oyuncularının 

piyasaya erişimini kısıtlamakta ve el değiştirme oranını doğrudan 

etkilemektedir.  

• Türkiye piyasa hacminin yaklaşık 55 milyar metreküp olmasından dolayı gaz 

sektörünün likit yapıya ulaşma potansiyeli yüksektir.  
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