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Türkiye’de gaz piyasasının liberalleşmesi 

Enerji Ticareti Derneği (ETD) & Petform
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Piyasanın liberalleşmesinin faydaları müşteriler için 
oldukça belirginken, yeni şirketlerin kurulmasıyla da 
ekonomik büyümenin önü açılmaktadır

Liberalleşme 
Öncesi

Liberalleşme 
Sonrası

> Genellikle Ulaştırma Bakanlığı hizmet 
sağlamaktadır

> Herşey için tek ve genellikle çok pahalı bir 
tarife kullanılmaktadır

> Müşteri odaklı değil, hizmet teşviki 
bulunmamaktadır

> Bakım ve kurulum gereksinimlerine yeterince 
hızlı cevap verilemektedir

> Tekelci hizmet sağlayıcı vergi mükelleflerinin 
ödemelerine ihtiyaç duymaktadır

> Çok sayıda uçuş noktası sunulmamaktadır
> Rekabet eksikliğine bağlı olarak bilet fiyatları

yüksektir
> Müşteri odaklı değil, hizmet teşviki 

bulunmamaktadır

> Müşteriler farklı hizmet sağlayıcılarından  ve 
çeşitli ödeme planlarından birini 
seçebilmektedir

> Yeni iş modelleri oluşmaktadır (Ör. 
önödemeli)

> Hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabete bağlı
olarak müşteriler daha uygun fiyatlardan 
faydalanabilmektedir

> Müşteriler farklı şirketlerden birini tercih 
edebilmektedir

> Sık uçuş noktaları talebe göre 
belirlenmektedir

>Şirketler arasındaki rekabete bağlı olarak orta 
halli bir vatandaş biletleri daha uygun fiyata 
alabilmektedir

AirlinesTelecom
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Tükiye, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olmayı hedeflemektedir. Her 
ekonominin temeli enerjiye dayanmaktadır; bu hedefi gerçekleştirmek için gereken bir unsur 
likit bir doğal gaz ve elektrik ticaret merkezi oluşturmaktır. 
Bir enerji merkezini tanımlayan maddeler üç yönlüdür: 
(a)Arz ve talebin belirlediği fiyatları ortaya çıkaran, sanal bir ticaret noktası da içeren bir piyasa 
modelinin uygulanması
(b)Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda alıcı ve satıcı arasında bir enerji emtialarının zahmetsiz ticaretini 
sağlayan bir altyapı ve düzenlenmesi
(c ) Gaz ve elektrik piyasalarını birleştiren ve birbiriyle uyumlu hale getiren bir enerji borsası

Türkiye, bir enerji merkezi meydana getirmek için benzersiz ve mükemmel önkoşullara sahiptir 
>Türkiye, Hazar ve Arap bölgelerindeki çok sayıda enerji tedarikçisi ile komşu ve Avrupanın talep 
sahibi ülkeleri için bir köprüdür. 
>Türkiye genç ve tüketim odaklı toplumu ile büyük, büyüyen, liberal ve dinamik bir iç ekonomiye 
sahiptir – elektrik enerjisi talebi büyüme oranı% 9 iken, 2011 yılında% 8,5 'lik GSYĐH büyüme oranı, 
Çin'in arkasından ikinci olmuştur. 
>Enerji altyapısı umut verici (örneğin elektrik iletim şebekesinin Avrupalı ENTSO-E ile 
senkronizasyonu sağlanmıştır) olmakla beraber henüz yeterli değildir. (örneğin gaz depolama 
kapasitesi çok küçük). 
>Elektrik piyasası serbestleşme açısından gelişmiştir ve doğal gaz piyasası için de bir taslak olarak 
kullanılabilir. Elektrik piyasası, değer zinciri boyunca birçok uluslararası şirketle beraber özel 
yatırımların ilgisini çekmiştir. Bir enerji borsasının yakında kurulması elektrik piyasasının serbestleşme 
yönünde son ve en önemli adımdır. 
>Tüm komşu ülkeler ile arasında varolan iyi ticari ilişkiler ve emtia ve hizmet alanlarında – özellikle 
bankacılıkta – giderek büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye enerjinin dışında da bir cazibe merkezidir. 

Türkiye’nin ekonomik beklentileri, arz güvenliğinin ve uygun 
maliyetlerin sağlanabilmesi için açısından enerji piyasasında 
liberalleşmeyi gerektirmektedir
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Hükümet, tamamı bir enerji merkezi tarafından karşılanabilecek üç hedef belirlemiştir 

>Arz güvenliğinin Türkiye civarındaki büyük doğal gaz kaynaklarını "Türkiye Enerji Merkezi" 
(geçmişte görüldüğü gibi talep tarafı yönetimi ile değil) çekmek yoluyla sağlanması. (kaynak: Hükümet 
Programı, ETKB Stratejik Plan) 

>Güçlü bir altyapı ve kaliteli ekipmanlar (taşıma, depolama, üretim) kullanılarak arz güvenliğini 
desteklemek ve en iy hizmet ve yatırımlar için uygun ortamın sağlanmasıyla "Türkiye Enerji 
Merkezi“nin çekiciliğini artırmak. (kaynak: Hükümet Programı, ETKB Stratejik Plan) 

>Ekonomiyi desteklemek ve küresel doğal gaz pazarında rekabet edebilmek için doğal gaz ve 
elektrik için piyasa fiyatları. (kaynak: ETKB Stratejik Plan, EPDK Stratejik Plan) 

Türk Hükümeti, liberalleşme için üç hedef belirlemiştir; 
bunlardan biri de bir enerji merkezinin oluşturulmasıdır
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Doğal gaz açısından, bu üç hedefin başarılı şekilde hayata 
geçirilebilmesi için öncelikle çeşitli önkoşulların sağlanması
gerekmektedir

Arz Güvenliğinin 
Sağlanması

Enerji merkezini 
destekleyebilecek güçlü

altyapı

Arz ve talep tarafından belirlenen 
enerji piyasası fiyatları

Hükümet Programı, ETKB Stratejik Plan

Hükümet Programı, ETKB Stratejik Plan

Hükümet Programı, ETKB Stratejik Plan

Hükümetin Hedefleri

Önkoşullar

Çeşitli ve rekabetçi arz 
kaynakları

Gaz geçişi ve yurtiçi gaz 
ticareti için yeterli 
kapasiteye sahip bir iletim 
şebekesi

Gaz için piyasa fiyatı
oluşturabilecek Türkiye enerji 
borsası

Önemli miktarda rezerv 
muhafaza edebilen gaz 
depolama kapasitesi

Gaz için Türkiye enerji merkezi
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Doğal Gaz piyasasının mevcut halinde ciddi eksiklikler vardır 
Doğal gaz arz güvenliği yetersizdir ve bu piyasa modelinin kendisinden kaynaklanmaktadır:

> Türkiye, piyasa ihtiyaç ve fiyatlarını yansıtmayan uzun dönem alım sözleşmeleriyle tekelci piyasa 
yapısı nedeniyle dünyanın en büyük kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine yakınlığından kaynaklanan 
benzersiz konumunun kullanamamaktadır. 

> Özel şirketler, üzerlerine önemli ölçüde piyasa riski almaya istekli olmalarına rağmen, istedikleri 
şekilde yurtdışından gaz tedarik edememektedir. 

> Piyasada ya gaz fazlası ya da açığı oluşmakta ancak hiçbir zaman yeteri kadar gaz arzı
gerçekleşmemektedir. Tek piyasa oyuncusu olan BOTAŞ’ın arz / kaynak güvenliğinden sorumlu 
olması yapısal olarak yanlıştır. BOTAŞ’ın al-veya-öde yükümlülükleri nedeniyle milyarlarca TL’lik 
yıllık ödemelere maruz kalması için bu gerçeği hatırlatmaktadır. Ayrıca, BOTAŞ fiyat ayarlamaları
siyasi etkilere açıktır. 

> Gaz iletim altyapısı sınıfında en iyi konumda değildir ve yatırımlar artırılmalıdır : 
> Mevcut altyapı beklenen talep artışını karşılayabilecek ve doğudan batıya gereken gazı

taşıyabilecek durumda değildir. 
> >Güvenilir piyasa fiyatlarının, usül ve uygulamalar ile karar alma mekanizmalarının şeffaflığındaki 

eksiklikler nedeniyle ne kamu ne de özel şirketler altyapı yatırımı yapamamaktadır. 
> Rekabet ve şeffaf ve tahmin edilebilir doğal gaz fiyatları mevcut değildir: 

> >Tekelci piyasa yapısı ekonomiye daha yüksek maliyetler getirmekte, inovasyon ve tüketici 
ihtiyaçlarının tüketici seçimleri doğrultusunda karşılanmasını engellemektedir. 

> >68 şirket doğal gaz ticareti lisansına sahip olmakla beraber, hiçbiri önemli ölçekte iş
yapmamaktadır; buna ek olarak düzenlemeler likiditenin oluşmasına engel teşkil etmektedir; 
damga vergisi, toptan satış şirketleri için %10 piyasa kısıtı. 

> >Mevcut boru hat kapasitesi tam kullanılamamktadır. 

Gaz piyasasının liberalleşmesinin önündeki engeller 
piyasa katılımcıları ve hükümet tarafından bilinmektedir...
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…ve bu engeller kısa süre önce Türk enerji piyasası
üzerindeki zararlı etkilerini göstermiştir

Hükümet Hedefleri

High potential Moderate potential Low potential
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Location of CCGTs Key demand area
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Major gas flow direction

Bölgesel mevsimsel kısıtlar güney batı ve 
güney kesimlerdedir. 

Şubat 2012’de gaz arzında 
yaşanan kesintiTürkiye’yi 
büyük sıkıntıya sokmuştur 

Tekelci piyasa yapısının 
arz kesintisine çözüm 
getiremediği görülmüştür 

Bu kesintinin sonuçları, 
ısınma sıkıntısı, elektrik 
kesintisi ve sanayide 
üretim kaybı olmuştur

Kısa süre önce yaşanan olay Bugünkü altyapı eksiklikleri

Tekelci piyasa esnek 
değildir ve yatırımcıları
caydırmaktadır

Taşıma ve dağıtım 
kapasitesi yeterli değildir

Yerli ve yabancı
yatırımcıların altyapıya 
yatırım yapmalarını teşvik 
edecek koşullar sağlamak

Kaynakları çeşitlendirerek 
ve artırarak rekabet yolunu 
açmak

Çözüm

Future 
Turkish 
Energy 
Exchan
ge

T
T
F

Russia
44.8 m bcm

Turkmenistan
7.5 m bcm

Saudi Arabia
7.8 m bcm

QATAR
25.4 m bcm

Iran
29.6 m bcm

Kuwait
1.8 m bcm

Iraq
3.2 m bcm

Azerbaijan
0.85 m bcm

United Arab
Emirates
6.5 m bcm

Bubble size is indicative of the size of reserves

L
N
G

Arz Güvenliğinin 
Sağlanması

Hükümet Programı, ETKB Stratejik Plan

Enerji merkezini 
destekleyebilecek güçlü

altyapı

Arz ve talep tarafından 
belirlenen enerji piyasası

fiyatları

Gaz iletim yönü

Yüksek 
potansiyel

Düşük 
potansiyel

Mutedil 
potansiyel

CCGT’ler Başlıca Talep Alanları



8

Türkiye’nin dünyanın en büyük enerji rezervlerine olan 
yakınlığı düşünüldüğünde, farklı kaynaklardan kolaylıkla 
enerji ithalatı yapılabilmelidir

Türkiye, tüm önemli enerji 
kaynağı ülkelerle ya sınır 
komşusudur ya da bu 
ülkelerin yakınındadır.

Türkiye, bu bölgede önemli 
bir ekonomik çekim etkisi 
yayan, büyük bir liberal 
piyasa ekonomisidir 

Piyasa yapısı ve yasal 
mevzuatın çekici olması
halinde, bir enerji merkezi, 
bir özel yatırım dalgası
meydana getirebilir.

Türkiye enerji endüstrisi, 
uygun yatırım iklimi 
yaratılması konusundaki 
çabalarında hükümeti 
destekleyecektir.

Yorumlar

TTF

Enerji rezervlerinin büyüklüğüne göre değişmektedir.

Kurulacak
Türk Enerji 
Borsası

Rusya
44.8 m bcm

Türkmenistan
7.5 m bcm

Suudi Arabistan
7.8 m bcm

KATAR
25.4 m bcm

Đran
29.6 m bcm

Kuveyt
1.8 m bcm

Irak
3.2 m bcm

Azerbaycan
0.85 m bcm

Birleşik Arap 
Emirlikleri
6.5 m bcm

LNG
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Hükümet hedeflerine ulaşmak amacıyla, endüstri , somut öneriler ve en iyi örnekleri içeren 
bir yol haritası geliştirmek ve Türkiye‘nin Güney-Doğu Avrupa ve Yakın Doğu bölgesel enerji 
merkezi haline gelmesini desteklemek için kendini adamaya hazırdır. 

PETFORM ve ETD süreci başlatacak, hedefleri, çalışma gruplarını ve somut zaman çizelgeleri 
önerecektir. Đş planı 3üncü “Đstanbul Trader Meeting” sırasında sunulacak ve tüm çalışmalar 
Petform ve TÜSĐAD ile yakın koordinasyon halinde yürütülecektir. 

>Mevcut durumu analiz edecek ve çözüm konseptleri önerecek 5 çalışma grubu tanımlanmıştır:

a. Mevzuat: piyasa modeli, ayrıştırma, üçüncü şahısların erişimi, dengeleme, nominasyon 

b. Altyapı: transit ve iletim, depolama kapasitesi, enterkonneksiyonlar, kapasite planlama ve kullanım, LNG 
terminalleri 

c. Türkiye Enerji Borsasında gaz ticareti: TEB’in ticaret sistemlerinin entegrasyonu 

d. Standardizasyon: anlaşmalar, ürünler, tezgahüstü piyasa. 

e. Mevcut al ya da öde yükümlülükleri için bir “geçici düzeltme mekanizması” kurulması

Türkiye Enerji Endüstrisi doğal gaz piyasasının gelişmesi ve Türkiye Enerji Merkezi 
kurulması yoluyla arz güvenliğinin sağlanması stratejik hedeflerine ulaşılması için somut 
öneriler geliştirecek ve kamu kurumları ile aktif bir şekilde koordine olacaktır. 

Hükümete paralel olarak, enerji endüstrisi, Türk gaz 
piyasasının liberalleşmesini desteklemektedir
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Planlı bir yaklaşımla, enerji endüstrisi gaz piyasasının 
liberalleşmesi için somut öneriler üzerinde çalışacaktır

ETD süreci başlatacak, hedefleri, çalışma gruplarını ve somut zaman çizelgeleri önerecektir.
Đş planı 3üncü “Đstanbul Trader Meeting” sırasında sunulacak ve tüm çalışmalar Petform ve 
TÜSĐAD ile yakın koordinasyon halinde yürütülecektir. 

Mevcut durumu analiz edecek ve çözüm konseptleri önerecek 5 çalışma grubu tanımlanmıştır.

Yönetim Grubu
ETD, Petform & TUSIAD

2. Altyapı ÇG

2.1 Geçiş & Đletim & 
giriş/çıkış noktaları

2.2 Depolama kapasitesi

2.3 Enterkonneksiyonlar

2.4 Kapasite planlama ve 
kullanım

2.5  LNG terminalleri

1. Mevzuat ve Düzenleyici 
Đşler ÇG

1.1 Piyasa Modeli

1.2 Ayrıştırma

1.3 Üçüncü tarafların 
erişimi

1.4 Dengeleme

1.5 Nominasyon

3. Türkiye Enerji 
Borsasında gaz ticareti  ÇG

3.1 TEB’in ticaret 
sistemlerinin 
entegrasyonu 

4. Standardizasyon ÇG

4.1 Kontratlar

4.2 Ürünler

4.3 Tezgahüstü piyasa

5. Geçici Düzeltme 
Mekanizması ÇG

5.1  Mevcut al ya da öde 
yükümlülükleri 
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Yedek
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Elektrik piyasasının başarıyla liberalleşmesi gibi, doğal gaz 
piyasasının liberalleşmesi için de Türk Hükümeti ve Türkiye 
Endüstrisi birlikte hareket etmelidir

Türkiye için güvenli, istikrarlı
ve ekonomik bir enerji arzı
sağlamak

Bir elektrik ve doğal gaz enerji 
merkezi olarak Türkiye’nin 
bölgedeki rolünü artırmak

Etkili ve güvenli bir enerji tedarik 
zinciri oluşturmak için 
özelleştirme

Güvenilir ve sağlam düzenleme 
& mevzuat ve eşit erişim hakkı
bulunan bir giriş/çıkış piyasa 
modeli oluşturma

Gaz alım ihalelerinin artırılarak 
devam ettirilmesi / BOTAŞ’ın 
gelecekteki rolünün belirlenmesi

Etkinliğin kısa vadeli 
dağılımı/Ticari Üretim 
Optimizasyonu,

Yatırımların ekonomik 
uygulanabilirliği için orta ve uzun 
vadeli sinyal yaratılması ve

Risk yönetimi için

Arz ve talebin belirlediği piyasa 
fiyatları ile güvenilir ve şeffaf 
piyasa kurallarının koyulması

Hedefler Katkı

Türk 
Hükümeti

Enerji 
Endüstrisi

Ürünler,

Anlaşmalar ve

Yatırım & BĐ için

Endüstrı standartlarının 
belirlenmesi

Piyasa modelinin ekonomik 
ugulanabilirliğinin 
değerlendirilmesi

Altyapı & Enerji Borsası
EPĐAŞ’a yatırım

Ortak hedefe ulaşmak 
için, enerji endüstrisi ve 
Türk Hükümeti içindeki  
irtibat noktaları katkıların 
koordine edilebilmesi 
için gerekenler:

Ortak hedefe ulaşmak 
için yol haritası

Özel çalışma grupları
ve çalıştaylar

Düzenli durum raporları
ve bilgi değişimi

Enerji 
merkezi


