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Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Türkiye’de Enerji ve Kalk›nma Sempozyumu’nda sizlere hitap etmekten

duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu ad›na

hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Bu sempozyumda benden “Türkiye’de enerji sektöründe yeniden yap›lan-

ma, yasalara, yönetmeliklere iliflkin de¤erlendirmeler ve sektörün sorunlar›na

çözüm önerileri” konulu bir konuflma yapmam istendi. Bu, oldukça kapsaml›

bir konu. Tüm enerji sektöründeki yeniden yap›lanma sorunlar›yla yasal duru-

munun eksik ve fazla yönlerini sizlerle günlerce tart›flmam›z mümkündür. Bu

nedenle en uygun yöntem, Kurumumuzun faaliyet alan›n›n geniflli¤ini de dik-

kate ald›¤›m›zda kapsam› daraltarak genel de¤erlendirmelerde bulunmam ola-

cakt›r. 

Bu çerçevede konuflmamda sizlere Kurumumuzun görev alan›na giren sek-

törlerdeki yeniden yap›lanma ve yasal durum hakk›nda baz› bilgiler verdikten

sonra enerji sektörünün sorunlar›na ve çözümlerine a¤›rl›k vermek istiyorum.

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu, y›ll›k cirosu 65 milyar dolar mertebe-

sinde olan elektrik, do¤al gaz, petrol ve LPG gibi dört büyük sektörün düzen-

lenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 

Düzenleme alan›m›z içinde en büyük ekonomik büyüklü¤e sahip sektör

petrol piyasas›d›r. Petrol piyasas› güçlü ve rekabetin tesis edildi¤i bir piyasa-

d›r. Çok say›da da¤›t›m flirketi, ülke çap›nda yayg›n bayii a¤lar›yla ürün ve

hizmet kalitesi için yo¤un bir rekabetin içindedirler. 

Bu sektörün geçmiflten gelen en önemli sorunu, sektörün belirli bir disip-

linden yoksun olmas› idi. Önemli amaçlar›ndan biri petrol piyasas›n›n, tabiri
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caizse zapturapt alt›na al›nmas› olan Petrol Piyasas› Kanunu’nun 2003 y›l› so-

nunda yürürlü¤e girmesi ile, sektörü disipline edecek yasal bir çerçeveye ka-

vuflulmufl oldu. 

Sektörün gözetimi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi ile görevli olan Kuru-

mumuz, 5015 say›l› yasa ile belirlenen çerçevede tüm ikincil düzenlemeleri

yapmakla kalmad› ve sektörün disiplin alt›na al›nmas›n›n ön koflulu olan sek-

tör oyuncular› lisansland›r›lmas› sürecini bafllad›. Sanc›l› geçen bu süreç, ba-

flar›l› bir flekilde tamamlanm›flt›r. Art›k, sektörün etkili bir flekilde denetlenme-

si için gerekli ortam oluflturulmufl oldu¤undan, 

Kurumumuzun nezaretinde sektörde yo¤un bir denetim faaliyeti yürütül-

meye baflland›.

Önümüzdeki dönemdeki çal›flmalar›m›zla bu sektörün gündeminin ön s›ra-

lar›na Kanunun amaç maddesinde say›lan; “güven”, “ekonomi”, “rekabet”,

“fleffafl›k”, “eflitlik” ve “istikrar” kavramlar›n› tafl›mak arzusunday›z. Bu

amaçla iki hedefe öncelik vermifl bulunmaktay›z. 

Bunlardan birincisi piyasada kanun hâkimiyetinin tesisi, ikincisi ise piya-

sadaki mevcut rekabet düzeyinin daha da art›r›lmas›d›r.

Kanun hâkimiyetinin tesisi konusunda epey yol ald›¤›m›z bir gerçek. Ka-

rarl›l›kla yürüttü¤ümüz çal›flmalar›n, ç›kar›lacak kanunlarla akamete u¤rat›la-

mamas› durumunda, petrol piyasas›nda kurallara uygun bir iflleyiflin çok k›sa

sürede sa¤lanaca¤›na kuflku duymuyorum. Rekabetin gelifltirilmesi konusun-

da ise baz› k›s›tlar›m›z var. Petrolde d›fla ba¤›ml› oldu¤umuz gerçe¤i, ulusla-

raras› petrol kartellerinin varl›¤› ve piyasam›z›n mevcut durumu, rekabete ilifl-

kin hedeflerimizi önemli ölçüde s›n›rlamaktad›r. Bu konudaki hedefimiz, ya-

k›n bir geçmifle kadar “rafineri ç›k›fl› fiyat›” sonras›nda bafllayan “rekabet ala-

n›n›” olabildi¤ince geniflletmek, yani rekabetin bafllang›ç noktas›n› ham petro-

lün teminine do¤ru daha gerilere çekmektir.

Sizlere LPG piyasas› aç›s›ndan da benzer süreçleri yaflad›¤›m›z› ifade ede-

bilirim. LPG Piyasas› Kanunu yasalaflal› henüz bir y›l olmadan temel mevzu-

at düzenlemelerimizi yapt›k. fiu anda piyasa oyuncular›n›n lisansland›r›lmas›

çal›flmalar›m›z sürüyor.

Bu iki piyasaya ait kanuni düzenlemeler, gerçeklefltirilmesi için sektörün

uzun zamand›r çaba harcad›¤› ve gerek haz›rl›k gerek yasalaflma sürecinde

sektörün görüfl ve önerilerinin azami ölçüde dikkate al›nd›¤› düzenlemelerdir.

Bu yüzden yap›lan düzenlemeler sektör temsilcileri taraf›ndan memnuniyetle

karfl›lanm›flt›r. Bu memnuniyetin sürdürülmesi için her iki piyasada da uygu-

lamada karfl›lafl›lan s›k›nt›lar› takip ediyor, yeni bir düzenleme ya da de¤iflik-
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lik ihtiyac› do¤du¤unda da gere¤ini yap›yoruz. Zaten Kurum olarak 4 ayr› dü-

zenleme alan›nda da mevzuat›m›z› haz›rlarken taslak çal›flmalar›m›z› kamuo-

yu ile paylaflmak, sektör temsilcileri ile toplant›lar yaparak de¤erlendirmeleri-

ni almak gibi sa¤l›kl› bir yöntem izledik. Önemli gördü¤ümüz her türlü mev-

zuat düzenlenmesi sürecinde de ayn› yöntemi uygulamaya devam ediyoruz.

Elektrik ve do¤al gaz piyasalar› aç›s›ndan durum nedir diye bakarsak, or-

taya ç›kan tablo petrol ve LPG piyasas›nda görülenden farkl›d›r. Bu iki sektör-

de yasalardan kaynaklanmasa da mevzuat›n uygulamaya geçirilememesinden

kaynaklanan baz› s›k›nt›lar›m›z oldu¤unu belirtmem gerekir. Özellikle elektrik

enerjisi sektöründe bir yap›sal dönüflümün hayata geçirildi¤inden söz etmemiz

mümkün de¤ildir. 

Bir örnek vermek gerekirse, 6 y›l önce oldu¤u gibi bugün de elektrik ener-

jisi sektöründe da¤›t›m›n yüzde 98’i, ticaretin yüzde 85’i, üretimin yüzde 83’ü

kamu kurulufllar› eliyle yap›lmaktad›r.

Enerji sektöründe, dünyadaki bütün yeniden yap›land›rma çal›flmalar›n›n

esas›, tüketicilerin ve üreticilerin daha aktif bir rol oynayaca¤› serbest rekabet

ortam›n›n tesis edilmesidir. 

Elektrik piyasas› aç›s›ndan bu yap›da üç unsur önem arz etmektedir. Bun-

lar üreticilerin rekabet ortam›nda do¤rudan tüketicilere ve perakende sat›fl flir-

ketlerine enerji satabilmelerine olanak veren toptan sat›fl piyasas›n›n oluflma-

s›, sisteme eriflime olanak tan›nmas› ve flebeke faaliyetinin düzenlenmesidir. 

Bu unsurlar› hayata geçiren Bat› Avrupa ülkelerine bakacak olursak, genel-

de ikili anlaflmalara dayal› piyasa modellerinin benimsendi¤ini ve uyguland›-

¤›n› görürüz. Rekabeti esas alan piyasada, hem ülkelerde yap›lacak yat›r›ma

esas oluflturan fiyat sinyalleri oluflmakta hem de geliflen rekabete ba¤l› olarak

elektri¤in ticareti ve kullan›m›nda verimlilik ve etkinlik artmaktad›r. Bu niçin

önemlidir? 

Rekabetçi piyasa modeline geçen ülkelerde; tekel konumda olan flebeke fa-

aliyetinin teflvik esasl› düzenlenmesi sonucunda verimlilik artm›fl ve buna ba¤-

l› olarak fiyatlar düflmüfltür. Kay›p kaçak oranlar› yüzde 7 civar›nda gerçeklefl-

mektedir. Ayr›ca elektrik sunum kalitesi artm›fl ve müflteri flikâyetleri azalm›fl-

t›r. 

Ülkemizde ise flu anda düzenleme aç›s›ndan gerekli alt yap› kurulmufl ol-

mas›na ra¤men baflta özellefltirmeler olmak üzere uygulamaya iliflkin gerekli

ad›mlar›n at›lmamas› nedeniyle böyle bir piyasa oluflamam›flt›r.
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Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Sizlerle enerji sektörünün yeniden yap›lanmas› ve mevcut yasal durum

üzerine konufltu¤umuz bugünden k›sa bir süre sonra, May›s ay›nda, Avrupa

Birli¤i ile enerji fas›las›na iliflkin tarama sürecine bafllanacakt›r. 

San›yorum önümüzdeki aylarda buraya kadar ifade etti¤im uygulamalar›,

özellikle rekabet ve ortak enerji pazar› oluflturulmas› hususlar›n› daha fazla

tart›fl›yor olaca¤›z. Avrupa Birli¤i’nin enerji sektörüne iliflkin düzenlemeleri

ile hedef ve politikalar›na bakarak bu tart›flmalar›n hangi eksende yap›laca¤›-

n› anlayabiliriz. 

Avrupa Birli¤i’nin enerji politikas› üçlü bir saç aya¤› üzerine oturmaktad›r: 

Bunlar piyasalar›n rekabet gücünün art›r›lmas›, çevrenin korunmas› ve arz

güvenli¤inin sa¤lanmas›d›r.

Avrupa Birli¤i, 2003 y›l›nda ç›kar›lan Direktifleri ile 2007 y›l› Temmuz

ay›na kadar Birlik s›n›rlar› içerisinde ortak elektrik ve do¤al gaz piyasas›n›n

tamamen rekabet aç›lmas›n› öngörmüfltür. Avrupa Komisyonu bugünlerde 17

üye ülkeye, ç›kar›lan direktifleri iç hukuklar›na gere¤i gibi tafl›mad›klar› ge-

rekçesiyle uyar›larda bulunmufl ve bu konuda üye ülkelerden daha fazla iflbir-

li¤i istemifltir. Avrupa Komisyonu’nun bu giriflimin 2006 y›l›n›n bafllar›nda

Ukrayna’da yaflanan do¤al gaz arz›ndaki k›s›nt›lardan sonra gelmesi dikkat çe-

kicidir. Ukrayna’da bafl gösteren sorun Avrupa Birli¤i’nde ciddi yank› yarat-

m›fl ve arz güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik ortak bir enerji politikas› olufl-

turulmas› çal›flmalar›na h›z verilmifltir. 

Bu çerçevede Avrupa Komisyonu taraf›ndan, arz güvenli¤ine iliflkin de¤er-

lendirmelerin yer ald›¤› ve Yeflil Kitap ad› verilen bir rapor haz›rlanm›flt›r. He-

nüz taslak niteli¤inde olan ve ilgili taraflar›n görüfl ve önerilerine aç›lan söz

konusu rapor tasla¤›nda temelde flu hususlara vurgu yap›lmaktad›r:

Ortak bir Avrupa fiebeke Kodu haz›rlanarak faaliyetlerin ayr›flt›r›lmas›

suretiyle uygun bir piyasa ortam› oluflturulmal›d›r. 

Tercihen Avrupa Birli¤i ölçe¤inde karar verebilecek bir düzenleyici kuru-

mun kurulmas› da dâhil olmak üzere elektrik ve do¤al gazdan oluflan iç ener-

ji piyasas›n›n oluflturulmas› süreci tamamlanmal›d›r.

Muhtemel arz sorunlar› ile etkili bir flekilde bafl edilebilmesi için petrol

ve do¤al gaz stoklar›na iliflkin politikalar gözden geçirilmelidir. 

Maliyetleri ve iklim de¤iflikli¤ine etkilerinin de göz önünde bulundurula-

rak farkl› yak›t alternatifleri üzerinde kapsaml› bir tart›flma platformu olufltu-

rulmal›d›r.
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Enerji verimlili¤i konusunda ortaklafla belirlenen hedefleri gözeten bir

eylem plan› belirlenerek uygulanmal›d›r.

Uzun erimde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n gelifltirilmesi için öngörü-

lebilir bir çerçevenin sa¤lanmas› için bir yol haritas› oluflturulmal›d›r.

Avrupa Birli¤i Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda 2007 y›l› bahar›nda

gerçeklefltirilmek üzere d›fl enerji politikas› ile ithal kaynaklara ba¤›ml›l›¤›n

azalt›lmas› ve yak›t çeflitlili¤inin sa¤lanmas›na iliflkin tedbirlerin tart›fl›laca¤›

bir “stratejik enerji gözden geçirmesi” planlanmal›d›r. 

Bütün AB’yi kapsayan yeni bir Avrupa Enerji Toplulu¤u Antlaflmas› ba-

¤›tlanmal›d›r.

Birlik üyelerine yap›lan enerji arz› üzerinde etkisi bulunan di¤er ülkeler-

de görülebilecek enerji arz›ndaki acil durumlara h›zl› bir flekilde müdahale

edilebilecek yeni bir topluluk mekanizmas› oluflturulmal›d›r. 

Bu öneriler, Avrupa Birli¤i çevrelerinde tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu çer-

çevede Birli¤e üye ülkelerin enerji bakanlar›ndan oluflan Avrupa Birli¤i Kon-

seyi, Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan Yeflil Kitab› memnuniyetle kar-

fl›lam›fl ve ilgili taraflardan al›nacak görüfllerden sonra konunun yeniden tart›-

fl›lmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Avrupa Birli¤i’nin bu politikas›, hiç kuflku yok ki

ülkemizin de dâhil oldu¤u “geniflleme süreci”ni yak›ndan ilgilendirmektedir.

Ülkemizin Avrupa Birli¤i’nin enerji politikas› nezdindeki durumu, en iyi

flekilde Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan Düzenli ‹lerleme Rapo-

ru’nda yans›t›lmaktad›r. 

En sonuncusu 2005 y›l›nda haz›rlanan söz konusu raporda Türkiye’nin

enerji mevzuat› aç›s›ndan Avrupa Birli¤i ile uyumlu oldu¤u ancak özellikle re-

kabetin tesisi ve özel sektör a¤›rl›kl› bir yap›n›n kurulmas› noktas›nda yetersiz

kal›nd›¤› vurgulanmaktad›r.  

Türkiye tüm kurum ve kurullar› ile Avrupa Birli¤i ile uyumlu olmak için

yo¤un bir çaban›n içindedir. 

Bu durumda Birlik, üyeli¤e aday ülkelerden hem mevzuat›n uyumlu olma-

s›n› hem de bu mevzuat›n uyguland›¤›n› görmek istemektedir. O halde önü-

müzdeki dönem uygulama düzeyinde daha somut ad›mlar atmak gerekmekte-

dir. 

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim.
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