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ExECUTıVE SUMMARY
ıt is not, in general, true that investing in lignite power plants is economically non-viable. ın fact, most of 

the currently operating lignite power plants’ operating costs are lower than similarly sized hard coal and natu-
ral gas power plants in Turkey. ıt is also not technically feasible to replace the base-load production capabilities 
of coal-powered plants with renewable technologies. Nevertheless, large initial capital requirements and long 
investment planning horizons bring in significant risks for lignite power plants, which reduce the investment 
appetite for these projects in the market.  

ıt is well-known that subsidies distort liberal markets. ınvestments in electricity markets require large 
capital outflows, and it usually takes multiple years before these investment projects start generating cash in-
flows. Hence, also considering the strategic nature of these markets for the rest of the economy, it is too naïve 
and socially costly to wait for these markets to adjust itself, and reach an efficient equilibrium by itself. On the 
other hand, it also does not make economic sense to provide subsidies for all of the lignite mines regardless 
of their operating costs. Overall, a well-designed subsidy mechanism (similar to the one used to incentive the 
renewables) is needed for lignite power plants in order to effectively capitalize on lignite sites in Turkey, while 
minimizing the impact of such subsidies on the liberal electricity markets.     

ın this report, we investigate the possible subsidy mechanisms for lignite power plants and evaluate 
the possible effects of such mechanisms on the electricity market. As a result, we suggest fixed price purchase 
guarantees for these power plants and calculate the value of this fixed price. ın addition, we suggest that the 
tender process should start with the most efficient lignite sites, and the investor who asks for the lowest fixed 
price should receive the right to invest. We argue that this approach will minimize the impact of subsidies on 
the electricity market. The details of the suggested subsidy mechanism and its impact of the economy and elec-
tricity market is provided in the report. 

On the other hand, subsidizing new investments in lignite power plants may also reduce electricity pric-
es and negatively affect the economic value of the existing lignite power plants. Hence, policy makers should 
be careful about minimizing the negative affect of subsidies on the existing power plants. ın this regards, as a 
short-term solution, we suggest gradually phasing out TETAŞ-contracted power plants to increase the electric-
ity prices in the market. As a mid- and long-term solution, we suggest establishing capacity markets to encour-
age capacity investments.

Keywords: Coal Power Plants, Risk Management, ıncentive Mechanisms

YÖNETİCİ ÖzETİ
Yerli kömür santrallerinin ekonomik olmadığı tezi doğru değildir. Türkiye’de halen işletmede olan pek çok 

kömür santralinin işletme maliyeti, benzer ithal kömür ve doğal gaz santrallerinden daha düşüktür. Ayrıca, kömür 
santrallerinin güvenilir baz yük üretimi, yenilenebilir santrallerle ikame edilemez. Bununla beraber, yerli kömür 
santralleri için gereken uzun yatırım süreçleri, rezerv belirsizlikleri, ve bunların getirdiği riskler; piyasada yatırım 
iştahını azaltarak pek çok yerli verimli linyit sahasının işletilmesi önünde engel teşkil etmektedir.

Her teşvik sistemi serbest piyasayı bozar. Ancak elektrik piyasası gibi uzun süreli ve yüksek yatırım gerekti-
ren stratejik bir piyasanın kendi kendine dengeye gelmesini beklemek, büyük sosyal maliyetler getirebilir. Bununla 
beraber, verimli-verimsiz ayırt etmeden bütün linyit sahalarını işletmeye çalışmak da iktisadi açıdan doğru değil-
dir. Doğru bir teşvik sistemiyle (yenilenebilir enerjide olduğu gibi) verimli linyit sahaları serbest piyasa sistemine 
en az etkiyle işletmeye alınabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. 

Bu raporda yerli kömür santralleri için verilebilecek farklı teşvik mekanizmaları ve bunların etkileri detaylı 
olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, yerli kömür santralleri yatırımlarını teşvik etmek için sabit fiyattan alım ga-
rantisi verilmesi önerilmekte ve bu teşvik fiyatı hesaplanmaktadır. Ayrıca, ihale sürecine verimli sahalardan baş-
layarak, eksiltme metoduyla ihale yapılmasını ve bu sayede teşvikin piyasaya etkisinin en aza indirilebileceğini ön 
görmekteyiz. Önerilen teşvik sistemiyle ilgili detaylar, teşvikin ekonomiye ve piyasaya etkisi raporda ele alınmıştır.

Öte yandan, yeni santrallere teşvik verilirken mevcut santrallerin devreden çıkmaması için önlem alınmalı-
dır. Bu amaç doğrultusunda önerilen kısa vadeli çözüm, TETAŞ santrallerinin kademeli olarak devreden çıkarılma-
sı ve elektrik fiyatlarının yükseltilmesidir. Orta ve uzun vadeli çözüm ise kapasite piyasaları veya yan hizmetler yo-
luyla, yerli kömür santrallerine kurulu güç başına yıllık sabit bir kapasite (veya güvenilirlik) ödemesi yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kömür Santralleri, Risk Yönetimi, Teşvik Mekanizmaları
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1. TÜRKİYE’DE KÖMÜR SANTRALLERİ
Bu başlık altında, kömür santrallerinin dünyada ve Türkiye’de elektrik üretimindeki rolle-

ri ve ülkemizdeki mevcut kömür santrali potansiyeli ele alınmaktadır.

1.1 Kömür Santrallerine Giriş
Kömür santralleri (KS) bir tür termik santraldir ve çalışma prensipleri de diğer fosil yakıtları 

kullanan termik santraller ile örtüşür. Kömür yakılarak elde edilen ısı enerjisi ile kızdırılan buha-
rın, türbini çevirmesi ile elektrik üretilmiş olur (Şekil 1.1). KS’lerin başlıca elektromekanik aksamı 
türbin, kazan ve generatörden oluşmaktadır. Buhar türbini ve generatör daha standart tasarımlar 
olup, santral yapısındaki farklılığı oluşturan temel etken kazan teknolojisi ve tasarımı olmaktadır.

KS’ler geleneksel ve en yaygın yöntem olan pulverize kazan ve daha sonra geliştirilen akışkan 
yataklı kazan teknolojisine göre kurulmaktadır. Geleneksel teknoloji olmasından dolayı hali ha-
zırda dünyada kömürden üretilen elektriğin %90’ı pulverize kazanlı santrallerde üretilmektedir.5 

Akışkan yataklı kazanların tercih edilmesindeki en önemli etkenler, daha geniş bir kalorifik de-
ğer aralığındaki kömürün yakılabilmesine imkân sağlaması ve baca gazı arıtma tesisi kurulma-
sına ihtiyaç duyulmamasıdır. Taş kömürü (buhar kömürü) yakıtlı santraller için kömür kalorifik 
değeri ve içeriğinin standart olmasından dolayı kazan tasarım değerleri daha standart iken, lin-
yit yakıtlı santraller için aynı durum söz konusu değildir. Linyitin her maden ocağında başlıca ka-
rakteristiği olan kalorifik değer, nem, kükürt ve kül oranının farklı olması sebebiyle, her maden 
rezervinin yapısına göre sahaya özgü kazan tasarımı yapılması gerekmektedir. Öte yandan kazan 
tasarımlarındaki gelişmelerle birlikte kritik-altı santrallerin net verimleri %38’lere, süper-kritik 
santrallerin %42’ye ve ultra-süper kritik santrallerin verimi ise %45 seviyesine ulaşmıştır.

Şekil 1.1: Pulverize Kömür Santrali Çalışma Sistemi6

5 ıEA, www.iea-coal.org.uk/content/default.asp? Pageıd=976, 2008.
6  Kaynak: http://www.worldcoal.org/media/jpg/585/174139cgart.jpg’den adapte edilmiştir.
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1.2 Kömür Santrallerinden Elektrik Üretimi
Dünya genelinde, elektrik üretiminde kömürün payı %41’dir ve kömür bu oranı uzun yıl-

lardır korumaktadır.7 Bazı ülkelerin elektrik üretimlerinde kömürün payı Şekil 1.2’de gösteril-
mektedir. Türkiye’nin kömürden elektrik üretimi dünya ortalamasının çok altındadır.

 
Şekil 1.1: Pulverize Kömür Santrali Çalışma Sistemi7 

 
1.2 Kömür Santrallerinden Elektrik Üretimi 
 

Dünya genelinde, elektrik üretiminde kömürün payı %41’dir ve kömür bu oranı uzun 
yıllardır korumaktadır.8 Bazı ülkelerin elektrik üretimlerinde kömürün payı Şekil 1.2’de 
gösterilmektedir. Türkiye’nin kömürden elektrik üretimi dünya ortalamasının çok altındadır. 

 

 
Şekil 1.2: Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömürün Payı (%)7 

 
Türkiye’nin Mayıs 2016 itibariyle kurulu gücü 74.627 MW’ye ulaşmıştır. Kurulu gücün 

15.913 MW’si (%21,3’ü) KS’lerden oluşmaktadır. Şekil 1.3 ve 1.4, Türkiye’de elektrik üretimi 
kurulu gücünün ayrıntılarını yansıtmaktadır. 

                                                           
7 Kaynak: http://www.worldcoal.org/media/jpg/585/174139cgart.jpg’den adapte edilmiştir. 
8 Kaynak: Dünya Bankası, http://wdi.worldbank.org/table/3.7 (2013 verisi) 
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Türkiye’nin Mayıs 2016 itibariyle kurulu gücü 74.627 MW’ye ulaşmıştır. Kurulu gücün 
15.913 MW’si (%21,3’ü) KS’lerden oluşmaktadır. Şekil 1.3 ve 1.4, Türkiye’de elektrik üretimi 
kurulu gücünün ayrıntılarını yansıtmaktadır.

 
Şekil 1.3: Kömür Türüne Göre Kurulu Güç9 

 

 
Şekil 1.4: Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı (01.05.2016) 

 
2015 yılında ülkemizdeki santrallerde 259,7 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup 

bu miktarın %28,4’ü olan 74 milyar kWh KS’lerden karşılanmıştır. Bu miktarın yaklaşık 40 
milyar kWh’si ithal kömürden, 34 milyar kWh’si ise yerli kömür santrallerinden karşılanmıştır. 
İthal kömür santrallerinin kurulu güçlerinin daha düşük olmasına rağmen, üretim miktarının 
fazla olması, ithal kömür santrallerinin yerli kömür santrallerine göre emre amadeliklerinin ve 
dolayısıyla kapasite faktörlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu veri, ithal kömür 
santrallerinin daha yeni santraller olması ve yakılan kömür kalitesinin daha stabil olması 
sebebiyle arıza ve yük düşümlerinin daha az olmasıyla açıklanabilir. Aşağıda,  

(i) kömür santrali kurulu gücünün gelişimi,  
(ii) kömürden elektrik üretiminin miktarsal ve paysal değişimi, 
(iii) kömür santrallerinin EPDK lisans durumu, 

 üzerine ayrıntılı grafikler ve tablo yer almaktadır. 

                                                           
9 Kaynak: TEİAŞ 
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7  Kaynak: Dünya Bankası, http://wdi.worldbank.org/table/3.7 (2013 verisi)
8  Kaynak: TEİAŞ
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Şekil 1.5: Kömür Santralleri Kurulu Güç Gelişimi10 

 

 
Şekil 1.6: Kömürden Elektrik Üretimi Gelişimi9 
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14 www.tenva.org

Y e r l i  K ö m ü r  S a n t r a l l e r i  v e  t e ş v i K l e r

 
Şekil 1.7: Elektrik Üretiminde Kömürün Payı9 

 
 

Tablo 1.1: Kömür Santrallerinin EPDK Lisans Durumu (20.05.2016) 
 Ön Lisans 

Değerlendirme 
Ön Lisans 

Yürürlükte 
Üretim Lisansı 

Yakıt Sayı Başvurulan 
Kurulu 

Güç 

Sayı Başvurulan 
Kurulu 

Güç 

Sayı Başvurulan 
Kurulu 

Güç 

İşletmedeki 
Kapasite 

İnşa 
Halindeki 
Kapasite 

Yerli 
Kömür 

  8 2.370 MW 57 12.921 
MW 

9.745 MW 8.160 
MW 

İthal 
Kömür 

13 12.647 
MW 

4 4.306 MW 16 14.503 
MW 

6.076 MW 3.004 
MW 

 
EPDK İlerleme Raporu verilerine göre inşa halindeki ithal kömür santrallerinden 1.400 

MW’si %50’nin üzerinde ilerleme kaydetmiş olup, diğerlerinin ilerleme oranı %50’nin 
altındadır. Yerli kömür santrallerinin ilerleme durumu ise 135 MW’lik kapasite %15’te iken 
diğerleri ise %3’ün altındadır.11 
 
1.3 Türkiye’deki Mevcut Kömür Santrallerinin ve Kaynaklarının Durumu 
 

KS’lerin kurulu güçleri ve gerçekleştirdikleri üretimler kıyaslandığında, Türkiye’deki 
santrallerin ortalama kapasite faktörleri Şekil 1.8’de gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. Linyit 
santrallerinin ortalama kapasite faktörü %51 iken, ithal kömür santrallerinin ortalama kapasite 
faktörü %82’dir. Kapasite faktörleri arasındaki farkın sebepleri, linyit santrallerinin 30 yaşın 
üzerinde olması sebebiyle emre amadeliklerinin düşük olması, kamu eliyle işletilmekte iken 
yakın tarihte özelleştirilmiş olmaları ve revizyon yatırımlarının devam ediyor olması ile kömür 
kalitesinin ithal kömür kadar stabil olmamasıyla açıklanabilir.12 

                                                           
11 Kaynak: EPDK İlerleme Raporları 
12 Özelleştirilen santrallerin kapasite faktörlerinin, revizyonların yapılmasını takiben, %80’lere çıkması 
beklenmektedir. 
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Şekil 1.7: Elektrik Üretiminde Kömürün Payı8

Tablo 1.1: Kömür Santrallerinin EPDK Lisans Durumu (20.05.2016)

Ön Lisans 
Değerlendirme

Ön Lisans 
Yürürlükte Üretim Lisansı

Yakıt Sayı Başvurulan
Kurulu Güç

Sayı Başvurulan
Kurulu Güç

Sayı Başvurulan
Kurulu Güç

İşletmedeki 
Kapasite

İnşa 
Halindeki 
Kapasite

Yerli Kömür 8 2.370 MW 57 12.921 MW 9.745 MW 8.160 MW

İthal Kömür 13 12.647 MW 4 4.306 MW 16 14.503 MW 6.076 MW 3.004 MW

EPDK İlerleme Raporu verilerine göre inşa halindeki ithal kömür santrallerinden 1.400 
MW’si %50’nin üzerinde ilerleme kaydetmiş olup, diğerlerinin ilerleme oranı %50’nin altında-
dır. Yerli kömür santrallerinin ilerleme durumu ise 135 MW’lik kapasite %15’te iken diğerleri ise 
%3’ün altındadır.10

1.3 Türkiye’deki Mevcut Kömür Santrallerinin ve Kaynaklarının Durumu
KS’lerin kurulu güçleri ve gerçekleştirdikleri üretimler kıyaslandığında, Türkiye’deki 

santrallerin ortalama kapasite faktörleri Şekil 1.8’de gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. Linyit 
santrallerinin ortalama kapasite faktörü %51 iken, ithal kömür santrallerinin ortalama kapasite 
faktörü %82’dir. Kapasite faktörleri arasındaki farkın sebepleri, linyit santrallerinin 30 yaşın 
üzerinde olması sebebiyle emre amadeliklerinin düşük olması, kamu eliyle işletilmekte iken ya-
kın tarihte özelleştirilmiş olmaları ve revizyon yatırımlarının devam ediyor olması ile kömür 
kalitesinin ithal kömür kadar stabil olmamasıyla açıklanabilir.11

10  Kaynak: EPDK İlerleme Raporları
11  Özelleştirilen santrallerin kapasite faktörlerinin, revizyonların yapılmasını takiben, %80’lere çıkması beklenmektedir.
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Şekil 1.8: Kömür Santralleri Kapasite Faktörü13 

 
Aşağıdaki şekillerde ise mevcut bazı KS’ler ile ilgili kurulu güç, teknoloji ve verimlilik 

bilgileri yer almaktadır. 
 
 

Tablo 1.2: 2000’den Önce Kurulan Kömür Santralleri14 

Santral 
Kurulu 

Güç 
(MW) 

Kömür Hizmete Giriş Teknoloji 
Verimlilik 

(%) 

Soma A 2*22 Linyit 1957; 1958 
PC-Kritik-

altı AR-GE 

Seyitömer 4*150 Linyit 
1973; 1973; 1977; 

1989 
PC-Kritik-

altı 32,0 

Tunçbilek (B 4-
5) 

2*150 Linyit 1977; 1978 
PC-Kritik-

altı 33,2 

Yatağan 3*210 Linyit 1983; 1983; 1984 
PC-Kritik-

altı 35,1 

Afşin Elbistan-
A 

3*340 
Linyit 

1984; 1985; 1986; 
1988 

PC-Kritik-
altı 28 

1*335 

Soma B 6*165 Linyit 
1981; 1982; 1985; 

PC-Kritik-
altı 33,1 

1985; 1991; 1992 

Yeniköy 2*210 Linyit 1986; 1987 
PC-Kritik-

altı 34,1 

Çayırhan 
2*150 

Linyit 
1987; 1987; 1998; 

1999 
PC-Kritik-

altı 35 
2*160 

Kangal 2*150 Linyit 1989; 1990; 2000 35,2 

                                                           
13 Kaynak: TEİAŞ 
14Kaynak: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/clep/ge11_ws_oct.2015/8_M.Ersoy_TURKEY.pdf    
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Şekil 1.8: Kömür Santralleri Kapasite Faktörü12

Aşağıdaki şekillerde ise mevcut bazı KS’ler ile ilgili kurulu güç, teknoloji ve verimlilik bil-
gileri yer almaktadır.

Tablo 1.2: 2000’den Önce Kurulan Kömür Santralleri13

Santral Kurulu Güç (MW) Kömür Hizmete Giriş Teknoloji Verimlilik (%)
Soma A 2*22 Linyit 1957; 1958 PC-Kritik-altı AR-GE
Seyitömer 4*150 Linyit 1973; 1973; 1977; 1989 PC-Kritik-altı 32,0
Tunçbilek (B 4-5) 2*150 Linyit 1977; 1978 PC-Kritik-altı 33,2
Yatağan 3*210 Linyit 1983; 1983; 1984 PC-Kritik-altı 35,1

Afşin Elbistan-A
3*340

Linyit 1984; 1985; 1986; 1988 PC-Kritik-altı 28
1*335

Soma B 6*165 Linyit
1981; 1982; 1985;

PC-Kritik-altı 33,1
1985; 1991; 1992

Yeniköy 2*210 Linyit 1986; 1987 PC-Kritik-altı 34,1

Çayırhan
2*150

Linyit 1987; 1987; 1998; 1999 PC-Kritik-altı 35
2*160

Kangal
2*150

Linyit 1989; 1990; 2000 PC-Kritik-altı 35,2
1*157

Çatalağzı 2*150 Taş Kömürü 1989; 1991 PC-Kritik-altı 34,4

Orhaneli 210 Linyit 1992 PC-Kritik-altı 27

Kemerköy 3*210 Linyit 1994; 1994; 1995 PC-Kritik-altı 34,5

12  Kaynak: TEİAŞ
13 Kaynak: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/clep/ge11_ws_oct.2015/8_M.Ersoy_TURKEY.pdf   
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Tablo 1.3: 2000’den Sonra Kurulan Kömür Santralleri13

Santral Kurulu Güç 
(MW)

Kömür Hizmete Giriş Teknoloji Verimlilik (%)

Sugözü-İskenderun 1320 İthal 2004 PC 39
Afşin Elbistan-B 4*360 Linyit 2009 PC 39
Çolakoğlu Metalurji 190 İthal 2012 PC 34
18 Mart-Çan 2*160 Linyit 2003 CFB 41
Silopi 1*135 Asfaltit 2009 CFB 38
Biga-Değirmencilik 3*135 İthal 2005 CFB 37
zETES-1 160 İthal 2014 CFB 36
zETES-2 2*615 İthal  Süper-kritik 41
Bekirli-Çanakkale 2*600 İthal 2011; 2013 Süper-kritik 42
Atlas Energy 2*600 İthal 2014 Süper-kritik 44
İzdemir-Aliağa 350 İthal 2014 Süper-kritik 44

Tablo 1.2 ve 1.3’ten de anlaşılacağı üzere, yeni kurulan kömür santrallerinin brüt verimli-
likleri %40’ı aşmış bulunmaktadır. Tablo 1.4, Türkiye’de potansiyel olarak yeni santral kurulabi-
lecek maden sahaları hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Tablo 1.4: Yeni Kurulacak Yerler ve Linyit Yataklarının Durumu

Saha İlgili Kurum Görünür Rezerv Kalorifik Değer Kurulabilecek 
Kapasite Diğer Bilgiler

Manisa-Soma TKİ – İhale 
Edilen 153 milyon ton 1.900 kcal/kg 510 MW Hidro-Gen Firması. 

Santral inşası başladı.

Bursa-Keles TKİ – İhale 
Edilen 61 milyon ton 2.012 kcal/kg 270 MW Çelikler firması. ÇED 

sürecinde.
Adana- 
Tufanbeyli

TKİ – İhale 
Edilen 323 milyon ton 1.173 kcal/kg 700 MW Teyo firması. ÇED 

sürecinde.

Bingöl- Karlıova TKİ – İhale 
Edilen 80 milyon ton 1.460 kcal/kg 150 MW

Flamingo firması. 
Güvenlik ve HES 
çakışması sebebiyle 
süreç durmuştur.

Şırnak- Silopi TKİ – İhale 
Edilen 28 milyon ton 5.400 kcal/kg 270 MW

Global Enerji. Güvenlik 
sorunları nedeniyle 
süreç durmuştur.

Şırnak- Silopi TKİ – İhale 
Edilen 22 milyon ton 5.400 kcal/kg 135 MW

Güvenlik sorunları 
nedeniyle süreç 
durmuştur.

Kütahya- 
Domaniç

TKİ – İhale 
Edilen 117 milyon ton 2.200 kcal/kg 300 MW Çelikler firması. ÇED 

sürecinde.
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Kırklareli- Vize TKİ – Proje 
Aşamasında 105 milyon ton 1.700 kcal/kg 300 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.

Konya- ılgın TKİ – Proje 
Aşamasında 28 milyon ton 2.100 kcal/kg 135 MW Açık Ocak. Proje 

aşamasında.
Eskişehir- Alpu 
(A)

TKİ – Proje 
Aşamasında 240 milyon ton 2.404 kcal/kg 1.260 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.
Eskişehir- Alpu 
(B)

TKİ – Proje 
Aşamasında 477 milyon ton 2.424 kcal/kg 300 MW Kömür Gazlaştırma 

Projesi.
Eskişehir- Alpu 
(C)

TKİ – Proje 
Aşamasında 202 milyon ton 2.355 kcal/kg 1.050 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.
Eskişehir-Alpu 
(D)

TKİ – Proje 
Aşamasında 68 milyon ton 2.295 kcal/kg 300 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.
Eskişehir- Alpu 
(E)

TKİ – Proje 
Aşamasında 64 milyon ton 2.133 kcal/kg 300 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.
Eskişehir- Alpu 
(F)

TKİ – Proje 
Aşamasında 28 milyon ton 2.073 kcal/kg 135 MW Yeraltı Ocağı. Proje 

aşamasında.

Manisa- Soma TKİ – Proje 
Aşamasında 260 milyon ton 2.351 kcal/kg 200 MW Kömür Gazlaştırma 

Projesi.

Konya- Karapınar EÜAŞ – Proje 
aşamasında 1,8 milyar ton 1.374 kcal/kg 4.000 MW Proje aşamasında.

Afşin- Elbistan EÜAŞ – Proje 
aşamasında 4,8 milyar ton 1.136 kcal/kg 6.000 MW Proje aşamasında.

Tekirdağ EÜAŞ – Proje 
aşamasında 214 milyon ton 2.140 kcal/kg 350 MW Proje aşamasında.

Çatalca EÜAŞ – Proje 
aşamasında 280 milyon ton 2.018 kcal/kg 450 MW Proje aşamasında.

Afyon- Dinar EÜAŞ – Proje 
aşamasında 941 milyon ton 1.855 kcal/kg 3.000 MW Proje aşamasında.

Ankara- Çayırhan EÜAŞ – Proje 
aşamasında 422 milyon ton 2.319 kcal/kg 750 MW Proje aşamasında.

Hali hazırda TKİ tarafından 2.335 MW’lik yerli kömür kapasitesi ihale edilmiş ve ÇED sü-
recindedir. Bunun dışında 10,7 milyar ton görünür kömür rezervi için 20.865 MW’lik kapasite 
proje aşamasındadır. Ne var ki bu görünür rezervin ne kadarının ekonomik olarak işletilebilir 
olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca, linyit yataklarının işletme problemleri, yüksek ka-
mulaştırma maliyeti ve ÇED belgesi alınamaması gibi kısıtlar sebebiyle yapılamayacak olanlar, 
bu yataklara uygun kazan tasarımlarının zorluğu ve yeni kapasite yatırımlarının fiyatlara olası 
etkisi de dikkate alındığında, planlanan kapasitenin en fazla %25’inin (~5.000 MW) – teşvik 
sağlandığı varsayıldığında - hayata geçirilebileceği düşünülebilir. 
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2. KÖMÜR SANTRALLERİNDE RİSKLER, FıRSATLAR 
VE RİSK YÖNETİMİ 
KS’ler kuruluş ve işletim aşamalarında çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risk-

lerin doğru tanımlanması ve uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi KS yatırımlarının sunduğu 
fırsatlardan en yüksek oranda faydalanılabilmesinin önünü açacaktır. Bu riskler aşağıda sırasıy-
la incelenmiştir.

2.1 Uzun Proje Süreleri
Maden sahasının ihalesinden itibaren santralin elektrik üretimine başlaması yaklaşık ola-

rak 6-7 yıl sürmektedir (Şekil 2.1). Bunun ilk 3 yılı maden sahasının analizi, geliştirilmesi ve 
idari izinlerin alınması için geçen süreyi kapsarken; kalan 3 yıl santral inşaatını kapsamaktadır. 
Normalde birbirinden ayrı, ancak eş zamanlı geliştirilebilecek bu projeler Türkiye’deki linyit 
yataklarının değişken yapısı nedeniyle sıralı olarak hayata geçirilmek durumundadır. Diğer bir 
deyişle, maden sahası tam anlamıyla geliştirilip, çıkarılacak kömürün özellikleri belirlenmeden 
kazan tasarımına ve santral inşaatına başlamak mümkün değildir. zira Türkiye’de her linyit sa-
hasından çıkan kömürün kendine özgü bir yapısı vardır. Buna ilaveten, sahaya özel yapılan kazan 
ve santral tasarımları ilk yıllarda düzenli olarak çalışmayabilir ve zaman zaman optimal çalış-
manın temini adına çeşitli ayarlamalar gerekebilir. Dolayısıyla santralin verimli olarak çalışmaya 
başlayabilmesi için en az 1 yıl daha geçmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, 7 yıllık bir yatırım 
sürecinden sonra santraller ancak nakit akışı sağlamaya başlayacaktır. Ayrıca, piyasa şartlarına 
bağlı olarak, yatırımın kendisini geri ödemesi de en az 7 yıl daha sürebilecektir. Toplamda 15 yıla 
yaklaşan böylesine uzun bir süreç, yatırımcının pek çok farklı riske maruz kalmasına uygun bir 
ortam oluşturarak yatırımcının KS yatırımı motivasyonunu düşürecektir. 

1 2 3

Maden Geliştirme Süreci Santral Tasarım ve Yatırım Süreci
Tasarım Problemlerinin 
Çözülmesi ve Sistemin 

Oturması

4 5 6 7
YIL

Şekil 2.1: Kömür Santrali Geliştirme Süreci

2.2 Maliyet Riskleri
Maliyet risklerinin önemli kısmını ham madde tedarik maliyetlerindeki dalgalanmalar 

oluşturmaktadır. Yatırım kararı verilirken, maden sahasının iyi analiz edilmesi ve madeni opti-
mal işletme planlarının yapılması gerekmektedir. Ancak özellikle kapalı işletilecek maden saha-
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larında, ham madde temelli madencilik maliyetlerinin önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. 
Bu maliyetler ancak maden tam anlamıyla işletilmeye başlandıktan sonra ortaya çıkacaktır.      

Örneğin, kömür damarının yapısı, fay hatlarının durumu, madendeki kil yapısı, kömürün 
nem, kükürt ve kalori değerleri ancak maden tam anlamıyla işletilmeye başlandığında ortaya çı-
kacak değişkenler arasında bulunmaktadır. Bu değişkenlerde beklenmedik istenmeyen sapma-
lar, maden işletme maliyetlerini ve dolayısıyla ham madde maliyetlerini ciddi anlamda olumsuz 
etkileyebilir. Özellikle kapalı işletmelerde öngörülemeyen kil ve fay problemleri gibi zorluklar 
işçi maliyetlerini artırabilir, kömürün yıkanması gibi yeni yatırım maliyetleri getirebilir. Ayrıca 
uzun yatırım sürecinde, işçi ücretleri, orman bedelleri, kamulaştırma bedelleri, vb. maliyetlerde 
gerçekleşecek değişiklikler de maliyetleri önemli oranda artırabilir. Bu maliyet kalemlerindeki 
önemli değişimler projenin ekonomik değerinin ortadan kalkmasına dahi yol açabilecek büyük-
lükte olabilir. Bu yüzden olası bir yatırım kararından önce bu risklerin çok dikkatli analiz edil-
mesi gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen riskler kömür santrallerine özgü sistematik olmayan risklerdir ve bu 
risklerin finansal araçlarla hedge edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla özellikle yatırımlarını 
çeşitlendirmemiş yatırımcılar için bu riskler yatırım motivasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. 
Ancak bu riskleri yine de operasonel olarak hedge etmek belli ölçülerde imkan dâhilindedir. 
Örneğin akışkan yataklı santral tasarımları sayesinde daha geniş bir kalori aralığında linyit ya-
kabilmek mümkün olacağı için operasyonel maliyetleri görece daha fazla kontrol altına almak 
mümkün olabilir. Ancak, akışkan yataklı santrallerin bakım ve onarım maliyetlerinin daha yük-
sek olduğu da göz ardı edilmemelidir. 

2.3 Elektrik Fiyat Riski
Yatırımın nakit akışı sağlamaya başlaması için ortalama 7 yıl geçmesi gerekecektir. Bu 7 

yıllık süreçte, elektrik fiyatlarında, öngörüler dışında, ciddi dalgalanmalar olabilir. Örneğin, ye-
nilenebilir enerjiye verilecek teşvikler, bu teknolojilerde gerçekleşecek maliyet değişiklikleri, 
doğal gaz maliyeti, ve doğal gaz santrallerinin verimlilik artışları, dağıtık üretim sistemlerinin 
yaygınlaşması, elektrik talebindeki değişimler, nükleer enerji yatırımları ve daha pek çok eko-
nomik etken elektrik fiyatlarının beklenmedik bir şekilde değişmesine neden olarak santralin 
ekonomik değerini değiştirebilir.

Alım garantisi olmayan serbest bir piyasada elektrik fiyat riskini 7 yıl önceden hedge 
edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla santraller için hem fiyat hem de maliyet riski söz ko-
nusudur. Ayrıca maliyet riskleri şirketlere özgü sistematik olmayan riskler olduğu için fiyat ve 
maliyetler birbirleri ile korelasyonlu olmayabilir. Sonuç olarak bu riskleri almaya yatırımcıları 
motive edebilmek için (1) ya devlet alım garantisi vermelidir veya (2) santrallerin brüt kâr mar-
jının bu riskleri tolere edebilecek kadar yüksek olması gerekmektedir. Bazı maden işletmelerin-
de ikinci durum söz konusu iken bazı işletmelerde (özellikle kapalı işletilen maden ocaklarında) 
birinci durum söz konusudur. 



20 www.tenva.org

Y e r l i  K ö m ü r  S a n t r a l l e r i  v e  t e ş v i K l e r

2.4 Operasyonel Riskler
Yerli kömür santrallerini diğer üretim teknolojilerinden ayıran en önemli özellikler düşük 

marjinal üretim maliyeti ve yüksek sabit maliyetlerdir. Yerli kömür santralleri ham madde teda-
riklerini sahip oldukları kömür madenlerinden elde ettikleri için, değişken maliyetleri düşük-
tür. Aylık ham madde maliyeti işçi ve ocak işletme maliyetleri tarafından belirlenir. Dolayısıyla 
marjinal üretim maliyeti düşüktür. Diğer santrallerle kıyaslandığında bu bir avantaj gibi görünse 
de, bu santrallerin brüt kârı çok daha yüksek bir sabit maliyeti karşılamak durumundadır. Bu 
da aslında çok daha büyük bir yatırım riski anlamına gelmektedir. Fiyatlar düştüğünde doğal 
gaz santralleri üretime ara vererek zararlarını sınırlayabilirken, kömür santralleri için bu söz 
konusu değildir. Fiyatlar çok düşse bile yerli kömür santrallerinin marjinal maliyeti çok düşük 
olduğundan, santraller, üretime devam etmek ve sabit maliyete katlanmak durumundadırlar. Bu 
nedenle zararına üretim yapan yerli kömür santralleri zaman zaman gözlenebilirken aynı du-
rum doğal gaz santralleri için daha ender rastlanan bir durumdur. Dolayısıyla KS’ler fiyat riskine 
çok daha açıktırlar.

Yukarıda bahsedilen durumun temel sebebi, KS’lerin dur-kalk maliyetlerinin çok yüksek 
olmasıdır. Normal bir kömür santralinin devreye girmesi 8 saat alabilmektedir. Ayrıca, daha 
önemlisi, bu santraller dur-kalk yapmak için değil baz yükte çalıştırılmak için tasarlanmıştır ve 
dur-kalklar santrale ciddi zararlar verebilmektedir. Dolayısıyla santraller dur-kalk yapmaktansa 
fiyatın düşük olduğu saatlerde veya günlerde zararına çalışmayı tercih edebilmektedirler.

2.5 Kur ve Kredi Riski
KS yatırımları yüksek miktarda kaynak gerektiren yatırımlar olduğundan KS projelerine 

bankalar tarafından finansman sağlanması gerekmektedir. Bu durum bir kredi riski yaratmakta-
dır. Buna ek olarak, bankalar büyük projelere döviz üzerinden borç verdikleri için kredi riskine 
bir de döviz kuru riski eklenmektedir. Kurda meydana gelebilecek olumsuz değişiklikler gelirleri 
TL cinsinden; ancak borcu döviz cinsinden olan olası KS yatırımcılarını çok zor durumlarda bı-
rakabilecektir. Bu nedenle kur beklentilerinin en kötü senaryoları da içerecek biçimde şekillen-
dirilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca finansal piyasaların sağladığı çeşitli hedging imkânlarının 
da değerlendirilmesi kur riskinin azaltılmasını sağlayacaktır.

2.6  Bürokratik,  Düzenleyici ve Çevresel Riskler
Bürokratik riskler genel olarak bürokratik süreçlerin hızlı işleyip işlememesi ile teşvik 

ve düzenlemelerin uzun vadeli belirsizlikleri ile alakalıdır. Yatırımların hayata geçirilmesinde 
bürokratik sebeplerden kaynaklanabilecek gecikmeler, yatırımcıların planlarının gerçekle uyuş-
mama riskini artırmakta, bu da projelerin istenilenleri verememesine sebep olabilmektedir. 
Teşvik ve düzenlemelerin belirsizliği ve sık değişmesi de benzer sorunlar doğurmaktadır. Bü-
rokratik riskler, özel sektör ve kamu arasında sağlanan iletişim kanallarının etkili kullanımı ile 
azaltılabilir.
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Yenilenebilir enerji destek politikaları, dağıtık üretim ile ilgili destekler ve politikalar, or-
man/arazi izin bedelleri ve iletim bedellerinde beklenmedik artışlar, dengesizlik maliyeti ile il-
gili yükümlülüklerde yapılacak değişiklikler KS’leri etkileyen bürokratik ve düzenleyici faktör-
lerdir. Bunun yanında nükleer enerji yatırımları da elektrik fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı 
oluşturarak KS’lerin kapasite faktörlerini ve dark spread’i düşürebilir. 

Çevresel açıdan, kömür santrallerinin isminin duyulması dahi bacagazı arıtma sistemleri 
olmasına ve çevreyi kirletip kirletmemesine bile bakılmaksızın yerel halkın tepkisine neden ola-
bilmektedir. Bu sebeple, yatırımlarda özellikle ÇED süreçleri çok zaman almakta ve bazı durum-
larda yatırımların hayata geçmesini de engellemektedir. İşletmedeki santraller içinse, çevresel 
duyarlılıkların artmasıyla karbon vergisi vb. yaptırımlarla karşılaşılması da düzenleyici riskler 
arasında bulunmaktadır. 

2.7 İş Kazası Riskleri
Türkiye, maden kazalarının en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle 

son yıllarda gerçekleşen facialarla beraber Türkiye’nin hiç de olumlu olmayan maden güvenliği 
karnesi daha da kötü hale gelmiştir. Gerçekleşen maden kazaları -haklı olarak- toplumun kömür 
madenlerinde iş güvenliği kurallarına ne kadar uyulduğunu sorgulamasına neden olmakta ve 
maden ile KS sisteminin genelinin sorgulanmasına yol açabilmektedir. Madenlerin iş güvenliği 
kuralları dikkate alınarak modernleştirilmesi ve makine kullanımının artırılması ile beraber ma-
den kazaları büyük oranda azaltılabilecektir.

2.8 Dark Spread 
KS yatırımı planlanırken öngörülmesi gereken en temel faktörlerin başında “dark spread 

gelmektedir. Dark spread, birim elektrik satış fiyatı ile birim elektrik üretimi için kullanılan kö-
mürün maliyeti arasındaki farktır. Santrallerin dur-kalk maliyetleri ayrı tutulursa, doğal olarak 
KS’lerin sadece dark spread’in pozitif olduğu zaman dilimlerinde çalışması beklenir. Herhangi 
bir zaman aralığında ithal kömür santralleri için dark spread aşağıdaki formül ile hesaplanmak-
tadır:

Dark spread’i belirleyen elektrik ve kömür fiyatları zaman içinde değişim gösterebilir ve 
bu sebeple dark spread dalgalanmaları görülür. Dark spread çok düştüğünde santrallerin ta-
mamen devreden çıkması beklenir. Uzun vadede dark spread’in düzeyi yatırımların ekonomik 
olarak değerlemelerinde temel teşkil eder. Uzun vadede dark spread’in düşmesi, santraller için 
en önemli risklerden biridir. Dark spread’in çok düşmesi santrali ekonomik olmaktan çıkarabil-
mektedir.

Şekil 9, İthal kömür santralleri için, Türkiye’de 2010-2015 arasında aylık ortalama mut-
lak dark spread değerinin değişimini göstermektedir. Elektrik fiyatları için gün öncesi piyasası 
(GÖP) fiyatları, kömür fiyatları içinse aşağıdaki senaryo ele alınmıştır. Tablo 2.1 ve Şekil 2.2, bu 
analiz için kullanılan ithal kömür verilerini içermektedir.
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Tablo 2.1: İthal Kömür Santrali Senaryosu

Kaynak Güney Afrika
Kalori degeri 6.000 kcal/kg
Teslimat noktası İskenderun Limanı
Nakliye noktası Güney Afrika
Nakliye maliyeti $26/ton
Verimlilik faktörü (net) %40

olarak değerlemelerinde temel teşkil eder. Uzun vadede dark spread’in düşmesi, santraller için 
en önemli risklerden biridir. Dark spread’in çok düşmesi santrali ekonomik olmaktan 
çıkarabilmektedir. 
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Şekil 2.3: Türkiye’de 2010-2015 Yılları Arası İthal Kömür Santralinde Aylık Ortalama Dark Spread 
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Şekil 2.3: Türkiye’de 2010-2015 Yılları Arası İthal Kömür Santralinde Aylık Ortalama Dark Spread
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Şekil 2.3’ten de kolayca gözlenebileceği üzere, 2010 yılından 2014 yılına kadar dark spre-
ad 6 krş/kWh civarında seyretmiştir. Bu süreçte keskin bir düşüş gözlenmemiştir. Ancak 2015 
yılında dark spread 4 krş/kWh’nin altına kadar inmiştir. Santrallerin dur-kalk maliyetleri de dik-
kate alınırsa 2015 yılında KS’lerin brüt kârının 4 krş/kWh’nin altında olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu analiz %40 net verimlilik faktörü ile çalışan bir santral için geçerlidir. Verimlilik faktörü daha 
düşük olan santraller için dark spread değerleri doğal olarak daha düşük olacaktır. Aşağıda, aynı 
dark spread analizi yerli kömür santralleri için yapılmıştır.

 
Şekil 2.4: Yerli Kömür Maliyeti 40 TL/ton Varsayımıyla Türkiye’de 2010-2015 Yılları Arası Yerli Kömür Santralinde Aylık 

Ortalama Dark Spread Değişimi 

 
Kömür üretim maliyeti 40 TL/ton (1.500kcal/kg) olan bir yerli KS için dark spread 
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yatırım ve operasyon maliyetini karşılamak durumundadır. 2015 yılında fıyatlardaki düşüşe 
paralel olarak dark spread de 5 krş/kWh civarına gerilemiştir ve bazı santraller için karlılık 
problemleri ortaya çıkmıştır. 
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Santral Tipi 
Yatırım 
Süresi 

Yatırım 
Maliyeti 

Değişken 
İşletme 
Maliyeti 

Sabit İşletme 
Maliyeti 

Yakıt 
Fiyatı Riski 

Güvenilirlik 

Yerli Kömür  Uzun Orta Orta Yüksek Orta Yüksek 
İthal Kömür  Orta Orta Orta Yüksek Yüksek Yüksek 
Doğal Gaz  Kısa Düşük Yüksek Düşük Yüksek Yüksek 
Yenilenebilir  Kısa Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük 
Nükleer  Uzun Yüksek Düşük Düşük Düşük Yüksek 
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Şekil 2.4: Yerli Kömür Maliyeti 40 TL/ton Varsayımıyla Türkiye’de 2010-2015 Yılları Arası Yerli Kömür Santralinde Aylık Ortalama 
Dark Spread Değişimi

Kömür üretim maliyeti 40 TL/ton (1.500kcal/kg) olan bir yerli KS için dark spread 2010-
2014 yılları arasında 8 krş/kWh’ın üzerinde seyretmiştir. Bu yüksek bir brüt kâr marjı olarak 
değerlendirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu yüksek kâr marjı yine çok yüksek bir yatırım 
ve operasyon maliyetini karşılamak durumundadır. 2015 yılında fıyatlardaki düşüşe paralel ola-
rak dark spread de 5 krş/kWh civarına gerilemiştir ve bazı santraller için karlılık problemleri 
ortaya çıkmıştır.

2.9 Kömür Santrallerinin Genel Risk Değerlendirmesi 
Genel olarak santral tiplerini karşılaştırdığımızda, yerli kömür santralleri, uzun yatırım 

süreleri ve sabit işletme maliyetlerinin yüksek olmasıyla öne çıkmaktadır. Diğer santrallere göre 
yakıt fiyat riski orta düzeyde iken üretim güvenilirliği yüksek düzeydedir.
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Tablo 2.2: Santral Tiplerinin Karşılaştırılması

Santral Tipi Yatırım
Süresi

Yatırım
Maliyeti

Değişken İşletme
Maliyeti

Sabit İşletme
Maliyeti

Yakıt Fiyatı 
Riski Güvenilirlik

Yerli Kömür Uzun Orta Orta Yüksek Orta Yüksek
İthal Kömür Orta Orta Orta Yüksek Yüksek Yüksek
Doğal Gaz Kısa Düşük Yüksek Düşük Yüksek Yüksek
Yenilenebilir Kısa Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük
Nükleer Uzun Yüksek Düşük Düşük Düşük Yüksek
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3. YERLİ KÖMÜR TEŞVİK MEKANİzMALARı
Bilindiği üzere, teşvik mekanizmalarının amacı, ülke menfaatleri açısından yatırım yapıl-

ması gereken ancak mevcut piyasa koşullarında ekonomik gerekçelerden dolayı yeterli yatırımın 
yapılmadığı sektörlerin herhangi bir yöntemle özendirilmesidir. Bu haliyle, ‘görünmez el’ tara-
fından düzenlenmesi gereken rekabetçi serbest piyasalara az veya çok müdahil olunduğundan, 
teşvik mekanizması her halükarda serbest piyasayı bozucu etkiye sahip olacaktır. Ancak 
ekonomik piyasalar kusursuz olmadığı için, özellikle Türkiye gibi gelişen ülkelerde salt liberal 
ekonomik bakış yanıltıcı olabilir. Çünkü piyasalar kendisini gelişmiş ülkelerdeki kadar kolay ve 
maliyetsiz olarak dengeye getiremeyebilir. Örneğin, elektrik piyasasında arz açığı oluştuğunda, 
bu durumun telafisi için birkaç yıla ihtiyaç vardır ve piyasa tekrar dengeye ulaşana kadar ciddi 
ekonomik ve sosyal maliyetler oluşabilir. Bu nedenle teşvik mekanizmaları, aynı zamanda piya-
saların şoklara karşı direncini artıran mekanizmalardır. 

3.1 Yerli Kömür Santrallerinin Teşvik Edilmesinin Gerekçeleri
Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı yerli kömür santrallerinin teşvik edilmesi önem arz 

etmektedir:

1. Arz güvenliğinin sağlanması,

2. İstihdam sağlanması,

3. Güvenilir Üretim, 

4. Enerji ithalatının azaltılması,

Bu faydaları başlıklar altında incelediğimizde, yerli kömür santrallerinin arz güvenliği açı-
sından doğal gazın çok önünde ancak diğer kaynaklarla benzer olduğunu, istihdam sağlaması 
açısından ithal kömür, doğal gaz ve yenilenebilir kaynakların çok önünde olduğunu, güvenilirlik 
açısından ise yenilenebilirlerin çok önünde ancak ithal kömür ve doğal gazla benzer olduğunu 
görürüz.

Tablo 3.1: Santral Tiplerinin Etki Değerlendirmesi

Santral Arz Güvenliğinin 
Sağlanması İstihdam Sağlanması Güvenilir Üretim Enerji İthalatının 

Azaltılması
Yerli Kömür Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek
İthal Kömür Orta Orta Yüksek Orta
Doğal Gaz Düşük Düşük Yüksek Düşük
Yenilenebilir Yüksek Düşük Düşük Yüksek

Bu başlıkları aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz.
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3.1.1 Arz Güvenliğinin Sağlanması
En pahalı enerji “olmayan enerji”dir. Bu nedenle, enerji gibi stratejik bir emtianın sadece 

ekonomik açıdan değerlendirilmesi mümkün değildir ve enerji ihtiyacının karşılanmasında ülke 
içi kaynaklara öncelik verilmesi, ekonomik gerekçelerin önüne geçen bir tercih durumuna gele-
bilir.

Ülkemizin elektrik arz güvenliği açısından, risk taşıyan en önemli unsur boru hatlarıyla 
ithal edilen doğal gazdır. İthal kömür ve LNG, kaynak ülkelerin ve ithalat güzergâhlarının çe-
şitli olması sebebiyle, birkaç ülkeye bağımlılık yaratmamakta ve arz güvenliği açısından boru 
gazı kadar sıkıntı oluşturmamaktadır. Bununla birlikte, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı, 
hem kaynak ülkenin hem de bu güzergâh üzerindeki ülkelerin riskine maruzdur. Bu ülkelerden 
herhangi birinden kaynaklanacak bir arz krizi sonucunda, ortaya çıkacak enerji açığı riskinin en 
aza indirilmesi için yerli kaynakların veya kaynak çeşitliliği bulunan ithal kaynakların payının 
artırılması önemlidir. Arz güvenliği noktasında stratejik olan hedef, ithal kaynakların azaltılma-
sıyla birlikte kaynak çeşitliliğinin artırılması olmalıdır.

Tablo 3.2: Boru Hattıyla Yapılan Doğal Gaz İthalatı Güzergâh Ülkeleri

Boru Hattı Güzergâh Riski Yıllık Kapasite
(bcm) Sözleşme Sonu

Batı Hattı Rusya-> Ukrayna -> Moldova -> Romanya -> 
Bulgaristan -> Türkiye 14 Özel – 10 bcm

2021 – 4 bcm
Mavi Akım Rusya -> Türkiye 16 2025

BTE Azerbaycan->Gürcistan-> Türkiye 12,75
2021 – 6,6 bcm
2032 – 6 bcm
2046 – 0,15 bcm

İran İran->Türkiye 9,6 2026

2015 yılında boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı 40,8 milyar m3 olup, toplam itha-
latın %84’üdür. LNG ithalatı ise 7,6 milyar m3 ile %16’lık paya sahiptir. Tüketilen doğal gazın 
18,3 milyar m3 (%38)’ü elektrik üretiminde kullanılmıştır. Yerli kömür tüketiminin artırılması, 
bu 18,3 milyar m3’lük tüketimin azalmasını sağlayacaktır. Örneğin, 5.000 MW’lık yerli kömür 
santrali kurulması halinde, doğal gaz ithalatının yaklaşık 5 milyar m3’lük kısmı ikame edilmiş 
olacaktır. 
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Şekil 3.1: Boru Hattı İle Yapılan Doğal Gaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2015) 

Bununla birlikte, yenilenebilir santrallerin artmasıyla birlikte, elektrikte arz güvenliği 
endişesi nispeten azalma eğilimdedir. Mevcut durumda dahi, doğal gaz ithalatı artmak bir yana 
mevcut santraller kapanma aşamasındadır. Yapılan kapasite projeksiyonlarında, doğal gazın 
elektrik üretimindeki payının %30’ların altına düşeceği öngörülmektedir. Üstelik yıllık ithalat 
kapasitesi 10 milyar m3 olarak başlayacak olan Kuzey Irak gazının veya başlangıç kapasitesi 16 
milyar m3 olan TANAP’ın hayata geçirilmesiyle, LNG veya depolama kapasitesinin artırılmasıyla 
doğal gazda arz çeşitliliği sağlanacaktır. 
 

Öte yandan, ithalat güzergâhlarımızda herhangi bir arz kesintisi olmasa dahi, tüketimin 
yüksek olduğu zamanlarda boru hattı kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle elektrik üretimi 
kesintiye uğrayabilmektedir. Örneğin, kışın çok soğuk günlerde evsel doğal gaz tüketiminin 
artması ve boru hattı kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle ‘zor gün’ ilan edilerek doğal gaz 
santrallerine verilen doğal gaz kesilmektedir. Genellikle elektrik tüketiminin de çok yüksek 
olduğu bu zamanlarda, doğal gaz santralleri devre dışı kalmaktadır. Kömür santralleri, bu tür 
kapasite sınırlamalarına maruz kalmadığından teknik olarak arz güvenliğinin sağlanmasında da 
önemli bir yer tutmaktadır. 
 

Bu sebeplerden dolayı, yerli kömür santralleri, diğer yenilenebilir santrallerle birlikte, dış 
ülkelerde yaşanan politik gelişmelerden etkilenmediği için, arz güvenliğinin sağlanması 
açısından destek verilmesi gereken santrallerdendir. 
 
 
3.1.2 İstihdam Sağlanması 
 

İthal kömür ve doğal gaz santrallerinde, yakıt yurtdışından hazır halde getirildiğinden, madenin 
aranması ve işletilmesi safhalarında gereken işgücünün bedeli de yakıt maliyetinin bir unsuru olarak 
ithalat yapılan ülkeye ödenmektedir. Bu faaliyetler sebebiyle yaratılan istihdam da ithalat yapılan 
ülkenin bünyesinde kalmaktadır. Örneğin, ithal kömür santrallerinde yakılan kömürle Kolombiya, 
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Bununla birlikte, yenilenebilir santrallerin artmasıyla birlikte, elektrikte arz güvenliği en-
dişesi nispeten azalma eğilimdedir. Mevcut durumda dahi, doğal gaz ithalatı artmak bir yana 
mevcut santraller kapanma aşamasındadır. Yapılan kapasite projeksiyonlarında, doğal gazın 
elektrik üretimindeki payının %30’ların altına düşeceği öngörülmektedir. Üstelik yıllık ithalat 
kapasitesi 10 milyar m3 olarak başlayacak olan Kuzey ırak gazının veya başlangıç kapasitesi 16 
milyar m3 olan TANAP’ın hayata geçirilmesiyle, LNG veya depolama kapasitesinin artırılmasıyla 
doğal gazda arz çeşitliliği sağlanacaktır.

Öte yandan, ithalat güzergâhlarımızda herhangi bir arz kesintisi olmasa dahi, tüketimin 
yüksek olduğu zamanlarda boru hattı kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle elektrik üretimi 
kesintiye uğrayabilmektedir. Örneğin, kışın çok soğuk günlerde evsel doğal gaz tüketiminin art-
ması ve boru hattı kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle ‘zor gün’ ilan edilerek doğal gaz sant-
rallerine verilen doğal gaz kesilmektedir. Genellikle elektrik tüketiminin de çok yüksek olduğu 
bu zamanlarda, doğal gaz santralleri devre dışı kalmaktadır. Kömür santralleri, bu tür kapasite 
sınırlamalarına maruz kalmadığından teknik olarak arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli 
bir yer tutmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, yerli kömür santralleri, diğer yenilenebilir santrallerle birlikte, dış 
ülkelerde yaşanan politik gelişmelerden etkilenmediği için, arz güvenliğinin sağlanması açısın-
dan destek verilmesi gereken santrallerdendir.

3.1.2 İstihdam Sağlanması
İthal kömür ve doğal gaz santrallerinde, yakıt yurtdışından hazır halde getirildiğinden, 

madenin aranması ve işletilmesi safhalarında gereken işgücünün bedeli de yakıt maliyetinin bir 
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unsuru olarak ithalat yapılan ülkeye ödenmektedir. Bu faaliyetler sebebiyle yaratılan istihdam 
da ithalat yapılan ülkenin bünyesinde kalmaktadır. Örneğin, ithal kömür santrallerinde yakılan 
kömürle Kolombiya, Güney Afrika, Rusya gibi ülkelerin madencilik istihdamına, doğal gaz sant-
rallerinde yakılan doğal gazla Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerin doğal gaz çıkarma ve sevk 
faaliyetinde çalışan işçilerin istihdamına katkıda bulunulmaktadır.

İstihdam sağlaması açısından doğal gaz ve ithal kömür santralleri sadece santralin işletme 
ve bakımı için personele ihtiyaç duyarken, yerli kömür santralleri bunun yanı sıra maden ocağın-
da çalışacak personele de iş imkânı sağlamaktadır. Örneğin, 600 MW’lik bir santral için ortalama 
doğrudan istihdam verileri aşağıdaki gibidir:

 � Doğal Gaz Santrali : 60 kişi,

 � İthal Kömür Santrali : 370 kişi,

 � Yerli Kömür Santrali : 1.100 kişi,

o Elektrik Santrali : 600 kişi,

o Maden Ocağı  : 500 kişi,

Dolayısıyla, yerli kömür santrali MW başına maden ocağıyla birlikte 1,83 kişi istihdam 
ederken, ithal kömür santrali 0,6 kişi ve doğal gaz santrali de 0,1 kişi istihdam sağlamaktadır.

Güney Afrika, Rusya gibi ülkelerin madencilik istihdamına, doğal gaz santrallerinde yakılan doğal gazla 
Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerin doğal gaz çıkarma ve sevk faaliyetinde çalışan işçilerin 
istihdamına katkıda bulunulmaktadır. 
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Dolayısıyla, yerli kömür santrali MW başına maden ocağıyla birlikte 1,83 kişi istihdam ederken, 

ithal kömür santrali 0,6 kişi ve doğal gaz santrali de 0,1 kişi istihdam sağlamaktadır. 
 

 
Şekil 3.2: Santrallerin Doğrudan İstihdam Rakamları  

Bu açıdan bakıldığında, yurtdışında bir madeni ocağı alınması ve orada da Türk işçilerin 
çalışması halinde, ithal kömür de bir miktar yerlileştirilmiş olacaktır. Şu kadar ki, maden ocağının 
çalışması için gerekli sarf malzemeleri, alınan hizmetler vs. yine de o ülkeden sağlanacak ve elde edilen 
gelirin vergisi o ülkeye ödenebilecektir. 
 

Bununla birlikte, özellikle yer altı maden ocağı işletmeciliğinin normal çalışma koşullarına göre 
daha emek-yoğun olması, daha zor koşullarda ve hayati risk altında çalışılması sebebiyle, yer altı kömür 
ocağı işletmelerindeki istihdamın artırılmasının mı yoksa azaltılmasının mı sosyal refah açısından daha 
iyi olacağı düşünülmelidir. Bu açıdan bakıldığında, özellikle yer altı maden ocaklarında mekanize 
sistemlerin kurularak maden ocaklarındaki istihdamın azaltılması veya doğrudan ithal kömür alınarak 
bütün madencilik risklerinin ülke dışına taşınması daha makul görülebilir. Esasen gelişmiş ülkelerin, 
kötü çalışma şartları veya hayati riskleri barındıran emek-yoğun ürünleri, kendileri üretmek yerine bu 
yüke katlanmak zorunda kalan gelişmemiş ülkelerden temin ettikleri bilinmektedir. Bu itibarla yer altı 
maden ocağı istihdamının artırılması yerine mekanize sistemlerle işçi başına kömür üretiminin 
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Bu açıdan bakıldığında, yurtdışında bir madeni ocağı alınması ve orada da Türk işçilerin 
çalışması halinde, ithal kömür de bir miktar yerlileştirilmiş olacaktır. Şu kadar ki, maden ocağı-
nın çalışması için gerekli sarf malzemeleri, alınan hizmetler vs. yine de o ülkeden sağlanacak ve 
elde edilen gelirin vergisi o ülkeye ödenebilecektir.

Bununla birlikte, özellikle yer altı maden ocağı işletmeciliğinin normal çalışma koşullarına 
göre daha emek-yoğun olması, daha zor koşullarda ve hayati risk altında çalışılması sebebiy-
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le, yer altı kömür ocağı işletmelerindeki istihdamın artırılmasının mı yoksa azaltılmasının mı 
sosyal refah açısından daha iyi olacağı düşünülmelidir. Bu açıdan bakıldığında, özellikle yer altı 
maden ocaklarında mekanize sistemlerin kurularak maden ocaklarındaki istihdamın azaltılması 
veya doğrudan ithal kömür alınarak bütün madencilik risklerinin ülke dışına taşınması daha 
makul görülebilir. Esasen gelişmiş ülkelerin, kötü çalışma şartları veya hayati riskleri barındıran 
emek-yoğun ürünleri, kendileri üretmek yerine bu yüke katlanmak zorunda kalan gelişmemiş 
ülkelerden temin ettikleri bilinmektedir. Bu itibarla yer altı maden ocağı istihdamının artırılma-
sı yerine mekanize sistemlerle işçi başına kömür üretiminin artırılması hedeflenmelidir. Açık 
ocak istihdamında ise, yer altı ocağı riski bulunmadığından istihdamın etkisi pozitif olarak de-
ğerlendirilir.

3.1.3 Güvenilir Üretim
Termik santraller, elektrik şebekesinin güvenilir şekilde işletilebilmesi ve teknik arz gü-

venliğinin sağlanabilmesi için sistem için gerekli santrallerdir. Yerli kömür santralleri de bu kap-
samda olduğundan, sistem için aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

Kısa Süreli Sistem dengelenmesi (Frekans Kontrolü)

Termik santraller, ani arz ve talep dalgalanmalarına karşı primer ve sekonder frekans hiz-
meti sağlayarak sistem frekansının güvenilir aralıkta kalmasını sağlarlar. Örneğin, güneş veya 
rüzgâr üretiminin anlık olarak değişkenlik göstermesi sebebiyle, termik santrallerin bunların 
üretim seviyesine göre kendi üretimlerini azaltıp artırması gerekmektedir. 

artırılması hedeflenmelidir. Açık ocak istihdamında ise, yer altı ocağı riski bulunmadığından istihdamın 
etkisi pozitif olarak değerlendirilir. 
 
3.1.3 Güvenilir Üretim 
 

Termik santraller, elektrik şebekesinin güvenilir şekilde işletilebilmesi ve teknik arz 
güvenliğinin sağlanabilmesi için sistem için gerekli santrallerdir. Yerli kömür santralleri de bu 
kapsamda olduğundan, sistem için aşağıdaki faydaları sağlamaktadır: 
 

Kısa Süreli Sistem Dengelenmesi (Frekans Kontrolü) 
Termik santraller, ani arz ve talep dalgalanmalarına karşı primer ve sekonder frekans 

hizmeti sağlayarak sistem frekansının güvenilir aralıkta kalmasını sağlarlar. Örneğin, güneş 
veya rüzgâr üretiminin anlık olarak değişkenlik göstermesi sebebiyle, termik santrallerin 
bunların üretim seviyesine göre kendi üretimlerini azaltıp artırması gerekmektedir.  

 
 
 

 
Şekil 3.3: 2016 ilk 4 aydaki RES Üretimindeki Değişkenlik 

Örneğin ilk 4 aylık dönemde, 4.648 MW’lık RES santralinin toplam üretiminin 3.750 
MWh’a ulaştığı saatler olduğu gibi 44 MWh’a düştüğü saatler de olmuştur (Şekil 3.3). Bütün 
bu değişkenliklerin sistem tarafından yönetilmesi ancak termik santrallerin rüzgâr üretimine 
göre pozisyon almasıyla mümkün olabilmektedir. Bu özellikleriyle, termik santraller şebekeye 
yeni yenilenebilir santrallerin girmesi için gerekli olan yedek kapasiteyi de sağlamış olurlar. 

 
Anlık dengesizliklerin giderilmesinde rezervuarlı hidrolar ve doğal gaz santralleri kömür 

santrallerine göre daha esnektir. Ancak, baz yük olarak çalışmakta olan yerli kömür santralleri 
kapasitelerinin %20 - 50’sine kadar yük alıp atarak dengeleme rolünü yerine getirmektedirler. 
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Örneğin ilk 4 aylık dönemde, 4.648 MW’lık RES santralinin toplam üretiminin 3.750 
MWh’a ulaştığı saatler olduğu gibi 44 MWh’a düştüğü saatler de olmuştur (Şekil 3.3). Bütün bu 
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değişkenliklerin sistem tarafından yönetilmesi ancak termik santrallerin rüzgâr üretimine göre 
pozisyon almasıyla mümkün olabilmektedir. Bu özellikleriyle, termik santraller şebekeye yeni 
yenilenebilir santrallerin girmesi için gerekli olan yedek kapasiteyi de sağlamış olurlar.

Anlık dengesizliklerin giderilmesinde rezervuarlı hidrolar ve doğal gaz santralleri kömür 
santrallerine göre daha esnektir. Ancak, baz yük olarak çalışmakta olan yerli kömür santralleri 
kapasitelerinin %20 - 50’sine kadar yük alıp atarak dengeleme rolünü yerine getirmektedirler.

uzun Süreli Sistem dengelenmesi

Termik santraller, yenilenebilir santrallerin anlık üretim dengesizliğini giderdikleri gibi 
uzun dönemli dengesizlikleri de gidermek için gereklidir. Örneğin 26.000 MW’lık hidrolik ka-
pasitemizle bir sene 80 milyar kWh elektrik üretebilirken başka bir sene 57 milyar kWh üretim 
yapılabilmektedir. Bu sebeple, yenilenebilir santrallerin kurulu güçlerinin fazla olması, güveni-
lirliklerini aynı oranda artırmamaktadır. Bu şekilde üretim seviyeleri aydan aya, yıldan yıla de-
ğişkenlik gösteren yenilenebilir kaynaklar için sürekli bir yedek kapasite tutulması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Termik santraller, bu özellikleriyle yenilenebilir santrallerin yedeği olarak sü-
rekli sistemde tutulması gereken santrallerdendir.

3.1.4 İthalatın Azaltılması
2014 yılında toplam enerji ithalatımız $54,9 milyar iken, petrol fiyatının düşmesiyle bir-

likte 2015 yılında $37,8 milyar’a gerilemiştir. Orta Vadeli Program’a göre enerji ithalatı 2016 
yılında $33 milyar olarak öngörülmektedir. Toplam ithalatımız içerisinde enerjinin payı Şekil 
3.4’te gösterilmektedir.

Uzun Süreli Sistem Dengelenmesi 
 
Termik santraller, yenilenebilir santrallerin anlık üretim dengesizliğini giderdikleri gibi 
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zorunluluğu bulunmaktadır. Termik santraller, bu özellikleriyle yenilenebilir santrallerin yedeği 
olarak sürekli sistemde tutulması gereken santrallerdendir. 
 
3.1.4 İthalatın Azaltılması 
 

2014 yılında toplam enerji ithalatımız $54,9 milyar iken, petrol fiyatının düşmesiyle 
birlikte 2015 yılında $37,8 milyar’a gerilemiştir. Orta Vadeli Program’a göre enerji ithalatı 2016 
yılında $33 milyar olarak öngörülmektedir. Toplam ithalatımız içerisinde enerjinin payı Şekil 
3.4’te gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3.4: Enerji İthalatının Toplam Ithalat İçindeki Yeri 

Mevcut durumda marjinal üretici konumundaki santraller doğal gaz santralleri olduğu 
için, yerli kömürden elektrik üretiminin artması, ilk aşamada doğal gaz santrallerini ikame 
edecek ve ülkemizin uzun vadede doğal gaz ithalatı ihtiyacını düşürecektir.  
 

2014 yılında 23,4 milyar m3 doğal gaz elektrik üretim santrallerinde tüketilmiş15 ve 
buna karşılık 120.576 GWh elektrik üretilmiştir. 2015 yılında ise 98.326 GWh elektrik üretimi 
için 18,3 milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve doğal gaz santrallerinin ortalama verimliliği %50,5 

                                                           
15 EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu, 2014 
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Mevcut durumda marjinal üretici konumundaki santraller doğal gaz santralleri olduğu 
için, yerli kömürden elektrik üretiminin artması, ilk aşamada doğal gaz santrallerini ikame ede-
cek ve ülkemizin uzun vadede doğal gaz ithalatı ihtiyacını düşürecektir. 

2014 yılında 23,4 milyar m3 doğal gaz elektrik üretim santrallerinde tüketilmiş14 ve buna 
karşılık 120.576 GWh elektrik üretilmiştir. 2015 yılında ise 98.326 GWh elektrik üretimi için 
18,3 milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve doğal gaz santrallerinin ortalama verimliliği %50,5 ola-
rak gerçekleşmiştir. Elbette ki bu verimlilik değeri, tasarım verimliliği olmayıp, dur-kalk ve yük 
alma/atma sebepleriyle oluşan verim kayıplarını da içermektedir.

Her ne kadar %59 net verimli bir doğal gaz santralinde 1 MWh elektrik için 159 m3 doğal 
gaz tüketilse de, ülkemizde üretim yapan santrallerin ortalama değeri (Yİ, YİD, İHD dâhil), 186,1 
m3/MWh’tir. Bu sebeple, karşılaştırmalarda ülke ortalaması olarak bu değer kullanılacaktır.

Tablo 3.3: 1000 MW Eşdeğeri Yerli Kömür Santrali* ile Diğer Santrallerin Karşılaştırılması

Yerli Kömür İthal Kömür Doğal Gaz Doğal Gaz 
(Türkiye Ort)

Net Verim 34% %40 %59 %50,5
Elektrik Üretimi (Net) 6.132 GWh 6.132 GWh 6.132 GWh 6.132 GWh
Yakıt Kalorifik Değeri 1.000 – 5.500 kcal/kg 6.000 kcal/kg 9.155 kcal/m3 9.155 kcal/m3
Yakıt Tüketimi … 2,2 milyon ton 977 milyon m3 1,14 milyar m3
Yakıt Fiyatı … ~55 $/ton ~180 $/1000m3 ~180 $/1000m3
Yakıt İthalatı - $121 milyon $176 milyon $205 milyon

*%80 kapasite faktörü, %12,5 iç tüketim

Tablo 3.3’ten görüleceği üzere, 1.000 MW kurulu gücünde yerli kömür santrali, doğal gaz 
ithalatını yaklaşık 1 milyar m3 azaltacak ve yakıt ithalatı tutarını yıllık $176 milyon düşürecektir. 
Teşvik sebebiyle elektrik fiyatlarındaki artışın ihracattaki rekabet gücümüzü ve ihracat gelirini 
ne kadar azaltacağı bilinemediğinden, bu etkinin dış ticaret açığını kapatıp kapatmayacağı husu-
sunda değerlendirme yapılamamaktadır.

3.2 Teşvik Mekanizmaları

3.2.1 Yatırım Destekleri
Yatırımların teşvik edilmesinde, belirli sektörlere devlet desteklerinin uygulanması ve 

muafiyetler tanınması hali hazırda da uygulanan bir yöntemdir. Bu kapsamda 2012/3305 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yerli kömür santralleri öncelikli yatırım konuları arasında olup, 5. 
Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu teşvikler:

14  EPDK, Doğal Gaz Sektör Raporu, 2014
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 � KDV istisnası,

 � Gümrük Vergisi Muafiyeti,

 � Kurumlar Vergisinde %70 indirim,

o Yatırım tutarı 1 milyar TL’den küçükse yatırım tutarının %30’una kadar,

o Yatırım tutarı 1 milyar TL’den büyükse, yatırım tutarının %40’ına kadar,

 � Faiz Desteği (TL %5, döviz %2)

o 700.000 TL’ye kadar,

 � Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

o 01.01.2016’dan sonraki yatırımlar için 6 yıl, 

o Sabit yatırımın %35’ine kadar,

Ayrıca, Elektrik Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca sağlanan avantajlar, 

 � Önlisans başvurularında diğer santraller için şirket asgari sermeyesinin %5 olması 
koşulu varken yerli kömür santralleri için bu oran %1’dir. 

 � Lisans başvurularında diğer santraller için şirket asgari sermeyesinin %20 olması ko-
şulu varken yerli kömür santralleri için bu oran %5’dir. 

 � Birden fazla başvuru olması halinde, yerli kömür santrallerine öncelik verilir,

 � Yatırım ve işletme döneminin ilk 10 yılında santral ve ilgili tesisin orman izin bedel-
leri %85 indirimli uygulanır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri ile Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. (31.12.2020’ye kadar işletmeye girecek santraller 
için)

Sonuç olarak, yatırım teşvikleri anlamında, yerli kömür santralleri öncelikli yatırım konu-
ları arasına alınarak sağlanan bütün desteklerden yararlandırılmaktadır. 

3.2.2 Alım ve Fiyat Garantisi
Yerli kömür santrallerinin teşvik edilmesi gündeme geldiğinde ilk akla gelen yöntem, YEK-

DEM mekanizmasından da aşina olunan sabit fiyat garantisidir. Ancak, baştan belirtmekte fayda 
var ki bu yöntem yatırımcının önünü görmesinde çok büyük fayda sağlasa da serbest piyasa 
mekanizmasına verdiği zarar sebebiyle son tercih olarak düşünülmesi gereken bir yöntemdir.

Sabit fiyattan belirli bir süre alım garantisi olan projeler, finans kuruluşları için en kolay 
kredi sağlanan projelerdir. Çünkü gelecekteki nakit akışları, sapmaya yol açabilecek herhangi bir 
fiyat tahminine dayanmamakta ve devlet tarafından garanti altına alınmaktadır. Yatırımcılar da 
gelecekteki nakit akışlarından dolayı riske girmemekte ve yatırım kararını daha kolay verebil-
mektedir.
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Bununla birlikte; bu yöntem, ülkemizde serbest ve rekabetçi bir elektrik piyasasının oluş-
masının önündeki en büyük engeldir. Nasıl ki, TETAŞ’ın uzun süreli kontratları ve YEKDEM kap-
samındaki uzun süreli ve sabit fiyattan alım garantileri serbest piyasada alım-satım yapılabile-
cek hacmi daraltıyorsa, yeni bir sabit fiyattan alım garantisi de serbest piyasa hacmini daraltır. 
Öyle ki, elektrik fiyatlarının piyasada belirlendiği bir mekanizmadan, elektriğin tarifeler üzerin-
den alınıp-satıldığı bir yapıya dönüşme riski vardır.

Mevcut durumda dahi, TETAŞ santralleri, yenilenebilir santraller ve üretimini durdurama-
yacak durumda olan kömür santralleri sebebiyle, Gün Öncesi Piyasasındaki eşleşen miktarların 
büyük çoğunluğu (~9.400 MW) fiyattan bağımsız (sıfır fiyatlı) tekliflerden oluşmaktadır. Şekil 
3.5’te görüleceği üzere, 2016 yılının ilk 5 aylık dönemde bu oran %74 seviyesine kadar yüksel-
miştir.

 
Şekil 3.5: Fiyattan Bağımsız Fiyatların GÖP Eşleşmelerine Oranı 
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toplam üretimin %20,6’sı YEKDEM kapsamında yapılmıştır (Şekil 3.6). Böylelikle, serbest piyasaya kalan 
hacim %40 ile sınırlanmaktadır. Serbest piyasa oluşumu önündeki engellerden TETAŞ sözleşmelerinin 
süreleri biterken, yeni kontrat veya alım garantileriyle bu sürelerin ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
sürecinin uzatılmaması gerekmektedir. 
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2016 yılının ilk dört ayında üretilen elektriğin %22’si TETAŞ kontratlarıyla, %17’si EÜAŞ 
tarafından karşılanmakta ve serbest piyasaya %61’lik pay kalmaktadır. Bununla birlikte, 2016 
yılının ilk dört ayında toplam üretimin %20,6’sı YEKDEM kapsamında yapılmıştır (Şekil 3.6). 
Böylelikle, serbest piyasaya kalan hacim %40 ile sınırlanmaktadır. Serbest piyasa oluşumu 
önündeki engellerden TETAŞ sözleşmelerinin süreleri biterken, yeni kontrat veya alım garanti-
leriyle bu sürelerin ve serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin uzatılmaması gerekmektedir.
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Şekil 3.6: Elektrik Piyasası Ticaret Hacim Oranları, 2016 (%)

3.2.2.1 Teşvik Fiyatının Belirlenmesi
Bütün olumsuzluklarına rağmen bu yöntemin seçilmesi durumunda ise sabit alım fiyatının 

nasıl hesaplanacağı gündeme gelecektir. Bu teşvik fiyatı aşağıdaki kriterlere göre belirlenebilir: 

I. Yatırımın Geri Dönüş Süresinin Dikkate Alınması
Bir yatırımın yapılıp yapılmaması kararı, projenin karlılığı ve geri dönüş süresine göre 

belirlenir. Yerli Kömür santrallerinde idari izinlerin alınması, maden sahasının geliştirilmesi ve 
kömür üretiminin başlaması ile santralin kurulması aşamaları en az 6 yıl gibi uzun bir süre al-
maktadır. Bu süre zarfında sürekli yatırım yapıldığından, yatırımcı şirketten nakit çıkışı olmakta 
ancak elektrik üretimi başlayana kadar nakit girişi olmamaktadır. Bu durum yatırım maliyetleri-
nin yanı sıra finansman maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır.

Aşağıda, örnek olarak 3 yıl maden sahasının geliştirilmesi ve 3 yıl da santral yatırımı ol-
mak üzere, 6 yıllık yatırım süreci sonucunca, işletmeye geçtikten sonraki 10. yılda yatırımın geri 
dönüşüne imkân sağlayan alım garantisi fiyatı hesaplanmıştır.

Yatırımın ilk dönemleri, araştırma, idari izinler ve maden yatırımından oluşmakta olup, 
esas para çıkışı santral yatırımıyla birlikte başlamaktadır. Bu sebeple, her ne kadar toplam yatı-
rım süresi 6 yıl olsa da, nakit çıkışının ağırlıklı ortalaması 2 yıl olarak gerçekleşmektedir. İşlet-
meye geçtikten sonra 10 yıl içinde santralin kendini ödemesi, yatırımın 12 yılda geri dönmesi 
anlamına gelmektedir. 



35

Tablo 3.4: Model Varsayımları 

Finansman Parametreleri

Birim Miktar

Maden Yatırım Maliyeti $ 300 milyon

Santral Yatırım Maliyeti $ 1.100 milyon

Özkaynak Oranı % 30%

Kredi Faiz Oranı % 4,0%

Alternatif Getiri Oranı % 4,0%

Geri Ödemesiz Süre yıl 6

Yatırımın Dönüş Süresi (İşletmeye 
geçtikten sonra) yıl 10

Alım Garantisi Fiyatı (ilk 10 yıl) $/MWh ?

ABD Dolar Kuru $/TL 3,0

Teknik Parametreler

Kurulu Güç MW 1.000

Net Güç MW 880

Yıllık Çalışma Saati saat 7.500

Net Verim % 34%

Kömür Üretim Maliyeti
(0,027 TL/kcal) $/kcal 0,009

Kömür Hariç Diğer İşletme Maliyeti $/MWh 12,6

TEİAŞ, Sigorta, Orman Bedeli $/MW/yil 14.322

Tablo 3.4’te yer alan varsayımlar altında, yatırımın işletmeye başlandıktan sonra 10 yılda 
geri dönüşünün sağlanabilmesi için ilk 10 yıldaki elektrik fiyatının 6,6 cent/kWh olması gerek-
mektedir. İşletmeden sonraki 8 yılda geri dönüşünün sağlanması için de fiyatın 7,2 cent/kWh 
olması gerekmektedir.

Kömür santralinin üretim maliyetini belirleyen ana unsur kömür fiyatları olduğundan, ve-
rilecek alım garantisi fiyatının temel ölçütü de kömür üretim maliyetleri olacaktır. Kömür üretim 
maliyetindeki değişime karşılık gelen alım garantisi fiyatları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 
Kömür fiyatını belirleyen ana unsurun kalorifik değer olmasından dolayı, maliyetler TL/kcal cin-
sinden alınmıştır.
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Kömür Hariç Diğer İşletme 
Maliyeti 

$/MWh 12,6 

TEİAŞ, Sigorta, Orman Bedeli $/MW/yil 14.322 
 

Tablo 3.4’te yer alan varsayımlar altında, yatırımın işletmeye başlandıktan sonra 10 yılda geri 
dönüşünün sağlanabilmesi için ilk 10 yıldaki elektrik fiyatının 6,6 cent/kWh olması gerekmektedir. 
İşletmeden sonraki 8 yılda geri dönüşünün sağlanması için de fiyatın 7,2 cent/kWh olması 
gerekmektedir. 
 

Kömür santralinin üretim maliyetini belirleyen ana unsur kömür fiyatları olduğundan, verilecek 
alım garantisi fiyatının temel ölçütü de kömür üretim maliyetleri olacaktır. Kömür üretim maliyetindeki 
değişime karşılık gelen alım garantisi fiyatları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Kömür fiyatını 
belirleyen ana unsurun kalorifik değer olmasından dolayı, maliyetler TL/kcal cinsinden alınmıştır. 
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Şekil 3.7’ye göre kömür üretim maliyeti 0,027 TL/kcal (40 TL/ton @ 1.500 kcal/kg) olan 
bir saha için, alım garantisi fiyatının 6,6 cent/kWh olması yeterli iken, kömür üretim maliyeti 
0,040 TL/kcal (60 TL/ton @ 1.500 kcal/kg) olan bir saha için  alım garantisi fiyatının 7,7 cent/
kWh olması gerekmektedir. Ortalama bir hesapla, kömür üretim maliyetinin her 0,001 TL/kcal 
(1 TL/1.000 kcal) değişmesinin alım garantisi fiyatına etkisi 0,084 cent/kWh’tir.

Yerli kömür santrallerinde, kömür üretim maliyetine ilaveten maden sahası için gereken 
yatırım maliyeti de farklı olduğundan, alım garantisi fiyatının bu yatırım maliyetini de karşıla-
yacak düzeyde olması gerekmektedir. Baz senaryomuzda maden ocağı yatırımının $300 milyon 
olacağı varsayılmakla birlikte, bu yatırım tutarının değişimi karşılığında alım garantisi fiyatının 
değişimi Şekil 3.8’de gösterilmektedir. 
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Maden yatırım tutarındaki her $50 milyon’luk fazladan yatırımın, finansman maliyetiyle 
birlikte, teşvik fiyatını ortalama 0,1 cent/kWh artırdığı kabul edilebilir. 
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II. Gelecekteki Fiyat Beklentisi
Herhangi bir ürünün alım garantisi fiyatı, o ürünün piyasa değerinin çok üzerinde olma-

malıdır. Aksi halde, teşvik sebebiyle tüketicilere yansıtılacak olan ek maliyet gereğinden fazla 
artacaktır. Örneğin mevcut durumda, elektriğin piyasa değeri düştükçe, toplum üzerindeki YEK-
DEM santrallerini destekleme maliyetleri artmaktadır.
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Şekil 3.9: Aylık YEK Teşvik Fiyatları ve Elektrik Fiyatları Karşılaştırması

Şekil 3.9’da görüleceği üzere, YEKDEM teşvik fiyatları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
yaygınlaşması sürecinde belirsizlikleri ortadan kaldırarak finansman teminine yardımcı olmuştur. 
Ancak, piyasadaki elektrik fiyatları düştükçe teşvikin sosyal maliyeti artmıştır. 2015 ortalamasın-
da 5,1 cent/kWh olan piyasa fiyatları 2016’nın ilk üç ayında 4,1 cent/kWh seviyesindedir. Yenile-
nebilir santrallerin artması ve belli bir gelişmişlik düzeyinden sonra elektrik talebindeki artışın 
durmasıyla birlikte, Almanya’da yaşanan elektrik fiyatı düşüşü Şekil 3.10’da gösterilmektedir. Bu 
durum, yenilenebilir kaynakların gelişmekte olduğu ülkemiz için de emsal teşkil etmektedir. 
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Şekil 3.10: Almanya Bir Yıl Vadeli Elektrik Satış Fiyatları16 

 
 
3.3.1.1.3 Teşvikin Toplam Maliyeti 
 

Teşvikin toplam maliyeti, elektriğin serbest piyasa fiyatlarından satılması ile teşvikli fiyattan 
satılması arasındaki farktan kaynaklanır. Örneğin elektrik fiyatlarının 4 cent/kWh olduğu bir piyasada 7 
cent/kWh alım garantisi verilmesi halinde, aradaki 3 cent/kWh’in diğer piyasa katılımcılarından 
toplanarak teşvikin sübvanse edilmesi gerekmektedir. 
 

Örnek olması açısından, 2016 yılının ilk 4 ayında işletmedeki bütün yerli kömür santrallerine 7 
cent/kWh (~20,5 krş/kWh) alım garantisi verilmiş olsaydı, PTF fiyatlarına göre ortalama 8,2 krş/kWh ve 
toplamda 1.132.344.944 TL fazladan ödeme yapılması gerekecekti. Bu dönemde tüketime sunulan 
toplam elektrik miktarı 88.682.156.167 kWh olduğundan, teşvikin piyasa katılımcılarına maliyeti 1,28 
krş/kWh olacaktı. Öte yandan, mevcut piyasa fiyatlarının düşüklüğünden dolayı yerli kömür santralleri 
geceleri yük düşmekte ve arıza sonucu devreye girişlerini geciktirmektedirler. Teşvikli fiyat olması 
halinde, maksimum üretimi yapmaya çalışacaklarından, teşvikin maliyeti daha da yükselecekti. Bu 
dönemdeki yerli kömür santrali kurulu gücü 9.848 MW olmasına rağmen saatlik üretim ortalaması 
4.766 MWh olmuştur. 
 

2015 yılında ortalama elektrik fiyatı 13,8 krş/kWh (5,05 cent/kWh) olarak gerçekleşmiştir. 
Benzer şekilde, 2015 yılında bütün yerli kömür santrallerinin üretimleri (34,4 milyar kWh) 7 cent/kWh 

                                                           
16 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/why-do-germany-s-electricity-prices-keep-falling-, 
25.03.2016 

Şekil 3.10: Almanya Bir Yıl Vadeli Elektrik Satış Fiyatları15

15  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/why-do-germany-s-electricity-prices-keep-falling-, 
25.03.2016
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III. Teşvikin Toplam Maliyeti
Teşvikin toplam maliyeti, elektriğin serbest piyasa fiyatlarından satılması ile teşvikli fiyat-

tan satılması arasındaki farktan kaynaklanır. Örneğin elektrik fiyatlarının 4 cent/kWh olduğu 
bir piyasada 7 cent/kWh alım garantisi verilmesi halinde, aradaki 3 cent/kWh’in diğer piyasa 
katılımcılarından toplanarak teşvikin sübvanse edilmesi gerekmektedir.

Örnek olması açısından, 2016 yılının ilk 4 ayında işletmedeki bütün yerli kömür santralle-
rine 7 cent/kWh (~20,5 krş/kWh) alım garantisi verilmiş olsaydı, PTF fiyatlarına göre ortalama 
8,2 krş/kWh ve toplamda 1.132.344.944 TL fazladan ödeme yapılması gerekecekti. Bu dönemde 
tüketime sunulan toplam elektrik miktarı 88.682.156.167 kWh olduğundan, teşvikin piyasa ka-
tılımcılarına maliyeti 1,28 krş/kWh olacaktı. Öte yandan, mevcut piyasa fiyatlarının düşüklüğün-
den dolayı yerli kömür santralleri geceleri yük düşmekte ve arıza sonucu devreye girişlerini ge-
ciktirmektedirler. Teşvikli fiyat olması halinde, maksimum üretimi yapmaya çalışacaklarından, 
teşvikin maliyeti daha da yükselecekti. Bu dönemdeki yerli kömür santrali kurulu gücü 9.848 
MW olmasına rağmen saatlik üretim ortalaması 4.766 MWh olmuştur.

2015 yılında ortalama elektrik fiyatı 13,8 krş/kWh (5,05 cent/kWh) olarak gerçekleşmiş-
tir. Benzer şekilde, 2015 yılında bütün yerli kömür santrallerinin üretimleri (34,4 milyar kWh) 7 
cent/kWh fiyattan alınmış olsaydı, kömür santrallerine ilave olarak $671 milyon ödeme yapılması 
gerekecek ve piyasa katılımcılarına ek maliyet 0,69 krş/kWh (0,25 cent/kWh) olacaktı. Bu dönem-
de yerli kömür santrallerinin saatlik ortalama elektrik üretimi 3.922 MWh olarak gerçekleşmiştir. 
Kapasite faktörünün artmasıyla 9.848 MW’lık kapasitenin ortalama saatlik net üretimi 7.000 MWh 
olmuş olsaydı, ek maliyet 1,23 krş/kWh (0,45 cent/kWh) ve toplamda $1,2 milyar olacaktı.

YEKDEM örneğinde de şahit olunduğu üzere, teşvik kapsamına giren santral kapasitesi 
arttıkça bu ek maliyet de artacaktır. Fikir edinilmesi açısından, 2016 yılının ilk üç ayında piyasa 
değeri 1,5 milyar TL olan 13 milyar kWh YEKDEM üretimine, teşvik kapsamında 2,98 milyar 
TL ödeme yapılmış olup ek maliyet 1,45 milyar TL olmuştur. Bu süre zarfında PTF ortalaması 
12,1 krş/kWh iken YEKDEM santrallerine ödenen ortalama fiyat 22,9 krş/kWh’tir. Bu dönemde 
tüketime sunulan toplam elektrik 67,2 milyar kWh olup tüketiciler için kWh başına YEKDEM ek 
maliyeti 2,15 krş/kWh olarak gerçekleşmiştir.

IV. Serbest Piyasa Kapasitesinin Korunması
Sabit fiyat garantilerinde rekabetçi serbest piyasanın etkilenmemesi için alım garantili fi-

yatın piyasa fiyatının altında olması veya teşvik edilen santralin merit order’ı bozacak konum-
da olmaması gereklidir. Örneğin YEKDEM santrallerinin alım garantisi fiyatları piyasa fiyatının 
üzerinde olmasına rağmen, yakıt maliyetleri olmaması sebebiyle merit order sıralamasını boz-
mamaktadırlar. Bununla birlikte, TETAŞ sözleşmesi bulunan doğal gaz santralleri merit order’ı 
bozarak serbest piyasa yapısına zarar vermektedir. 

Bununla birlikte, mevcut piyasa fiyatlarının yatırımı teşvik etmede düşük kalacağı düşü-
nüldüğünde, en azından alım garantisi verilen toplam kapasitenin belirli bir seviyenin altında 
tutulması gerekmektedir. TETAŞ’ın %22, EÜAŞ’ın %18,3, YEKDEM’in %19,7 piyasa payının oldu-
ğu bir durumda geriye %40’lık rekabetçi piyasa kalmaktadır. TETAŞ kontratlarının sona ermesi 



39

ve EÜAŞ özelleştirmeleri sonrasında serbest piyasa payı %75’in üzerinde olacaktır. Bu oranın 
daha da aşağı düşürülmemesi, piyasanın serbestleşmesi ve fiyatların rekabetçi bir piyasada olu-
şabilmesi için elzemdir. Aksi takdirde, rekabetçi bir piyasa yerine, bütün santrallerin elektrikle-
rini sabit tarifelerden sattıkları bir ortama dönüşme riski bulunmaktadır.

V. Sonuç
Sonuç olarak, sabit fiyattan alım garantisi verilmesi, elektrik sektöründe rekabetçi serbest 

piyasaya geçişin süresini uzatacaktır. Bu yüzden, en son tercih edilecek yöntem olmalıdır. Buna 
rağmen, bu yöntem tercih edildiğinde, örnek olarak 5.000 MW’lık yerli kömür santraline alım 
garantisi verilmesinin etkisi Tablo 3.5’te gösterildiği şekilde olacaktır.

Tablo 3.5: 5.000 MW Yerli Kömür Santralinin Alım Garantisi Verilmesinin Değerlendirilmesi

Varsayım Yakıt İthalatının 
Azaltılması

Piyasaya Ek 
Maliyet*

Serbest Piyasa 
Hacmine Etkisi

PTF’ye 
Etkisi

Tüketici 
Fiyatlarına Etkisi

Merit Order 
Bozulmuyorsa - - 30,7 milyar kWh 

ek TETAŞ/EÜAŞ 
alım sözleşmesi,
Piyasa hacminin 
%11,6 azalması**,

- -

Merit Order 
Bozuluyorsa

Doğal gaz ithalatında 
~5 milyar m3,
$879 milyon1

azalma,

Yıllık toplam $613 
milyon,
0,23 cent/kWh**,

Düşük PTF Yüksek Tarife
0,23 cent/kWh* 
+ vergiler

*Alım Garantisi’nin Piyasa Fiyat Ortalamasının +2 cent/kWh üzerinde olması
** 2015 piyasa hacmine göre

3.2.3 İlave Fiyat Teşviki
Bu metot, yerli kömür santrallerine “Piyasa Fiyatı + x” üzerinden destek verilmesidir. Bu 

metotta santrallere herhangi bir fiyat veya alım garantisi verilmemekte ancak üretim yapmaları 
halinde, piyasa fiyatına ek bir getiri sağlamaları amaçlanmaktadır.

Tablo 3.5: 5.000 MW Yerli Kömür Santralinin Alım Garantisi Verilmesinin Değerlendirilmesi 

Varsayım 
Yakıt İthalatının 

Azaltılması 
Piyasaya Ek 

Maliyet* 
Serbest Piyasa 
Hacmine Etkisi 

PTF’ye 
Etkisi 

Tüketici Fiyatlarına 
Etkisi 

Merit Order 
Bozulmuyorsa 

- -  30,7 milyar kWh 
ek TETAŞ/EÜAŞ 
alım sözleşmesi, 

 Piyasa hacminin 
%11,6 azalması**, 

- - 

Merit Order 
Bozuluyorsa 

 Doğal gaz ithalatında  
o ~5 milyar m3, 
o $879 milyon17 

azalma, 

 Yıllık toplam $613 
milyon, 

 0,23 cent/kWh**, 

 Düşük PTF  Yüksek Tarife 
 0,23 cent/kWh* + 

vergiler 

*Alım Garantisi’nin Piyasa Fiyat Ortalamasının +2 cent/kWh üzerinde olması 
** 2015 piyasa hacmine göre 

 
 
 

3.4 İlave Fiyat Teşviki 
 

Bu metot, yerli kömür santrallerine “Piyasa Fiyatı + X” üzerinden destek verilmesidir. Bu metotta 
santrallere herhangi bir fiyat veya alım garantisi verilmemekte ancak üretim yapmaları halinde, piyasa 
fiyatına ek bir getiri sağlamaları amaçlanmaktadır. 

 

 
Şekil 3.11: İlave Fiyat Uygulaması 

Alım garantisi olmadığı için santraller ya ikili anlaşmalarla ya da toptan satış piyasasında 
üretimlerini satmak durumundadırlar. Bu sebeple, bu yöntem serbest piyasaya fiyat garantisine göre 
daha az zarar verir. 

 
Teşvik, üretilen kWh başına olduğu için, ne kadar çok üretim yapılırsa teşvikten o kadar fazla 

faydalanılabilecektir. Bu sebeple, santrallerin emre amade tutulması ve üretim yapması teşvik 
edilmektedir. 
 

İlave teşvik fiyatı sabit bir fiyattan olabileceği gibi piyasa fiyatının %x’i şeklinde de 
tanımlanabilir. Örneğin piyasa fiyatının %3 fazlası olarak belirlendiğinde, elektrik fiyatının yüksek 

                                                           
17 Doğal gaz fiyatı 180 $/1000m3 alınmıştır. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

İlave Teşvik Uygulaması (Sabit Teşvik)

Fiyat Ek Teşvik

Şekil 3.11: İlave Fiyat Uygulaması
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Alım garantisi olmadığı için santraller ya ikili anlaşmalarla ya da toptan satış piyasasında 
üretimlerini satmak durumundadırlar. Bu sebeple, bu yöntem serbest piyasaya fiyat garantisine 
göre daha az zarar verir.

Teşvik, üretilen kWh başına olduğu için, ne kadar çok üretim yapılırsa teşvikten o kadar 
fazla faydalanılabilecektir. Bu sebeple, santrallerin emre amade tutulması ve üretim yapması 
teşvik edilmektedir.

İlave teşvik fiyatı sabit bir fiyattan olabileceği gibi piyasa fiyatının %x’i şeklinde de ta-
nımlanabilir. Örneğin piyasa fiyatının %3 fazlası olarak belirlendiğinde, elektrik fiyatının yüksek 
olduğu saatlerde daha fazla teşvik, düşük olduğu saatlerde daha düşük teşvik uygulanarak, üre-
timin talebin yüksek olduğu saatlere daha fazla yönlendirilmesi yapılmış olur.

Bu yöntem, piyasa fiyatları hâlihazırda yüksek iken gereksiz bir destek sağlanmakta ancak 
piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde santralleri desteklemektedir. Bununla birlikte, bu 
yöntem seçildiğinde, ilave kısıtlar konularak teşvikin doğru kullanılabilmesi sağlanabilir. Örne-
ğin, teşvikin sadece piyasa fiyatının 7 cent/kWh’ın altında olduğu zamanlar için geçerli olması 
veya toplamda belli bir tutarı geçmemesi gibi.

Avantajlarına rağmen ilave fiyat teşvikleri, alım garantisinin sağladığı şekilde sabit bir fi-
nansal nakit akışı sağlamamakta ve santraller piyasa fiyat riskine maruz kalmaktadır. Bu sebep-
le, finansman maliyeti alım garantisine göre daha yüksek olacaktır. Örneğin, alım garantisinin 
6,6 cent/kWh olduğu senaryo ile ilave fiyat teşvikiyle elde edilen fiyatın 7,4 cent/kWh16 olması 
durumu eşdeğer olmaktadır. Aradaki 0,8 cent/kWh belirsizlikten dolayı kredi faiz oranının art-
ması ve alınan riskle beraber alternatif getiri oranının artmasından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, tespit edilen alım garantisi fiyatı ile tahmini piyasa fiyatı arasındaki farka 
x cent/kWh eklenerek ilave fiyat teşvikinin tutarı hesaplanabilir. Bununla birlikte, amaçlanan 
durum yatırımın geri dönüş süresini 10 yıl veya 8 yıl gibi belirli bir süreye indirgemek ise, bu 
yöntemin toplam maliyeti alım garantisine göre daha yüksek olacaktır. Öte yandan, amaçlanan 
mevcut santrallerin sistemde kalmasını sağlamak ise kullanılabilir bir yöntemdir.

Tablo 3.6: İlave Fiyat Teşviki Etkisinin Değerlendirilmesi (5.000 MW için)

Varsayım Yakıt İthalatının 
Azaltılması

Piyasaya Ek 
Maliyet*

Serbest Piyasa 
Hacmine Etkisi

PTF’ye 
Etkisi

Tüketici 
Fiyatlarına Etkisi

Merit Order 
Bozulmuyorsa - - İkili anlaşmalara 

katılımın 
azalması,
GÖP hacminin 
artması,

- -

Merit Order 
Bozuluyorsa

Doğal gaz ithalatında
~5 milyar m3,
$879 milyon2

azalma,

Yıllık toplam $613 
milyon,
0,23 cent/kWh**,

Düşük PTF
Yüksek Tarife
0,23 cent/kWh** 
+ vergiler

*İlave fiyatın Piyasa Fiyat Ortalamasının +2 cent/kWh üzerinde olması
** 2015 piyasa hacmine göre

16  Kredi faiz oranı %7, alternatif getiri oranı %9 varsayılmıştır.
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3.2.4 Alım Kotası (Kapasite Yükümlülüğü)
Alım kotasında; tedarikçilere, piyasaya satacakları elektriğin belli bir kısmını önceden ka-

pasite satın alarak sağlamaları yükümlülüğü getirilmektedir. Örneğin, tedarikçilere satacakları 
elektriğin %10’unun yerli kömür santrallerinden sağlanması zorunluluğu getirilmesi bu tür bir 
uygulamadır. YEKDEM mekanizmasında alım ve fiyat garantisinden önce uygulanan yöntem bu 
şekildedir.

Ancak bu yöntemin sertifika piyasasıyla tamamlanması gerekir. Tedarikçiler kotalarını dol-
durmak için elektrik satın alabileceği gibi sertifika satın alarak da kota yükümlülüklerini yerine 
getirebilirler.  Bütün tedarikçilerin sattıkları elektriğin %10’unu yerli kömürden üretilen elekt-
rikten sağlama zorunluğu getirildiğinde, piyasada yeterli arz varsa sertifika fiyatları 0’a yakınsar, 
yeterli arz olmadığında da ceza fiyatına yakınsar. Örneğin, sertifika çıkaran yetkili kuruluş tara-
fından kota tamamlanamadığında uygulanacak ceza tutarı 7 cent/kWh olarak belirlendiğinde, 
tedarikçiler 7 cent/kWh’in altında bir fiyattan kotalarını doldurmak için yerli kömür santralleri 
ile ikili anlaşma yapmaya yönelirler. Ancak, yeterli arz olması durumunda piyasa fiyatına yakın 
bir fiyattan ticaret gerçekleşir.

Alım kotası veya ikili anlaşma zorunluluğu getirildiğinde, yerli kömür santralleri sadece 
kendi aralarında rekabet edecek ve kota/ikili anlaşma limiti doldurulana kadar yapılacak ihale 
ile yerli kömür santralleri yıllık ikili anlaşma imzalayarak satış fiyatlarını sabitleyeceklerdir.

Bu yöntemde, belirlenen kota oranı kadar ikili anlaşma yapılmasına yönlendirme olacak 
ancak gerek piyasa fiyatları gerekse de sertifika fiyatlarındaki belirsizlikler sebebiyle yatırımın 
teşvik edilmesi, alım garantisi kadar etkili olamayacaktır.

Tablo 3.7: Yerli Kömür Santrallerinden %10 Alım Kotası Getirilmesinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Piyasaya Etkisi Serbest Piyasa Hacmine 
Etkisi PTF’ye Etkisi Tüketici Fiyatlarına 

Etkisi
Fazladan sertifika bedeli ödenmesi,
İkili anlaşmalarda kömür 
santrallerinin elinin kuvvetlenmesi,

İkili anlaşmalara 
katılımın artması,
GÖP hacminin azalması,

Düşük PTF Yüksek Tarife
(Sertifika bedelinin 
yansıtılması)

3.2.5 Kapasite Piyasası Kurulması
Elektrik santralleri, yatırım maliyeti yüksek ve yapımı uzun süren tesislerdir. Bu yüzden, 

arz açığının oluştuğu ve elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğu dönemlerde yeni bir arz kaynağı-
nın kısa sürede devreye alınabilmesi imkânsızdır. Bu sebeple, elektrik fiyatlarının yeni yatırımla-
rı teşvik edecek sinyalleri taşımadığı sistemlerde, gelecek birkaç yılı kapsayacak şekilde kapasite 
piyasalarının kurulması gerekmektedir.

Bu sistemde, örneğin üç yıl sonraki puant yük tahmin edilerek üç yıl sonra devrede olacak 
bütün santrallerden kapasite fiyatı teklifleri toplanır. Örneğin, 45.000 MW’lık puant yük ihtiya-
cı olması halinde, devrede olan veya üç yıl içinde devreye girebilecek olan santrallerden ihtiyaç 
duyulan kadarının teklifi kabul edilir ve bu santrallere ilave bir kapasite bedeli ödenir. Böylelikle, 
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her yılda üç yıl sonrasının kapasite planlaması yapılmış ve arz açığının oluşma riski düşürülmüş 
olur. Aralarda yapılacak düzeltme ihaleleriyle de daha önce teklifi kabul edilen ancak taahhüdünü 
yerine getiremeyecek olan santrallerin yükümlülüklerini başkalarına devretmelerinin önü açılır.

Kapasite piyasaları sayesinde, elektrik santralleri sadece ürettikleri elektrik miktarı üze-
rinden değil, ayrıca piyasaya sağladıkları kapasite için de ek bir ödeme almış olurlar. Arz fazlası-
nın oluştuğu dönemlerde bu ödeme düşerken, arz açığının tahmin edildiği dönemlerde yükselir. 
Bu yöntem, doğrudan yerli kömür santrallerini teşvik etmemekte ancak bütün santrallere sabit 
bir getiri imkânı sağlamaktadır.

Öte yandan, uzun dönemli kapasite piyasalarının yanı sıra, yıl içinde elektrik talebinin çok 
yüksek olduğu kısa dönemlerde ihtiyaç duyulan santraller de bulunmaktadır. Sabit maliyeti dü-
şük ancak yakıt maliyeti yüksek olan ve yılın sadece birkaç on saatinde ihtiyaç duyulan bu sant-
rallerin sabit maliyetlerinin de karşılanması gerekmektedir. Daha önce fuel-oil santrallerinde 
olduğu gibi soğuk yedek tutulması şeklinde olan bu uygulama sayesinde, talebin pik yaptığı za-
manlarda devreye giren santrallere, yıl boyu sabit maliyetlerini karşılamaya yönelik ek ödeme-
ler yapılmıştır. Amaçlarından da anlaşılacağı üzere, bu yöntem sabit maliyeti yüksek, değişken 
maliyeti düşük olan yerli kömür santrallerinden ziyade yılın çok az bir diliminde çalışma imkânı 
bulabilecek olan sıvı yakıtlı veya doğal gaz santrallerini teşvik etmeye yöneliktir. Bu itibarla, bu 
yöntemin, yerli kömür santrallerini teşvik etmede etkin olmayacağı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; yenilenebilir santrallerin payının giderek artacağı bir piyasada, elektrik 
fiyatlarındaki düşüşe karşın güvenilir kapasiteye olan ihtiyaç artacaktır. Bu sebeple, arz güvenli-
ği açısından piyasaya sabit ve güvenilir bir kapasite sunan yerli kaynaklara, ilave bir güvenilirlik 
bedeli ödenmesine yönelik bir mekanizma da kurulabilir. Örneğin, talebin 36.000 MW’ı aştığı 
saatlerde devrede olan yerli kömür santrallerine ilave x TL/MW ödenerek, hem sistemin pik 
zamanlarında bu santrallerin devrede olması sağlanarak sistemin arz güvenliği sağlanır hem de 
bu santrallerin sabit maliyetlerinin bir kısmının karşılanması garanti altına alınır. 

Mevcut mevzuat çerçevesinde, ayrı bir kapasite piyasası sistemi kurulabileceği gibi yan 
hizmetler kapsamında kapasite ihaleleri de gerçekleştirilebilir. 

Tablo 3.8: Kapasite Piyasalarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Üreticilere Etkisi Piyasaya Etkisi PTF’ye Etkisi Tüketici Fiyatlarına Etkisi
Gelir Garantisi,
Sabit Maliyetlerin 
bir kısmının 
piyasa haricinde 
karşılanması,

Arz güvenliği ve planlamasının sağlanması,
Kapasite Piyasası/Yan Hizmetler 
kapsamında elektrik fiyatına ilaveten 
Kapasite veya Güvenilirlik Bedeli ödenmesi,
Pik saatlerdeki elektrik fiyat riskinin 
düşmesi,

Düşük PTF
Pik saatlerdeki 
aşırı yüksek 
fiyatların 
önlenmesi,

Kapasite bedeli 
ödemeleri, pik saatlerdeki 
aşırı yüksek fiyatları 
dengeleyecektir. 
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3.2.6 Mevcut Santrallerin ve Özel Sektör Maden Sahalarının Teşvik 
Edilmesi
Uzun yatırım süresi sebebiyle, yeni yapılacak yerli kömür santrallerinin teşvik edilmesi, 

esasen bu kaynakların 7 yıl sonra ekonomiye kazandırılacağı anlamına gelmektedir. Bu süre zar-
fında, bir taraftan yeni sahaları ekonomiye kazandırırken, diğer taraftan mevcut yerli kömür 
santrallerinin sistem dışına çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

 Mevcut yerli kömür santrallerinin karşılaştıkları başlıca zorluklar şu şekilde özetlenebilir:

 � Özelleştirmeler sırasında yapılan fizibilite analizlerinde elektrik fiyatlarının 8-9 cent/
kWh olarak tahmin edilmesi (uluslararası danışmanlık firmaları projeksiyonları, vs.) 
ve santral değerlemesinin buna göre yapılması, ancak mevcut 4 cent/kWh fiyatlar üze-
rinden finansman borçlarının ödenemez hale gelmesi,

 �  Özelleştirilen yerli kömür santrallerinin 30 yaşın üzerinde olması sebebiyle;
o Sık yaşanan arızalar yüzünden emre amadeliklerinin ve kapasite faktörlerinin dü-

şük olması,
o Verimlerinin düşük olması,
o Revizyon yatırımı ihtiyacı nedeniyle yatırım  (para çıkışı) sürecinin devam ediyor 

olması ve uzun süreli duruş ve üretim kayıpları,
 � kWh başına rödövans ödemesiyle özelleştirilen santraller için;

o Elektrik fiyatında hem TL hem de $ bazındaki düşüşe rağmen rödövans bedelinin 
yıllık ÜFE oranında artıyor olması,

o Düşen elektrik fiyatlarına nazaran rödövans bedelinin ağırlığının artması,
 � Madencilik sektörüne getirilen ek maliyetler (ücret tabanı, çalışma saati azaltılması, 

vb.) sebebiyle kömür üretim maliyetinin, ihale döneminden sonra artmış olması,
 � Bazı yeraltı ocaklarında beklenmedik işletme şartları ve rezerv yapısı sebebiyle kö-

mür üretim maliyetlerinin, planlananın çok üzerinde gerçekleşmesi,
Bu gerekçeler sebebiyle, faaliyet göstermelerinde finansal ve işletmesel zorluklar oluşan 

yerli kömür santrallerinin üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için;

 9 Kısa vadede, TETAŞ santrallerinin üretimlerinin azaltılması ve elektrik fiyatlarının 
serbest piyasa fiyatlarına yaklaşması,

 9 Orta ve uzun vadede, oluşturulacak kapasite piyasaları veya yan hizmetler kapsamın-
da güvenilir üretim sağlayan yerli kömür santrallerine yıllık sabit bir kapasite (veya 
güvenilirlik) ödemesi yapılması,

gibi önlemler alınabilir.

İhalesi yapılacak yeni yerli kömür santralleri ve özelleştirilmesi tamamlanmış özel sek-
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tör santrallerine ilaveten, üçüncü bir segment de tamamen özel sektör insiyatifinde kurulması 
düşünülen yerli kömür santralleridir. İşletilmekte olan kömür maden sahalarının üretimlerinin 
elektrik sektöründe değerlendirilmesi amacıyla kurulacak olan bu santraller, kamu uhdesinde 
olmadığı için verilecek bir imtiyaz ve yapılması gereken bir ihale söz konusu olamayacaktır. Bu-
nunla birlikte, bu santrallerin ekonomiye daha hızlı kazandırılması için, yeni kömür sahaları için 
kamu tarafından yapılacak ihale sonuçlarının baz teşkil edebileceği düşünülmektedir. Örneğin, 
kömür çıkarma maliyeti kalori başına 0,027 TL/kcal olan bir saha için yapılan ihalede kazanan 
fiyatın 6,5 cent/kWh olması halinde, özel sektör tarafından kurulacak olan yerli kömür santral-
lerine de kalori başına kömür çıkarma maliyetlerinin 0,027 TL/kcal’e oranı nispetinde aynı süre 
ve koşullarda alım garantisi uygulanabilir.
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4. ÖzELLEŞTİRME MODELLERİ 
Taşkömürü, hem elektrik santrallerinde hem de ısınma ve sanayi alanında kullanılabil-

mektedir. Bununla birlikte, linyitin elektrik üretimi haricinde kullanılması mümkün değildir. 
Bu yüzden, linyit sahalarının elektrik santrali kurulması amacıyla kullanılmasından başka eko-
nomik bir değeri yoktur. Bu sahaların özelleştirme modellerinde temel mantık, yatırımcıların 
maden sahasını işletme ve santral kurma hakkını elde etmek için yapacağı ödemenin şeklinin 
belirlenmesidir. Özelleştirme şekilleri aşağıdaki gibi olabilir:

1. Toplu olarak özelleştirme bedelinin alınması,

2. kWh başına bedel ödenmesi,

3. Alım garantisi fiyatının eksiltilmesi,

Özelleştirme bedelinin başlangıçta toplu olarak ödenmesi, yatırımın bir an önce hayata 
geçirilmesi konusunda yatırımcıyı teşvik ederken, kWh başına bedel ödenmesinin bu anlam-
da bir katkısı yoktur. Bununla birlikte, ödemenin üretimle birlikte yapılması firmaların finansal 
açıdan tercih edeceği bir seçenektir. Bu sebeple, hem firmaları yatırımı bir an önce hayata ge-
çirmek üzere teşvik eden, hem de finansal olarak çok zorlamayacak bir metodun uygulanması 
gerekmektedir.

Yatırımın öngörülebilirliği ve yapılabilirliği açısından başlangıçta toplu bedel alınması tercih 
edilen yöntem olmalıdır. Bu durumda hâlihazırda özelleştirme bedelini ödemiş olan şirket, yatırı-
mı gerçekleştirerek, başlangıçta ödediği parayı tekrar kazanabilmek için çaba gösterecektir.

Bununla birlikte, ihalenin başarılı olarak sonuçlanması ve yatırımın bir an önce başlayabil-
mesi açısından, ihaleye katılacak firmalarda ön yeterlik şartları aranmalı ve kısa liste oluşturula-
rak ihale yapılmalıdır. İhalede gerçekçi değerlerden uzak ve yatırımı yapılamaz hale dönüştüren 
tekliflerin önlenmesi amacıyla da, proje fizibilitesi için bir ön çalışma yapılarak muhammen be-
del tespit edilmeli ve bu bedelden belli bir oranda sapan teklifler dikkate alınmamalıdır.

Tablo 4.1: Özelleştirme Modellerinin Değerlendirilmesi

Toplu Bedel Alınması kWh başına Rödovans 
Ödenmesi

Alım Garantisi 
Fiyatının 
Eksiltilmesi

İrrasyonel Yatırımcının 
Elenmesi Yüksek Düşük Düşük

Yatırımın Hayata Geçmeme 
Olasılığı Düşük Yüksek Orta

Yatırımcı için Elektrik Fiyat 
Riski Yüksek Çok Yüksek Yok

PTF’ye Etkisi - Yüksek PTF Düşük PTF

Tüketici Fiyatlarına Etkisi - Yüksek Yüksek
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idari izinlerin tamamlanarak ihalenin Yapılması

Kömür santrali yatırımcılarıyla yapılan görüşmede yatırımların hayata geçmesi önündeki 
en büyük engelin, idari izinlerin alınmasında geçen süre olduğu beyan edilmiştir. Bu sürenin 
kısaltılması, yatırımın bir an önce hayata geçmesinde en büyük etkendir. 

Bununla birlikte, bu izinlerin devletin bir kurumu tarafından başka bir kurumundan alınıp 
yatırımcıya verilmesi yerine yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması daha makul olacaktır. 
Çünkü idari izinlerin alınması yönünden başvuranın devlet veya özel sektör olması arasında her-
hangi bir fark olmamalıdır. Kaldı ki, olumlu veya olumsuz görüş başvuranın devlet kurumu veya 
özel sektör olmasına göre farklılık arz etmemektedir. 

Öte yandan, idari izinler, yapılacak olan yatırımın özelliklerine göre şekillenmekte ve ya-
tırımın plan ve projeleri olmadan idari izinlerin önemli bir kısmı alınamamaktadır. Örneğin, 
maden sahası ÇED belgesinin alınabilmesi için maden işletme planının, çıkarılacak hafriyatın 
nerede depolanacağının, vs gibi bilgilerin ve santral ÇED belgesi için elektromekanik aksamın 
(pulverize/akışkan yatak), yardımcı yakıtın (fuel-oil, doğal gaz, vs.), santral yerleşim planının, 
stok sahası ve miktarının, kullanılacak bacagazı arıtma sisteminin vs. bilgilerin raporda bulun-
ması ve verilecek ÇED belgesinin bunlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Yatırımcının 
hangi teknolojiyi, hangi işletme planını, hangi santral yerleşimini kullanacağını bilmeden onun 
adına bütün bu konulara karar verilmesi ve yatırımcının da bu projeye uygun olarak santrali 
yapması beklenemez. Bu, devletin idari izinleri alması yanında maden ve santralin plan ve pro-
jesinin de çizilmesi yükümlülüğü altına girmesini gerektirir ki işin boyutunu değiştirir.

Bununla birlikte, izinlerin alınması yönünde özel sektör daha aktif hareket edebilmekte-
dir. İşin sahibi kendisi olduğundan, karşılaşılan problemleri plan ve projelerde gerekli değişik-
likleri yerine getirerek, devlet kurumlarına göre daha kısa sürede çözebilmektedir. Ayrıca, idari 
izinleri devlet alsa bile, bu iş için yine bir ÇED firması, imar planı firması, inşaat ruhsatı firması, 
vb. danışmanlık firmalarından hizmet alımı yapmak zorunda kalacak ve özel sektörün yapaca-
ğından farklı bir iş ortaya çıkmayacaktır. Bunun yerine, idari izinlerin özel sektöre bırakılması 
ancak tıkanan süreçlerde Koordinasyon Kurulunun müdahale etmesi daha yerinde olacaktır.  

Ayrıca, idari izinler sadece alınmakla da bitmemekte, daha sonra karşılaşılması muhtemel 
hukuki süreçlerle de iptal edilebilmektedir. Örneğin, alınan ÇED veya inşaat ruhsatı yatırımcıya 
teslim edildikten ve yatırım yapıldıktan sonra iptal edildiğinde bunun sonucunda devlet yatırım-
cıya tazminat ödemek zorunda kalabilecektir. İzin belgesi alındıktan sonraki hukuki sorumluluk 
devralan şirkete verildiğinde ise alınan izin belgesinin riski şirkete ait olacaktır. Bu sebeple, dev-
letin kendi kendine izin vermesi yerine izin süreçlerinin özel sektör tarafından tamamlanması 
yatırımın bütünlüğü açısından daha uygun olacaktır.



47

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bütün teşviklerin serbest piyasa yapısını bozduğu bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada bi-

zim önerimiz, teşvikin serbest piyasaya etkisini minimize ederken, yerli kömür yataklarının 
ekonomiye en etkin şekilde kazandırılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, özet olarak aşağıdaki 
önerileri yapmaktayız:

1. Her bir kömür havzası için uluslararası standartlarda işletme planı hazırlatılmalı ve ekono-
mik olarak üretilebilir kömür rezervleri tespit edilmelidir. İhaleler öncesinde, maden sahası-
nın rezerv bilgisi hakkındaki belirsizlikler olabildiğince giderilmelidir.

2. Linyitten önce taşkömürü rezervlerine öncelik verilmelidir. 1 ton taşkömürünün 4 - 5 ton 
linyite eşdeğer olduğu bilinmelidir.

3. İhalelere kalori başına kömür üretim maliyeti en düşük olan sahalardan başlanılmalıdır. Bu 
sayede, teşvik miktarının ihale sürecinde piyasa fiyatları civarına düşmesi sağlanabilecektir. 
Böylelikle, teşvikin serbest piyasaya etkisi de sınırlı tutulabilir.

4. Sabit fiyattan alım garantisi verilmelidir. Önerilen alım garantisi fiyatı 10 yıl süreyle 6,6 cent/
kWh’tir.

5. 6,6 cent/kWh’tan başlanarak azaltma usulüyle ihale yapılmalıdır. Verimli linyit sahaları için, 
teşvik fiyatı ihale sürecinde bu değerin önemli oranda altına düşebilir.

6. Teşvik verilmesinde gece/gündüz ve hafta içi/hafta sonu saatleri ayrımı yapılmalıdır. Arz 
fazlasının olduğu saatlere teşvik verilmemelidir. 

7. İdari izinlerin devlet tarafından alınarak ihaleye çıkılması yerine, idari izin süreçlerinde yatı-
rımcı şirkete destek olunmalıdır. Bu kapsamda, Koordinasyon Kurulu yerli kömür santralle-
rinin sorunlarına öncelik vermelidir. 

8. Yeni yapılacak santrallere teşvik verilirken, mevcut santrallerin devreden çıkmaması için ön-
lem alınmalıdır.

a. Hâlihazırda ekonomik olan mevcut kömür santrallerinin borçlarının yeniden yapılandı-
rılması (fakat silinmemesi) ve sağlıksız iflasların önüne geçilmesi gerekmektedir.

b. Kısa vadedeki çözüm, elektrik fiyatlarının yükseltilmesidir. Bunun için de TETAŞ santral-
lerinin üretimlerinin azaltılması yoluna gidilebilir.

c. Uzun vadeli çözüm olarak kapasite piyasalarıyla mevcut yerli kömür santrallerine ilave 
bir gelir sağlanabilir. 



48 www.tenva.org

Y e r l i  K ö m ü r  S a n t r a l l e r i  v e  t e ş v i K l e r

KAYNAKLAR
BOTAŞ web sayfası (http://botas.gov.tr/index/tur/faaliyetler/dogalgaz/tarifeSerTukV6.asp)

EPDK Web sayfası (http://epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Lisanslar)

EPDK Doğalgaz Sektör Raporu, 2014 (http://epdk.org.tr/TR/Dokuman/2500)

EPİAŞ Veritabanı (https://rapor.epias.com.tr/)

TEİAŞ Web sayfası (http://www.teias.gov.tr/YukTevziRaporlari.aspx)

TKİ Faaliyet Raporu, 2014 (http://www.tki.gov.tr/tr/Yillik-Faaliyet-Raporlari-2014/Dosya/206)

Dünya Bankası Veritabanı (http://data.worldbank.org)

Uluslararası Enerji Ajansı, www.iea-coal.org.uk/content/default.asp? Pageıd=976, 2008. 

M.ERSOY, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/clep/ge11_ws_oct.2015/8_M.Ersoy_
TURKEY.pdf 

Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/why-do-germany-s-electricity-pri-
ces-keep-falling-, 25.03.2016


