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Elinizde tuttuğu-
nuz yeni sayımızla 
Enerji Panorama 

dergisi olarak 4. yaşımı-
za girmiş bulunuyoruz. 
Dergimizin sayısında bu-
güne kadarki kapakları-
mızdan bir seçki yaptık. 
İncelediğinizde bir kez 
daha göreceksiniz ki, 
imza attığımız her ha-
ber çalışması sektörün 
sesi olduğumuzu ortaya 
koyuyor. Kapalı kapılar 
ardında konuşulanla-
rı kamuoyuna taşıyan, 
sektörün sorunlarını ve 
önerilerini enerji bürok-
rasine ileten, bürokrasi-
nin çalışmalarını sektör 
oyuncularıyla paylaşan, 
dünya ve Türkiye’deki 
gelişmeleri, yenilikleri 
duyuran, TENVA direk-
törleri ve diğer uzmanla-
rın imza attığı yazılarla 
enerjinin tüm bileşen-
lerinin buluştuğu bir 
platform haline geldik. 
Sizlerin gösterdiği bu te-

veccühle her sayımızın 
bir diğerinden daha iyi 
olması için daha yoğun 
çalışıyoruz. 
Bu sayımızın kapak ko-
nusunu kömür yatırım-
larına ayırdık. TENVA di-
rektörlerinin hazırladığı 
ve yerli kömürün ekono-
mik değerini, sektör için 
önemini tüm yönleriyle 
anlatan bu rapor, sektör 
için uzun süre kılavuz 
olacak. 
En az kapak haberimiz 
kadar ayrıntılı olan bir 
diğer çalışmamız ise sek-
törün yaşadığı finans-
man sıkıntısı. Bu konu-
yu ilk kez Temmuz 2015 
sayımızda gündeme ta-
şımış ve olası iflaslara 
dikkat çekmiştik. Artık 
enerji bürokrasisi bu ko-
nuyla ilgili adım atmaya 
karar verdi ve ilk olarak 
bankacılarla bir araya 
geldi. Yıl içinde bir kur-
tuluş reçetesi oluşturu-
lacak. Ancak sektörün 

tek sorunu bankalarla 
değil... 
Kredilerin yapılandırıl-
ması sektöre derin bir 
nefes aldıracak ancak 
bürokrasinin de yasal 
düzenlemeler yapması 
gerekiyor. Önümüzdeki 
sayılarda enerjinin her 
alanında neler yapılması 
gerektiğini sizlerle payla-
şacağız. 
Sürekli yazarlarımızın 
yanı sıra bu sayımızda 
yine iki konuk yazarımız 
var. Yenilenebilir ener-
jide teşvik mekanizma-
larını inceleyen İbrahim 
Halil Kılıç’ın makalesi 
kadar, Türkiye-İsrail iliş-
kilerini mercek altına 
alan ve farklı bir gözle 
değerlendiren Tuğçe Va-
rol’un saptamalarının da 
ilginizi çekeceğini düşü-
nüyoruz. 
Yeni yaşımızı yeni tasa-
rımımızla kutlamak iste-
dik. Umarız siz de beğe-
nirsiniz...

Enerjimizi sizden alıyoruz



Yerli kömüre alım garantisi 
verilmeli

Yeni hükümetin enerji 
programı da yerli kaynak 
üzerine kurulu

Yenilenebilir enerji projeleri  
daha kolay finansman alıyor

Çin’in 13’üncü Beş Yıllık Planı:  
Enerji devrimini derinleştirmek

Rusya, İsrail-Türkiye  
Boru Hattı Projesini  

durdurmakta kararlı

24 49 52 58
Türkiye Enerji Vakfı’nın hazırladığı “Elektrik 
Piyasalarında Risk Yönetimi” başlıklı rapor serisinin 
ikinci bölümü olan “Yerli Kömür Santralları ve 
Teşvikler” adlı rapor, yoğun ilgi gören çalıştayda 
tartışıldı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna 
açıklanan hükümet programında enerji büyük 
bir yer kaplıyor. Enerji bakanının değişmediği 
65’inci hükümetin hedefi bir önceki programla 
hemen hemen aynı: Yerli kaynakları ekonomiye 
kazandırmak  

Elektrik üretim sektörüne yapılan toplam yatırım 
miktarı 70 milyar dolara ulaşırken bankalardan alınan 
toplam finansman ise 50 milyar dolar. Finansman 
ihtiyacı olan projelerin yüzde 70’i, yenilenebilir enerji 
projelerinden oluşuyor. 

Çin’in 2016-2020 arası sosyal kalkınması ve ekonomik reformlarının 
belirlenmesi amacıyla başkent Pekin’de 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
toplantıları düzenlendi ve oldukça ilgi gören animasyon kliplerile de 
bu planlar, 2015’in son aylarından itibaren tüm dünyayla paylaşıldı. 

Türkiye, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için İsrail ile bir doğal gaz 
boru hattı kurmak istiyor. Ancak gelişmeler gösteriyor ki iki ülke arasında başlayan 

müzakerelerden karlı çıkan taraf İsrail... Netanyahu yönetimi, doğal gaz kartını 
kullanarak Türkiye’den taviz koparırken Rusya ile olan ilişkisini de güçlendiriyor
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Z. Işık Adler 

AYTeMİz’DeN YeNİ ReklAM fİlMİ
2010 ve 2015 yıllarında bayi 
transfer rekoru kırarak Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen akar-
yakıt markası olan Aytemiz, 
Medina Turgul DDB tarafından 
hazırlanan reklam filmi “Ayte-
miz’i Bekleyenler” ile izleyici-
lerin karşısına çıkıyor. Aytemiz, 

hazırlanan yeni reklam filmin-
de, “Bir akaryakıt istasyonun-
dan ne beklersiniz?” sorusunu 
yöneltiyor.

Aytemiz’in hizmet kalitesinden 
emin olan ve yeni istasyon açı-
lışını sabırla bekleyen tüketi-
cilerin esprili hikayelerine yer 

verilen “Aytemiz’i Bekleyenler” 
reklam filminde, Aytemiz’in 
operasyonel gücü ve daimi gü-
ler yüzlü hizmetinin altı çizili-
yor. Medina Turgul DDB tarafın-
dan hazırlanan reklam filminin 
yönetmenliğini Tolga Karaçelik, 
müziklerini Ömer Ahunbay, ya-
pımcılığını ise Vana Film üst-
lendi. 

SHell, TRAfİk HAfTASI’NI 
DeSTeklİYoR

TBMM Başkanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü iş-
birliğiyle tüm Türkiye’de 
düzenlenen Trafik Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde 
başlatılan “Trafikte Engelli 
Kalmayalım, Engelleri Bir-
likte Aşalım” kampanyasına 
Shell Türkiye, sıfır kaza an-
lamına gelen “Hedef Sıfır” 
vizyonu kapsamında destek 
veriyor.
Kampanyanın açılış etkinli-
ği, TBMM giriş kapılarında 
ilkokul öğrencileri tarafın-
dan milletvekillerine çiçek 
verilmesi ile başladı. Etkin-
lik kapsamında, TBMM Halk-
la İlişkiler Binası Konferans 
Salonu’nda “Trafik Kazası 

Bilgilendirme Sunumu” ile 
“Tanıtım Filmi Gösterimi” 
yapıldı ve bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirildi.
Shell Türkiye Ülke Başkanı 
Ahmet Erdem etkinlikte yap-
tığı konuşmada, “Dünyada 
her yıl 1 milyondan fazla in-
san, trafik kazalarında yaşa-
mını yitiriyor. Bu çok büyük 
bir rakam ve maalesef ürkü-
tücü bir tablo. Yol emniyeti 
alanındaki bilgi birikimimi-
zi ve deneyimimizi sadece 
kendi işimiz için kullanmayı 
değil, toplumla da paylaş-
mayı çok önemsiyoruz. Bu 
kapsamda, bu etkinliğe kat-
kı sağlamaktan büyük bir 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

AkSA TAşINABİlİR 
jeNeRATöR üReTTİ

Son dönemde kullanıma sunduğu 
yeni ürünleriyle dikkat çeken Aksa 
Jenaratör, şimdi de portatif jeneratörl-
erini pazara sundu. Benzinli ve dizel 
yakıtlı portatif Aksa Jeneratör; yakıt 
türü, faz çeşitleri ve çalışma şek-
line göre çeşitliliğe sahip. Sessiz ve 
taşınması kolay olduğundan kamp-
ta, kısa elektrik kesintisine karşı da 
ev ve iş yerlerinde kullanıma uygun 
bir ürün olarak dikkat çeken portatif 
jenaratör, yağ seviyesi düştüğünde 
motoru durduran koruma sistemi 
ve aşırı akıma karşı devre koruyucu 
yönüyle güvenli kullanım sağlıyor.  
Bireysel kullanıcıların enerji ih-
tiyacını portatif jeneratörlerle 
karşıladıklarını belirten Aksa Jen-
eratör CEO’su 
Alper Peker, bu 
yeni segmen-
tle küçük 
g ü ç l e r d e k i 
enerji ihti-
y a ç l a r ı n a 
her ortam-
da çözüm 
sunduklarını 
söyledi. 
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eNeRjİSA’NIN MARkA YolculuğuNA effİe’DeN güMüş MADAlYA 
Enerjisa’nın “Türkiye’nin Enerji-
si” sloganı ile hayata geçirdiği bü-
tünleşik pazarlama kampanyası, 
Effie’de ‘Gümüş’ ödüle layık gö-
rüldü. Enerjisa’nın CEO’su Kıvanç 
Zaimler, “Güven duyulan marka 
olma yolculuğunda sektörümüzde 
müşteri deneyiminde oyun kurucu 
olmayı amaçlıyoruz. Bu ödül de 
markamıza ne kadar doğru yatırım 
yaptığımızın en güzel ispatı. Sektö-
rümüze ilk Effie ödülünü kazandır-
manın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Bütünleşik pazarlama kampanyası 
ile sektöründe müşteri odaklı yeni 

bir vizyon açan Enerjisa, Reklam-
cılar Derneği ve Reklamverenler 

Derneği tarafından düzenlenen 
Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Yarışması 2016’da ‘Gümüş’ ödül 
kazandı. Türkiye reklam dünyası-
nın Oscar’ları olarak adlandırılan 
Effie Türkiye’de, bu yıl birbirinden 
etkili ve ses getiren 412 kampanya 
yarıştı. Türkiye’nin enerjisi için ça-
lışan, 20 milyon nüfusu elektrikle 
buluşturan, 9 milyon müşterisine 
çözümler sunan Enerjisa, müşte-
ri odaklı yaklaşımını yeni marka 
kimliği ile kamuoyuyla tanıştırdığı 
reklam kampanyasıyla söz konusu 
ödüle layık görüldü. 

TüReB, geNçleRe RüzgARI  ANlATTI
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 
(TÜREB) geçtiğimiz hafta Karadeniz 
Bölgesi’ne düzenlediği gezide, üç 
üniversitede rüzgar enerjisi sektörü 
anlatıldı. Bu yılki çalışma takvimi 
içinde yer alan, gençleri bilinçlen-
dirmeye yönelik ilk organizasyon 
kapsamında, Samsun 19 Mayıs Üni-
versitesi, Amasya Üniversitesi ve 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi ziyaret edildi. Geziye, Yunanis-
tan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı, 

Almanya’da Rüzgar Enerjisi Danış-
manlık firmasının Genel Müdürü ve 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğü uzmanları ile TÜREB yetkilileri 
katıldı. Üniversitelerde öğrencilere, 
rüzgar enerjisi sektörünü anlatan 
konuşmacılar, toplantının ikinci bö-
lümünde soruları yanıtladı. Yoğun 
ilginin olduğu görülen toplantılar-
da, öğrencilerin dışında sanayici iş 
adamları, farklı üniversitelerden ka-
tılımcılar da olduğu görüldü. 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
Başkanı Mustafa Serdar Atase-
ven, üniversite öğrencilerinde 
rüzgar bilinci oluşturmak ama-
cıyla toplantıları düzenlediklerini 
ifade ederek, “Sektörde, rüzgar 
konusunda uzmanlaşmış kimya 
mühendisinden, makine mühen-
disine kadar pek çok alanda mü-
hendise ihtiyaç var. Üniversite öğ-
rencilerimiz, kariyer olarak rüzgar 
sektörünü seçebilir” dedi. 

YeNİleNeBİlİR eNeRjİDe YATIRIMcI  
gelİşeN pİYASAlARA oDAklANDI

Uluslararası denetim ve danış-
manlık firması EY’nin hazırladı-
ğı ‘Yenilenebilir Enerji Ülke Çe-
kiciliği Endeksi’ne (RECAI) göre, 
Latin Amerika, Afrika ve Asya 
gibi gelişmekte olan piyasalar 
yükselişi sürdürürken, Avrupa 
piyasaları kaydadeğer bir düşüş 
gösterdi. Endekste listelenen 40 
ülkenin yarısını gelişmekte olan 
ülkelerin oluşturduğuna dik-
kat çekilen araştırma sonuçlara 
göre, ilk 30’da Afrika kıtasından 
dört ülke (Güney Afrika, Fas, Mı-
sır ve Kenya) yer alıyor. Bununla 
birlikte 10 yıl önce gelişmekte 
olan ülkeler arasında sadece Çin 
ve Hindistan’ın yenilebilir ener-
ji yatırımları çekme konusun-
da gelişmiş piyasalarla rekabet 

edebildiği gözönüne alındığında 
yaşanan ciddi dönüşüme dikkat 
çekiliyor.

Endekste Şili dördüncü, Brezilya 
altıncı ve Meksika yedinci sıraya 
yükselirken Almanya beşinci, 
Fransa ise sekizinci sıraya geri-
ledi. Ekonomisini revizyondan 

geçiren ve sunduğu yenilebilir 
enerji programlarıyla yatırımcı-
nın ilgisini çeken Arjantin, liste-
ye 18. sıradan giriş yaptı. Türkiye 
ise 19. sırada yer alıyor. Endeks-
te, Avrupa piyasalarının yenile-
nebilir enerji projelerine olan iş-
tahının azaldığına işaret edilerek 
enerjiyi merkezi konvansiyonel 
güç üretimiyle birleştirme üzeri-
ne odaklandığı belirtiliyor.

AkARYAkIT kAçAkçIlIğINA “AkİS” DARBeSİ 
Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu, piyasaya arz edilen akar-
yakıtların kalitesine yönelik 
risklerin ve bunlara ilişkin 
önlemlerin belirlenebilmesi 
amacıyla, akaryakıtların tek-
nik düzenlemelerde yer alan 
özellik değerlerine ilişkin, dö-
nemsel gelişmelerle bunların 
coğrafi dağılımının; izlenmesi, 
derlenmesi, yorumlanması ve 
raporlanması, ilgililerin seçilen 
yükümlüklere uyumunun kont-
rol edilmesi, aykırılık tespiti 
halinde sorumlular hakkında 
gerekli işlemlerin başlatılma-
sı faaliyetlerini çerçevesinde 
AKİS’i (Akaryakıt Kalitesi İzleme 
Sistemi) kurdu.

2015 yılı AKİS uygu-
laması kapsamında Türkiye 
genelinde, 376 adet motorin ve 
339 adet kurşunsuz benzin 95 
Oktan numunesi alınarak akre-
dite laboratuvarlarca analizleri 
yaptırıldı. Alınan örneklerin ta-

mamının ulusal marker referans 
cihaz ölçümü sonucu geçerli 
çıktı. Motorin numunelerinin 

yüzde 98,67, kurşunsuz benzin 
95 Oktan numunelerinin ise 
yüzde 100’ü teknik düzenle-
melere uygun çıktı. Konuyu 
değerlendiren EPDK Başkanı 

Mustafa Yılmaz, AKİS ile or-
taya çıkan tablonun gerçekten 
gurur verici olduğunu ifade ede-
rek, “Bu sonuç, büyük bir emek 
ve mücadelenin sonucudur. Bu 
başarıda emeği geçen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve 
kuruluşlarına teşekkür ederiz. 
Artık ‘kaçakçılık’ akaryakıt sek-
törünün gündeminden çıkmış-
tır” dedi. 
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TuRcAS peTRol, 
YAkIN coğRAfYAYA 

oDAklANAcAk 
Turcas Petrol, 2015 Mali Yılına İlişkin 
Genel Kurul Toplantısı, 3 Mayıs Salı 
günü İstanbul Conrad Hotel’de gerçek-
leştirildi. 2015 yılı mali sonuçlarına ve 
2016 yılı hedeflerine yönelik bilgi ve-
ren Turcas Petrol Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdal Aksoy konuşmasında, “Vola-
tilitenin arttığı, belirsizliklerin yatırım 
kararlarını etkilediği bir ortamda, Tur-
cas olarak uzun vadeli stratejilerimizi 
uygulamaya kararlılıkla devam ettik. 
Önümüzdeki yıllarda da tüm iştirakle-
rimizde sürdürülebilir kalkınma hede-
fiyle çalışacağız” dedi. 

Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy ise, 
“Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum 
Derecelendirme Notu’nu 2015 yılı itiba-
rıyla 10 üzerinden 9,35’e yükseltmeyi 
başardık. Bu sonuç, BIST Kurumsal Yö-
netim Endeksi’ne dahil Türkiye’nin en 
büyük ve kurumsal 46 şirketi arasında 
Turcas’ı 13., enerji şirketleri arasında 
ise 2. sıraya taşıdı” dedi. Batu Aksoy, 
2016-2020 döneminde, uzun vadeli 
portföy çeşitlendirme stratejileri doğ-
rultusunda, Türkiye ve yakın coğraf-
yada jeotermal, hidroelektrik, rüzgar, 
kömür ve güneşe dayalı elektrik üretim 
yatırımlarıyla, çeşitli kaynaklardan gaz 
tedarik fırsatlarını geliştirmeyi sürdü-
receklerini dile getirdi. 

zoRlu eNeRjİ, 300 MİlYoN Tl’lİk 
TAHvİl İHRAç eDecek 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi’nden yapı-
lan açıklamaya göre, şir-
ket yönetim kurulu, tahvil 
ihracı yoluyla kaynak sağ-
lamaya karar verdi. Buna 
göre şirket, 300 milyon TL 
tutarını aşmayacak şekil-
de, vadesi en fazla üç yıla 
kadar olmak üzere değişik 
vadelerde tahvil ihracı ger-
çekleştirecek. 
Türk Lirası cinsinden çıkarı-
lacak tahviller, bir veya bir-
den çok seferde yurt içinde, 
halka arz edilmeksizin nite-
likli yatırımcılara satılacak. 

İhraç edilecek borçlanma 
araçlarının piyasa koşulla-
rına göre iskontolu ve/veya 
kuponlu, kuponlu tahvil-
lerin sabit veya değişken 
kuponlu olarak ihraç edil-
mesi kararlaştırıldı. 
İhraç edilecek borçlanma 
araçlarının vadesi ile uyum-
lu Türk Lirası Referans Faiz 
Oranı (TRLIBOR) ve/veya ha-
zine bonosu ve/veya devlet 
tahvillerinden bir veya bir-
kaçı referans alınacak. Re-
ferans alınacak orana yıllık 
150 ile 550 baz puana kadar 
ek getiri ilave edilecek. 

SeDAş, İTü öğReNcİleRİNe 
eNeRjİ TReNDleRİNİ ANlATTI

SEDAŞ, eğitime destek ve üniversiteli gençlere yeni bir ba-
kış açısı sağlamak amacıyla, İTÜ öğrencileriyle “Dünyada-
ki Enerji Trendleri” konulu bir söyleşi düzenledi. SEDAŞ 
Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölü-
münde öğrenim gören öğrencilere, dünyadaki ve Türkiye’de-
ki enerji politikaları, kaynak kullanımı ve enerji verimliliği 
konularında bilgiler verdi. 
Söyleşide Dr. Şentürk, İTÜ’lü öğrencilere dünyadaki enerji 
trendleri, Türkiye’de elektrik piyasası ve işleyişi, Türki-
ye’nin enerji profili ve stratejisi ile enerji verimliliği konula-
rının yanı sıra SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde yeni ve bilişim 
teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen elektrik dağıtım 
projelerini, yürütülen elektrik ve enerji dağıtım çalışmala-
rını, işletmelerde enerjinin verimli kullanımı ve iş güvenliği 
konularında paylaşımda bulundu. 

Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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TüRkİYe’NİN İlk HİBRİT 
SANTRAlı Çanakkale’ye 

kuruluyor

Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisine dayalı ilk 
hibrit elektrik santralı, Çanakkale’nin Lapseki 

İlçesi’nde kuruluyor. Gelibolu Enerji Üretim Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd tarafından geliştirilen 
proje, her biri 750’şer kW’lik iki rüzgar santralı ile her 
biri 250’şer kW’lık iki güneş santralından oluşuyor. 
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki proje, tüm 
izin süreçleri tamamlanarak inşaat aşamasına geldi. 

Gelibolu Enerji’nin sahibi Levent Serdar Aydoğan, 
banka akreditiflerinin açılmasıyla birlikte inşaata 
başlayacaklarını söyledi. Aydoğan, tesisin en geç ekim 
ayında tamamlanıp devreye alınmasını hedefledik-
lerini de belirtti. Aydoğan, önce rüzgar türbinlerinin 
dikileceğini, ardından solar sistemin kurulacağını vur-
guladı. Aydoğan yaklaşık 2.6 milyon dolarlık bir yatı-
rımla hayata geçirilecek tesislerin 5.5 yıl içinde kendi-
ni amorti edebileceğini kaydetti. 

İTAlYAN RüzgAR eNeRjİSİ Devİ, Türkiye’de büyüyecek 

İtalya merkezli Avrupa’nın bilinen markası 
LEITWIND, Türkiye operasyonunu güçlendirme 

kararı aldı. Ülke müdürlüğü pozisyonuna Can Güven’i 
atayan ve Türkiye’deki ikinci ofisini İstanbul’da açan 
LEITWIND yöneticileri, 27-29 Nisan tarihlerinde ger-
çekleşen ICCI 2016 Fuarı’na katıldı. LEITWIND Genel 
Müdürü Davide Albani ve Türkiye Ülke Müdürü Can Gü-
ven fuarda, rüzgar enerjisi ve Türkiye pazarındaki hiz-
met ve ürünler konusunda ziyaretçileri bilgilendirdi. 

Türkiye pazarının oldukça heyecan verici olduğunu 
belirten Albani, en zorlu gereksinimlerle bile uyuşan 
özelleştirilmiş ürünlerini Türk yatırımcılara da sunmak 

istediklerini söyledi. Can Güven ise, lisansız rüzgar 
türbini pazarında lider olmak istediklerini belirtti. 

peTRoNAS, Türkiye’deki ilk 
amiral gemisini aÇTı

Petronas, Malezya ulusal petrol şirketinin global 
yağlar üretim ve pazarlama kolu olan Petronas 

Lubricants International (PLI), Niğde’de ilk markalı 
servisini açtı. PLI’ın Türkiye’de türünün ilki olan Petro-
nas markalı servisi, PLI’ın özel servisler için geliştirdiği 
yeni müşteri değer teklifini sunan örnek bir servis ol-
makla beraber, Avrupa çapında beş yıl içinde geliştiri-
lecek olan diğer 3 bin 500 servisin oluşturacağı geniş 
bir ağın parçası olacak.

PLI Avrupa Bölgesi Başkanı Alessandro Orsini, 
“Türkiye, PLI Avrupa için kilit bir pazar. Bizim ana he-
defimiz, müşterilerimize teknolojik olarak ileri seviye-
deki ürünlerimiz ve servislerimiz aracılığıyla birinci sı-
nıf çözümler ve uzmanlık sunmak. Servis ortaklarımız 
ile yakın çalışarak, son müşterinin emin olduğu ve tüm 
otomotiv motor bakımı konusunda güvenebileceği, 
güvenilir uzmanlar olmayı umut ediyoruz” dedi.

ankara’ya 145 mW’lık 
BİYogAz TeSİSİ kuruluyor

Ankara’nın Ayaş ilçesinde mekanik ve organik 
atıklardan elektrik üretmek üzere 145 MW’lik 

bir tesis kurulacak. ITC-KA Enerji tarafından başlatılan 
projeye göre tesis, Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi katı atık 
alanında inşaa edilecek. Proje, mekanik ayırma, anae-
robik fermantasyon, kompost, atıktan türetilmiş yakıt, 
gazlaştırma/yakma tesisi, metan gazı, sentez gazı ve 
biyogazdan elektrik enerjisi üretim tesisinden oluşuyor. 

Söz konusu yatırım için Duru Çevre Teknolojileri ve 
Laboratuvar Hizmetleri tarafından bir ÇED Raporu ha-
zırlandı. Söz konusu proje kapsamındaki gazlaştırma/
yakma tesisi günlük 2 bin 250 tonluk kapasiteye sahip 
olacak. Mekanik ayırma ve anaerobik fermantasyon 
tesisinin ise günlük kapasitesi 4 bin 500 ton olacak. 

Tesislerde üretilecek biyogaz, sentez gazı ve depo 
gazı ise elektrik üretiminde kullanılacak. ITC-KA Ener-
ji’nin 604 dönümlük bir arazi üzerine kuracağı 145 
MW’lik elektrik üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 
yatırım tutarı 170 milyon dolar olarak hesaplanıyor. 

EkoRE, NiğdE’dE güNEş paNEli üREtEcEk

Yenilenebilir enerji sektörün-
de faaliyet gösteren EkoRE, 

Türkiye’nin güneş enerjisi potansi-
yelini artırmak için kendi güneş pa-
neli üretim tesisini hücre ve wafer 
üretimini kapsayacak şekilde kuru-
yor. Niğde’nin Bor ilçesindeki Kar-
ma Organize Sanayi Bölgesi’nde 
EkoRE’ye tahsis edilen 32 bin m2 
alanda inşasına başlanan üretim 
tesisi, ilk safhada 100 MWp hüc-

re üretim kapasitesiyle çalışacak. 
Tesisin kapasitesi, ek yatırımlarla 
zamanla katlanarak uzun vadede 
minimum 600 MWp kapasiteye çı-
kartılacak. Fabrikanın yapımı yak-
laşık 12 ay sürecek. 

Üretim tesisinin temel atma 
töreninde konuşan EkoRE CEO’su 
Serhan Süzer, “Güneş enerjisi sek-
törünün önemi her geçen gün ar-
tıyor. Güneş enerjisi sistemlerini 

oluşturan parçaları Türkiye’de üret-
mek, dışa bağımlılığımızı azaltacak, 
cari açığı azaltarak ekonomimize 
katkı sağlayacak, güneş enerjisi 
kullanımının yaygınlaşmasını sağ-
layarak iklim değişikliğinin önüne 
geçmede önemli bir katkı sunacak 
ve yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla 
panellerin verimliliği sürekli artırı-
larak, dünyadaki teknolojik gelişime 
katkıda bulunulacaktır” dedi.

çİNlİ ReNeSolA, uck 
group’la ges kuracak

Çinli ReneSola, UCK Group ile Türkiye’de ortak-
laşa 116 MW’lık güneş enerji santralları inşa 

edecek ve geliştirecek. Çinli PV üreticisi ReneSola Ltd, 
Türkiye’de güneş enerji sektöründe yer alan tüm iş kol-
larında projeler geliştirmekte olan yerli UCK Group’un 
bağlı ortaklığı Berak Enerji ile anlaşma imzaladığını 
duyurdu. Anlaşmaya göre, toplam kurulum kapasitesi 
116 MW olacak santralların dizaynı ve modül tedari-
ğiyle ReneSola ilgilenecek. Ortak girişimde hisseler 
yarı yarıya olacak. 

ReneSola Başkanı Xianshou Li yaptığı açıklamada, 
bu anlaşmanın her iki şirkete de Türkiye güneş paza-
rında çekicilik kazandıracağını belirterek, aynı zaman-
da bu anlaşmanın güneş teknolojileri alanında sahip 
oldukları gücün ve rekabet avantajların da göstergesi 
olduğunu söyledi. Açıklamaya göre ortaklık, 2017 yı-
lına kadar 70 MW’lık güneş projesinin sahibi olmayı 
planlıyor. 
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MANAvgAT’IN YeNİ HeS’İ 
asarTepe 

Acro Elektrik Üretim AŞ, Antalya’nın Manavgat 
ilçesi sınırları içinde, Kargı Çayı üzerinde bir 

hidroelektrik santralı inşa edecek. 4.03 MWe kurulu 
güce sahip olacak Asartepe Regülatörü ve Hidroe-
lektrik Santralı’nın yatırım maliyeti 11 milyon 965 TL 
olarak açıklandı. Nehir tipi hidroelektrik santral olarak 
tasarlanan proje, enerji üretiminde kullanılacak sula-
rın regülatörle çevrilecek olması nedeniyle depolama 
söz konusu olmayacak. Projeye göre, Kargı Çayı’ndan 
alınıp Asartepe Regülatörü’nden çevrilen sular, 195 
metrelik düşüşle enerjisi alınarak, yeniden Kargı Ça-
yı’na deşarj edilecek. Proje ile yılda 9,855 GWh enerji 
üretimi gerçekleştirilecek.

BeRgAMA ReS’İN YeNİ 
pRojeleRİ izmir, manisa ve 

balıkesir’de 

Bergama RES Enerji tarafından İzmir, Manisa 
ve Balıkesir il sınırları içinde geliştirilen 411 

MW’lık rüzgar enerjisi santralı projesinde ÇED süreci 
başladı. Bergama RES, İzmir’in Bergama ilçesi, Ma-
nisa’nın Soma ilçesi ve Balıkesir’in Savaştepe ve İv-
rindi ilçeleri sınırları içinde Çamoba RES adıyla rüzgar 
santralı kurmak için çalışmalara başladı. 

Lisans başvurusu yapan şirket, 1.3 milyar TL’lik 
yatırıma hazırlanıyor. Toplam 137 türbinden 62’si 

Bergama, 6’sı Savaştepe, 18’ İvrindi ve 56’sı da Soma 
ilçe sınırları içinde yer alacak. Proje kapsamında ayrı-
ca Bergama ilçesinde bir de şalt sahası yapılması da 
planlanıyor.

ae arma, clarke energy ile 
İşBİRlİğİ ANlAşMASI İMzAlADI

Türkiye ve yurt dışında teknik-müteahhitlik hiz-
meti veren AE Arma-Elektropanç, uluslararası 

enerji sektörünün önde gelen firmalarından Clarke 
Energy ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. “Dün-
yanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması” listesinde 
yer alan AE Arma-Elektropanç, anlaşma kapsamında 
Clarke Energy ile mühendislik, montaj ve motor bazlı 
santralların bakımı konusunda işbirliği yapacak. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Clarke Energy 
ile birlikte doğal gaz, biyogaz, depolama, fırınlama ve 
hava gazı kullanarak elektrik üretim projeleri gerçek-
leştirecek. Bu santralların kurulumu yapılarak ısı ve 
elektrik enerjisinin birlikte üretildiği toplam enerji ve-
riminin yüzde 90’lara kadar çıkacağı kojenarasyon ve 
trijenarasyon tesisleri hayata geçirilecek.
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BİlgİN eNeRjİ, İzMİR’De 
BüYüMeYe kARARlI 

Bilgin Enerji, İzmir Urla’da inşa ettiği ilk üç rüz-
gar santralına 50 MW’lık MAZI-4 RES’i de ekli-

yor. Bilgin Enerji bağlı ortaklığı Yapısan Elektrik Üre-
tim A.Ş. tarafından İzmir’in Urla ilçesi Ulaştırma Dağı, 
Aşağıkıran Tepesi, Kırandağı Tepesi, Kızılağaç Tepesi 
ve Tekedağı Tepesi bölgesinde konumlandırılacak 25 
adet rüzgar türbini ile 50 MW’lık MAZI-4 RES kurulma-
sı planlanıyor. Böylece Bilgin Enerji’nin rüzgar enerji-
sindeki toplam kurulu gücü 359.5 MW’a ulaşacak. 

159 milyon 360 bin TL bedelli projede, santraldan 
yılda 152 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. 
Üretilecek enerjinin, 154kV’ı nakil hattı ile trafo mer-
kezi üzerinden ulusal elektrik sistemine bağlanması 
planlanıyor.

ÇedaŞ, 2020’ye kadar  
YATIRIM RekoRu kIRAcAk

2010-2015 yılları arasında Yozgat’ın elektrik 
şebekesine 80 milyon liralık yatırım hayata 

geçiren Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ), 2020’ye 
kadar yatırım rekoru kıracak. Şirketin Yozgat’a ya-
pacağı elektrik yatırım bütçesi, geçen döneme göre 
yüzde 70 artışla 135 milyon liraya çıktı. ÇEDAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “5 yılda yüzde 54 azalan 
arıza sayısı yeni yatırımlarla daha da düşecek” dedi. 
Bu dönemde Yozgat’ta şebeke yatırımları, teknolojik 
yatırımlar, inşaat, demirbaş, sayaç başta olmak üzere 
yaklaşık 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini 
belirten Akboğa, 2016-2020 yıllarını kapsayan döne-
minde yüzde 70’lik artışla 135 milyon liralık yatırım 

yapmayı planladıklarını ifade etti.
Yozgat’ta gazetecilerle buluşan Akboğa, şirke-

tin yatırım planlarını hazırlamış olduğu master plan 
ve proje kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
yapmaya başladıklarını anlatan Akboğa, “Yeni yatı-
rımlarla Yozgat’ta büyük yatırımcı kuruluş olarak ciddi 
istihdam oluşturmaya ve ülke ekonomisine katkı ver-
meye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“TüRkleR 3 MİlYARlIk 
SANTRAl kuRAcAk” 

İran Enerji Bakan Yardımcısı Huşeng Felahetiyan, 
İran’da 5,000 MW’lık toplam yatırım değeri 3 mil-

yar dolar olan santral anlaşması için Türk şirketlerle 
anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Hürriyet Gazetesi’nde açıklamaları yer alan Fe-
lahetiyan, “Önümüzdeki günlerde Türk özel sektör 
enerji temsilcileri ile İran’a yatırım odaklı 5,000 MW’lık 
bir yatırım anlaşması imzalayacağız. Bu anlaşmanın 
hacmi 3 milyar dolar seviyesinde. Türklerle başka an-
laşmalarımız da var ama hâlâ kesinleşmedi ve müza-
kereler sürüyor” dedi.

Haberde daha fazla detay yer almadı.
Felahetiyan, önümüzdeki dönemde elektrik ticare-

tinin de artacağını bildirdi.
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Enerji bürokrasisinde 
atamalar sürüyor

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) üst yönetiminde kısa 
süre önce boşalan görevlere yeni isimler getirildi. Halil İbra-
him Leventoğlu’nun TEDAŞ Genel Müdürü olarak atanmasının 
ardından başlayan atamalar ve görev değişikliklerine ilişkin 
gelişmeler devam ediyor. 

TEİAŞ’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren İbra-
him Balanuye’nin yerine, EPDK Petrol Piyasası Grup Başkanı 
Hakkı Özata, vekaleten TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak 
göreve başladı. Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Bayram’dan 
boşalan koltuğa ise yine TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Zübeyir 
Çalışan getirildi. Boş bulunan genel müdür yardımcılığına ise 
Bünyamin Bakır vekaleten atandı. 

EPDK’da beş isim değişti
Enerji Piyasası Düzen-

leme Kurumu’nda (EPDK) 
önemli atamalar gerçek-
leştirildi. EPDK Başkan Yar-
dımcılığına Başkan Danış-
manı Hamdi Bildirici, İnsan 
Kaynakları ve Destek Hiz-
metleri Daire Başkanlığına 
Grup Başkanı Hasan Ilıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasa-
sı Daire Başkanlığına Başkan Danışmanı Yılmaz Tamer, Elekt-
rik Piyasası Daire Başkanlığına Grup Başkanı Hacı Ali Ulutaş ve 
Kamulaştırma Daire Başkanlığına ise Grup Başkanı Elif Ferdal 
Karakaş atandı.

Yılmaz, ERRA 
Yönetim Kurulu 

Üyesi oldu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji 
Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Bölgesel 
Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildi. EPDK’nın da üyesi bulunduğu ER-
RA’nın, 2016 Genel Kurul toplantısı Po-
lonya’nın başkenti Varşova’da yapıldı. 
Birliğe yeni katılan ülkeler Butan, Gana, 
Pakistan, Umman ile Birleşik Arap Emir-
likleri’nden Dubai heyetlerine plaketlerinin 
verilmesi ve birliğin geleceğe yönelik pro-
jeksiyonlarıyla ilgili sunumların ardından 
yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Yönetim kurulunda bu yıl boşalan 6 kol-
tuk için yapılan seçimde, Türkiye’nin yanı 
sıra Nijerya, Umman, Letonya, Macaristan, 
Estonya, Gürcistan ve Ermenistan enerji 
düzenleme otoritelerinden 8 aday yarıştı.

ERRA üyeleri tarafından yapılan seçi-
min ardından Yılmaz, 2 yıllığına ERRA Yö-
netim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Toplantıda 
Estonya Enerji Düzenleme Otoritesi’nden 
Mart Ots, ERRA Başkanı oldu. 

Enerji otoriteleri arasında kapsamlı 
işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla 
ulusal düzenleme uygulamalarını iyileş-
tirme ve ulus ötesi düzenleme normları 
geliştirme amacıyla kurulan ERRA, 24 üye 
ülke ve 4 kıtada yaklaşık 1 milyar nüfusu 
içine alan bir bölgeyi kapsıyor.

Başkentgaz’da Ahmet 
Yetik dönemi başladı

Bir önceki genel müdür Burhan Özcan’ın BOTAŞ’a atan-
masının ardından Başkentgaz’ın yeni genel müdürü Ahmet 
Yetik oldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
makine mühendisi olarak mezun olan Ahmet Yetik, Aksa Do-
ğal Gaz, MMKEA ve Gazmer’de yöneticilik yaptı. Yetik, 2013 
yılından bu yana Başkentgaz’da Ticari Direktör olarak görev 
yapıyordu. 

GAZBİR, “Arslan’la devam” dedi
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZ-

BİR), 4 Mayıs’ta yapılan olağan genel kurul 
toplantısında Aksa Doğal Gaz CEO’su Yaşar 
Arslan, yeniden başkan olarak seçildi. Genel 
kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu 
toplantısında başkan yardımcılıklarına İGDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet Çevik, Enerya Genel 
Müdürü Aslan Uzun, Arsan Doğal Gaz Direktö-
rü Yaşar Çıkış ve Kolin Enerji Direktörü Hasan 
Erbil Doyuran getirildi. 

Genel Sekreterlik görevine Çorumgaz 
temsilcisi Ali İhsan Sılkım, Muhasip Üyeliğe 
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora 

seçildi. Yönetim Kurulu üyelikleri ise Agdaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdem, Zorlu 
Doğal Gaz Genel Müdürü Fuat Celepçi, Palmet 
Doğal Gaz Direktörü Erdoğan Arkış ve Baş-
kent Doğal Gaz Genel Müdürü Burhan 
Özcan olarak belirlendi. 

Öte yandan GAZBİR, Burhan Öz-
can’ın 21 Mayıs’ta BOTAŞ Genel 
Müdürü olarak atanması nede-
niyle yerine Başkentgaz Genel 
Müdürü olan Ahmet Yetik’in 
yönetim kurulunda yer ala-
cağını da duyurdu.

BOTAŞ’a özel sektörden transfer
Türkiye’nin en önemli kamu enerji şirketlerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

AŞ’nin (BOTAŞ) tepe yönetimine yeni bir isim atandı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevine Başkentgaz Genel Müdürü Burhan Özcan getirildi.  

Burhan Özcan’ın atanmasına ilişkin üçlü kararname Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

Burhan Özcan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmadan önce, Torunlar Gru-
bu tarafından özelleştirmeden devralınan Başkentgaz’ın genel müdürlüğü 
görevini yürütüyordu. Daha önce Aksa Doğalgaz’da bölge genel müdürlüğü 

yapan Burhan Özcan, İGDAŞ’ta da yöneticilik görevlerinde bulunmuştu. 



Yeni hükümetin enerji programı da 
yerli kaynak üzerine kurulu

Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanan 
hükümet programında enerji büyük bir yer kaplıyor. Enerji 
bakanının değişmediği 65’inci hükümetin hedefi bir önceki 
programla hemen hemen aynı: Yerli kaynakları ekonomiye 
kazandırmak  

rütülen 3. santralın yapımına da bu dönemde baş-
lanacak.

 � Tüm illerde konut sektörüne doğal gaz iletiminin 
tamamlanması hedefleniyor. - Doğal gaz depolama 
kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam 
eden Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi tamamlana-
cak.

 � Azerbaycan ile hükümetler arası anlaşmayla 
imzalanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TA-
NAP) Projesi bu dönemde hayata geçirilecek.

 � Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle 
(TAP) doğal gazın Yunanistan ve Arnavutluk üzerin-
den İtalya’ya ulaştırılması, Irak-Türkiye Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’yle de Türkiye ve Avrupa için gaz 
akışının  gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

 � - Tarımsal amaçlı kullanılamayacak nitelikte 6 
bin hektar alanda 4 bin MW kapasiteye sahip Kara-
pınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bu yıl yatı-
rımcılara yer tahsisi yapılması hedefleniyor.

 � Dolgu hacmi   bakımından Türkiye’nin ikinci bü-
yük, bin 200 MW’lık kurulu gücüyle 4’üncü büyük ba-
rajı ve HES’i olacak Ilısu Santralı ile yıllık ortalama 
3.8 milyar kilovatsaat enerji üretilecek.

 � 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en 
yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak 
Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak.

 � Komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesi 
artırılacak.

 � Elektrik iletim şebekesinin altyapısının güç-
lendirilmesi ve modern bir şebeke haline 
dönüştürülmesine yönelik çalışmalar de-
vam edecek.

 � 2010 yılında başlatılan elektrik üre-
tim varlıklarının özelleştirilmesine 
devam edilecek.

 � Enerjiyi verimli tüketen 
ürünlerin verimsiz ürünlere 
oranla kullanımının artırılması 
özendirilecek.

 � Afş in-El-
bistan gibi 
büyük linyit 
havzaları ile 
daha düşük ka-
pasiteli diğer re-

zervler değerlendirilecek.
 � Yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz ara-

maları ve üretimi artırılacak.
 � Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potan-

siyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami 
düzeye çıkarılacak.

 � Kaya gazı konusunda kapsamlı araştırma faali-
yetleri yürütülecek.

 � Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üze-
re sanayi hammaddelerinin yurtiçinde arama ve 
üretimine öncelik verilecek.

 � Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan ham-
maddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluştu-
rulacak. Kritik hammadde, maden ve minerallerin 
ihracatında düzeni sağlayacak ve katma değeri ar-
tıracak bir sistem kurulacak.

 � Başta nadir toprak elementleri olmak üzere, Tür-
kiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve üretil-
mesine yönelik arama programı başlatılacak.

 � Madencilik sektörünün çevre mevzuatına uyumu 
geliştirilecek. Madencilik sektöründe iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerinin artırılmasına yönelik olarak 
maden kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yapılan dü-

zenlemeler, etkili bir şekilde uygulanacak.
 � Krom ve mermer gibi madenci-

lik ürünlerinin yurtiçinde işlenmesi 
ve oluşan katma değerin artırılması 
sağlanacak. - Küresel ölçekli ve reka-
bet gücü yüksek madencilik şirketle-

rinin oluşturulması destekle-
necek.

 � Yeni dönemde 
önemli bir reform alanı 
‘Yerli Kaynaklara Dayalı 

Enerji Üretimi Öncelikli 
Dönüşüm Programı.’ 
Bu programın ama-
cı, enerji alanında 
yerli kaynakları 
maksimum düzey-

de harekete ge-
çirmek su-
retiyle dışa 
bağımlılığı 
azaltmak.

 �Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65’inci 
hükümet, enerji sektöründe yerli ve yenilenebi-
lir kaynaklı bir politika izleyecek. Bu yolla, dışa 
bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yıldırım’ın 
açıkladığı hükümet programına göre enerji sek-
törüne yönelik atılacak adımlar şöyle:

 � Enerjinin, nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, 
asgari maliyetlerle arzı ve enerji temininde kaynak 
ve bölge çeşitlendirmesi esas alınacak.

 � Hızla kalkınan bir ülke olarak mevcut enerji kay-
nakları, ülkenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde de-
ğil. Bu alanda arz güvenliğinin sağlanması için bir 
taraftan yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ha-
rekete geçirilecek, diğer yandan enerjinin verimliliği 
sağlanacak.

 � Yurt dışı enerji kaynaklarının uzun vadeli ve sür-
dürülebilir bir zeminde sağlanabilmesi için gerekli 
faaliyetler gerçekleştirilecek. Yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynakları, mümkün olan en üst düzeyde de-
ğerlendirilecek. Nükleer teknoloji elektrik üretimin-
de kullanılacak.

 � Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin 
asgariye indirilmesi, ülkenin uluslararası enerji ti-
caretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi 
bir enerji sistemine ulaşılması temel amaç olarak 
belirlendi.

 � Nükleer enerjide somut adımlar atılacak, 4 bin 
800 MW gücünde Akkuyu’da ve 4 bin 480 MW gü-
cünde Sinop’ta olmak üzere 2 adet nükleer santral 
yapılacak. Bu iki santrala ek olarak görüşmeleri yü-
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▶ Yeni hükümetin enerji programı da yerli kaynak üzerine kurulu HABER   
Deniz Suphi
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▶ Yerli kömüre  alım garantisi verilmeli

yönelik teşvik mekanizmaları 
yürürlükte olup, etkili bir şekilde 
uygulanıyor. Ülkemizde elekt-
rik üretimde kullanılabilecek bir 
diğer yerli kaynağımız ise lin-
yit kömür olup, linyit kömürden 
elektrik üretimi diğer kaynaklar-
la karşılaştırıldığında ekonomik 
açıdan dezavantajlı bir durumda 
bulunuyor.”

Yenilenebilir enerjide olduğu 
gibi doğru bir teşvik sistemi ile 
verimli linyit sahalarının ülkemiz 
ekonomisine yüksek oranda katkı 
sağlayabileceğini belirten Köktaş, 
“Uygun bir teşvik sistemi ve pay-
daşlar işbirliğinde gerçekleştiri-
lecek etkin risk yönetimi ile yerli 
kömürden elektrik üretiminde 
önemli bir paya sahip olunabile-
cektir” dedi.

Sabit fiyattan alım garantisi 
verilmeli

TENVA ekibinin rapor yazar-
larından olan Dr. Fehmi Tanrıse-
ver tarafından yapılan sunum-
da, “Yerli kömür santrallarının 
ekonomik olmadığı tezinin doğ-
ru olmadığı; Türkiye’de halen 
işletmede olan pek çok kömür 
santralının işletme maliyetinin, 
benzer ithal kömür ve doğal gaz 
santrallarından daha düşük oldu-
ğu” saptaması yapıldı. Tanrısever, 
“Yerli kömür santralları için gere-
ken uzun yatırım süreçleri, rezerv 

belirsizlikleri ve bunların getirdiği 
riskler; piyasada yatırım iştahını 
azaltarak pek çok yerli verimli 
linyit sahasının işletilmesi önün-
de engel teşkil ediyor” dedi. 

Her teşvik sisteminin serbest 
piyasayı bozacağını vurgulayan 
Dr. Tanrısever sunumuna şöyle 
devam etti: Elektrik piyasası gibi 
uzun süreli ve yüksek yatırım 
gerektiren stratejik bir piyasanın 
kendi kendine dengeye gelmesini 
beklemek, büyük sosyal maliyet-
ler getirebilir. Bununla beraber, 
verimli-verimsiz ayırt etmeden 
bütün linyit sahalarını işletmeye 
çalışmak da iktisadi açıdan doğru 
değil. Doğru bir teşvik sistemiyle 
yenilenebilir enerjide olduğu gibi, 
verimli linyit sahaları serbest 
piyasa sistemine en az etkiyle 
işletmeye alınabilir ve ülke eko-
nomisine katkı sağlayabilir. Bu 
raporda, yerli kömür santralları 
için verilebilecek farklı teşvik me-
kanizmaları ve bunların etkileri 
detaylı olarak incelendi. Sonuç 

olarak, yerli kömür santralları ya-
tırımlarını teşvik etmek için sabit 
fiyattan alım garantisi verilmesi 
öneriliyor ve bu teşvik fiyatı he-
saplanıyor. 

Sektörün önemli isimleri bir 
araya geldi

“İhale sürecine verimli saha-
lardan başlayarak, eksiltme me-
toduyla ihale yapılmasını ve bu 
sayede teşvikin piyasaya etkisi-
nin en aza indirilebileceğini ön-
görmeliyiz” diyen Dr. Tanrısever, 
önerilen teşvik sistemiyle ilgili 
detayların ve teşvikin ekonomiye 
ve piyasaya etkisinin raporların-
da ele alındığını açıkladı.

Rapor sunumunun ardından, 
kömür piyasası temsilcilerinin 
yer aldığı “Yerli Kömür Santral-
larının Piyasaya Entegrasyonu 
ve Alternatif Teşvik Mekanizma-
ları” paneli düzenlendi. Ener-
ji İşleri Genel Müdürü Dr. Zafer 
Demircan’ın moderatörlüğündeki 
panelde Bereket Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, 
Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üye-
si ve CEO’su Cüneyt Uygun, Fina 
Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ka-
rani Güleç, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Enerji İşleri Projeleri 
Grup Başkanı Atıf Kır ve Kömür 
Üreticileri Derneği Başkanı ve 
aynı zamanda Polat Madenci-
lik’ten Muzaffer Polat konuşma 
yaptılar. 

 ETKİNLİK   
Esen Erkan

 �Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Di-
rektörleri Kenan Sitti, Dr. Fehmi 
Tanrısever, Dr. Kürşad Derinkuyu 
ve Muhammed Külfetoğlu tara-
fından kaleme alınan raporda, 
kömür santrallarında risk yöne-
timi ile yerli kömür santralları 
için verilebilecek farklı teşvik 
mekanizmaları ve bunların etki-

leri detaylı olarak inceleniyor.
Etkinliğin açılış 

konuşmasını ya-
pan TENVA Baş-

kanı Hasan Köktaş, “Yeraltındaki 
ulusal servetimizi en uygun şekilde 
elektriğe dönüştürebilmeliyiz” dedi. 
“Yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının elektrik üretim portfö-
yündeki payının artırılması ülkemiz 
enerji arz güvenliğinin sağlanması 
ve sürdürülebilirliği açısından önem 
taşıyor” şeklinde konuşan Köktaş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının elekt-
rik üretimindeki payını artırmaya 

“Yerli Kömür Santrallarında Risk Analizi ve Teşvik Mekanizmaları Çalıştayı” 2 Haziran 
Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye Enerji Vakfı’nın hazırladığı “Elektrik 
Piyasalarında Risk Yönetimi” başlıklı rapor serisinin ikinci bölümü olan “Yerli Kömür 
Santralları ve Teşvikler” adlı rapor, yoğun ilgi gören çalıştayda tartışıldı

Yerli kömüre  
alım garantisi verilmeli



28 • Haziran 2016 Haziran 2016 • 29

▶ Yerli kömürün reçetesi:  Akılcı bir teşvik sistemi, etkin risk yönetimi... KAPAK   
Deniz Suphi

 �Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), ener-
jide doğal gaz odaklı olarak tar-
tışılan dışa bağımlılığa karşı en 
önemli çıkış yolu olarak gösterilen 
kömüre dayalı santral yatırımları 
konusunda son derece önemli bir 
rapor hazırladı. TENVA direktörleri 
Kenan Sitti, Dr. Fehmi Tanrısever, 
Muhammed Külfetoğlu ve Kürşad 
Derinkuyu imzasını taşıyan rapor, 
enerji sektöründe politika yapıcılar 
ve karar merciinde bulananlar için 
“zihin açıcı, ufuk verici” pek çok ay-
rıntılı analize yer veriyor. Enerji Pa-
norama olarak, uzmanların yoğun 
emeğiyle oluşturulan “Kömür Sant-
ralleri ve Teşvikler” başlıklı raporu 
ayrıntılı olarak okurlarımızın takdi-
rine sunuyoruz.  

Türkiye’de ve dünyada kömür 
santralları 

Dünya genelinde elektrik üretimin-
de kömürün payı uzun yıllardır yüzde 
41 düzeyinde bulunuyor. Bu oran bazı 
ülkelerde yüzde 75’e kadar çıkıyor, Tür-
kiye’de ise dünya ortalamasının çok 
altında.

Türkiye’nin Mayıs 2016 itibarıyla 
kurulu gücü 74 bin 627 MW’ya ulaştı. 
Bu rakamın 15 bin 913 MW’ı yani yak-
laşım yüzde 21,3’ünü kömür santralları 
sağlıyor. 

2015 yılında Türkiye’deki santral-
larda 259,7 milyar kWh elektrik üre-
tildi, bu miktarın yüzde 28,4’ü olan 74 
milyar kWh kömür santrallarından (KS) 
karşılandı. Bu rakamın yaklaşık 40 mil-
yar kWh’i ithal kömürden, 34 milyar 
kWh’i ise yerli kömür santrallarından 
karşılandı. İthal kömür santrallarının 
kurulu güçleri, daha düşük olmasına 
karşın üretim miktarının fazlalılığı, bu 
santralların emre amadeliklerinin ve 
dolayısıyla kapasite faktörlerinin yük-
sek olduğunu gösteriyor. 

Kömür santrallarında riskler, 
fırsatlar ve risk yönetimi

KS’ler kuruluş ve işletim aşamala-

rında çeşitli risklerle karşı karşıya ka-
lıyor. Bu risklerin doğru tanımlanması 
ve uygun çözüm önerilerinin geliştiril-
mesi, KS yatırımlarının sunduğu fırsat-
lardan en yüksek oranda faydalanıla-
bilmesinin önünü açacaktır. Bu riskleri 
şöyle sıralayabiliriz:

 � Uzun proje süreleri
Maden sahasının ihalesinden itiba-

ren santralın elektrik üretimine baş-
laması yaklaşık olarak 6-7 yıl sürüyor. 
Bunun ilk 3 yılı sahanın analizi, geliş-
tirilmesi ve idari izinlerin alınması için 
geçen süreyi kapsarken kalan 3 yılda 
da inşaatın yapılıyor. 

Maden sahası tam anlamıyla geliş-
tirilip, çıkarılacak kömürün özellikleri 
belirlenmeden kazan tasarımına ve 
santral inşaatına başlamak mümkün 
değil. Zira Türkiye’de her linyit sahasın-
dan çıkan kömürün kendine özgü bir 
yapısı vardır. Buna ek olarak, sahaya 
özel yapılan kazan ve santral tasarım-
ları, ilk yıllarda düzenli olarak çalışma-
yabilir ve zaman zaman optimal çalış-
manın temini adına çeşitli ayarlamalar 
gerekebilir. Dolayısıyla santralın ve-
rimli olarak çalışmaya başlayabilmesi 
için en az 1 yıl daha geçmesi gerekiyor. 
Sonuç olarak, 7 yıllık bir yatırım süre-
cinden sonra santrallar ancak nakit 
akışı sağlamaya başlıyor. Ayrıca, pi-
yasa şartlarına bağlı olarak, yatırımın 
kendisini geri ödemesi de en az 7 yıl 
daha sürebilecektir. Toplamda 15 yıla 
yaklaşan böylesine uzun bir süreç, ya-
tırımcının pek çok farklı riske maruz 
kalmasına uygun bir ortam oluşturarak 
yatırımcının KS yatırımı motivasyonu-
nu düşürüyor. 

 � Maliyet riskleri
Maliyet risklerinin önemli kısmını 

hammadde tedarik maliyetlerindeki 
dalgalanmalar oluşturuyor. Yatırım ka-
rarı verilirken, maden sahasının iyi ana-
liz edilmesi ve madeni, optimal işletme 

Yerli kömürün reçetesi:  
Akılcı bir teşvik sistemi, etkin risk yönetimi...

TENVA tarafından hazırlanan “Kömür 
Santralları ve Teşvikler” başlıklı rapor, 
kömürden elektrik üretimi konusunu 
ayrıntılarıyla inceliyor. “Yerli kömür 
santrallarının ekonomik olmadığı” tezini 
çürüten raporda, Türkiye’de halen işletmede 
olan pek çok kömür santralının işletme 
maliyetinin benzer ithal kömür ve doğal gaz 
santrallarından daha düşük olduğunu ortaya 
koyuyor. Rapor, “Kömür santrallarının güvenilir 
baz yük üretimi, yenilenebilir santrallarla 
ikame edilemez. Bununla beraber, yerli kömür 
santralları için gereken uzun yatırım süreçleri, 
rezerv belirsizlikleri ve bunların getirdiği riskler; 
piyasada yatırım iştahını azaltarak pek çok yerli 
verimli linyit sahasının işletilmesi önünde engel 
oluşturuyor” diyor
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önemli özellikler, düşük marjinal 
üretim maliyeti ve yüksek sabit 
maliyetlerdir. Yerli kömür sant-
ralları, hammadde tedariklerini 
sahip oldukları madenlerden elde 
ettikleri için, değişken maliyetleri 
düşük. Aylık hammadde maliyeti, 
işçi ve ocak işletme maliyetleri 
tarafından belirlendiği için marji-
nal üretim maliyeti düşüktür. Di-
ğer santrallarla kıyaslandığında 
bu bir avantaj gibi görünse de, bu 
santralların brüt kârı, çok daha 
yüksek bir sabit maliyeti karşıla-
mak durumunda. Bu da aslında 
çok daha büyük bir yatırım riski 
anlamına geliyor. 

Fiyatlar düştüğünde doğal 
gaz santralları üretime ara vere-
rek zararlarını sınırlayabilirken, 
kömür santralları için bu, söz 
konusu değil. Fiyatlar çok düşse 
bile yerli kömür santrallarının 
marjinal maliyeti çok düşük ol-
duğundan, üretime devam etmek 
ve sabit maliyete katlanmak du-
rumundalar. Bu nedenle, zaman 
zaman zararına üretim yapan 
yerli kömür santrallarının varlığı 

gözlenebilirken aynı durum doğal 
gaz santralları için daha ender 
rastlanan bir durum. Dolayısıy-
la KS’ler fiyat riskine çok daha 
açık... Bu durumun temel sebebi 
ise KS’lerin dur-kalk maliyetle-
rinin çok yüksek olması. Normal 
bir kömür santralının devreye 
girmesi 8 saat alabiliyor. Ayrıca, 
daha önemlisi, bu santrallar dur-
kalk yapmak için değil, baz yükte 
çalıştırılmak amacıyla tasarlandı-
ğı için ‘dur-kalk’lar santrala ciddi 
zararlar verebiliyor. Dolayısıyla 
santrallar ‘dur-kalk’ yapmaktan-
sa fiyatın düşük olduğu saatlerde 
veya günlerde zararına çalışmayı 
tercih edebiliyor. 

 � Kur ve kredi riski
KS’ler yüksek miktarda kay-

nak gerektiren yatırımlar olduğu 
için bu projelere bankalar tarafın-
dan finansman sağlanması gere-
kiyor. Bu durum da kredi riski ya-
ratıyor. Buna ek olarak, bankalar 
büyük projelere döviz üzerinden 
borç verdikleri için kredi riskine 
bir de döviz kuru riski ekleni-
yor. Kurda meydana gelebilecek 

olumsuz değişiklikler, gelirleri 
TL cinsinden ancak borcu döviz 
cinsinden olan KS yatırımcılarını 
çok zor durumlarda bırakabilir. 
Bu nedenle kur beklentilerinin en 
kötü senaryoları da içerecek bi-
çimde şekillendirilmesi önem ta-
şıyor. Ayrıca finansal piyasaların 
sağladığı çeşitli hedging imkân-
larının da değerlendirilmesi kur 
riskinin azaltılmasını sağlayabilir. 

 � Bürokratik, düzenleyici 
ve çevresel riskler

Bürokratik riskler, genel ola-
rak bürokratik süreçlerin hızlı 
işleyip işlememesi ile teşvik ve 
düzenlemelerin uzun vadeli be-
lirsizlikleri ile ilgili. Yatırımların 
hayata geçirilmesinde bürokratik 
sebeplerden kaynaklanabilecek 
gecikmeler, yatırımcıların planla-
rının gerçekle uyuşmama riskini 
artırıp projelerin istenilenleri ve-
rememesine yol açabiliyor. Teşvik 
ve düzenlemelerin belirsizliği ve 
sık değişmesi de benzer sorun-
lar doğuruyor. Bürokratik riskler, 
özel sektör ve kamu arasında 
sağlanan iletişim kanallarının et-

planlarının yapılması gerekiyor. 
Ancak özellikle kapalı işletilecek 
maden sahalarında, hammadde 
temelli madencilik maliyetlerinin 
önceden tahmin edilmesi oldukça 
zor. Bu maliyetler ancak maden 
tam anlamıyla işletilmeye baş-
landıktan sonra ortaya çıkıyor. 

Örneğin, kömür damarının ya-
pısı, fay hatlarının durumu, ma-
dendeki kil yapısı, kömürün nem, 
kükürt ve kalori değerleri ancak 
maden tam anlamıyla işletilme-
ye başlandığında ortaya çıkacak 
değişkenler arasında yer alıyor. 
Bu değişkenlerde beklenmedik 
istenmeyen sapmalar, maden iş-
letme maliyetlerini ve dolayısıyla 
hammadde maliyetlerini ciddi 
anlamda olumsuz etkileyebilir. 
Özellikle kapalı işletmelerde ön-
görülemeyen kil ve fay problem-
leri gibi zorluklar, işçi maliyetleri-
ni artırabilir, kömürün yıkanması 
gibi yeni yatırım maliyetleri ge-
tirebilir. Ayrıca uzun yatırım sü-
recinde, işçi ücretleri, orman be-
delleri, kamulaştırma bedelleri, 
vb. maliyetlerde gerçekleşecek 
değişiklikler de maliyetleri önem-
li oranda artırabilir. Bu maliyet 
kalemlerindeki önemli değişim-
ler, projenin ekonomik değerinin 
ortadan kalkmasına dahi yol aça-
bilecek büyüklükte olabilir. 

 � Elektrik fiyat riski

Yatırımın nakit akışı sağlama-
ya başlaması için ortalama 7 yıl 
geçmesi gerekecektir. Bu 7 yıllık 
süreçte, elektrik fiyatlarında, ön-
görüler dışında, ciddi dalgalan-
malar olabilir. Örneğin, yenilene-
bilir enerjiye verilecek teşvikler, 
bu teknolojilerde gerçekleşecek 
maliyet değişiklikleri, doğal gaz 
maliyeti ve doğal gaz santralla-
rının verimlilik artışları, dağıtık 
üretim sistemlerinin yaygınlaş-
ması, elektrik talebindeki deği-
şimler, nükleer enerji yatırımları 
ve daha pek çok ekonomik etken, 
elektrik fiyatlarının beklenmedik 
bir şekilde değişmesine neden 
olarak santralın ekonomik değe-
rini değiştirebilir.

Alım garantisi olmayan ser-
best bir piyasada, elektrik fiyat 
riskini 7 yıl önceden hedge ede-

bilmek mümkün değil. Dolayısıyla 
santrallar için hem fiyat hem de 
maliyet riski söz konusu. Ayrıca 
maliyet riskleri, şirketlere özgü 
sistematik olmayan riskler oldu-
ğu için fiyat ve maliyetler birbir-
leriyle korelasyonlu olmayabilir. 
Sonuç olarak, bu riskleri almaya 
yatırımcıları motive edebilmek 
için ya devlet alım garantisi ver-
meli ya da santralların brüt kâr 
marjının bu riskleri tolere edebi-
lecek kadar yüksek olması sağ-
lanmalı. Bazı maden işletmele-
rinde ikinci durum söz konusu 
iken bazı işletmelerde (özellikle 
kapalı işletilen maden ocakların-
da) birinci durum yaşanabiliyor. 

 � Operasyonel riskler
Yerli kömür santrallarını diğer 

üretim teknolojilerinden ayıran en 

  Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı (01.05.2016)

  Santral Tiplerinin Karşılaştırılması

Santral Tipi Yatırım 
Süresi

Yatırım 
Maliyeti

Değişken İşlet-
me Maliyeti

Sabit İşletme 
Maliyeti

Yakıt Fiyatı 
Riski

Güvenilir-
lik

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

“Her teşvik sistemi serbest piyasayı bozar. Ancak elektrik piyasası gibi uzun 

süreli ve yüksek yatırım gerektiren 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 değildir. Doğru bir teşvik sistemiyle verimli 

linyit sahaları serbest piyasa sistemine en az etkiyle işletmeye alınabilir ve 

ülke ekonomisine katkı sağlayabilir”
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ğer santrallara göre, yakıt fiyat 
riski orta düzeydeyken üretim 
güvenilirliği yüksek düzeydedir.

Yerli kömür teşvik 
mekanizmaları

Teşvik mekanizmalarının 
amacını, ülke menfaatleri açısın-
dan yatırım yapılması gereken 
ancak mevcut piyasa koşulların-
da ekonomik gerekçelerden do-
layı yeterli yatırımın yapılmadığı 
sektörlerin herhangi bir yöntemle 
özendirilmesi olarak tarif etmek 
mümkün. Bu haliyle, ‘görünmez el’ 
tarafından düzenlenmesi gereken 
rekabetçi serbest piyasalara az 
veya çok müdahil olunduğundan, 
teşvik mekanizması her halükar-

da serbest piyasayı bozucu etkiye 
sahip olacaktır. Ancak ekonomik 
piyasalar kusursuz olmadığı için, 
özellikle Türkiye gibi gelişen ülke-
lerde salt liberal ekonomik bakış 
yanıltıcı olabilir. Çünkü piyasalar 
kendisini gelişmiş ülkelerdeki 
kadar kolay ve maliyetsiz olarak 
dengeye getiremeyebilir. Örne-
ğin, elektrik piyasasında arz açığı 
oluştuğunda, bu durumun telafisi 
için birkaç yıla ihtiyaç var ve piya-
sa tekrar dengeye ulaşana kadar 
ciddi ekonomik ve sosyal maliyet-
ler oluşabilir. Bu nedenle teşvik 
mekanizmaları, aynı zamanda pi-
yasaların şoklara karşı direncini 
artıran mekanizmalardır.

 � İthalatın azaltılması
2014 yılında toplam enerji it-

halatımız 54,9 milyar dolarken, 
petrol fiyatının düşmesiyle bir-
likte 2015 yılında 37,8 milyara 
geriledi. Orta Vadeli Program’a 
göre, enerji ithalatı 2016 yılında 
33 milyar dolar olarak öngörü-
lüyor. Mevcut durumda marjinal 
üretici konumundaki santrallar 
doğal gaz santralları olduğu için, 
yerli kömürden elektrik üretimi-
nin artması, ilk aşamada doğal 
gaz santrallarını ikame edecek ve 
ülkemizin uzun vadede doğal gaz 
ithalatı ihtiyacını düşürecektir. 
2014 yılında 23,4 milyar m3 do-
ğal gaz, elektrik üretim santral-
lerında tüketildi ve buna karşılık 
120 bin 576 GWh elektrik üretildi. 
2015 yılında ise 98 bin 326 GWh 
elektrik üretimi için 18,3 milyar 
m3 doğal gaz tüketildi. Doğal gaz 
santrallarının ortalama verimlili-
ği yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. 
Elbette ki bu verimlilik değeri, 
tasarım verimliliği olmayıp, dur-
kalk ve yük alma/atma sebeple-
riyle oluşan verim kayıplarını da 
içeriyor. Her ne kadar yüzde 59 
net verimli bir doğal gaz santra-
lında 1 MWh elektrik için 159 m3 
doğal gaz tüketilse de ülkemiz-

kili kullanımı ile azaltılabilir.
Yenilenebilir enerji destek 

politikaları, dağıtık üretimle ilgili 
destekler ve politikalar, orman/
arazi izin bedelleri, iletim be-
dellerinde beklenmedik artışlar, 
dengesizlik maliyeti ile ilgili yü-
kümlülüklerde yapılacak değişik-
likleri KS’leri etkileyen bürokratik 
ve düzenleyici faktörler arasında 
sayabiliriz. Bunun yanında, nük-
leer enerji yatırımları da elektrik 
fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı 
oluşturarak KS’lerin kapasite fak-
törlerini ve dark spread’i düşüre-
bilir.

Çevresel açıdan, kömür sant-
rallarının isminin duyulması dahi 
baca gazı arıtma sistemleri olma-
sına ve çevreyi kirletip kirletme-
mesine bile bakılmaksızın yerel 
halkın tepkisine neden olabiliyor. 
Bu sebeple, yatırımlarda özellikle 
ÇED süreçleri çok zaman alıyor ve 

bazı durumlarda yatırımların ha-
yata geçmesini de engelleyebili-
yor. İşletmedeki santrallar içinse, 
çevresel duyarlılıkların artmasıy-
la karbon vergisi vb. yaptırımların 
gündeme gelmesini düzenleyici 
riskler arasında sayabiliriz.

 � İş kazası riskleri
Türkiye, maden kazalarının en 

fazla yaşandığı ülkeler arasında 
yer alıyor. Özellikle son yıllarda 
gerçekleşen facialarla beraber 
Türkiye’nin hiç de olumlu olma-
yan maden güvenliği karnesi 
daha da kötü hale geldi. Gerçek-
leşen maden kazaları          -haklı 
olarak- toplumun kömür maden-
lerinde iş güvenliği kurallarına ne 
kadar uyulduğunu sorgulaması-
na neden oluyor ve maden ile KS 
sisteminin genelinin sorgulan-
masına yol açabiliyor. Madenle-
rin iş güvenliği kuralları dikkate 
alınarak modernleştirilmesi ve 

makine kullanımının artırılması 
ile beraber maden kazaları büyük 
oranda azaltılabilir. 

 � Dark Spread
KS yatırımı planlanırken ön-

görülmesi gereken en temel 
faktörlerin başında “dark spread 
geliyor. Dark spread, birim elekt-
rik satış fiyatı ile birim elektrik 
üretimi için kullanılan kömürün 
maliyeti arasındaki farktır. Sant-
ralların dur-kalk maliyetleri ayrı 
tutulursa, doğal olarak KS’lerin 
sadece dark spread4in pozitif 
olduğu zaman dilimlerinde çalış-
ması beklenir. 

 � Kömür santrallarının 
genel risk 
değerlendirmesi

Genel olarak santral tiplerini 
karşılaştırdığımızda, yerli kömür 
santralları, uzun yatırım sürele-
ri ve sabit işletme maliyetlerinin 
yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Di-

  Santral Tiplerinin Karşılaştırılması

Santral Tipi Yatırım 
Süresi

Yatırım 
Maliyeti

Değişken İşlet-
me 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

  Piyasa Üretim Payları (2016 ilk 4 ay)

  Kömür Türüne Göre Kurulu Güç  Şekil 1.2: Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömürün Payı (%)
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çoğunluğu (~9.400 MW) fiyattan 
bağımsız (sıfır fiyatlı) tekliflerden 
oluşuyor. 

2016 yılının ilk dört ayında 
üretilen elektriğin yüzde 22’si 
TETAŞ kontratlarıyla, yüzde 17’si 
EÜAŞ tarafından karşılandı ve 
serbest piyasaya yüzde 61’lik pay 
kaldı. Bununla birlikte, 2016 yılı-
nın ilk dört ayında toplam üreti-
min yüzde 20,6’sı YEKDEM kapsa-
mında yapıldı. Böylelikle, serbest 
piyasaya kalan hacim yüzde 40 ile 
sınırlandı. Serbest piyasa oluşu-
mu önündeki engellerden TETAŞ 
sözleşmelerinin süreleri biterken, 
yeni kontrat veya alım garantile-
riyle bu sürelerin ve serbest pi-
yasa ekonomisine geçiş sürecinin 
uzatılmaması gerekiyor.

Alım kotası (Kapasite 
yükümlülüğü)

Alım kotasında; tedarikçilere, 
piyasaya satacakları elektriğin 
belli bir kısmını önceden kapa-
site satın alarak sağlamaları yü-
kümlülüğü getiriliyor. Tedarikçi-
lere, satacakları elektriğin yüzde 
10’unun yerli kömür santralla-
rından sağlanması zorunluluğu 
getirilmesi bu tür bir uygulamaya 
örnek olarak verilebilir. YEKDEM 
mekanizmasında alım ve fiyat 
garantisinden önce uygulanan 
yöntem bu şekildedir.

Ancak bu yöntemin sertifika 
piyasasıyla tamamlanması gere-
kir. Tedarikçiler kotalarını doldur-

mak için elektrik satın alabileceği 
gibi sertifika satın alarak da kota 
yükümlülüklerini yerine getirebi-
lir. Bütün tedarikçilerin sattıkları 
elektriğin yüzde 10’unu yerli kö-
mürden üretilen elektrikten sağ-
lama zorunluğu getirildiğinde, pi-
yasada yeterli arz varsa sertifika 
fiyatları 0’a yakınsar, yeterli arz 
olmadığında da ceza fiyatına ya-
kınsar. Örneğin, sertifika çıkaran 
yetkili kuruluş tarafından kota 
tamamlanamadığında uygulana-
cak ceza tutarı 7 cent/kWh ola-
rak belirlendiğinde, tedarikçiler 
7 cent/kWh’in altında bir fiyattan 
kotalarını doldurmak için yerli 
kömür santralları ile ikili anlaşma 
yapmaya yönelirler. Ancak, yeter-
li arz olması durumunda piyasa 
fiyatına yakın bir fiyattan ticaret 
gerçekleşir.

Alım kotası veya ikili anlaşma 
zorunluluğu getirildiğinde, yerli 
kömür santralları sadece ken-
di aralarında rekabet edecek ve 
kota/ikili anlaşma limiti dolduru-
lana kadar yapılacak ihale ile yerli 
kömür santralları yıllık ikili anlaş-
ma imzalayarak satış fiyatlarını 
sabitleyeceklerdir. Bu yöntemde, 
belirlenen kota oranı kadar, ikili 
anlaşma yapılmasına yönlendir-
me olacak ancak gerek piyasa 
fiyatları gerekse de sertifika fiyat-
larındaki belirsizlikler sebebiyle 
yatırımın teşvik edilmesi, alım ga-
rantisi kadar etkili olamayacaktır.

Kapasite piyasası kurulması
Elektrik santralları, yatırım 

maliyeti yüksek ve yapımı uzun 
süren tesislerdir. Bu yüzden, arz 
açığının oluştuğu ve elektrik fi-
yatlarının çok yüksek olduğu dö-
nemlerde, yeni bir arz kaynağının 
kısa sürede devreye alınabilmesi 
imkânsızdır. Bu sebeple, elektrik 
fiyatlarının yeni yatırımları teş-
vik edecek sinyalleri taşımadığı 
sistemlerde, gelecek birkaç yılı 
kapsayacak şekilde kapasite pi-
yasalarının kurulması gerekiyor. 

Bu sistemde, örneğin üç yıl 
sonraki puant yük tahmin edile-
rek üç yıl sonra devrede olacak 
bütün santrallardan kapasite fi-
yatı teklifleri toplanır. Örneğin, 45 
bin MW’lık puant yük ihtiyacı ol-
ması halinde, devrede olan veya 
üç yıl içinde devreye girebilecek 
olan santrallardan ihtiyaç duyu-
lan kadarının teklifi kabul edilir 
ve bu santrallara ilave bir kapa-
site bedeli ödenir. Böylelikle, her 
yılda üç yıl sonrasının kapasite 
planlaması yapılmış ve arz açı-
ğının oluşma riski düşürülmüş 
olur. Aralarda yapılacak düzeltme 
ihaleleriyle de daha önce teklifi 
kabul edilen ancak taahhüdünü 
yerine getiremeyecek olan sant-
ralların yükümlülüklerini başka-
larına devretmelerinin önü açılır.

Kapasite piyasaları sayesinde, 
elektrik santralları sadece üret-
tikleri elektrik miktarı üzerinden 

de üretim yapan santralların 
ortalama değeri (Yİ, YİD, İHD 
dâhil), 186,1 m3/MWh’tir. Bu 
sebeple, karşılaştırmalarda 
ülke ortalaması olarak bu de-
ğer kullanılacaktır.

Teşvik mekanizmaları 
1- Yatırım destekleri
Yatırımların teşvik edil-

mesinde, belirli sektörlere 
devlet desteklerinin uygulan-
ması ve muafiyetler tanınma-
sı hali hazırda da uygulanan 
bir yöntemdir. Bu kapsamda 
2012/3305 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yerli kömür 
santralları öncelikli yatırım 
konuları arasında olup, 5. 
Bölge teşviklerinden yarar-
lanıyor. Ayrıca, Elektrik Piya-
sası Kanunu ve ilgili mevzuat 
uyarınca sağlanan avantajlar 
da söz konusu. 

2- Alım ve fiyat garantisi 
Yerli kömür santrallarının 

teşvik edilmesi gündeme gel-
diğinde ilk akla gelen yöntem, 
YEKDEM 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 za-
rar sebebiyle son tercih ola-
rak düşünülmesi gereken bir 
yöntemdir.

Sabit fiyattan belirli bir 

süre alım garantisi olan pro-
jeler, finans kuruluşları için 
en kolay kredi sağlanan pro-
jelerdir. Çünkü gelecekteki 
nakit akışları, sapmaya yol 
açabilecek herhangi bir fiyat 
tahminine dayanmıyor ve 
devlet tarafından garanti al-
tına alınıyor. Yatırımcılar da 
gelecekteki nakit akışların-
dan dolayı riske girmiyor ve 
yatırım kararını daha kolay 
verebiliyor. 

Bununla birlikte bu yön-
tem, ülkemizde serbest ve 
rekabetçi bir elektrik piyasa-
sının oluşmasının önündeki 
en büyük engel olarak görü-
lüyor. Nasıl ki, TETAŞ’ın uzun 
süreli kontratları ve YEKDEM 
kapsamındaki uzun süreli ve 
sabit fiyattan alım garantileri 
serbest piyasada alım-satım 
yapılabilecek hacmi daraltı-
yorsa, yeni bir sabit fiyattan 
alım garantisi de serbest pi-
yasa hacmini daraltır. Öyle 
ki, elektrik fiyatlarının piya-
sada belirlendiği bir meka-
nizmadan, elektriğin tarifeler 
üzerinden alınıp-satıldığı bir 
yapıya dönüşme riski var.  
Mevcut durumda dahi, TE-
TAŞ santralları, yenilenebilir 
santrallar ve üretimini dur-
duramayacak durumda olan 
kömür santralları sebebiyle, 
Gün Öncesi Piyasası’ndaki 
eşleşen miktarların büyük 

YERLİ SANTRALLAR DAHA 
ÇOK İSTİHDAM SAĞLIYOR

İthal kömür ve doğal gaz santrallarında, 
yakıt yurtdışından hazır halde getirildi-
ğinden, madenin aranması ve işletilmesi 
safhalarında gereken işgücünün bedeli de 
yakıt maliyetinin bir unsuru olarak ithalat 
yapılan ülkeye ödeniyor. Bu faaliyetler se-
bebiyle yaratılan istihdam da ithalat yapı-
lan ülkenin bünyesinde kalıyor. Örneğin, 
ithal kömür santrallarında yakılan kömür-
le Kolombiya, Güney Afrika, Rusya gibi ül-
kelerin madencilik istihdamına, doğal gaz 
santrallarında yakılan doğal gazla Rusya, 
İran, Azerbaycan gibi ülkelerin doğal gaz 
çıkarma ve sevk faaliyetinde çalışan işçile-
rin istihdamına katkıda bulunuluyor.
İstihdam sağlaması açısından doğal gaz 
ve ithal kömür santralları, sadece sant-
ralın işletme ve bakımı için personele 
ihtiyaç duyarken, yerli kömür santralları 
bunun yanı sıra maden ocağında çalışa-
cak personele de iş imkânı sağlıyor. 600 
MW’lik bir santral için ortalama doğru-
dan istihdam verileri şöyle:
Doğal gaz santralı  : 60 kişi,
İthal kömür santralı : 370 kişi,
Yerli kömür santralı : 1.100 kişi,

  Elektrik santralı : 600 kişi,
  Maden ocağı : 500 kişi,

Dolayısıyla, yerli kömür santralı MW başına 
maden ocağıyla birlikte 1,83 kişi istihdam 
ederken, ithal kömür santralı 0,6 kişi ve do-
ğal gaz santralı da 0,1 kişi istihdam sağlıyor.   Özelleştirme Modellerinin Değerlendirilmesi

Toplu Bedel 
Alınması

kWh başına Rödo-
vans 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 DüşükPTF
Tüketici Fiyatlarına Etkisi - Yüksek Yüksek

  Yerli Kömür Santrallerinden %10 Alım Kotası Getirilmesinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Piyasaya Etkisi
Serbest Piyasa Hacmine 
Etkisi

PTF’ye Etkisi
Tüketici Fiyatlarına Et-
kisi

• Fazladan sertifika bedeli ödenmesi,
• İkili anlaşmalarda kömür santralle-
rinin elinin kuvvetlenmesi,

• İkili anlaşmalara katılı-
mın artması,
• GÖP hacminin azalması,

• Düşük PTF
• Yüksek Tarife (Sertifika 
bedelinin yansıtılması)
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  VİZYON   
Kürşad Derinkuyu 

EPİAŞ Genel Müdür Danışmanı

▶ Yerli kömürün reçetesi:  Akılcı bir teşvik sistemi, etkin risk yönetimi...

değil, ayrıca piyasaya sağladıkları kapasite için de ek 
bir ödeme almış olur. Arz fazlasının oluştuğu dönem-
lerde bu ödeme düşerken, arz açığının tahmin edildiği 
dönemlerde yükselir. Bu yöntem, doğrudan yerli kö-
mür santrallarını teşvik etmez ancak bütün santral-
lara sabit bir getiri imkânı sağlar. 

 � Özelleştirme modelleri
Taşkömürü, hem elektrik santrallarında hem de 

ısınma ve sanayi alanında kullanılabiliyor. Bununla 
birlikte, linyitin elektrik üretimi haricinde kullanılması 
mümkün değil. Bu yüzden, linyit sahalarının elektrik 
santralı kurulması amacıyla kullanılmasından başka 
ekonomik bir değeri yoktur. Bu sahaların özelleştir-
me modellerinde temel mantık, yatırımcıların maden 
sahasını işletme ve santral kurma hakkını elde etmek 
için yapacağı ödemenin şeklinin belirlenmesi. Özel-
leştirme şekilleri aşağıdaki gibi olabilir:

 9 Toplu olarak özelleştirme bedelinin alınması
 9 kWh başına bedel ödenmesi
 9 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 anlamda bir katkısı yok. Bu-
nunla birlikte, ödemenin üretimle birlikte yapılması 
firmaların finansal açıdan tercih edeceği bir seçe-
nektir. Bu sebeple, hem firmaları yatırımı bir an önce 
hayata geçirmek üzere teşvik eden, hem de finansal 
olarak çok zorlamayacak bir metodun uygulanması 
gerekiyor.

Yatırımın öngörülebilirliği ve yapılabilirliği açısın-
dan başlangıçta toplu bedel alınması tercih edilen 
yöntem olmalıdır. Bu durumda hâlihazırda özelleştir-
me bedelini ödemiş olan şirket, yatırımı gerçekleşti-
rerek başlangıçta ödediği parayı tekrar kazanabilmek 
için çaba gösterecektir.

Bununla birlikte, ihalenin başarılı olarak sonuçlan-
ması ve yatırımın bir an önce başlayabilmesi açısın-
dan, ihaleye katılacak firmalarda ön yeterlik şartları 
aranmalı ve kısa liste oluşturularak ihale yapılmalı-
dır. İhalede gerçekçi değerlerden uzak ve yatırımı ya-
pılamaz hale dönüştüren tekliflerin önlenmesi ama-
cıyla da proje fizibilitesi için bir ön çalışma yapılarak 
muhammen bedel tespit edilmeli ve bu bedelden belli 
bir oranda sapan teklifler dikkate alınmamalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Raporda,  kömür yatırımlarıyla ilgili şu öneriler yer 
aldı:
1. Her bir kömür havzası için uluslararası standartlar-

da işletme planı hazırlatılmalı ve ekonomik olarak 
üretilebilir kömür rezervleri tespit edilmeli. İhaleler 
öncesinde, maden sahasının rezerv bilgisi hakkın-
daki belirsizlikler olabildiğince giderilmeli.

2. Linyitten önce taşkömürü rezervlerine öncelik ve-
rilmeli. 1 ton taşkömürünün 4-5 ton linyite eşdeğer 
olduğu bilinmeli.

3. İhalelere kalori başına kömür üretim maliyeti en dü-
şük olan sahalardan başlanılmalı. Bu sayede, teşvik 
miktarının ihale sürecinde piyasa fiyatları civarına 
düşmesi sağlanabilir. Böylece teşvikin serbest piya-
saya etkisi de sınırlı tutulabilir.

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

5. 6,6 cent/kWh’tan başlanarak azaltma usulüyle iha-
le yapılmalı. Verimli linyit sahaları için teşvik fiyatı 
ihale sürecinde bu değerin önemli oranda altına dü-
şebilir.

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

7. İdari izinlerin devlet tarafından alınarak ihaleye çıkıl-
ması yerine, idari izin süreçlerinde yatırımcı şirkete 
destek olunmalı. Bu kapsamda, Koordinasyon Kurulu 
yerli kömür santrallerinin sorunlarına öncelik verme-
li.

8. Yeni yapılacak santrallara teşvik verilirken, mevcut 
santrallerin devreden çıkmaması için önlem alınmalı.
a. Hâlihazırda ekonomik olan mevcut kömür sant-
rallerinin borçlarının yeniden yapılandırılması (fa-
kat silinmemesi) ve sağlıksız iflasların önüne geçil-
mesi gerekiyor. 
b. Kısa vadedeki çözüm, elektrik fiyatlarının yüksel-
tilmesi. Bunun için de TETAŞ santrallarının üretim-
lerinin azaltılması yoluna gidilebilir.
c. Uzun vadeli çözüm olarak, kapasite piyasalarıyla 
mevcut yerli kömür santrallarına ilave bir gelir sağ-
lanabilir.

elektrik Piyasası  
Dengeleme ve Uzlaştırma  
Yönetmeliği değişiklikleri

1 Haziran 2016’da Elektrik Piyasası Dengeleme 
ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde (DUY) yapılan 
değişikliklerle yeni bir döneme girdik. Bu de-
ğişikliklerin kalbinde ise Gün Öncesi Piyasası 

teklif değerlendirme mekanizmasındaki değişik-
likler bulunuyor. Teklif değerlendirmeleri yönetme-
likten ayrıştırılarak “Gün Öncesi Piyasası Tekliflerin 
Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar” metnine bağlandı. 

Hatırlanacağı üzere EPİAŞ’ta benim yönetimim-
de yerli GÖP yazılımı Ağustos 2015’de resmi olarak 
başlatıldı ve 18 Mart 2016’da test ortamına açıldı. 
Proje çalışanları 10’u tam zamanlı olmak üzere yak-
laşık 30 kişilik alanında uzman ekip, benim direktör-
lüğümde Optimizasyon-Algoritmalar, Fatih Yazıtaş 
direktörlüğünde Piyasa-Tasarım ve Mustafa Kamil 
Ata direktörlüğünde Bilgi Teknolojileri Geliştirme 

Ekipleri’nden oluşuyor. Özverili ve yoğun bir mesa-
inin ardından kullanıcı dostu modern bir tasarım ve 
esnek bir yazılım hayata geçirilmiş oldu. Yeni deği-
şikliklere hızlı bir şekilde adapte olabilen bu yazılım-
la 1 Haziran 2016’da yüzde 100 yerli yazılıma geçişi-
miz hayırlara vesile olsun.  Bu projede emeği geçen 
herkesin ellerine sağlık.

Peki bütün bu yenilikler piyasa açısından ne an-
lama geliyor, kısaca bunları inceleyelim. (Ayrıntılı 
eğitimler hem EPİAŞ tarafında hem de EPDK tarafın-
da ihtiyaç duyuldukça veriliyor ve verilmeye de de-
vam edecek.) Yeni usul ve esasları incelediğimizde 
optimizasyonda kullanılan amaç fonksiyonu, blok ve 
esnek tekliflerin kabul ve red edilme şartları ile fark 
tutarının paylaştırılması ana başlıkları oluşturuyor. 
Teminat mekanizması, prosedüre bağlansa da ilk 
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etapta büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yeni siste-
min oturması ile Tip 1 ve Tip 2 (sistemin ve katılım-
cının üzerindeki risk ve teminat yükleri) hata mikta-
rını en aza indirecek şekilde yeni bir optimizasyon/
algoritma üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak 
teminat mekanizması konuyu dağıtacağı gerekçesi 
ile bu yazımızın konusu değil.

Artık bizde de ‘sosyal fayda’ yaklaşımı var
Amaç fonksiyonuna baktığımızda üç tanımın gel-

diğini görüyoruz: Üretici Fazlası, Tüketici Fazlası ve 
Günlük Toplam Fazla. 

Üreticinin Fazlası, bir katılımcının eşleştirme 
sonucu oluşan satış miktarı karşılığı alacağı tutar-
la bu miktarı satmak için 
piyasaya teklif ettiği tu-
tar arasındaki farkı ifade 
ediyor. Tüketicinin Fazlası 
da bir katılımcının eşleş-
tirme sonucu oluşan alış 
miktarı için piyasaya teklif 
ettiği tutar ile bu miktarı 
almak için ödeyeceği tutar 
arasındaki farkı belirtiyor. 
Günlük Toplam Fazla ise bu iki eşleştirme sonucu 
oluşan üreticilerin ve tüketicilerin fazlalarının gün-
lük toplamını işaret ediyor. Bu tanımlarla birlikte 
aslında uluslararası literatürde geçen ve dış piyasa-
larda genel geçer amaç fonksiyonu olarak kullanılan 
Social Welfare (Sosyal Fayda) terimi Günlük Toplam 
Fazla ifadesi ile bizim de düzenlemelerimize girmiş 
oldu. Artık optimizasyon modeli, bu fonksiyonu mak-
simize etmek amacını hedefleyecek.

Örneklemek gerekirse, 100 TL/MWh PTF’nin 
çıktığı bir saatte 60 TL/MWh’den 200 MWh satış 

yapmak isteyen bir üretici (100-60)X200=8000 TL 
istediğinin üzerinde kazanç elde etmişken, aynı şe-
kilde 150 TL/MWh’den 70 MWh alış yapmak isteyen 
bir tüketici (150-100)X70= 3500 TL daha az ödemiş 
oluyor. Aslında etkin bir piyasada teklifler, marjinal 
maliyetler üzerinden verildiğinden aynı zamanda bu 
kazançlar üretici ve tüketicilerin karına tekabül edi-
yor. Bütün üretici ve tüketicileri bu şekilde topladığı-
mızda ise piyasanın elde ettiği toplam kazancı yani 
Günlük Toplam Fazlayı  (Social Welfare) buluyoruz. 

Fiyata duyarlı kabul garantisi 
Bir diğer değişiklik, blok ve esnek tekliflerin de-

ğerlendirmesinde yaşandı. Blok tekliflere baktığı-
mızda, optimizasyon modeli blok 
satış teklifinin fiyatının bloğun 
kapsadığı saat dilimleri için he-
saplanan NPTF’lerin aritmetik 
ortalamasına eşit ya da orta-
lamasından düşük olduğu du-
rumlarda kabul edildiği, yüksek 
olduğu durumlarda kabul edi-
lebileceği ve blok alış teklifinin 
fiyatının bloğun kapsadığı saat 

dilimleri için hesaplanan NPTF’lerin aritmetik orta-
lamasına eşit ya da ortalamasından yüksek olduğu 
durumlarda kabul edildiği, düşük olduğu durumlar-
da kabul edilebileceği, şekilde hesaplama yapar.

Önceki modelin aksine artık ilgili ortalama fiya-
tın altındaki satış blokuna ve üstündeki alış blokuna 
kabul garantisi geldiğini görüyoruz. Eski modelde, 
ortalama fiyatın altındaki bir satış bloku reddedile-
bilirken üstündeki bir blok da fark tutarı ödenerek 
kabul edilebiliyordu. Bu durum, pek çok tartışmayı 
da beraberinde getiriyordu. Bunun yerine artık fiyata 

  Şekil 1. Üreticinin Fazlası ve Tüketicinin Fazlası

Yeni usul ve esasları incelediğimizde 

optimizasyonda kullanılan amaç 

fonksiyonu, blok ve esnek tekliflerin 

kabul ve red edilme şartları ile fark 

tutarının paylaştırılması ana başlıkları 

oluşturuyor

duyarlı kabul garantisi ile bu so-
runun üstesinden gelindiği anla-
şılıyor. (Kabul garantisinin dışında 
kalan istisnalar ise arz veya ta-
lep yetersizliği ile ilişkilendirilmiş 
bloklardır.) Şekil 2, yeni ve eski 
sistemleri satış blokları özelinde 
gösteriyor. 

Bilindiği üzere ideal durum, 
satış bloku için altı kabul ederken 
üstü reddetmektir ancak gerçek 
verilerle bu sonucu her zaman 
elde etmek matematiksel olarak 
mümkün değil. Gerçek verilerle 
ideal durumun oluşma olasılığı 
ülkemiz piyasası için 1/7’dir. İde-
al durumun her zaman oluşma-
yacağına örnek vermek gerekirse 
100TL/MWh saatten satılmak iste-
nen bir blok red edildiğinde ortala-
ma fiyat 105 TL iken kabul edildi-
ğinde 95 TL oluyor ise (geri kalan 
her şey sabit varsayımı altında) 
bu blok kabul mü red mi edilme-

lidir? Geçmiş sistemde her ikisi de 
mümkünken, yeni sistemde soru-
nun cevabı artık ‘kabul edilmelidir’ 
oldu. Böylece eski sistemde piyasa 
oyuncuları, cevabın doğruluğu ya 
da yanlışlığı hakkında bilgi sahibi 
olamıyorken artık cevabın doğru-
luğu piyasa oyuncuları tarafından 
da teyit edilebilecek. 

Her ne kadar bu kural sözle 
söylenmesi kolay olsa da matema-
tiksel olarak problem zorluğu 150-
200 mertebesinden 18.000-22.000 
seviyesine çıkıyor. Diğer bir deyişle 
çözülmesi gereken problem, yak-
laşık 100 kat daha zor. Ancak tek-
nolojideki ilerlemeler ve akademik 
dünyada sunulan yeni çözüm tek-
nikleri (bkz. Derinkuyu, Europen 
Journal of Operational Research, 
2015) bunun yapılabilmesini artık 
olanaklı kıldı. Ek olarak yerli yazı-
lım, eskisine nazaran 50 kat daha 
hassas sonuç üretebiliyor. 

FARK TUTARLARI 
TARAFLARA 

DAĞITILAcAK
Esnek tekliflere baktığımız-
da benzer şekilde en büyük 
PTF’den daha düşük fiyatlı 
olanlara kabul garantisi veri-
liyor. Bu sebeple esneklerden 
kaynaklı fark tutarı da oluşabi-
lir. Diğer bir değişiklik ise esnek 
tekliflerin artık sadece en bü-
yük PTF’nin olacağı saatte de-
ğil, fiyatına uygun herhangi bir 
saatte kabul edilebileceği kura-
lı. Optimizasyon modülü piya-
sa için hangi saatte daha fazla 
yarar oluştuğuna karar veriyor 
ise o saate yerleştirebilecek. Bu 
durumda esnek teklif verecek 
olanların verecekleri fiyata da 
dikkat etmesi gerekiyor. 
Düzenleyici kuruluş, blok tek-
liflerin büyüklüğüyle esnek tek-
liflerin uzunluğuna, birbiriyle 
ilişkilerine ve teklif yönüne 
ilişkin teknik detayları piyasa 
işletmecisi tarafından yayımla-
nacak bir prosedüre bırakarak 
ileride küçük geliştirmelerin de 
yolunu açtı. 
Son olarak oluşan fark tutarı 
bundan yararlanan kesime pi-
yasadaki işlem miktarları öl-
çüsünde üleştirecek. Yani satış 
blok ve esnek tekliflerden do-
layı oluşan fark tutarı alıcılara, 
alış bloklardan ötürü oluşan 
fark tutarı ise satıcılara paylaş-
tırılacak. Yuvarlama farkları ise 
her iki tarafa da dağıtılacak.  
Yeni sistemin herkese hayırlar 
getirmesini temenni ederim.    

  Şekil 2. Satış blokları için yeni ve eski sistemler (yeşil kabul, kırmızı red)

Bilindiği üzere ideal durum, satış bloku için altı 

kabul ederken üstü reddetmektir ancak gerçek 

verilerle bu sonucu her zaman elde etmek 

matematiksel olarak mümkün değil

sistemde her ikisi de mümkün iken, yeni sistemde sorunun cevabı artık kabul edilmelidir 
olmuştur.  Böylece eski sistemde piyasa oyuncuları cevabın doğruluğu ya da yanlışlığı 
hakkında bilgi sahibi olamıyor iken artık cevabın doğruluğu piyasa oyuncuları tarafından da 
teyit edilebilecektir.  

Her ne kadar bu kural söz ile söylenmesi kolay olsa da matematiksel olarak problem 
zorluğu 150-200 mertebesinden 18000-22000 seviyesine çıkmaktadır. Diğer bir deyiş ile 
çözülmesi gereken problem yaklaşık 100 kat daha zordur. Ancak teknolojideki ilerlemeler ve 
akademik dünyada sunulan yeni çözüm teknikleri (bkz. Derinkuyu, Europen Journal of 
Operational Research, 2015) bunun yapılabilmesini artık olanaklı kılmıştır.  Ek olarak, yerli 
yazılım, eskisine nazaran 50 kat daha hassas sonuç üretebilmektedir.            

 
  
 

              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
        

  Şekil 2. Satış blokları için yeni ve eski sistemler (yeşil kabul, kırmızı red) 

 Esnek tekliflere baktığımızda benzer şekilde en büyük PTF’den daha düşük fiyatlı 
olanlara kabul garantisi verilmektedir. Bu sebep ile esneklerden kaynaklı fark tutarı da 
oluşabilir.  Diğer bir değişiklik ise esnek tekliflerin artık sadece en büyük PTF’nin olacağı 
saatte değil fiyatına uygun herhangi bir saatte kabul edilebileceği kuralıdır.  Optimizasyon 
modülü piyasa için hangi saatte daha fazla yarar oluştuğuna karar veriyor ise o saate 
yerleştirebilecektir.  Bu durumda esnek teklif verecek olanların verecekleri fiyata da dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

 Düzenleyici kuruluş, blok tekliflerin büyüklüğü ile esnek tekliflerin uzunluğuna, birbiri 
ile ilişkilerine ve teklif yönüne ilişkin teknik detayları Piyasa İşletmecisi tarafından 
yayımlanacak bir prosedüre bırakarak ileride küçük geliştirmelerin de yolunu açmıştır. 

 Son olarak oluşan fark tutarı bundan yararlanan kesime piyasadaki işlem miktarları 
ölçüsünde üleştirecektir. Yanı satış blok ve esnek tekliflerden dolayı oluşan fark tutarı alıcılara, 
alış bloklardan ötürü oluşan fark tutarı ise satıcılara üleştirilecektir. Yuvarlama farkları ise her 
iki tarafa da dağıtılacaktır.   

 Yeni sistemin herkese hayırlar getirmesini temenni ederim.     

Yeni Sistem Eski Sistem 

Ortalama PTF 
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▶ Bankacılar ‘tamam’ dedi,  sıra bürokraside HABER   
Z. Işık Adler

 �Türkiye’de enerji sektörü, son 7-8 yıldır 
gerek özelleştirme gerekse doğrudan ya-
tırımlarla rekor kırıyor aslında ‘kırıyordu’ 
demek daha doğru... Şu anda 74 bin MW’ı 
aşan toplam kurulu gücün çok önemli bir 
bölümü, bu yıllardaki yatırımlarla sağlan-
dı. Her yıl ortalama 6-7 milyar dolarında 
yatırım yapılan enerji sektörü için tehlike 
çanlarının çaldığını bugün herkes konuşu-
yor ancak biz Enerji Panorama’nın 2015 yılı 
Temmuz sayısında kapağımızda bu konuyu 
işlemiş ve basın olarak görevimizi yerine 
getirmiştik. O dönemde birçok ulusal gaze-
te de bu haber çalışmamıza yer vermişti. 
İtiraf etmeliyiz ki, Temmuz 2015’te bu ha-

beri yaparken görüşlerine başvurmak istediği-
miz sektör temsilcileri de bankacılar da ses-
sizliğini korumuştu. Bugün var olan sıkıntıların 
hem sektör hem de kamu tarafından açıkça 
dile getiriliyor olması sorunun çözülmediği 
gibi daha da kronikleştiğini gösteriyor. 

2008 yılında hızlanan özelleştirme ve yeni 
yatırımların toplamına baktığımızda 100 mil-
yar dolarlık bir rakama ulaşıldığını hatta bu 
rakamın üstüne çıkıldığını görüyoruz. Sadece 
elektrik dağıtım ihalelerinde ortaya çıkan ra-
kam, 13 milyar dolar düzeyindeydi. İlk ihale 
edilen şirketlerin bir kısmı borçlarını ödedi an-
cak önemli bir kısmının borç ödemeye devam 
ettiğini söyleyebiliriz. Dağıtım şirketlerinin EP-
DK’nın belirlediği miktarlarda her yıl yapmak 
zorunda olduğunu da dikkate alırsak sektörün 
borç stoğu her geçen gün artıyor. 

Peki, bir zamanlar parmakla gösterilen 
enerji sektörü bu duruma nasıl geldi?

  İlk sorun özel sektörün yatırım iştahını en-
gelleyememesi. Anımsayacaksınız uzun za-
mandır enerji sektörüne her yıl ortalama 5 
milyar dolar yatırım gerektiği belirtiliyordu. 
O zamanki verilerle doğru bir yaklaşımdı, 
çünkü Türkiye ekonomisi hızla büyüyor ha-
liyle de elektrik tüketimi artıyordu. Yapılan 
öngörüler büyümenin o zamanki gibi yüzde 
7-8’ler düzeyinde devam edeceğiydi. Hal 
böyle olunca da hem doğrudan yatırımlar 
için alınan lisanslara verilen bedeller yük-
seldi hem de özelleştirmelerde milyar do-
larlar havada uçuştu. 

Bankacılar ‘tamam’ dedi,  

sıra Bürokraside
Birkaç yıldır yaşadığı finansman sorunu artık 

gün yüzüne çıkan enerji sektörü için Ankara 
devreye girdi. Artan dolar kuru, düşen elektrik 

fiyatları nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan 
şirketlerin önerilerini dinleyen Enerji Bakanı 

Albayrak harekete geçerek bankacılarla 
bir araya geldi. Banka müdürlerinin de 

önerilerinin ardından BDDK, ‘kurtarma planı’nı 
hazırlamaya başladı. Gözler henüz ayrıntıları 

netleşmeyen çalışmanın içeriğinde… Ancak 
sektörün rahat bir nefes alması için sadece 

bankaların değil, enerji bürokrasisinin de 
kronikleşmiş sorunları çözmesi için harekete 

geçmesi gerekiyor…  



DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İŞİ DAHA ZOR
Deniz Yatırım analisti Sadrettin 

Bağcı, “Gerek bankalar gerek ener-

ji şirketleri durumun gidişatından 

rahatsız ki üst düzey yöneticiler-

den bu tür açıklama geliyor. Sorun 

kronikleşmeden çözüm üretilme-

ye çalışılması olumlu bir gelişme. 

Dağıtım fiyatlarının da gözden 

geçirilmesi gerekir diye düşünü-
yorum. Zira dağıtım şirketlerinin 
kredilerin yeniden yapılandırılma-
sı durumunda dahi pozitif bir nakit 
akımı yaratamama ihtimalleri var” 
yorumunu yaptı.

  Ancak üretimin önemli bir kısmının özel sektöre 
geçmesine karşın elektrik ve doğal gaz fiyatla-
rının hala devlet tarafından belirleniyor olması 
beklenen ‘serbest piyasa’yı oluşturamadı. Devlet 
tarafından baskılanan elektrik ve doğal gaz ta-
rifeleri, çapraz sübvansiyon uygulaması, karar 
alma süreçlerindeki gecikme özel sektörü devlete 
bağımlı hale getirdi. 

  İkinci sorun ise döviz özellikle de dolar kurunda 
başlayan ve bugün bile durdurulamayan yükse-
liş... Lisans ve özelleştirmelerde gereği gibi yapıl-
mayan fizibiliteler nedeniyle yüksek fiyatlar veren 
özel sektör, asıl büyük darbeyi dolar kuru nede-
niyle yedi. Bir örnekle açıklayalım: 2008’de Baş-
kent Elektrik Dağıtım AŞ’nin devriyle başlayan ve 
2013’te Toroslar’ın devriyle tamamlanan süreç, 
önemli bir özelleştirme başarısı olarak öne çık-
tı. Bu özelleştirmelerden Hazine’nin kasasına 12 
milyar 744 milyon dolar girdi. İhaleleri kazanan 
şirketler, bu kadar büyük ödemeleri özkaynak-
larından yapamayacakları için borçlandılar. Bazı 
şirketlerin dağıtım bölgesini devraldığı dönemde 
dolar kurunun 1.5 TL dolayında olduğu dikkate 
alındığında, şirketlerin artan dolar kuru nedeniyle 
karşı karşıya olduğu vahim tablo net olarak or-
taya çıkıyor. Üreticiler de sıkıntı yaşıyor. Çünkü 
yatırımlarda kullanılan makine teçhizatının yüzde 
70’e ulaşan kısmı dövizle temin ediliyor. 

  Ancak sektöre en büyük darbeyi gerileyen elekt-
rik fiyatları vurdu. PMUM’da elektrik fiyatları, iki 
yıla yakın bir zamandır düşüyor. 2009 yılı Aralık 
ayında 13,785 krş/kWh olan Sistem Marjinal Fi-
yatı, Mayıs 2015 ortalaması 11,301 krş/kWh oldu. 
Haziran ayında ise belirlenen ortalama fiyat 13 
kuruş civarında. Geçen yıla göre bir miktar artış 
olsa da hala beklentilerin altında. Peki bu süreçte 
dolar kurunun nerede olduğuna bakalım. Aralık 
2009 sonunda döviz kurunun 1,49 TL/dolarken 
Mayıs 2015 sonunda 2,66 TL/dolara çıktı. Habe-
rin yazıldığı saatlerde ise 2.95 TL düzeyindeydi. 
Bu rakamlar göz önüne alındığında dolar/cent 
bazında fiyatlar 9,22 cent/ kWh’ten 4 cent/kWh 
düzeyine düşmüş durumda. 
Yukarıda özetlediğimiz manzara ister istemez 

kulislerde, bazı şirketlerin iflas tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunun konuşulmasına yol açtı. Geçen 
yıldan bu yana özel sektör, kamunun kapısını çala-
rak var olan durumu ortaya koydu. 

Bakan Albayrak konuya el attı
Başta elektrik dağıtım sektörü olmak üzere, sek-

törün tüm bileşenleri hazırladıkları raporlarla Ener-
ji Bakanlığı’nın yolunu tuttu. Kasım ayında göreve 
başlayan Enerji Bakanı Berat Albayrak’la sık sık bir 
araya gelen oyuncular, var olan durumu ayrıntıla-
rıyla anlatıp çözüm önerilerini de sundular. Geçmiş 
sayılarımızda bu önerileri de sizlerle ayrıntılı olarak 

YABANcI SERMAYE  
GİRİŞİ DE AZALDI

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ulusla-

rarası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni”, yabancı 

sermaye tarafında da sorun olduğunu gösteriyor. 

Ocak-Mart 2016 döneminde ülkeye giren yabancı 

sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre, yüz-

de 52.6 düşüşle 2 milyar 6 milyon dolar oldu. Yatı-

rım girişi geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 236 

milyon dolar düzeyindeydi.

Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde 

yer alan sermaye girişi ise bu yıl toplam 1 milyar 

28 milyon dolara ulaştı. Ocak-Mart dönemindeki 

uluslararası doğrudan yatırım girişinin 277 milyon 

doları imalat sanayi sektöründen, 217 milyon dola-

rı enerji sektöründen kaynaklandı. Söz konusu dö-

nemdeki nakit sermaye girişinin yüzde 78.3’ü AB 

ülkeleri kaynaklı oldu. 2015 yılının aynı döneminde 

ise enerjiye yapılan doğrudan yatırım tutarı 1.107 

milyon dolardı. 
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paylaşmıştık. Bankalarla kredi yapılandırmasının da 
istendiği bu öneriler arasında devletin yapacağı çok 
sayıda düzenleme de var. Bu düzenlemeler için he-
nüz bir adım atılmış değil ancak Bakan Albayrak, ilk 
olarak bankalarla buluşmaya karar verdi. Zira, 64 ve 
65’inci hükümetlerin programında yerli kaynaklara 
yatırım yapılması konusu var ki, bu da milyar dolar-
lık rakamlara tekabül ediyor. 

Nisan ayında İstanbul’da banka genel müdürle-
riyle buluşan Albayrak, enerji kredilerinde yeniden 
yapılandırma için kolaylık istedi. Kulislerden sızan 
bilgilere göre, banka genel müdürleri de Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), sek-
töre ilişkin kredi yapılandırmalarında kolaylık sağ-
layıp, ek bir risk unsuru saymaktan muaf tutmasını, 

Sektörün SOS verdiğinin bir diğer göstergesi ise enerji sektöründeki 
şirketlerin takipteki krediler oranının da yüksek seyretmesi... Verilere 
göre elektrik, gaz ve su kaynakları ile ilgili faaliyette bulunan şirketlerin 
takipteki kredilerinin toplam kredilerine oranı 2016 yılının Ocak ayında 
yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Son 8 aydır dalgalı seyreden sektörün 
takipteki kredileri oranı bu dönemde yüzde 63,4’lere kadar çıktı



İTHAL KÖMÜR VE 
DOĞAL GAZDA LİSANS 

VERİLMESİN
Nihat Özdemir
ELDER Başkanı
Enerji Bakanlığı’na en kapsamlı 
dosyayı sunan ELDER Başkanı 
Nihat Özdemir, yaptığı açıklama-
da, arz fazlalığı ve düşük fiyatlar 
nedeniyle enerjiye yatırım ya-
panların genel olarak moralleri-
nin iyi olmadığını söyledi. “Hem 
enerji fiyatları hem de arz fazla-
sından dolayı beş yıl önce ban-
kalarımızın en iyi baktıkları ve 
finanse ettikleri enerjide bugün 
durum öyle değil. Bu durum, ya-
tırımların durmasına neden ola-
cak” diyen Özdemir, EPDK’nın 

bir süre lisans vermemesi öne-
risinde bulundu. Özdemir, “Rüz-
gara, güneşe, yerli kömüre des-
tekler devam ederken, doğal gaz 
ve ithal kömürde yeni yatırıma 
hiçbir zaman izin verilmemesi 
gerekiyor” dedi.

sın toplantısında 2005’ten bu yana yak-
laşık 75 milyarlık enerji yatırımı için 60 
milyar dolarlık kredi kullanıldığını ifade 
etmişti.  Enerji gibi yatırımlarda kulla-
nılan kredilerin uzun vadeli olduğunu 
düşünürsek bu miktarın yarısından 
fazlasının ödenmediğini söyleyebiliriz. 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 
21 bankanın verisinden oluşan 2015 
yılı Aralık ayı proje finansmanı istatis-
tiklerine göre ise kullandırılan kredile-
rin yüzde 52’si enerji, yüzde 12’si altya-
pı, yüzde 13’ü gayrimenkul sektörüne 
ait. Diğer sektörlerin toplam içindeki 
payı yüzde 23. Mevduat bankalarıy-
la kalkınma ve yatırım bankalarından 
alınan verilere göre, Haziran 2015 iti-
barıyla 186 milyar TL (69 milyar dolar) 
olan proje finansmanı kredileri risk 
bakiyesi, Aralık 2015 tarihinde yüzde 
12’lik artışla 208 milyar TL’ye (71 mil-
yar dolara) yükseldi.

KURULUŞLAR

2015 YILI SONU 30 NİSAN 2016 SONU İTİBARİYLE

KURULU 
GÜÇ

KATKI
SANTRAL 

SAYISI
KURULU GÜÇ KATKI

SANTRAL 
SAYISI

MW % ADET MW % ADET

EÜAŞ + EÜAŞ’A BAĞLI ORTAKLIK SANT. 20,322.6 27.8 77.0 19,996.5 26.8 75

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR 946.2 1.3 60 1,272.2 1.7 62

YAP İŞLET SANTRALLARI 6,101.8 8.3 5 6,101.8 8.2 5

YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI 2,309.3 3.2 17 2,309.3 3.1 17

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 43,129.8 59.0 954 44,442.5 59.6 975

OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI 26.4 0.0 5 26.4 0.0 5

LİSANSSIZ SANTRALLERİ 310.7 0.4 396 478.0 0.6 599

TOPLAM 73,146.7 100.0 1,514 74,626.7 100.0 1,738

YAKIT CİNSLERİ

2015 YILI SONU
30 NİSAN 2016  

SONU İTİBARİYLE

KURULU 

GÜÇ
KATKI

SANTRAL 

SAYISI

KURULU 

GÜÇ
KATKI

SANTRAL 

SAYISI

MW % ADET MW % ADET

FUEL-OİL + NAFTA + MOTORİN 446.0 0.6 17 446.0 0.6 17

YERLİ KÖMÜR(TAŞ KÖMÜRÜ + LİNYİT + ASFALTİT) 9,418.4 12.9 29 9,848.4 13.2 30

İTHAL KÖMÜR 6,064.2 8.3 8 6,064.2 8.1 9

DOĞALGAZ + LNG 21,222.1 29.0 233 21,555.5 28.9 240

YENİLEN.+ATIK+ATIKISI+PİROLİTİK YAĞ 344.7 0.5 69 385.0 0.5 70

ÇOK YAKITLILAR KATI+SIVI 667.1 0.9 23 667.1 0.9 23

ÇOK YAKITLILAR SIVI+D.GAZ 3,684.0 5.0 46 3,684.0 4.9 46

JEOTERMAL 623.9 0.9 21 647.9 0.9 22

HİDROLİK BARAJLI 19,077.2 26.1 109 19,382.2 26.0 113

HİDROLİK AKARSU 6,790.6 9.3 451 6,820.8 9.1 453

RÜZGAR 4,498.4 6.1 113 4,648.1 6.2 117

TERMİK (LİSANSSIZ) 56.5 0.1 24 59.7 0.1 27

RÜZGAR (LİSANSSIZ) 4.8 0.0 9 8.0 0.0 15

GÜNEŞ (LİSANSSIZ) 248.8 0.3 362 409.7 0.5 556

TOPLAM 73,146.7 100.0 1,514 74,626.7 100.0 1,738
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dolayısıyla yeniden yapılandırma nedeniyle banka 
rasyolarının bozulmaması talebinde bulundu. 

BDDK da devreye girdi
Daha sonra yaşanan gelişmeler gösteriyor ki, Al-

bayrak ile bankacılar arasında yapılan görüşmeler-
de anlaşma sağlanmış. Çünkü BDDK, bu toplantıdan 
bir süre sonra enerji şirketlerinin artan kredi yükle-
rinin kolaylaştırılması konusunda çalışmaya başla-
dığını açıkladı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumu (BBDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Enerji 
şirketlerinden borçlarına yönelik bir talep var, çalış-
ma yapıyoruz” dedi. Ankara kulislerinde çalışmanın 
bu yıl içinde tamamlanacağı konuşuluyor. 

Toplam borç ne kadar?
Bu konuda farklı rakamlar telaffuz ediliyor an-

cak tahminler, borç yükünün 50 milyar doları aştığı 
yönünde. Sektörün önemli oyuncularından Sabancı 
Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen’in bir-
kaç ay önce yaptığı bir açıklamayla bu rakamı teyit 
etmek mümkün. Mehmet Göçmen, Enerjisa’nın ba-

TÜREB BAŞKANI MUSTAFA SERDAR 

ATASEVEN
Rüzgar iyi durum-
da ama yatırımlar 
azalıyor
“Gerek kur artışı gerek-

se sanayi üretimindeki 

azalmadan dolayı şu 

anda fiyatlar düşük. 

Bankaların tahmin etti-

ği fiyattan daha aşağıda 

fiyat var. Fakat geçici bir 

durum. Sanayi üretimi 

arttığında elektrik fiyat-

ları yükselecektir. Yeni-

lenebilir enerjide destek 

mekanizması olduğu 

için yatırımlar fazla etki-

lenmiyor. Destekler bu 

tür dönemlerde gerekli 

oluyor zaten. 

Yaptığımız organizas-

yonlarda, kongrelerde 

görüyoruz ki ülkemizde 

rüzgara yerli ve yabancı 

yatırımcıların ilgisi bü-

yük. 2015 yılında alınan 

başvurularda talebin ne 

kadar çok olduğunu bir 

kez daha gördük. 

Bugüne kadar yapılan 

yatırımlar, 2007 yılında 

alınan müracaatların 

2011 yılında lisanslandı-

rılmasından ve mevcut 

yatırımlardaki kapasite 

artışlarından dolayı olu-

şan yatırımlardı. 2015 

yılına baktığımızda pro-

je stoğunun azaldığını 

görüyoruz. 9 bin 700 

MW’lık lisans almış pro-

je gözüküyor olsa da 5 

bin MW kurulu güç ve 

1.000 MW inşaa halinde 

olan yatırımların oldu-

ğunu düşündüğümüzde, 

kalan 3 bin 500 MW’lık 

proje çeşitli nedenlerle 

yapılamıyor.”



 KONUK YAZAR   
İbrahim Halil Kılıç
 İTÜ Enerji Enstitüsü*
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üzere farklı teşvik mekanizmalarını uygulanarak 
YEK’lerden üretilen elektriğin payını arttırılması he-
deflenen ülkemizde bu kapsamda feed-in tariff diye 
adlandırılan sabit fiyatlı alım garantili teşvik sistemi 
kullanılıyor. 

Yerli kompenanta ek teşvik veriliyor
“Çevreyle uyumlu” elektrik üretimini teşvik etmek 

amacıyla 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı “Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ile ilk adım atılarak 
teknolojiden bağımsız olarak 55 Euro/MWh’lik alım 
garantisi verildi ve 2011 yılı sonundan itibaren bu 
teşvik uygulaması işletmede 7 yılını tamamlayan YEK 
santralları için sona ereceği belirtildi. Alım 
garantisi verilen teşvik fiyatında, tek-
noloji maliyeti ve ekonomik ömrü farklı 
olan YEK’lerin olması sebebi ile 2010 
yılı sonunda kanunda değişiklik ya-
pılarak farklı YEK’lerin teknoloji 
maliyeti göz önünde bulundurul-
du. Konuya rüzgar enerjisi öze-
linde bakacak olursak kanun 
değişikliği ile birlikte 55 Euro/
MWh’lik teşvik 73 dolar/MWh’e, 
uygulanma süresi de 7 yıl-
dan 10 yıla çıkarıldı. 2020 
yılı sonuna kadar işletmeye 
girecek olan rüzgar enerjisi 
santralları için 10 yıl boyunca 
73 dolar/MWh’lik alım garanti-
si veriliyor ve santral inşasında 
kullanılan belirli komponentlerin 
yerli olması durumunda alım garantisi-
ne ek teşvikler ekleniyor. 

Ülkemizde kullanılan FiT mekanizmasının politi-
ka yapıcılar ve yatırımcılar açısından farklı avantaj-
ları bulunuyor. Politika yapıcılar açısından bakacak 
olursak, yenilenebilir enerji kaynaklarının hedefle-
nen, kabul edilebilir bir seviyeye ulaşmasına katkı 
sağlayacak etkili bir yöntem ve hızlı sonuç almak 
mümkün. Yatırımcılar açısından da ekonomik ömrü-
nün ilk 10 yılda sürdürülebilir bir gelir akışı sağlıyor. 

FiT mekanizmasının dezavantajları da var 
Mekanizmanın en büyük dezavantajı teşviğin 

yabancı para birimi cinsinden verilmesi. Ülkemizin 
arz güvenliği çerçevesinde baz yük görevi gören 

doğal gaz santrallarının yakıtı, bazı ülkeler tarafın-
dan politika aracı olarak kullanılırken yenilenebilir 
enerji kaynakları için verilen teşviğin yabancı para 
birimi cinsinden olması da Türkiye elektrik piyasa-
sı için kırılgan bir parametre daha oluşturuyor. Yurt 
içinde ve/veya yurt dışındaki gelişmelerden etkile-
nen yabancı para birim,i YEK yatırımcıları için bek-
lenen nakit akışında değişikliğe yol açabiliyor. (YEK 
için kullanılan teknolojinin ithal edildiğini bu sebeple 
aynı para biriminden borçlanmanın gerekli olduğu 
yorumlarının yapılacağını düşünüyorum. Fakat YEK 
yatırımı olsun, kömür, doğal gaz yatırımları olsun 
Türk Lirası cinsinden yüksek miktarlarda borç ver-
meyi kabul eden finansman kuruluşu kaldı mı?) 

FiT sisteminden faydalanan tüm ya-
tırımcıların gelecekteki nakit akışlarının 
kur farkından etkilenmemesi sebebiyle 

hedging yaptığını düşünelim. Aynı za-
manda Amerikan Merkez Bankası 

Fed’in beklenenin üzerin-
de bir faiz artışı yaptığı-
nı, bu sebeple dolar kuru 
paritesinin bir anda 3 TL/
dolar seviyesinden 4 TL/
dolar seviyesine yükseldi-
ğini düşünelim. 73 dolar/
MWh’lik bir alım garan-
tisinden faydalanan YEK 
yatırımcıları açısından 73 

TL/MWh’lik beklenmeyen 
bir gelir durumu ortaya 

çıkıyor. Grafik 1’de rüzgar 
enerjisi için verilen teşvik fiyatı ile 

(73 dolar/MWh) spot elektrik fiyatlarının karşılaştı-
rılması gösteriliyor. 2015 yılında belirgin şekilde or-
taya çıkan fark, sürdürülebilir elektrik piyasasındaki 
dinamikleri etkiliyor. 

Teşvik fiyatının sabit uygulanması
31 Aralık 2020 tarihinde işletmeye giren bir ye-

nilenebilir enerji santralı, 2030 yılına kadar kanunda 
belirtilen teşvik fiyatından faydalanabiliyor. Yenile-
nebilir enerji alanında teknolojinin sürekli geliştiği, 
know-how’ın gelişmiş ülkelerden iş gücü maliyeti 
düşük gelişmekte olan ülkelere transfer olduğu bir 
dönemde, 2030 yılına kadar YEK teknoloji maliyetle-
rinde bir düşüş veya teknik anlamda verimlilik artışı 
yatırım maliyetlerini düşürebilir. 2011 yılında 6094 

4 Ocak 1880 yılında New York Herald’ın Tho-
mas Edison ile yaptığı röportajda çarpıcı bir 
ifade vardı. Thomas Edison, “Elektriği o ka-
dar ucuz hale getireceğiz ki sadece zengin-

ler mum yakacak” (After the electric light goes into 
general use none but the extravagant will burn tal-
low candles”) diyordu. Bu ifade, 1914 yılında ABD’de-
ki enerji şirketleri tarafından yorumlanarak reklam 
amaçlı olarak kullanılmıştı. Günümüzde 1.2 milyar 
insanın elektriğe ulaşımı olmadığı düşünülürse, 
“elektrik” Thomas Edison’un 1880 yılında ifade ettiği 
dönem dahil hiçbir zaman ucuz olmadı. 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda (EPK) 
belirtildiği üzere, ülkemizde elektriğin sadece ucuz 
olması değil, aynı zamanda yeterli, kaliteli, sürekli ve 
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulması hedefleniyor. Kanunda belirtilen özellik-
lere göre “elektrik” temin etmek bir anda mümkün 
olmamakla birlikte bu alanda önemli adımlar atıldı 
ve atılmaya devam ediliyor. Küresel anlamda artan 
çevre ve iklim farkındalığı kapsamında ülkemizde 
de “çevreyle uyumlu” elektrik üretiminin yaygınlaş-
ması için yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) 
elektrik üretimi teşvik ediliyor. İlk yazıda belirtildiği 

Yenilenebilir enerji kaynakları  
destekleme mekanizmaları-2

“Enerji yönetiminin gündeminde olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı için çeşitli teşvik yöntemleri 
var. Ancak teşviklerin önemli bir kısmının yabancı para 
cinsinden verilmesi nedeniyle üreticiler, nakit akışlarını 
hesaplayamama sorunu yaşıyor. Bu uygulamaya devam 
edilecekse riskleri minimize etmek için önlemler alınmalı...”

* Yazarın kendi görüşleri olup çalıştığı kurumun görüşünü yansıtmamaktadır.
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Esen Erkan

Garanti Bankası tarafından hazırlanan ve 
2016-2026 elektrik sektörü projeksiyonla-
rına yer veren “2016 Elektrik Sektör Rapo-
ru”na göre; küresel krizden sonra ortala-

ma talepteki büyümenin yüzde 6,9’dan yüzde 5,1’e 
gerilediğini ve son dört yılın ortalamasının daha da 
azalarak yüzde 3,6’ya düştü. Türkiye’de büyümeye 
yön veren unsurların yüksek düzeyden orta düzey-
de büyüme aşamasına doğru ilerlediğini gösteren 
raporun 10 yıllık büyüme ortalaması ise yüzde 5. 
Önümüzdeki 10 yıllık dönemde ise ortalama büyüme 
hızının yüzde 4,7 oranında olacağı tahmin ediliyor.

Arz, talepten daha hızlı büyümeye devam 
ediyor

Türkiye’nin kurulu gücü 2002-2015 yılları arasın-

da iki katından daha fazla artış göstererek 41 GW’a 
yükseldi. Bu 41 GW’lık büyümenin nedeni, büyük 
ölçüde doğal gaz yatırımlarına ve hidro yatırımlara 
bağlanırken yatırımların yüzde 37’sini doğal gaz, 
yüzde 34’ünü hidro ve yüzde 20’sini kömür kaynaklı 
tesisler oluşturuyor.

Özelleştirmeler de dâhil olmak üzere, elektrik 
üretim sektörüne yapılan toplam yatırım miktarı 70 
milyar dolar. Alınan toplam finansmanın 50 milyar 
dolara ulaştığını belirten çalışma, bunun 41 milyar 
dolarlık kısmının Türkiye menşeli bankalardan; 9 
milyar dolarlık bölümünün ise yabancı bankalardan 
sağlandığını açıklıyor. 

2009’daki küresel kriz sonrası dönemde, arzda-

sayılı Kanun ile belirlenen teşvik fiyatlarının, 2030 
yılına kadar uygulanacak şekilde planlanmış olması 
ilerleyen yıllarda bu alanda değişiklik yapılma ihti-
maline açık kapı bırakıyor. 

Neler yapılabilir?
 � Sabit fiyatlı alım garantisine ek olarak farklı teş-
vik mekanizmaları da uygulamaya konulabilir. 
Örneğin: İhale sistemi ile YEK yatırımcıları kapa-
site hakkı için serbest piyasada rekabet edebilir. 

 � Serbest piyasada arz-talep ile belirlenen spot 
elektrik fiyatlarının üzerine ek teşvik verilebilir. 
(Premium Mekanizması) Premium mekanizması, 
sabit (Fixed Premium), dinamik olarak (Floating 
Premium) veya alt ve üst limit belirlenerek (Pre-
mium with Cap and Floor) uygulanabilir. 

 � Teşvik mekanizmasının dolar cinsinden uygu-
lanmasına devam edilmesi söz konusu ise yurt 
içinde ve/veya yurt dışındaki gelişmelerden etki-
lenecek dolar paritesi için EPİAŞ bünyesinde bir 
hedging sistemi uygulamaya konulabilir. Hedging 
sistemi ile yabancı para birimindeki volatiliteden 
piyasa oyuncularına etkisi minimize edilebilir. 
EPİAŞ’ın en önemli hissedarlarından olan Borsa 
İstanbul’dan bu konuda destek alınabilir. 

 � Sabit fiyatlı alım teşviği her yıl dinamik olarak be-

lirlenebilir. Teşvik fiyatının yıl bazında arttırılma-
sı ve azaltılması “yenilenebilir enerji endeksi”ne 
bağlı olarak hesaplanabilir. Bu endeks içerisin-
de dinamik teknoloji maliyeti, işletme ve bakım 
maliyetleri, emtia fiyatları yer alabilir. Alanında 
uzman bağımsız kurumlar tarafından bu endeks 
değeri her yıl hesaplanarak teşvik fiyatı piyasa 
dinamikleri yansıtacak şekilde belirlenebilir.

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynakları ül-
kemizin arz güvenliği çerçevesinde öz kaynak du-
rumunda olup, desteklenmesi su götürmez bir ger-
çektir. Sürdürülebilir bir yatırım ortamı için destek 
mekanizmalarının istikrarlı bir şekilde planlanması, 
piyasa koşullarını uzun vadeli yansıtacak şekilde 
ortaya konması yatırımcılar açısından regülasyon 
riskinin minimize edildiği güvenilir bir piyasa ortamı 
oluşturacaktır.

  Grafik 1: 73 $/MWh’lik Teşvik Fiyatı İle Spot Elektrik 
Fiyatlarının Karşılaştırılması

Yenilenebilir enerji projeleri  
daha kolay finansman alıyor

Garanti Bankası tarafından hazırlanan “2016 Elektrik Sektör Raporu”na göre, 
banka bilançolarının büyük bir kısmı enerji projelerinden oluşuyor. Elektrik 
üretim sektörüne yapılan toplam yatırım miktarı 70 milyar dolara ulaşırken 
bankalardan alınan toplam finansman ise 50 milyar dolar. Finansman ihtiyacı 
olan projelerin yüzde 70’i, yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. Rapor, 
tarife garantisi ve mevcut fonlar nedeniyle yenilenebilir enerji projelerinin 
kolaylıkla finansman almayı sürdüreceğini belirtiyor
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ki büyümenin talepteki büyümeyi 
geçtiği ve bunun da piyasalarda 
kapasite fazlası oluşmasına ne-
den olduğu görülürken kurulu 
güçteki büyümenin 2019’a kadar 
güçlü bir şekilde devam etmesi 
bekleniyor. 2016-2018 dönemin-
de 18,5 GW yeni kapasitenin dev-
reye gireceği, kurulu gücün 28 GW 
artarak 2026 yılına kadar 102 GW 
olacağı tahmin ediliyor.

Termik projelerinin tümünün 
yapılandırılması risk taşıyor

Türkiye’deki bankaların proje 
finans portfolyolarının yüzde 50 
ila 75 arasındaki rakamı, büyük 
bir bölümü enerji projelerinden 
oluşuyor. Rapordaki verilere göre, 
termik projelerinin tümünün ya-
pılandırılması halinde, bankala-
rın en az yüzde 4 oranında ilave 
provizyon ayırmaları gerekiyor 
ve bu da 2,6 milyar TL’ye tekabül 

edebilir. Rapor, böyle bir durumda 
finans çevrelerinin tümüyle zarar 
göreceğini ve çok ciddi riskler or-
taya çıkabileceğinin altını çiziyor.

Gelecekteki projelerin 
yüzde 70’i yerel kaynaklara 
dayanacak

Türkiye elektrik kapasitesi-
nin ilerleyen yıllarda çoğunlukla 
yerel kaynaklara dayanacağını 
öngören rapor, 6 bin 100MW’lık 
devreden çıkarma dikkate alındı-
ğında, 2026’ya kadar net kapasite 
artışını 28 bin 500 MW olarak he-
saplıyor. Ayrıca, linyit kömürüyle 
çalışan santralların rehabilitasyo-
nu 3 bin MW civarı gizli kapasite 
artışıyla sonuçlanıyor.

2015 yılında, 860 MW’lık eski 
doğal gaz & fuel-oil santralının 
devreden çıkarıldığını belirten 
çalışmaya göre, ilerleyen yıllarda 
yerel kaynakları kullanan projeler, 

PETROL: UZUN 
VADELİ TAHMİN VARİL 
BAŞINA 50-80 DOLAR 

Düşük petrol fiyatları talep artışını 
tetikliyor; yüzde 1,8’lik büyüme 3 
yılın en yüksek rakamı durumun-
da.

  Arz halen daha hızlı büyüyor. 
Ortalama stok artışı 2015 yılında 
günlük 1 milyondan 2 milyon va-
rile çıktı.

  Arz fazlasını sınırlı tutmaya 
yönelik çabalar sürüyor. Stokların 
günlük 1,75 milyon varil artacağı 
tahmin ediliyor. 

  Petrol fiyatlarında varil başı 
30-35 dolar dolaylarında dalga-
lanmalar var.

  Bazı analistler kısa vadede va-
ril başı 20-25 dolar aralığı beklen-
tisinde.

DOĞAL GAZ: UZUN 
VADELİ TAHMİN 25-

35$c/M3
Avrupa’da spot gaz fiyatları 2015 
yılında yüzde 15 düşüş gösterdi. 
(2014 yılında düşüş yüzde 25’ti)
Kömürün düşük maliyetleri, ye-
nilenebilir enerjinin çıkışı ve ılı-
man hava nedeniyle Avrupa, tüm 
dünyanın sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) fazlası için atık sahası hali-
ne geliyor. 
BOTAŞ düşen petrol fiyatlarından 
memnun ve TL cinsinden fiyatları 
muhafaza etmiş durumda. (80kr/
m3).
Doğal gaz maliyetlerindeki yüzde 
35’lik azalma TL’nin yüzde 27 de-
ğer kaybını dengelemek için fazla-
sıyla yeterli olacak.

gelecekteki projelerin yaklaşık yüzde 70’ini oluştura-
cak ve yaklaşık 25 bin MW değere ulaşacak. Devre-
ye girecek ve hâlihazırda finanse edilmiş olan doğal 
gaz projeleri 5 bin 151 MW değerinde.

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 50’yi 
geçecek

Özellikle, yenilenebilir enerji yatırımlarının fi-
nansmana hâkim olacağının altını çizen rapor, ge-
lecek 34 bin 600 MW’lık kapasitenin neredeyse ya-
rısının finansman garantisinin alınmış olduğunu ve 
yaklaşık 18 bin MW’lık kapasitenin ise finansman 

ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Finansman ihtiya-
cı duyan projelerin yüzde 70’i yani yaklaşık olarak 
12 bin 500 MW’ı yenilenebilir enerji projelerinden 
oluşuyor. Bankanın analizlerine göre, yenilenebilir 
enerji projeleri sağlam para biriminde (hard curren-
cy) tarife garantisi ve mevcut fonlar nedeniyle kolay-
lıkla finansman almayı sürdürecek.

Elektrik fiyatları, düşüş eğilimini sürdürecek
Rapor, elektrik fiyatlarının fazladan kapasite ve 

düşük emtia fiyatları nedeniyle düşmeye devam 
edeceğini öngörüyor.

KÖMÜR: UZUN 
VADELİ TAHMİN  

40-70$/TON
2015’te Çin’de elektrik talebinde 
yaşanan azalma ve yenilenebilir 
enerjinin beraberinde getirdiği 
çeşitlilik nedeniyle, kömür tü-
ketimi yüzde 5 azaldı ve kömür 
ithalatı yüzde 35 düştü. 
Kombine Çevrim ve Gaz Türbin 
Santralları (CCGTs) ABD’de kö-
mürün yerine almaya devam 
ediyor ve kömürden elde edilen 
üretim yüzde 15 oranında azaldı.
ABD ve Avustralya’daki arz faz-
lası ve Asya’da talebin beklenen-
den düşük olması kömür fiyatla-
rını aşağı çekmeye devam ediyor 
ve kömür fiyatları ton başı 45 
doların altında seyrediyor.

 �  Temel senaryo 2016-2026 ort. Elektrik fiyatı: 5,29 $c/kwh
 �  Kötümser Senaryo 2016-2026 ort. Elektrik fiyatı: 4,82 $c/kwh
 �  İyimser Senaryo 2016-2026 ort. Elektrik fiyatı: 6,40 $c/kwh



Çin’in 13’üncü Beş Yıllık Planı:  
enerji devrimini derinleştirmek

Beş yıllık hedeflerini sıralarken, 

birim başına su tüketiminde 

yüzde 23 ve enerji tüketiminde 

yüzde 15 ve karbondioksit 

salınımında ise yüzde 18 azalmalar 

gerçekleştireceklerini vurgulayan 

Çin Başbakanı, orman yüzölçümü 

oranının yüzde 23 oranında 

genişletileceğini söyledi

Sağlıklı ekonomik bir kalkınmanın, güçlü 
ve temiz bir enerji tedariki olmadan 
sağlanamayacağı bir gerçek. Günlerce 
medyada ve akademide kendine yer 
bulan ve popüler bir konu haline getirilen 
“13. Beş-Yıllık Planı”nda, Çin’in başta 
gelen planlamacıları ülkenin büyümesini 
hızlandırmak için enerji devrimi fikrini 
öne sürüyor. Peki “Enerji devrimini 
derinleştirmek” olarak ifade edilen bu 
planlar ne anlama geliyor?
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bölgeler, bu sorunla farklı yönlendirmelerle başa 
çıkacak. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, Yangtze nehri 
deltası, Pearl nehri deltası, başka bir değişle, genel 
olarak Doğu Çin, gelecek yıllarda kömür tüketimini 
azaltacak. Çin’in daha az gelişmiş orta ve doğu böl-
geleri ise artan talebi kontrol etmek için tedbirler 
alacak. 2020’ye kadar Çin’in, birincil enerji kaynağı 
olarak, kömür bağımlılığı yüzde 64’ten 62’nin altına 
düşürülecek.

Doğal gaz tüketimi artırılacak
Kömürü en yoğun kullanan ülkelerden Çin, ikame 

planı temiz enerji kullanımına yönelmekten geçiyor. 
Örneğin; Doğal gaz, küresel enerji tüketiminin çey-
reğine tekabül etmekte fakat Çin’de bu oran sadece 
yüzde 5. Yeni hedeflere göre, Çin üretimini hızlandı-
racak ve doğal gaz ithalatını artıracak. Yalnızca Yun-
nan iline doğal gaz taşınması için 8 tane boru hattı 
döşeyecek, tüketim 3.2’den 4 milyar metre küpe çı-
karılacak.

Çin, hidrogüç kapasitesini 60 milyon kilovata 
kadar artıracak, başka bir deyişle Three Gorges ba-
rajının 2.7 kat büyüklüğüne çıkaracak. Nükleer güç 
santralları da Çin’in enerji talebini karşılamakta 
daha büyük rol oynayacak. Sahil bölgelerinde top-
lam kapasitesi 30 milyon kilovat olan yeni santrallar 
inşaat halinde, bu miktar, şu an ülkenin operasyonel 
kapasitesinden daha fazla. 2020’ye kadar rüzgar ve 
güneş gücü de ekleyerek birincil enerji tüketiminde 
yakıt dışı enerjiyi yüzde 15’e çıkartacak.

Sadece temiz değil; aynı zamanda akıllı enerji 
hedeflerine yönelen Çin’in 13. Beş Yıllık Planı, akıllı 
enerji sistemi çağrısında da bulunuyor. Ortak bir ağ 

üretimi, tüketimi, depolamayı ve taşımayı koordine 
edecek. Örneğin; akılı mikro ağlar, çatı üstü güneş 
enerjisi panelleri veya rüzgar enerjisi jeneratörlerin-
den elde edilen fazla enerjiyi ihtiyaç duyanlara sat-
ma imkanı tanıyacak. 

İklim hedeflerine ulaşmada yardımcı olabilir
13. Beş Yıllık Plan, sadece küresel kalkınma mo-

dellerini şekillendirmeyecek, aynı zamanda çevrenin 
kaderini de belirleyecek. Chatham House tarafından 
yapılan değerlendirmeye göre; Çin’in yeni planının 
odağının büyük bir kısmı önümüzdeki beş yıl için 
merkezi ve entegre ekonomik yol haritası olacak. 
Tahmin edilen büyüme yüzde 6.5, bu da Çin’in yakın 
tarihindeki en düşük oran.  Bu, Çin’in “yeni normal” 
olarak atfedilen, başkan Xi Jinping yönetiminin ya-
vaşlayan ekonomide daha yüksek kalitede büyüme 
amacını yansıtıyor. 

Fakat bu büyüme hedefi, bir vaat olmaktan zi-
yade bir tahmin. Jinping’in bir başka imza kavramı 
olan, çevrenin korunması için çeşitli yaklaşımlara 
gönderme yapan “ekolojik medeniyet” vurgusu ise 
çarpıcı. Buna ek olarak yenilik ve “yeşil kalkınma”, 
“ılımlı bir refah toplumu” yaratma hedeflerine de 
odaklanarak Çin, “Ülkenin gelecekteki refah strate-
jisi birçok açıdan çevreye maliyetli olacak kalkınma 
modellerinden uzaklaşacağız” mesajı verdi. 

Dikey yönetim sistemi desteklenecek
Çevre kanunlarının yerel seviyede uygulanmasın-

da karşılaşılan yapısal engelleri aşmak için ve kanun-
lar arasında 10’u çevre ve doğal kaynaklarla ilgili olan 
13 bağlayıcı hedefe ulaşmak için plan, “dikey yönetim 
sistemini” desteklemekte. Planda Çin, 2020’ye kadar 

 �Çin’in 2016-2020 arası sosyal kalkınması ve 
ekonomik reformlarının belirlenmesi amacıyla 
başkent Pekin’de 13. Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nı toplantıları düzenlendi ve oldukça ilgi gören 
animasyon kliplerile de bu planlar, 2015’in son 
aylarından itibaren tüm dünyayla paylaşıldı. 
Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi ve en büyük 
ihracatçısı Çin’de önümüzdeki 5 yıllık kalkınma 
hedefleri mart ayında onaylandı. Planın en ilgi 
çeken hedeflerinin başında da elbette enerji sek-
törü geliyor. 
Öncelikle Çin’in enerji tüketim yapısına bakalım. 

Şu anda kömür, toplam enerji harcamasının üçte iki-
sini oluşturuyor. Bu küresel ortalamanın iki katından 
daha fazla ve kömüre olan bağımlılık, hava kirliğinin 
en büyük sebeplerinden biri. Çin’in yeni planı, kömü-
rü enerji tedarikinde daha az önemli bir kaynak ha-
line getirme yolundaki hedefinin altını çiziyor. Farklı 
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▶ Çin’in 13’üncü Beş Yıllık Planı:  Enerji devrimini derinleştirmek  TÜKETİCİNİN GÜNDEMİ   
Deniz Suphi

2015’deki seviyeyi GSYH’nın ünite başı-
na olan karbon emisyonunu yüzde 18 
oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Aynı 
zamanda fosil olmayan kaynaklardan 
yüzde 15 oranında birincil enerji üret-
meyi ve 2020’ye enerji tüketim oranını 5 
milyar ton standart kömür eşdeğerinin 
altında tutma yolundaki oldukça önemli 
olan yeni hedefini ortaya koyuyor. Hava 
kalitesinin, enerji ve iklim politikalarında 
önemli bir etken haline geldiğinin altını 
çizerek, zararlı PM2.5 partiküllerinde 
yüzde 25’lik bir azaltma sözü de veriyor. 

Yatırımın yerini yenilik alıyor
Belge, Çin’in ekonomisinin ana itici gücünün ya-

tırımdan ziyade yenilik olması gerektiğini açıkça be-
lirtiyor. Plana göre yenilik “ulusal kalkınmanın mer-
kezine yerleştirilmeli” ve “partinin ve ülkenin bütün 
çalışmaları içerisine dahil edilmeli”. Bilimin “sınır-
larında” olan stratejik alanlara, “toplu girişimcilik” 
yolu ile kitle fonlaması ve dijital ekonomi projeleri 
modelleri aracılığı ile – yönetimin “İnternet +” adını 
verdiği ve her noktada nesnelerin interneti, kuantum 
bilişim ve big data’yı dahil etmeye odaklanılacak. 

Çin, bir önceki planında “stratejik gelişen sanayi-
ler” alanında belirlenmiş teknolojik hedefe odaklan-
mıştı. Örneğin yenilenebilir enerji ve elektrikli araç-
lar mali olarak karşılanabilir tercih edilen politikalar 
kapsamındaydı. Bunun aksine yeni plan, daha çok 
enerji sektöründe “temiz kömür ve hidro enerjiye 
daha çok odaklanıyor, güneş ve rüzgar enerjisini fi-

kir olarak tamamen rafa kaldırmasa da yaklaşımda 
daha fazla çeşitlik önermekte ve enerji sektörünün 
reformuna, akılı enerji ağıları geliştirmeye, batarya 
ve yakıt hücreleri gibi enerji depolama teknolojileri-
ne yatırım yapmaya ağırlık vermekte. 

Buna ek olarak plandaki yenilik sadece donanı-
ma, yani bilim ve teknolojinin ticarileştirilmesi değil. 
Bu yenilik teorik, kurumsal, bilimsel ve teknolojik ve 
kültürel alanları da kapsıyor. Politika yapıcılar “sos-
yal yeniliği” ciddiye alarak topluma, teknoloji kulla-
nıcıları, talep odaklı başarılı kuluçka merkezleri ve 
bireysel yenilikçi olarak görmeye başlayabilir. 

Yeniliğe olan bu yaklaşımlar bir önceki merkezi 
hükümet planlarının desteklediği modellerden çok 
daha farklı modeller sunabilir. Planın uygulanma-
sında bu yaklaşımların desteklenmesi veya köstek-
lenmesi Çin’in çevre hedefleri için kritik olabileceği 
gibi, daha yenilikçi bir ekonomi ve toplum yaratılma-
sı konusundaki hedeflerini de etkileyebilir. 

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
elektrik dağıtım sektörüne yönelik yürüttüğü de-
netim çalışmalarından birini daha sonuçlandırdı. 
Kurum, bu kez dağıtım yatırımları kapsamında 
şirketlerle aboneleri karşı karşıya getiren tartış-
malı bir konuyu karara bağladı.
Enerji Panorama’nın görüşlerine başvurduğu 

kaynaklar, Elektrik Piyasası Yasası uyarınca sokak-
taki direkten veya trafodan 
abonenin bulunduğu binaya 
kadar olan bölümde yapılacak 
yatırımın dağıtım şirketleri-
nin sorumluluğunda olduğuna 
işaret etti. Kaynaklar, bazı böl-
gelerde söz konusu yatırım-
ların abonelere yaptırıldığının 
saptandığını belirterek, “Bazı 
dağıtım şirketlerinin, anılan 
yatırımı abonelere yaptırdığı 
belirlendi. Bazı dağıtım şirket-
lerinin de yatırımı yapıp, bede-
lini aboneden tahsil ettikleri tespit edildi. İnceleme-
lerde, sadece Orta Anadolu’da bir dağıtım şirketinin 
en az 50 bin aboneden bu yönde fazladan tahsilat 
yaptığı saptandı. Yurt genelinde çok sayıda abone 
daha var” dedi.

Kaynaklar, EPDK’nın bu bedellerin iadesi yönün-
de önemli bir adım attığını belirterek, “Her bir abone 
için ayrı ayrı hesaplanacak ve hak sahiplerine bu be-
deller faiziyle birlikte iade edilecek” dedi.

Kaynaklar, dağıtım şirketlerinin bu hatların ba-
kım onarımından da sorumlu olduğunu anımsata-
rak, “Vatandaşın, mülkiyet sınırına kadar olan hat-
larla ilgili de bakım onarım masrafları iade edilecek” 

bilgisini verdi.
Kaynaklar, bu kararın yal-

nızca konut abonelerini ilgi-
lendirmediğini belirterek, “Bazı 
sanayi tesisleri de bulunuyor. 
Karar, konuttan sanayiye, ti-
carethanelerden toplu konut-
lara kadar çok değişik toplum 
kesimlerini ilgilendiriyor” diye 
konuştu.

Şikayet üzerine ortaya çıktı
Çok sayıda abone, bir süre 

önce EPDK’ya başvurarak, söz konusu yatırımla ilgili 
şikayetlerini dile getirdi. Aboneler, bazı dağıtım şirket-
lerinin bu yatırımı yapmaktan kaçındığını, bazılarının 
da bu yatırımın bedelini kendilerinden tahsil ettiğini 
belirtti. EPDK, şikayetler üzerine bir inceleme yaptı. 
Böylece mevzuata aykırı uygulama ortaya çıkarıldı. 

İNTERNETTEN DUYURULAcAK
Öncelikle, her bir abone için iade edile-
cek tutarlar faiziyle birlikte hesaplanacak. 
Hak sahiplerinin ve iade edilecek tutarla-
rın ilgili dağıtım şirketinin internet site-
sinde duyurulması bekleniyor. İade için 
bir takvim de belirlenecek. Daha sonra 
abonelerin ilgili dağıtım şirketine başvur-
ması ve paralarını alması gerekiyor.

Bağlantı yatırım ve bakım  
onarım bedeli faiziyle iade edilecek
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▶ Enerji sektöründe  inovasyonu tetiklemek için  8 yeni fikir  İNOVASYON   
Esen Erkan

“İnovasyon tartışmalarında insanlığın geleceği 
konusunda olumlu bir görüşe sahip olmak önemli. 
Kaynaklar sonsuz değil ve insanlığın uyum sağla-
ma ve büyük problemlere çözüm bulma yeteneği 
geçmişte de kendini gösterdi. Gerçek enerji işte bu 
tutumdur. 

4. Sadece “inek öğrencilerin” ilgi konusu 
olmaktan çıkarın

Klara Lindner, Müşteri Deneyimi Birimi Yöneticisi, 
Mobisol GmbH, Berlin, Germany,@klaralindner

“İleriye doğru bir adım için insanları, enerji gele-
ceğimiz konusunda heyecanlandırmalıyız. Bunu yap-
mak içinse konuyu sadece “inek öğrenciler” mesele-
si olmaktan çıkarmalı ve herkes için ilgi uyandıran 
bir konu haline getirmeliyiz. Bu noktadaki en büyük 
zorluk, meselelerin çözülmesi için uzun bir süre bu 
konunun mühendislere ve siyasetçilere bırakılmış 
olması. Enerjiyi daha somut hale getirmek için fark-
lı disiplinleri dahil etmemiz gerekiyor. Hikaye yaz-
makta, insanları güçlendirmekte veya oyun tasar-
lamakta iyi olan insanlara ihtiyacımız var. Büyüyen 
“solarpunk” topluluğu tarafından oluşturulan yeşil 
ütopyalar veya The Path to Luma adındaki enerji 
tüketme alanları ve sebepleri hakkında oyuncuları 
düşünmeye iten ve oldukça beğeni gören küçük uy-
gulamalar gibi başarı hikayeleri zaten var.”

5. Fosil yakıtlar için destekleri kaldırın 
John O’Brien, İklim Değişikliği Konusunda Böl-

gesel Teknik Danışman, UNDP, İstanbul, Türkiye, @
johnobrien98

Sürdürülebilir enerjide yenilik ve yatırımı teşvik 
edebilmek için yapabileceğimiz en önemli şey, OECD 
tarafından küresel çapta yıllık 200 milyar dolar civa-
rına vardığı tahmin edilen fosil yakıt desteğini kal-
dırmaktır. Fosil yakıtların kaldırılması, enerji sektö-
ründeki yenilikleri destekleyecek büyük bir teşvik 
olacaktır. 

6. Ödüller teşvik etmeye yardımcı olur ama 
ölçeklendirmeye değil 

Prof. Gregory Nemet, Nelson Çevre Çalışmaları 
Enstitüsü, Wisconsin Üniversitesi, Madison, ABD 

Ödüller, yatırımcılar için potansiyel inovasyonları 
belirlemek için önemli. Bir inovasyon ödül kazandık-
tan sonra veya son aşamaya kalınca yatırımcı bulup 
şirketi bir sonraki aşamaya taşınma olasılığı çok 
daha yüksek olur. Dikkat çekme ve aynı zamanda ağ 

oluşturma faydaları da var. 1700’lerde boylamları 
hesaplayabilen alette olduğu gibi, yenilik ödüllerinin 
eskiden daha büyük amaçları vardı. Ödül kazanıldık-
tan sonra, yenilikçi ödülünü alır ve buluş kamu malı 
olurdu. Artık ödüller bu şekilde olmuyor. Onun yeri-
ne patent alınıyor ve 20 yıllık tekel yaratıyorlar. İcat 
geliştirmek için güzel bir teşvik yöntemi fakat geniş 
kapsamlı kullanımı için öyle değil. 

7. İnovasyonu örneklerinden öğrenin 
Gregory Nemet
Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla kullanılan “Co-

okstove - Temiz Enerji ile Fırın Uygulamaları” evri-
mine bakarak birçok şey öğrenilebilir. İlk çabaların 
çoğu önce etkinlik, sonra da maliyet açısından ta-
sarlanmıştı. Fakat asıl işe yarayan yaklaşım, kulla-
nıcıları dikkate almak (insanlar nasıl ve ne pişiriyor), 
böylece yerel koşullara göre gerekli değişiklikler 
yapmak mümkün oldu. Bir sonraki zorluk ise yerel 
koşullara göre özel üretim yaparken, boyutun ve fay-
dalarının nasıl sağlanacağını saptamak. Bu örnekte 
çok fazla başarısızlık olabilir ama aynı zamanda çı-
karılabilecek bazı dersler de bulunuyor. 

8. Risk Alın
Ilmi Granoff
İnovasyonu teşvik etmekteki en büyük zorluk, bi-

zim gelişme yolundaki zorluklara karşı yaklaşımımı-
zın risk almaya oldukça karşı olmasıdır. Yenilik hem 
sık başarısızlık (deneme ve yanılma) hem de uzun 
vadeli görüş gerektirir. Biz gelişim için harcanan her 
kuruşun hemen sonuçlarını görmek isterken bu an-
layış, sorunlara olan yaklaşımımızı tekrar değerlen-
dirmek için çok kısıtlayıcı olabiliyor. Risk karşıtı bu 
yaklaşım, yeniliğin büyük risk / büyük kazanç yapısı-
nı karşılama konusunda zorluk yaratıyor. 

 �Yenilenebilir enerjiye erişimi geliştirmek ve sürdü-
rülebilir kılmak için yenilik kaçınılmaz. Artık Türk-
çe’ye de yerleşmiş olan “inovasyon” kelimesi yeni-
likçilik ya da yenilik kavramları yerine kullanılıyor; 
hem yeni bir sonucu hem de tüm bu süreci ifade 
ediyor. Peki bu kapsamlı ifadeye nasıl ivme kazan-
dırılabilir? The Guardian gazetesinin sosyal medya 
üzerinden gerçekleştirdiği soru&cevap oturumun-
da, uzmanlar enerji sektöründe inovasyonu hare-
kete geçirecek 8 yeni fikir sunuyor.

1. Araştırma ve geliştirmeye kamu parası 
yatırın 

Ilmi Granoff, Yeşil Büyüme (Green Growth) Başka-
nı, Deniz Ötesi Kalkınma Enstitüsü, Londra, İngiltere 
@theilmatic

“Makro seviyede kamu sektörü ARGE için çok az 
para harcamakta. 60’larda enerji alanında ARGE’ye 

kamu yatırımı yapma konusunda çok büyük gelişme 
kaydettik fakat bu ilerleme giderek azaldı ve bu du-
rum sadece ABD’ye özgü bir durum değil. Fakat işte 
asıl bu alanda daha büyük atılımlara ihtiyacımız var. 
Enerji sektöründe gerçekleşmesi gereken en büyük 
yenilik kamu hizmetlerinin yapılandırılma şekliyle 
ilgili. Bu, farklı mevcut fiziksel teknolojilere cevap 
verebilecek kamu politikası yeniliği anlamına geliyor.

2. Tabandan gelen yenilikçilere destek verin
Michael O. Oluwagbemi, Kurucu Ortak / Yönetici, 

Wennovation Hub, Lagos, Nigeria, @busanga
“Geleneksel ortamlardaki araştırmaların çok bü-

yük bir kısmı boşuna yapılıyor. En pratik yenilikler 
garajlarda, yurt odalarında ve ortak çalışma alanla-
rında gerçekleşiyor. Bu yenilikçiler hem kamu hem 
de özel sektörden daha fazla desteği hak ediyor. Ku-
luçka modellerinin (doğal olarak) sıkı taraftarıyım. 
Destekleyici bir model, yenilikçiler başarısız olsa 
dahil gelişiyor  yani başarısız olurken de bazı şeyleri 
başarıyor. Devletten destek beklemektense tama-
men özel sektörle (melek yatırımcılarla) yürütülebi-
lecek inanılmaz bir model.“

3. Uyum sağlaması için insanlığa güvenin 
Marco Giani,  Proje Portföyü ve Yeni İş Modelle-

ri Başkanı, Yenilik ve Sürdürülebilirlik Birimi, Enel, 
Rome, Italy, @EnelGroup

enerji sektöründe  
inovasyonu tetiklemek için  
8 yeni fikir 

The Guardian’ın anketine yanıt veren uzmanlar, enerji 
sektöründe inovasyonun sürmesi için var olan ‘hemen 
sonuç alınmalı’ yaklaşımının değişmesi gerektiğini 
düşünüyor. Halkın işin içine katılması, kamunun 
desteğini artırması ve gençlere destek olunması da 
öneriler arasında yer alıyor... 



 KONUK YAZAR   
Dr. Tuğçe Varol  
21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışman
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▶ Rusya, İsrail-Türkiye  Boru Hattı Projesisini  durdurmakta kararlı

Kıbrıs’a doğal gaz tedarik edebilecek Akdeniz do-
ğalgaz boru hattını oluşturmayı hedefliyor. Ocak 
2016’da “İsrail’in bölgede bizim gibi bir ülkeye ihti-
yacı var. Bizim de İsrail’e ihtiyacımız olduğunu itiraf 
etmemiz gerek” açıklamasıyla Türkiye-İsrail ilişkile-
ri açısından yeni bir sayfa açılmış oldu. 

Türkiye ve İsrail birkaç konu hakkında müzake-
relerine devam ediyor. Bunların arasında Gazze’ye 
olan ambargoyu kaldırmak ve Türkiye’de Hamas’ın 
mevcudiyetini sonlandırmak yer alıyor. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın belirttiği ana tartışma konuları 
arasında Gazze’ye elektrik tedarikinde bulunmak 
için İsrail’in Ashdod limanına demirlenecek olan 
bir gemi gönderme önerisi var.  Başka önemli bir 
müzakere konusu ise Rusya’nın Doğu Akdeniz böl-
gesindeki askeri mevcudiyeti. Ankara, İsrail’den ilk 
doğal gaz transferini 2020 yılında gerçekleştirmeyi 
hedefliyor fakat Rusya’nın Türkiye’ye karşı yürüttü-
ğü agresif dış politika, Doğu Akdeniz boru hattı için 
önemli bir zorluk olarak önümüzde duruyor. 

Rusya, silah talebini de engelliyor
Türkiye sadece Gazze’ye olan ambargoyu kaldır-

mak istemekle kalmayıp ilişkileri normalleştirme 
çabaları kapsamında İsrail’den silah da talep ediyor. 
Türkiye hükümeti, güney bölgelerinde PKK güçleri 
ile savaşmak ve sınırlarını İŞİD füze saldırılarına 
karşı korumak için yüksek teknolojiye sahip silahla-
ra ihtiyaç duyuyor. Fakat Rusya, bu öneriye hararet-
le karşı çıkıyor ve misilleme olarak Suriye ve İran’a 
modern saldırı silahları satmakla tehdit ediyor. 

İsrail daha sonradan Türkiye’den NATO’daki İsrail 
faaliyetleri için vetosunu kaldırmasını ve NATO mer-
kezinde İsrail’in ofis açmasına izin vermesini talep 
etti İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 Mayıs 2016’da ta-
lepleri üzerine Türkiye’nin İsrail’in ofis açmasına izin 
verme kararını doğruladı. Bu, Türkiye’nin İsrail ile 
uzlaşmak için atmış olduğu bir başka adımı temsil 
ediyor. Şimdi sıra iki ülke arasında enerji anlaşması 
konusunda bir anlaşmaya varmaya geldi. 

Hala çözümden çok uzak duran Kıbrıs problemi-
nin, Doğu Akdeniz doğal gaz hattı-
nın inşa edilebilmesi için 
çöz ü lmes i 

şart. Raporlara göre, İsrail’in 2020-2021’deki doğal 
gaz üretim öngörüsü, 20-25 milyar metre küp ola-
cak ve 2030 yılında 30 milyar metre küp olan mak-
simum üretim kapasitesine ulaşacak. İsrail’in Ürdün 
ve Filistin ile olan ithalat anlaşmaları ve buna ek 
olarak 2020’deki iç tüketim hacmi de dikkate alınır-
sa İsrail, en fazla yıllık 15 milyar  metre küp doğal 
gaz ithal edebilecek durumda olacak. Bu doğal gaz 
öngörüsü, Türkiye’nin iç tüketim ihtiyaçları için ye-
terli değil ama yine de Türkiye ve İsrail anlaşma im-
zalama konusunda kararlı.

İsrail, doğal gazı silah olarak kullanıyor 
İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Ba-

kanı Yuval Steinitz bir söyleşi sırasında, 2020’den 
itibaren Leviathan bölgesinde bulunan doğal gazın 
yarısını Türkiye’nin tüketmek istediğini belirtti. İkinci 
aşamada gaz, Türkiye’den Avrupa’nın geri kalanına 
aktarılabilir. İsrail tek başına deniz altı borularla gaz 
satma kapasitesine sahip değil. Başka bir deyişle, 
Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı hem İsrail hem 
de Kıbrıs’tan gaz taşınması şartı ile inşa edilebilir. 

Ekonomik konular bir tarafa Türkiye ve İsrail ara-
sındaki potansiyel boru hattının  yüz yüze kaldığı bü-
yük bir jeopolitik engel ise Rusya’nın askeri varlığı... 
Sonuç olarak İsrail, NATO merkezinde ofis açmak, 
Türkiye’nin Hamas’a olan desteğini azaltmak ve An-
kara ile olan ilişkilerini normalleştirmek için Türkiye 
ile müzakerelerden faydalandı. Gerçekte İsrail, pek 
de olası olmayan doğal gaz boru hattı potansiyelini 
Türkiye’den imtiyazlar elde etmek için kullandı. Aynı 
zamanda İsrail topraklarında bulunan enerji firmala-
rı, İsrail’den Mısır’a gaz gönderip sonradan bunu LNG 
olarak satma konusunda Mısır ve İngiliz gaz firmaları 
ile müzakere halinde. Buna ek olarak İsrail ve Rusya, 
Doğu Akdeniz bölgesinde silah ve doğal gaz konusun-
da izlenen yöntemde bir fikir birliğine varmak üzere. 
İsrail, Rusya’nın Doğu Akdeniz boru hattını önlemek 
için elinden gelen her şeyi yapacağının farkında gibi 
görünse de Türkiye bundan bihaber gibi...  

Mayıs 2010’da Gazze kıyısına ulaşma-
yı hedefleyen Mavi Marmara gemisi-
ne yapılan İsrail saldırısının üstünden 
neredeyse altı yıl geçti. Mavi Marmara 

krizinin ardından, Türkiye ve İsrail ilişkileri gitgide 
kötüleşti; iki ülke büyükelçilerini çekti ve diplomatik 

ilişkilerini kesti. 24 Kasım 2015’de Türkiye’nin Suri-
ye sınırda Rusya’nın jetini düşürmesinden sonra An-
kara dış politikasını baştan değerlendirmek ve enerji 
güvenliği sorununu ele almak zorunda kaldı. Türki-
ye ve Rusya arasındaki kriz, Türkiye’nin Rusya’nın 
enerji kaynaklarına olan bağlılığını bir kez daha or-
taya çıkardı. 

Ankara, bu bağımlılığı azaltmak için alternatif 
enerji tedarikçileri ve yeni rotlar aramaya başladı. 
Bu noktada Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri bir 
kez daha normalleştirmek umuduyla yüzünü İsrail’e 
çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi, İsrail’den 

rusya, israil-türkiye  
Boru Hattı Projesisini  
durdurmakta kararlı

Türkiye, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 
azaltmak için İsrail ile bir doğal gaz boru hattı 
kurmak istiyor. Ancak gelişmeler gösteriyor ki 
iki ülke arasında başlayan müzakerelerden 
karlı çıkan taraf İsrail... Netanyahu yönetimi, 
doğal gaz kartını kullanarak Türkiye’den 
taviz koparırken Rusya ile olan ilişkisini de 
güçlendiriyor 



lıyor. Unisolar ve Fuji Electric ile 
başlayan Ar-Ge çalışmaları ulus-
lararası patent alıyor. Almanya’da 
15 yıl boyunca güneş enerjisi tek-
nolojilerinin geliştirilmesi için 120 
milyon euro Ar-Ge ve ekipman 
yatırımı yapan Solarion firması, 
geçen yıl mal varlığı, ekipmanları, 
patentleri ve know-how’ı ile bir-
likte OC3 tarafından satın alınıyor.

OC3 AG, son zamanlarda yo-
ğunlukla CIGS solar hücre, ince 
esnek güneş paneli, elektrokro-
mik film ve çerçevesiz hafif yük-
sek verimli mono-kristal güneş 
paneli ile PDLC üretimi alanlarına 
odaklanıyor. Tesisin en ilgi çekici 
teknolojisi ise elektrokromik cam 
filmleri oluyor. Mevcut camların 
üzerine rahatlıkla kaplanan film-
ler, mevsime ve sıcaklığa göre ışık 
geçirgenliğini elektronik olarak 
değiştiriyor. Camın rengiyle oyna-
mak, uzaktan kumandayla panju-
ru açıp kapamaya benziyor. 

Şu anda dünyadaki tek esnek 
elektrokromik film üreticisi olan 
OC3, yakın zamanda seri üretime 
geçmeyi planlıyor. Ürünün test 
aşaması süresince yapılan çalış-
malarda yaz aylarında yüzde 20 
enerji verimliliği sağladığı görü-

lüyor. Ekranlarda kullanılan şeffaf 
iletken filmler de burada üretile-
biliyor. Oldukça karlı bir üretim 
olan ‘touch screen’ teknolojisi, 
gündelik hayata dokunuyor. Cep 
telefonu, tablet gibi en sık kullanı-
lan ürünlerde kullanılan teknoloji 
dokunmaya tepki veriyor. 

Uzay ajanslarıyla işbirliği
Esnek elektronik ürün gelişti-

ren firma, dünyanın en hafif ve en 
esnek CIGS solar hücresini üret-
meyi hedefliyor. NASA, ESA uzay 
ajanslarıyla da ilk anlaşmaları 
gerçekleştiren OC3, dünyada bu 
alanda üretim yapan üç üreticiyle 
iletişimini sürdürüyor. Ek üretim 
tesisleri yapılarak tesisin genişle-
tilmesi de planlanıyor.

Nano kaplama üretim hattın-
da ise 1 nanometre hassasiyet ile 
ITO gibi metalik kaplamalar PET, 
PEN, PI ve diğer benzeri polimer 
substratlar üzerine kaplanabili-
yor. Ayrıca geleceğin güneş paneli 
teknolojisi olarak görülen organik 
güneş hücresi geliştiricileriyle 
ortak Ar-Ge faaliyetleri de sürü-
yor. Fabrikada mevcut sputtering 
hattı sayesinde esnek elektronik 
üretimi ölçeklendirilebiliyor. 

 �Her yıl yenilenebilir enerji üretimi artıyor, 2016 
yılında 23 ülke enerjisinin  yüzde 10’unundan 
fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. 
Türkiye’de de yenilenebilir enerji sistemleri yay-
gınlaşıyor. Güneş enerjisi santralı kurulu gücü, bu 
ay içinde 500 MW’a ulaşacak, yıl sonunda da top-
lam 1 GW sınırına gelecek. Türkiyeli girişimciler 
de bu gelişmelerle birlikte güneş enerjisi tekno-
lojileri ile ilgili üretim yatırımlarını hızlandırıyor. 
Bu yatırımlara sadece yurt içinde değil, yurt dı-
şında da rastlıyoruz. Solarbaba Yönetim Kurulu 
Başkanı Ateş Uğurel’in yüzde 100 yerli sermayeli 
OC 3 firmasının Ar-Ge merkezi olan Almanya-Le-
ipzig ziyaretinde tanık olduğu güneş enerjisi tek-
nolojilerinin gündelik hayatımıza uzanan hikaye-
sini anlatacağız.
OC3, esnek ince film güneş panellerini ‘touch sc-

reen’ teknolojisiyle uyumlayarak yaygınlaştırılmasını 
hedefliyor. Çeşitli alanlarda dikkat çekici iş ortakları-
nın arasında uzay ajansları da var. İnovasyon odaklı 
çalışmalarını titizlikle uygulayan OC3, solar gelecek 
için ilham veriyor. 

Almanya’nın Silikon Vadisi Leipzig’te
Firmanın adı, güneşin dünyaya en yakın olduğu 

tarihten geliyor. Şirket, 1971 yılında kurulan, dört 
farklı sektörde sekiz şirketle faaliyet gösteren NGIM 
Holding’in bir iştiraki. OC3 AG’nin kurucu ortakları 
Can Nuhoğlu ve Nazım Yavuz. OC3 AG kendini bir 
yüksek teknoloji firması olarak konumlandırıyor ve 
Almanya’nın silikon vadisi olarak bilinen Leipzig böl-
gesinde faaliyet gösteriyor. 

Şirketin temel faaliyet alanı, enerji verimliliğin-
de ve temiz enerji odaklı çözümlerde yoğunlaşıyor. 
500 çalışanı bulunan OC3 firması cirosunun yüzde 
10’unu Ar-Ge ve yatırımlar için ayırıyor. Holding, 
yüzde 12’lik bir büyüme oranına sahip. Nuhpanel ve 
multiplan çatı kaplama malzemesi üretimi sayesin-
de önemli bir çatı deneyimine sahipler, yıllık satış 
rakamları ortalama 3 milyon euro.

Elektrokromik cam film üretiyor
OC3’ün Türkiye’nin esnek ince film güneş paneli 

üretimine ve uygulamasına ilgisi, 2008 yılında baş-

NASA, ESA uzay ajanslarıyla da ilk anlaşmaları 
gerçekleştiren OC3, dünyada bu alanda üretim yapan 
üç üreticiyle iletişimini sürdürüyor. Ek üretim tesisleri 
yapılarak tesisin genişletilmesi de planlanıyor

ÇATILARA ÖZEL 
MONOKRİSTAL GÜNEŞ 

PANELİ ÜRETİMİ
Firma, çatı tecrübesine dayanarak 
farklı bir monokristal güneş pa-
neli de üretiyor.  Şirket yetkilileri, 
tesisteki gezisi sırasında endüstri-
yel çatıların bu ürün için önemli 
bir hedef kitle olduğunu söyledi. 
SolarWorld yüksek verimli mo-
nokristal güneş hücreleriyle hafif 
ve çerçevesiz güneş panelinin ilk 
uygulaması Gebze’deki tesiste ger-
çekleşti.
Sıcak hava kaynağı kullanılmadan 
çatının delinerek hızlı bir şekilde 
kurulumu yapılıyor. Yüksek per-
formanslı EVA co-polymer ile dış 
etkenlere karşı tam bir yalıtım sağ-
lıyor. Patenti olan bu ürüne yeni 
bir özellik de bu sene ekleniyor. 
Düz çatılarda kritik olan kar yükü-
ne bağlı çökmeye de çözüm düşü-
nülerek kar eritme sistemi dene-
niyor ve ürüne kar eritme özelliği 
ekleniyor. 
İlk uygulamaların ardından tecrü-
beli EPC firmalarına yönelen OC3, 
farklı ülkelerde de işbirliği geliş-
tirmeyi planlıyor. Türkiye’de yerli 
inverter üreticisi Mavisis ile kuru-
lum konusunda anlaşma imzaladı. 

almanya’da Türkiyeli bir yüksek teknoloji şirketi: 

OC3
İki Türk girişimci tarafından Almanya’da 
kurulan OC3 adlı şirket, güneş enerjisi 
alanında dünyada ilklere imza 
atıyor. Tesisin en ilgi çekici teknolojisi 
elektrokromik cam film üretimi... Mevcut 
camların üzerine rahatlıkla kaplanan 
filmler, mevsime ve sıcaklığa göre ışık 
geçirgenliğini elektronik olarak değiştiriyor
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▶ Almanya’da Türkiyeli bir yüksek teknoloji şirketi: OC3 TESİS İNCELEME  
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▶ Zihinsel farkındalığı yüksek  bir lider olmak ister misiniz?  YÖNETİM • İK   

de onların ekiplerinin stres seviyelerini artırıyor, ku-
rum içindeki ilişkileri yıpratıyor, kişilerin kendi zihin-
sel durumlarını kötüleştiriyor.

Uplifers ekibi güçlü bir lider olmak için 7 zihinsel 
farkındalık alışkanlığını bir araya getirdi:

1. Bilinçli olarak ana odaklanmak
Liderlerin zihni iki taraftan çekiştirilmiş bir hal-

de olabilir; gelecek ve geçmiş. Geçmişi düşünmek 

genellikle geçmişteki hataları gözden geçirmek 

veya problemleri analiz etmek için kendini gösterir. 

Ancak gerçek olan bir şey var ki; o da geçmişte ya-

şanan şeylerin hiçbir zaman aynı şekilde tekrarla-

mayacağı, çünkü aynı problem çok farklı şekillerde 

ortaya çıkabilir. Gelecek üzerine düşünmek ise lider-

lerin daha çok hedeflerini veya stratejilerini gözden 

geçirmek için başvurdukları bir alan. Ancak geleceği 

çok fazla düşünmek de liderlerin bugün ortada olan 

fırsatları gözden kaçırmasına neden olabilir.

2. İçsel farkındalık
Duygusal zekanın en önemli unsurlarından biri, 

kişisel farkındalıktır. Bu aynı zamanda, farkındalığı 
yüksek bir lider olmak için de kilit öneme sahip. Kişi-
sel farkındalık, çevrenizdekilerin fikirlerini almanın 
yanı sıra aynı zamanda kendi içinize yönelmeyi, içsel 
dünyanızın sesini dinlemeyi, hayattaki amacınızı dü-
zenli olarak kendinize hatırlatmayı, duygusal duru-
muzun farkında olmayı da ifade ediyor.

3. Enerji yönetimi
Optimum performansı sürdürebilen ve farkında-

lığı yüksek bir lider olmak için enerjinizi yönetmeniz 
gerekir. Ancak burada bahsedilen sadece 
fiziksel enerji değil, zihinsel ve duy-
gusal enerji. Bu yüzden enerjinizi 
yüksek tutmak denildiğinde, sa-
dece fiziksel egzersiz, iyi uyku, 
düzenli beslenme ve pozitif iliş-
kiler kurmayı düşünmemelisi-
niz. Aynı zamanda öz duyarlılık, 
kibarlık ve şükretmek de aklını-
za gelmeli. 

4. Bilinçsizce tepki 
göstermek yerine, 
duyusal olarak yanıt 
vermek

Araştırmalar, beynin savunmacı ve koruyucu sis-
temleri yüzünden birçoğumuzun nasıl da spontane, 
bilinçsizce ve reaktif davranışlar sergilediğini göste-
riyor. Bu davranışların bazen negatif ve yıkıcı sonuç-
ları da olabiliyor. Zihinsel farkındalığı yüksek liderler 
ise sakince tepkiler verip, nefes alarak, duygusal 
durumlarını dikkatlice gözlemleyerek ve bilinçli ka-
rarlar verebiliyor.

5. Onaylamak ve duyarlılık göstermek
Araştırmalar çalışma kültürlerinde karşılaşılan 

birçok kötü uygulamanın, çalışanların iş yerine olan 
bağlılığındaki zayıflığın ve yaptıkları işten aldıkları 
tatmindeki azalmanın liderleriyle ilişkilerinden kay-
naklanabileceğini gösteriyor. Zihinsel farkındalığı 
yüksek liderler ise başkalarıyla ilişkilerinde sadece 
empati kurmakla yetinmeyip, yargılamalarında ve 
eleştirilerinde de kendilerini sınırlandırıp onaylama 
ve duyarlılık gösterme mekanizmalarını devreye so-
kar. Böylelikle daha insancıl bir iş kültürünün oluş-
masını sağlar.

6. Açıklık
Bu sadece başka fikirlere ve bakış açılarına açık 

olmak değil, aynı zamanda bilişsel süreçlere, bir işe 
yeni başlayan kişinin düşünce yapısına veya fark-
lı tecrübe seviyesindeki çalışanların düşüncelerine 
açık olmayı ifade ediyor. Bu özellik, aynı zamanda bir 
liderin karar sürecindeki önyargılarını da azaltır.

7. Bağlı olmamak
Günümüzde kurumsal sistemler ve liderlik geli-

şim uygulamalarının hepsi, sonuç ve kontrol odaklı bir 
adanmışlığı gerekli kılıyor. Oysa sonuca odaklanmak, 

kısa vadeli bir bakış açısının yansıması-
dır. Sonuca odaklanmak ve kontrol 

mekanizmaları, çalışanların 
yaratıcı ve yenilikçi bakış 

açılarını köreltir. Zihinsel 
farkındalığı yüksek lider-
ler ise sahip oldukları 
gelecek vizyonu saye-
sinde sonuca odaklan-
mak yerine bazı çıktıları 
hesaplama yoluna gi-

derler ve bu onlara daha 
esnek, uyumlu ve hatalara 

karşı anlayışlı bir bakış açısı 
kazandırır.

Zihinsel farkındalığı yüksek  
bir lider olmak ister misiniz? 

Lider olmak ve bunu sürdürmek çok ciddi bir disiplin gerektiriyor. Başkalarının 
göremediğini görmek, yapamadığını yapmak, her zaman dikkatli olmak, 
nerede nasıl davranacağını bilmek gibi oldukça yorucu bir yaşam biçimi 
liderleri de zaman zaman zorlayabiliyor. Ancak çeşitli yöntemleri kullanıp 
sürekliliği sağlandığında bu sorunları aşmak da kolaylaşıyor...

 �Liderler uyandıkları andan itibaren dikkat dağı-
tan şeylerin ve türlü türlü isteklerin bombardı-
manına uğrar. Akıllı telefonlarında hiç susmak 
bilmeyen e-mail uyarı sesleri, mesajlar, talepkar 
telefon konuşmaları, hatırlatmalar herkesin ilgi-
sini ve dikkatini adeta boğar.
Araştırmalar, en çok stres hormonunu uyan-

dıktan sonraki birkaç dakika içinde salgıladığımızı 
söylüyor. Bunun sebebi ise günün geri kalanını dü-
şünüp vücudumuzda daha çok kortizol hormonunun 
salgılanması. Tüm bu uyarıcılar da kişinin dikkatinin 
dağılmasına, stres seviyesinin yükselmesine ve dü-
şünce süreçlerinin hızlanmasına neden oluyor. Tüm 
bu negatif unsurların farkında olmak ve gün içinde 
fiziksel ve duygusal durumu düzenlemek, verimliliği 

artırmak için liderlerin farkın-
dalıklarını artırması gerekiyor.

Birçok liderlik geliştirme 
programında hala strateji, ku-
rumsal inisiyatifler, finans 
veya pazarlama konuları 
temel alınıyor. Oysa araştır-
malar duygusal zeka ve “soft 
yetenekler” denilen unsurların 
başarıda kritik öneme sahip oldu-
ğunu gösteriyor. Liderlik konusundaki birçok kitap 
ve makale, liderlerin nasıl daha iyi, daha hızlı, daha 
çok ve daha büyük sonuçlar alabileceğine odaklanı-
yor. Günümüz toplumu, sürekli ilerleme fikrine bağ-
lanıp kalmış durumda ve bu fikir hem liderler hem 
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▶ YEKDEM değişikliğinin  YE santrallarının gelirlerine etkisi*

  Tablo 1: Notasyon

Gerçekleşen üretim (saatlik)

q: Tahmini üretim (saatlik)

j Tolerans katsayısı (0.98 olarak belirlendi)

PTF: Piyasa takas fiyatı

SMF: Sistem marjinal fiyatı

Y: YEKDEM alım fiyatı (7.3 cent/kwh)

K: Dolar kuru (2015 yılı için ortalama 2.8 değeri kullanıldı.)

I: İndikatör fonksiyonu

YEKDEM değişikliği öncesinde herhangi bir saatte,  kadar üre-

tim yapan bir YE santralinin nakit akışı aşağıdaki formül ile hesap-

lanabilir:

 

Yeni YEKDEM sistemi, yenilenebilir enerji santrallerini daha iyi üretim tahmini 
yapmaya teşvik ederek sistem dengesizliğini ve bunun piyasa üzerinde oluşturduğu 
yükü azaltmayı hedeflemektedir. Bu açıdan yapılan değişiklik oldukça yerindedir. Ancak 
bu değişikliğin daha önce verilen teşvikleri azaltmaması da gerekir.  Bu yüzden 
formülasyonda eski ve yeni sistemin başabaş geldiği nokta (2015-2016 yılları baz 
alındığında) ileride anlatılacağı üzere tolerans katsayısı j = 0.98 tanımı ile belirlendi. 
Aşağıdaki grafik, yeni ve eski sistemde YEKDEM toplamının ve rüzgar üretiminin mevcut 
tahmin ve üretim değerleri ile kazançlarını göstemektedir. 

 

Yeni ve eski sitemi daha iyi anlayabilmek için ilk önce ilgili formülasyonları  
aşağıdaki notasyon ile inceleyelim: 

�̃�𝑞: Gerçekleşen üretim (saatlik) 
q: Tahmini üretim (saatlik) 
j Tolerans katsayısı (0.98 olarak belirlendi) 
PTF: Piyasa takas fiyatı 
SMF: Sistem marjinal fiyatı 
Y: YEKDEM alım fiyatı (7.3 cent/kwh) 
K: Dolar kuru (2015 yılı için ortalama 2.8 değeri kullanılmıştır.) 
I: İndikatör fonksiyonu 

Tablo 1: Notasyon 

YEKDEM değişikliği öncesinde herhangi bir saatte, �̃�𝑞 kadar üretim yapan bir YE 
santralinin nakit akışı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir: 

𝑁𝑁𝐸𝐸 = �̃�𝑞 ∗ 𝑌𝑌 ∗ 𝐾𝐾 
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Bu yazımızın ikinci kısmında örnek bir santral için değişen tahmin hatalarının bir 
fonksiyonu olarak yeni YEKDEM sisteminin gelirlere olan etkisini göstereceğiz. Bunun 
için simülasyon yönteminden yararlandık.  Aşağıda 𝑁𝑁𝑌𝑌 ve 𝑁𝑁𝐸𝐸′nin beklenen değerleri 
arasındaki farkı 30 yıl boyunca, PTF ve SMF için 2015 verilerini kullanarak simüle 
ettiğimizde elde ettiğimiz sonuçları göstermekteyiz. %90 güven aralığı ile yaptığmızı bu 
simülasyon bize şu sonuçları vermektedir: 

(1) Halihazırda %18 hata payı ile üretim tahmini yapan bir santral için yeni ve eski 
sistem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir gelir farkı yoktur. 

(2) Halihazırda %18’in altında bir hata payı  ile üretim tahmini yapan bir santral için 
yeni sistem daha karlıdır. 

(3) Halihazırda %18’in üzerinde bir hata payı ile üretim tahmini yapan bir santral için 
yeni sistemde gelirler azalmıştır. 
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Bu yazımızın ikinci kısmında örnek bir santral için değişen tah-
min hatalarının bir fonksiyonu olarak yeni YEKDEM sisteminin ge-
lirlere olan etkisini göstereceğiz. Bunun için simülasyon yöntemin-
den yararlandık.  Aşağıda  ve nin beklenen değerleri arasındaki 
farkı 30 yıl boyunca, PTF ve SMF için 2015 verilerini kullanarak 
simüle ettiğimizde elde ettiğimiz sonuçları göstermekteyiz. %90 
güven aralığı ile yaptığmızı bu simülasyon bize şu sonuçları ver-
mektedir:

1. Halihazırda %18 hata payı ile üretim tahmini yapan bir 
santral için yeni ve eski sistem arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir gelir farkı yoktur.

2. Halihazırda %18’in altında bir hata payı  ile üretim tahmini 

yapan bir santral için yeni sistem daha karlıdır.

3. Halihazırda %18’in üzerinde bir hata payı ile üretim tah-

mini yapan bir santral için yeni sistemde gelirler azalmış-

tır. 

Her ne kadar yeni sistem dengesizlik ve sekonder problem-

lerine çözüm getirmeyi amaçlıyor olsa da elbette eksiklikleri de 

vardır. Bunları başlıca şöyle sıralayabiliriz:

1. Toplam sistemin ortalama hata toleransı ile bireysel hare-

ket eden bir santralin ortalama hata toleransı birbirinden 

farklıdır. Toplam sistem büyük sayılar kuralı gereği (eksik 

fazlayı götürür), bireylerin tekil hatalarının toplamından 

daha az hata üretir. Dolayısı ile toplam sistemdeki başa-

baş noktası, tekil santraller için iyimser bir yaklaşımdır.

2. Yeni sistem herkese aynı hata toleransını uygun görmek-

tedir. Halbuki, farklı kaynak türlerinin, hatta farklı lokas-

yonların tahmin zorluğu farklıdır. İlgil kaynağın üretimde-

ki değişkenliği dikkate alınmamıştır.

3. Yönetmelikte tolarans katsayısının 1’in altında olması ge-

rektiğine dair bir ibare yoktur.  Bu YEKDEM teşvik miktar-

larının ileride azaltılabileceğine dair endişe doğurmakta-

dır.

4. Yeni formülasyon MWh başına en iyi ihtimalde eski teşvik 

artı 40TL imkanı sunarken, en kötü senaryo eski teşvik 

eksi 2000 TL’ye kadar düşebilmektedir. (Bu hesaplama 

ev ödevi olsun.) Halbuki bizim piyasamızın asgari fiyatı 0 

TL’dir.

5. Sabit gelirden dalgalı gelire geçiş, şirketlerin nakit akışı 

ve bankalar önündeki risk katsayılarını da etkileyecektir. 

Bankalar bundan sonra kredi verirken tahmin yeteneğini 

de görmek isteyecektir. Bunun yeni yenilenebilir enerji ya-

tırımlarına etkisi titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

Bu açıklıkları dile getirdikten sonra bir piyasa katılımcısı ne 

gibi tedbirler alabilir, bunları inceleyelim:

1. Tabiki ilk olarak daha iyi tahmin yapacak yöntemler üze-

rinde çalışmalar yapmalıdır. Bu her halükarda şirketin 

hem kazancını hem de pazarlık gücünü artırır.

2. Dengeden sorumlu bir grubun altına girmek alternatif bir 

çözüm olarak düşünülebilir. Grubun dengesizliği, bireyle-

rin dengesizliğinden daha az olacaktır.

3. Eski sistem kazancını ödemesi şartı ile yeni sistem kazan-

cını tahminine güvenen bir şirkete satabilir. Bu da benim 

tahminim şöyle iyi böyle mükemmel diyen şirketleri er 

meydanına davet etmek anlamına gelir.

4. Tabiki sekonder kabiliyeti olan ,YAL-YAT talimatı alabilen 

santrallerin keyfi yerinde. Bu durum onlarda ciddi bir gelir 

artışına vesile olacaktır. Onlar zaten nasıl pozisyon ala-

caklarını biliyorlardır. 

Yeni sistemin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederiz.

YekDem değişikliğinin  
YE santrallarının gelirlerine etkisi*

Bu yazımızda geçen ay yapılan YEKDEM değişikliğinin ye-
nilenebilir enerji santrallerinin gelirlerine olan etkisini in-
celeyecegiz. Bilindiği üzere, piyasa fiyatlarındaki düşüş ve 
dolar kurundaki artış, hemen hemen bütün yenilenebilir 

enerji yatırımcılarının YEKDEM mekanizmasına girmesine neden 
oldu.  YEKDEM portföyünün 15000 MW’lara ulaşması ile birlikte, ilk 
4 aydaki YEKDEM içindeki ortalama saatlik üretim 6174 MWh oldu. 
Aşağıdaki grafikte 2012-2016 yılları arasında ortalama saatlik YEK-
DEM üretim ve tahmin performansları gösterilmektedir.  
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YEKDEM mekanizması içindeki üretimdeki bu artış, MWh saat başına 73 USD 
vermis olsaydık bile (aslında ortalaması 80 USD civarındadır), saatlik YEKDEM giderini 
1.310.000 TL’ye çıkarmış oldu. Ancak bu durum, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin 
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YEKDEM mekanizması içindeki üretimdeki bu artış, MWh saat 

başına 73 USD vermis olsaydık bile (aslında ortalaması 80 USD 

civarındadır), saatlik YEKDEM giderini 1.310.000 TL’ye çıkarmış 

oldu. Ancak bu durum, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin 

arttırılması için zaten başından beri kabul edilmiş bir fedakarlıktı.  

Grafiklerde 2012-2016 yılları arasında eski ve yeni sistem gerlir-

leri gösterilmektedir.
Diğer yandan YEKDEM’deki bu ani artış beklenmeyen 2 soru-

nu da günyüzüne çıkardı.  Bunlardan ilki sekonder yeteneği olan 
santrallerin bazılarının da sisteme dahil olması ile birlikte sistem 
işletmesi zorluklarının ortaya çıkması oldu. Diğeri ise yönetilmesi 
gereken dengesizlik probleminin büyümesiydi.  Bu sorunların kö-

kenlerine inildiğinde - her ne kadar ilgili mevzuatlarda tahmin ya-
pılması zorunluluğu defalarca belirtilmiş olsa da – tahmin hatala-
rının yaptırımı olmadığı için bazı katılımcılarda umursamazlık hali 
görüldü. Öyleki günler boyu bazı katılımcıların aynı sayıyı tahmin 
olarak girmesi bunun en açık göstergesiydi. Halbuki bu sistemin 
tamamını tehlikeye atan bir durumdu ve düzeltilmesi gerektiği 
kanaati hasıl oldu. Aşağıdaki grafik toplam sistemin ve rüzgar 
özelindeki üreticilerin ortalama tahmin hatalarını göstermektedir.

Yeni YEKDEM sistemi, yenilenebilir enerji santrallerini daha iyi 
üretim tahmini yapmaya teşvik ederek sistem dengesizliğini ve 
bunun piyasa üzerinde oluşturduğu yükü azaltmayı hedeflemek-
tedir. Bu açıdan yapılan değişiklik oldukça yerindedir. Ancak bu 
değişikliğin daha önce verilen teşvikleri azaltmaması da gerekir.  
Bu yüzden formülasyonda eski ve yeni sistemin başabaş geldiği 
nokta (2015-2016 yılları baz alındığında) ileride anlatılacağı üzere 
tolerans katsayısı j = 0.98 tanımı ile belirlendi. Aşağıdaki grafik, 
yeni ve eski sistemde YEKDEM toplamının ve rüzgar üretiminin 
mevcut tahmin ve üretim değerleri ile kazançlarını göstemektedir.

Yeni ve eski sitemi daha iyi anlayabilmek için ilk önce ilgili for-
mülasyonları  aşağıdaki notasyon ile inceleyelim:
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  Figür 1: YEKDEM Değişikliğinin Rüzgar Santrallerini Gelir-
lerine Etkisi

YEKDEM değişikliği ile beraber yeni nakit akışları aşağıdaki gibi olmuştur: 
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Yeni YEKDEM sistemi, yenilenebilir enerji santrallerini daha iyi üretim tahmini 
yapmaya teşvik ederek sistem dengesizliğini ve bunun piyasa üzerinde oluşturduğu 
yükü azaltmayı hedeflemektedir. Bu açıdan yapılan değişiklik oldukça yerindedir. Ancak 
bu değişikliğin daha önce verilen teşvikleri azaltmaması da gerekir.  Bu yüzden 
formülasyonda eski ve yeni sistemin başabaş geldiği nokta (2015-2016 yılları baz 
alındığında) ileride anlatılacağı üzere tolerans katsayısı j = 0.98 tanımı ile belirlendi. 
Aşağıdaki grafik, yeni ve eski sistemde YEKDEM toplamının ve rüzgar üretiminin mevcut 
tahmin ve üretim değerleri ile kazançlarını göstemektedir. 
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▶ Mayıs ayı içinde yayımlanan  ve enerji sektörünü yakından ilgilendiren yasal değişiklikler... MEVZUAT   
Figen Özer

kin Kararın Uygulama Tebliği, 24/05/2016 tarih ve 
29721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğin dayanağı 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 
sayılı Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bu-
lunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 
Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararıdır. Yayımı tarihinde yürürlüğe 
giren bu uygulama tebliğle söz konusu kararın uygu-
lanmasının usul ve esasları, taraflar arasındaki ilişki-
nin ve süreç akışının ortaya konulması ile belirlendi. 

Tebliğ uyarınca, şirket alacaklı olduğu çiftçile-
rin TC kimlik numarası veya vergi kimlik numara-
sı ile alacak tutarlarını belirtilen süre kapsamın-
da bankaya iletecek. Böylece banka tarafından bu 
çiftçilere destekleme bedeli ödemesi yapılmaya-
cak. Şirket borçlularına ödemenin yapılabilme-
si için çiftçinin veya tüzel kişinin destekleme hak 
edişlerini almak üzere bankaya müracaat ta-
rihinden önceki son bir ay içinde şirketten alı-
nan belgenin bankaya ibraz edilmesi gerekiyor. 
Herhangi bir ihtilaf halinde borca ilişkin itiraz şirkete 
yapılacak. Çiftçinin bankaya yazılı müracaatı halinde 
hak ettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen 
borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına 
aktarılabilir. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin 
bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çift-
çilere ödenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından,

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 07/05/2016 tarih ve 
29705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine 
ilişkin teknik esaslarla, ödemeye, kesinti yapılması-
na, uygulamaya, denetime ve aydınlatma komisyo-
nunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen Genel Aydınlatma Yönetmeli-
ği’nin, “Aydınlatma Düzeyinin Düşürülmesi” başlıklı 
geçici 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik kap-
samında süre uzatımına gidildi ve söz konusu hü-
kümde gerekçe niteliğinde enerji verimliliği vurgusu 
da yapıldı. Böylece genel aydınlatma kapsamında 
halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, 
bahçe, tarihi ve ören yerleriyle yürüyüş yolu gibi 
yerlerdeki mevcut aydınlatma tesislerinde enerji ve-
rimliliği dikkate alınarak, tüketim miktarlarının azal-
tılmasına veya aydınlatma düzeylerinin en geç saat 

02:00’den sonra yüzde 50 oranında düşürülmesine 
yönelik yatırımlar için daha önce 31 Aralık 2015 ola-
rak belirlenen tamamlanma tarihi, 31 Aralık 2017’ye 
uzatıldı. Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2016 tarihin-
den itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından, 

Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği, 
07/05/2016 tarih ve 29705 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. TEİAŞ, OSB’ler, dağıtım ve görevli teda-
rik şirketleri tarafından elektrik enerjisi talep tah-
minlerinin yapılması, değerlendirilmesi, güncellen-
mesi ve onaylanmasında izlenecek usul ve esasları 
kapsayan Talep Tahminleri Yönetmeliği’nin yayım-
lanması ile hali hazırda yürürlükte olan yönetmelik 
mülga oldu.

Yeni düzenlemede talep tahmin yükümlülüğünün 
detayları, yöntemi, dönemi ve veri seti açısından, gö-
revli tedarik şirketleri ve OSB’ler için de açıkça ta-
nımlandı, diğer hükümlerde de gerekli değişiklikler 
yapıldı. 

Talep tahmin raporunun Kuruma sunulması ko-
nusunda daha önce dağıtım şirketleri için belirlenen 
süre değiştirilip haziran sonu olarak hükme bağlan-
dı, tedarik şirketleri için ise aralık ayı sonuna kadar 
süre verildi. TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan talep 
tahminleri ise 1 Ağustos’a kadar Kuruma sunulmak-
ta iken söz konusu tarih 1 Kasım olarak değiştirildi. 

Yeni düzenlemeye göre, ğgörevli tedarik şirket-
leri ile organize sanayi bölgesi işletmecisi tüzel ki-
şiler, yükümlülüklerinin yanında talep tahmini yapı-
labilmesi için gerekli olanlarla sınırlı olmak üzere, 
hizmet verilen tüketiciler ve katılımcılarla ilgili talep 
edilen verileri bölgesinde bulundukları dağıtım şir-
ketlerine talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
sunmakla yükümlü olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından, 

BOTAŞ Geçici Bütçe Uygulama Dönemi Ulusal 
İletim Şebekesi Yatırım Programının Onaylanma-
sına İlişkin 27/04/2016 tarih ve 6249 sayılı karar, 
05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Böylece EPDK, BOTAŞ’ın transit doğal gaz iletimi da-
hil 1 Ocak 2016 ila 31 Mart 2016 dönemine ilişkin geçici 
bütçe uygulama dönemi ulusal iletim şebekesi yatırım-
larının tavanını 74.315.000 TL olarak onaylamış oldu.

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma 
ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygu-
lanması Yönetmeliği, 25/05/2016 tarih ve 29722 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dağıtım şir-
ketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında veya da-
ğıtım faaliyetiyle birlikte yürüttüğü gayrimenkul 
satın alma ve kiralama ile elektrik, su, doğal gaz, 
telefon, toplantı organizasyonu, eğitim, konakla-
ma, ulaşım, sağlık giderleri, reklam gibi mal ve 
hizmet alımları; Ar-Ge projeleri kapsamında ya-
pacağı hizmet alımları; iktisadî ve teknik bütün-
lük dikkate alınarak 100 bin TL’nin altında ma-
liyeti olan yapım, mal ve hizmet alımı işleri bu 
yönetmelik kapsamı dışında tutuldu. 
Yönetmelik uyarınca elektrik dağıtım şirketleri-

nin satın alma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal 
ve hizmet alımıyla varlık satışı işleri, “açık ihale- da-
vetiye usulü ihale- doğrudan temin- kapsam dışı 
alım” olmak üzere dört şekilde yapılacak. 

Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesi durumunda, 
satın alınan yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına 
ilişkin gerçekleşmeler, Elektrik Piyasası Tarifeler Yö-
netmeliği uyarınca yapılan tarife hesaplamalarında 
dikkate alınmayacak. Şirketlerin yönetmeliğe aykırı 
olarak yaptıkları satış işlerinde ise tarife hesapla-
malarında satışa konu malzemenin bedelinin belir-
lenememesi halinde, bu bedel 10 katı varlık satışı 
geliri olarak hesaplanacaktır. 

Dağıtım şirketlerinin web sayfalarında yayımlama-
ları gereken doküman ve veriler de yönetmelikte açık-
ça belirtilmiş olup, yine yönetmelik uyarınca dağıtım 
şirketleri 25 Haziran tarihine kadar satın alma ve ihale 
prosedürlerini Kuruma sunmakla yükümlü kılındı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından,

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulu-
nan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 
Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İliş-

Mayıs ayı içinde yayımlanan  
ve enerji sektörünü yakından 
ilgilendiren yasal değişiklikler...
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 �Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 18 Ma-
yıs 2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci 
maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’nde değişik-
lik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.
Karara göre, uygun görülen taleplere yine 24 aya 

kadar ön izin verilecek. Ön 
izin sahibinin sürenin son günü mesai bitimine 

kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde 
bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini 
kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi ha-
linde, eskiden de olduğu gibi ön izin süresinin bitim 

tarihinden itibaren 12 ay süreyle ön izin ve sorumlu-
lukları devam edecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre daha önce-
den toplam 36 ayı geçemeyen toplam ön izin süresi. 
nükleer tesis izinlerinde toplam 60 ay, diğerlerinde 
ise toplam 36 ay olarak belirlendi. Ancak nükleer te-
sis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi 
ve talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından uygun 
görülecek süre kadar ön izin uzatılabilecek.

 �Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arz Güvenliği Dairesi 
Başkanlığı tarafından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı ile birlikte düzenlenen Marmara Bölgesi Arz Güvenli-
ği Çalıştayı, 17 Mayıs’ta Gebze’de yapıldı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı ta-
rafından TÜBİTAK MAM ile birlikte düzenlenen “Marmara 
Bölgesi Arz Güvenliği Çalıştayı”, 17 Mayıs’ta TÜBİTAK’ın 
Gebze’deki yerleşkesinde yapıldı. Çalıştay’a TEİAŞ, BOTAŞ 
ve TPAO’dan tesisleri ve şebekeleri işleten uygulamada 
aktif bürokratların yanı sıra özel sektörden de sınırlı sayı-
da temsilci katıldı.
Elektrik piyasası ile başlayan çalıştay, doğal gaz arz gü-

venliğinin tartışıldığı oturumla sona erdi. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Arz Güvenliği Dairesi Başkanı Murat Akka-
ya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, temel 
olarak Enerji Bakanlığı’nın mottosu haline gelen “güvenli 
gelecek için” bütüncül bir bakış açısıyla enerji arz güvenli-
ği bağlamında mevcut durum değerlendirildi ve gelecek için 
öneriler tartışıldı.

Sektörün deneyimli isimlerinden Arz Güvenliği Dairesi Baş-
kanı Murat Akkaya, çalıştayın ardından yaptığı değerlendirme-
de, bütüncül bir bakış açısıyla enerji piyasasında sürdürüle-
bilirliği amaçladıklarını, bunu gerçekleştirirken de Türkiye’nin 
jeopolitik önemini arttırmaya yönelik adımları attıklarını söy-
ledi. Sanayileşme politikalarının enerji politikaları ile bir bütün 
olduğunu vurgulayan Murat Akkaya, “güvenli bir gelecek için 
mevcut durumdan yola çıkarak, gelecek için neler yapmamız 
gerektiğini stratejik bir planla ortaya koyacağız” dedi.

 ENERJİ IQ  

Marmara’nın arz güvenliği Gebze’de tartışıldı

ALTYAPI YATIRIMLARININ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

KALDIRILMALI

Egegaz Kurumsal İlişkiler Direktörü Aziz Camcı da 
altyapı yatırımlarının önündeki engellerin kaldırıl-
ması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine vurgu 
yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arz Gü-
venliği Dairesi Başkanlığı şemsiyesi altında böyle bir 
toplantının organize edilmesini çok yararlı olduğu-
nu söyleyen Camcı, açıklamalarına şöyle devam etti: 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, artık sorunların 
neler olduğunu daha kolay ve hızlı öğrenebiliyoruz.
Dolayısı ile bundan sonra sorunlardan ziyade çözüm 
önerilerini ve ne yapmamız gerektiğini tartışmamız 
gerekiyor. Örneğin elektrikte ve doğal gazda bir alt-
yapı eksikliğini artık tartışmamamız gerektiğini dü-
şünüyorum. Çünkü gelişmiş piyasalardaki yapıları 
ülkemize hızla taşıyabilmek için artık altyapı eksik-
lerinin tartışılmadığı ve arzın talepten fazla olması-
na imkan tanıyan bir alt yapıya kavuşmamız gerek-
tiğine inanıyorum. Bu amaçla yatırımların önündeki 
engellerin kaldırılmasını ve yatırım ortamının iyi-
leştirilmesini önemli bir unsur olarak görüyorum.”

Nükleer tesis için ön izin süresi 60 ay, rüzgar için 
36 ay olarak belirlendiGün geçtikçe daha önemli hale gelen enerjide 

arz güvenliği konusu Enerji Bakanlığı için özel 
bir önem taşıyor. Bu konuda bölgesel toplantılar 
yapan Bakanlık, Marmara’nın güvenliği için 
sektör paydaşlarıyla bir araya geldi

Son bir ayda 30 ‘sistem oturması’ yaşandı 
 �Son bir ay içinde yaşanan ve ‘sistem oturması’ 
olarak adlandırılan bölgesel yük dalgalanmala-
rının sayısı 30’u aştı. TEİAŞ, sistem oturmaları-
nın black-out’a dönüşmemesi için alarm duru-
muna geçti. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik enerjisi miktarındaki artış, 
iletim şebekesinin sınırlarını zorlamaya devam 
ediyor. Enerji IQ’nun edindiği bilgilere göre, son 
bir ay içinde yaşanan ve ‘sistem oturması’ ola-
rak adlandırılan bölgesel yük dalgalanmaları-
nın sayısı 30’u aştı.
İletim hatlarında yaşanan kapasite kısıtları, yük 

tevziini de oldukça güçleştiriyor.
Batı’daki yüksek rüzgar üretimi ve Karadeniz 

Bölgesi ile Doğu Anadolu’daki hidrolik üretim, sis-
temdeki dalgalanmaların nedeni olarak görülüyor.

Bir TEİAŞ yetkilisi, YEKDEM Yönetmeliği’ndeki 
değişikliklerle yenilenebilir enerjinin destekleme 
mekanizmasının mali kısmının düzenlendiğini 
ancak dengesizliklerle ilgili teknik kısmın henüz 
sisteme olumlu yansımasının çok kısıtlı olduğunu 
söyledi. Yeni yönetmelikle TEİAŞ’ın ve özellikle Mil-
li Yük Tevzi Merkezi’nin (MYTM) iş yoğunluğunun 
arttığını belirten aynı yetkili, sistem oturmalarının 
geçen yıl 31 Mart’ta yaşanan büyük elektrik kesin-
tisine dönüşmemesi için sistemin çok dikkatli ta-
kip edildiğini de sözlerine ekledi.

Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle daha 
önceden toplam 36 ayı geçemeyen toplam ön izin 
süresi nükleer tesis izinlerinde 60 ay, diğerlerinde 
ise 36 ay olarak belirlendi



APLUS ENERJİ NİSAN 2016 ANALİZİ1

2016 yılı Nisan ayında gerçek-
leşen toplam 21.012,7 GWh elekt-
rik üretiminin %62,6’sı Serbest 
Üretim Şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketleri üretimdeki paylarını bir 
önceki aya göre 0,6 puan, geçtiği-
miz senenin aynı dönemine göre 

6,3 puan artırmıştır.
Serbest üretim şirketlerini 

%16,7’lik oran ile Yap İşlet Sant-
ralleri ve %13,6’lık oran ile EÜAŞ 
Santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin kalan %7,1’lik oranını ise 
İşletme Hakkı Devir Santralleri, 

1  Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

Otoprodüktör Santralleri ve Yap 
İşlet Devret Santralleri oluştur-
maktadır2. 

Nisan ayı içerisinde gerçekle-
şen toplam üretimin %32,5’i do-
ğalgaz ve LNG santralleri, %26,3’ü 

2  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2016 yılı Nisan ayı Üretim Tüke-
tim raporu kullanılmaktadır.
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1 Aylık bazda en güncel verilerden faydalanılmıştır. 
2 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2016 yılı Nisan ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 

EÜAŞ EÜAŞ Bağlı
Ortaklık

İşletme Hakkı
Devir

Otoprödüktör
Sant.

Serbest
Üretim

Şirketleri
Yap İşlet
Santralleri

Yap İşlet
Devret Sant.

2016 Mart 18,2 - 2,2 0,06 62,0 12,6 5,0
2016 Nisan 13,6 - 2,1 0,1 62,6 16,7 4,9
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EÜAŞ İşletme Hakkı Devir Otoprödüktör Sant. Serbest Üretim Şirketleri Yap İşlet Santralleri Yap İşlet Devret Sant.
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kömür santralleri tarafından kar-
şılanmıştır. Doğalgaz ve kömür 
santrallerini %20,4 ile hidrolik 
baraj ve %12,7 ile hidrolik akar-
su santralleri izlemektedir. 2016 
yılı Mart ayında %5,7‘lik bir orana 
sahip olan rüzgâr santralleri ise 
2016 Nisan ayında toplam üre-
timdeki paylarını %3,9’a azalt-

mıştır3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre, 2016 Mart ayında toplam 
üretimin %61,4’lük bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 
Nisan ayında yüzdesel bir değişi-

3  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 Nisan 
ayı İşletme Faaliyetleri Raporu üre-
tim-tüketimin kuruluşlara ve kaynak-
lara dağılımı kullanılmaktadır.

me uğramayarak toplam üretimin 
%61,4’lük kısmını karşılamakta-
dırlar. 

2016 yılı Nisan ayında ortala-
ma piyasa takas fiyatı (PTF), 2015 
yılı Nisan ayı ortalama elektrik 
fiyatına göre %16,5 oranında ar-
tarak, 118,48 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu değer 2015 
yılı Nisan ayında 101,72 TL/MWh 

%5,7‘lik bir orana sahip olan rüzgâr santralleri ise 2016 Nisan ayında toplam üretimdeki 
paylarını %3,9’a azaltmıştır3.  

 
Gerçekleşen üretim verilerine göre, 2016 Mart ayında toplam üretimin %61,4’lük bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 Nisan ayında yüzdesel bir değişime uğramayarak toplam 
üretimin %61,4’lük kısmını karşılamaktadırlar.  

 
2016 yılı Nisan ayında ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2015 yılı Nisan ayı ortalama elektrik 
fiyatına göre %16,5 oranında artarak, 118,48 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu değer 2015 
yılı Nisan ayında 101,72 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı ortalama piyasa takas 
fiyatı bir önceki ayın ortalama fiyatı olan 108,98 TL/MWh’e göre %8,7 daha yüksek 
gerçekleşmiştir. Nisan ayında en yüksek piyasa takas fiyatı 1 Nisan tarihinde 176,81 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük ortalama PTF, 25 Nisan günü 77,35 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  
                                           
3 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 Nisan ayı İşletme Faaliyetleri Raporu üretim-tüketimin kuruluşlara ve 
kaynaklara dağılımı kullanılmaktadır. 
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olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı 
ortalama piyasa takas fiyatı bir 
önceki ayın ortalama fiyatı olan 
108,98 TL/MWh’e göre %8,7 daha 
yüksek gerçekleşmiştir. Nisan 
ayında en yüksek piyasa takas 
fiyatı 1 Nisan tarihinde 176,81 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, 

en düşük ortalama PTF, 25 Nisan 
günü 77,35 TL/MWh olarak ger-
çekleşmiştir. 

2016 yılı Nisan ayında pik sa-
atlerde4 138,69 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir 

4  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri ifade eder.

önceki yılın 122,95 TL/MWh’lik 
değerine göre %12,8 oranında 
artmıştır5. Pik saatler ortalaması, 
bir önceki ayın pik saatler ortala-
ma değeri olan 132,45 TL/MWh’e 
göre %4,7 daha yüksektir. 2015 
Nisan ayında pik dışı (off-peak) 
saatler ortalaması 80,50 TL/MWh 
iken, bu değer 2016 Nisan ayında 
98,27 TL/MWh olarak gerçekleş-
miş ve %22,1 oranında bir artış 
kaydetmiştir.

2015 Nisan ayı içerisinde top-
lam 20.566.561 MWh olan elektrik 
talebi bir önceki yıla göre %3,6’lık 
bir artış göstererek 2016 yılı Ni-
san ayında 21.298.708 MWh de-
ğerine yükselmiştir6. 2015 Nisan 
ayında günlük ortalama 29.778 
MWh olan talep, 2016 Nisan ayın-
da 29.582 MWh olarak gerçekleş-
miştir. 

2016 Mart sonunda 74.039,7 
MW olan toplam kurulu güç değe-
ri %0,8’lik bir artışla 2016 Nisan 
sonunda 74.626,7 MW olarak kay-
dedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%59,6’lık kısmını serbest üretim 
şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve 
EÜAŞ’a bağlı ortaklık santralle-
rinin toplam kurulu güçteki payı 
%26,8 seviyesindedir. Yap işlet 
santralleri %8,2’lik bir orana sa-
hip iken yap işlet devret santral-
leri %3,1’lik bir orana sahiptir. 

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları kullanılmaktadır.

 
2016 Mart sonunda 74.039,7 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,8’lik bir artışla 2016 
Nisan sonunda 74.626,7 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %59,6’lık kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %26,8 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,2’lik bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 
2016 Nisan sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,9’luk kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken, %26,0’lık kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,3’lük oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %9,1’lik bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

                                           
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Nisan ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
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2016 yılı Nisan ayında pik saatlerde4 138,69 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın 122,95 TL/MWh’lik değerine göre %12,8 oranında artmıştır5. Pik saatler 
ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 132,45 TL/MWh’e göre %4,7 
daha yüksektir. 2015 Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 80,50 TL/MWh iken, 
bu değer 2016 Nisan ayında 98,27 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %22,1 oranında bir artış 
kaydetmiştir. 

 
2015 Nisan ayı içerisinde toplam 20.566.561 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%3,6’lık bir artış göstererek 2016 yılı Nisan ayında 21.298.708 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 Nisan ayında günlük ortalama 29.778 MWh olan talep, 2016 Nisan ayında 29.582 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 
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2016 yılı Nisan ayında pik saatlerde4 138,69 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın 122,95 TL/MWh’lik değerine göre %12,8 oranında artmıştır5. Pik saatler 
ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 132,45 TL/MWh’e göre %4,7 
daha yüksektir. 2015 Nisan ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 80,50 TL/MWh iken, 
bu değer 2016 Nisan ayında 98,27 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %22,1 oranında bir artış 
kaydetmiştir. 

 
2015 Nisan ayı içerisinde toplam 20.566.561 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%3,6’lık bir artış göstererek 2016 yılı Nisan ayında 21.298.708 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 Nisan ayında günlük ortalama 29.778 MWh olan talep, 2016 Nisan ayında 29.582 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 
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2016 Nisan sonunda oluşan 
toplam kurulu gücün %28,9’luk 
kısmı doğalgaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken, 
%26,0’lık kısmı barajlı hidro-
lik santraller tarafından kar-
şılanmaktadır. Bu yakıt tiple-

rini %21,3’lük oran ile kömür7 
izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %9,1’lik bir orana sa-

7  Kömür santrallerini taş kömürü, 
linyit ve ithal kömür santralleri oluştur-
maktadır. TEİAŞ kurulu güç tabloların-
da asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile 
birlikte sınıflandırılmaktadır.

hipken rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %6,2’lik bir kısmını 
oluşturmaktadır8. 

2015 yılı Nisan ayında 3,76 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğalgaz tüketimi, 2016 yılı-
nın dördüncü ayında 2015 yılının 
Nisan ayına göre %9,5 oranında 
bir değer kaybı ile 3,41 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğalgaz 
miktarı 2015 yılı Nisan ayında 
1,04 milyar m3 iken bu miktar 
2016 yılının aynı döneminde %3,1 
oranında azalarak 1,01 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir9. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal-
gaz miktarının toplam doğalgaz 
tüketimine oranı 2015 yılı Nisan 
ayında %27,6 iken, bu oran 2016 
Nisan’da %29,5 olarak gerçekleş-
miştir.

2015 yılı Nisan ayında fiili 
olarak 14.311,9 hm3 su seviyesi 
bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %32,4 oranında azalma 
göstererek 2016 yılı Nisan ayı 
içerisinde 9.670,0 hm3 seviyesi-
ne gerilemiştir10. Bu değer 2016 
Mart değeri olan 9.956,1 hm3 de-
ğerine göre %2,9 daha azdır.

8  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ni-
san ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre 
Kurulu Güç tablosu kullanılmaktadır.

9   2016 yılı Nisan ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.

10  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ni-
san ayı Üretim Tüketim raporu kullanıl-
maktadır.

 
2015 yılı Nisan ayında 3,76 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2016 
yılının dördüncü ayında 2015 yılının Nisan ayına göre %9,5 oranında bir değer kaybı ile 3,41 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı 
Nisan ayında 1,04 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %3,1 oranında 
azalarak 1,01 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz 
miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2015 yılı Nisan ayında %27,6 iken, bu oran 2016 
Nisan’da %29,5 olarak gerçekleşmiştir. 

 
2015 yılı Nisan ayında fiili olarak 14.311,9 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %32,4 oranında azalma göstererek 2016 yılı Nisan ayı içerisinde 9.670,0 hm3 
seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 2016 Mart değeri olan 9.956,1 hm3 değerine göre %2,9 
daha azdır. 

                                           
9  2016 yılı Nisan ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Nisan ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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2015 yılı Nisan ayında 3,76 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi, 2016 
yılının dördüncü ayında 2015 yılının Nisan ayına göre %9,5 oranında bir değer kaybı ile 3,41 
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miktarının toplam doğalgaz tüketimine oranı 2015 yılı Nisan ayında %27,6 iken, bu oran 2016 
Nisan’da %29,5 olarak gerçekleşmiştir. 

 
2015 yılı Nisan ayında fiili olarak 14.311,9 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %32,4 oranında azalma göstererek 2016 yılı Nisan ayı içerisinde 9.670,0 hm3 
seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 2016 Mart değeri olan 9.956,1 hm3 değerine göre %2,9 
daha azdır. 
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2016 Mart sonunda 74.039,7 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,8’lik bir artışla 2016 
Nisan sonunda 74.626,7 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %59,6’lık kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %26,8 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,2’lik bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 
2016 Nisan sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,9’luk kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken, %26,0’lık kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,3’lük oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %9,1’lik bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

                                           
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Nisan ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
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Lisanssız Santraller

0,6 13,2 

8,1 

28,9 

0,5 0,9 4,9 0,9 

26,0 

9,1 

6,2 
0,1 0,0 0,5 

Yakıt Cinsleri  
2016 Nisan Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%)  

Fuel-Oil + Asfaltit + Nafta + Motorin Taş Kömürü + Linyit İthal Kömür
Doğalgaz + LNG Yenilenebilir + Atık + Atıkısı + Pirolitik Yağ Çok Yakıtlılar Katı + Sıvı
Çok Yakıtlılar Sıvı + Doğalgaz Jeotermal Hidrolik Barajlı
Hidrolik Akarsu Rüzgar Termik (Lisanssız)
Rüzgar (Lisanssız) Güneş (Lisanssız)
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA  
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 Bankalar tamam, sırada bürokrasi var �

 Çin, enerji devrimini derinleştirecek �

YEKDEM değişikliği santralları nasıl etkileyecek? �
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Abone Olmak İçin...
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