


Değerli Üyemiz,

Şu anda okumakta olduğunuz uzmANaliz dergisi, derneğimizin temel kuruluş 

amaçlarından biri olan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlarının kariyer ve kültürel 

gelişimlerine katkıda bulunmak ve bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlamak ve 

yapılmasına katkı sağlamak” hükmü kapsamında sizlere iletilmekte olup, dergide yer 

alan yazıların her türlü hukuki sorumluluğunun yazarlarına ait olduğunu ve yazılarda 

yer alan görüşlerin kesinlikle herhangi bir resmi kurumun görüşlerini yansıtmadığını 

belirtmek isteriz.

Dergimiz, mevcut gelişim sürecinde üst yöneticilerimiz ve sizler dışında üçüncü 

tarafların erişimine açık değildir. Bu anlamda uzmANaliz dergimizin üçüncü taraflarla 

paylaşılmaması yönünde göstereceğiniz özene de şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu



3

BAŞKANDAN

uzmANaliz • Kasım 2017 • Sayı:1

Değerli ve Saygıdeğer Okuyucular,

Ülkeleri muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak en önemli yatırımların başında insan 

gücüne yapılan yatırımlar gelmektedir. Çünkü ülkelerin gelişmişlikleri her ne kadar 

finansal güçleri ve doğal kaynaklarının zenginlikleri ile ölçülse de, bu zenginlikleri 

yönetebilecek bilgi ve insan kaynağı ölçüsü odak zenginliktir. Bu anlamda nitelikli ve 

donanımlı insan gücü yetiştirmeye yatırım yapan bir ülkenin, geleceğini teminat altına 

alma yolunda en önemli şartlardan birini yerine getirmiş olduğu söylenebilir.

Türkiye’de özel sektör gibi kamu sektörünün de görev alanları kapsamında nitelikli, 

donanımlı ve yetenekli uzman personel istihdamına hızlı bir yöneliş başlamıştır. 

Bu kapsamda 2011 yılında devlet teşkilatlanmasının önemli yapıtaşlarından kamu 

kurumlarının tümünde uygulamaya konulan “Kariyer Uzmanlığı” modeli ile uzun 

yıllardır Uzmanlık tabanlı çalışan kurumların yeniden yapılandırılması ve daha önemlisi 

“Kariyer Uzmanlığı” kadrolarının bulunmadığı kamu kuruluşlarında söz konusu model 

kapsamında personel ihdası gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda ihdas edilen “Kariyer 

Uzmanlığı” kadrolarından biri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı ve 

Uzmanlığı unvanı, 2017 Ekim ayı ile birlikte 5. Yılını doldurmakta ve ilk uzmanları ile 

süreç hızla devam etmektedir. 

Yeni kadrolar olarak birlik ve dayanışma çerçevesi altında “Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Uzmanlarının kariyer ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bilimsel araştırmalar 

yapmak, yayınlamak ve yapılmasına katkı sağlamak” temel amaçları ile 2015 yılı 

Temmuz ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği’ni kurduk. Söz konusu 

amaçlar kapsamında bilginin kalıcılığı ve aktarımı konusunda en iyi yöntem olarak 

düşünülen yazmak eyleminin en temel sonucu olarak, içeriği her sayısında güçlenecek, 

enerji ve tabii kaynaklar sektörüne ilişkin hızla değişen şartlara uyum sağlayabilecek 

ve aynı zamanda dinamik ve sürekli öğrenecek bir dernek olabilmek için etkin bir dergi 

BAŞKANDAN...
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tasarımını ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu anlamda ilk sayılarda ağırlıklı olarak “Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Uzmanlık Tezleri”nde ele alınmış konulardan yola çıkarak, ilerleyen 

sayılarda hem akademik hem de güncel gelişmeleri yakından takip eden yazılara 

dergimizde yer vermeyi planlıyoruz. Bu yolla çok büyük veri setleri ve bilgi birikiminin 

olduğu enerji ve tabii kaynaklar sektörleri literatüründe nitel ve nicel ölçeklendirmede 

ve değerlendirmede etkinliği daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Çünkü Dünya’nın en ünlü 

Yönetim Bilimcisi Peter Drucker dediği gibi: Ölçemediğiniz Şeyi Kontrol Edemezsiniz, 

Kontrol Edemediğiniz Şeyi Yönetemezsiniz! Bu anlamda bizler her konuya hâkim 

olmaya çalışan uzmanlar yerine bilgiyi izleyebilen, ölçeklendirebilen, değerlendirip 

yorumlayabilen ve ortaya çıkan bilginin önem sırasını belirleyebilen uzmanlık yapısının 

önemine inanıyoruz.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneğinin ikinci ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Uzmanlığı yapısının oluşturulmasının beşinci yılında “uzmANaliz” adlı 

Dergimizi ortaya çıkarmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle dergimizin 

ortaya çıkmasında bizlere her türlü desteği veren ve bizleri cesaretlendiren değerli 

yöneticilerimize, yazarlarımıza, editörümüze, yayın kurulumuza ve yönetim kurulumuza 

en derin duygularla teşekkür ediyor, uzun soluklu olmasını temenni ettiğim bu girişimin 

herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Onur DÖNMEZÇELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Enerji ve Tabii Kaynaklar  
Uzmanları Derneği Dergisi Okuyucuları,

İlk Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alı-
mının beşinci yılını doldurduğumuz bu günlerde 
derneğimize ait derginin ilk sayısını çıkarmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.  Derneğimizin kuruluşun-
dan itibaren ETK Uzman ve Uzman Yardımcıları 
arasında tecrübe ve bilgi paylaşımına katkı sağ-
lamak amacıyla söyleşi, seminer gibi çeşitli faali-
yetler yürütülmekte olup enerji ve tabii kaynaklar 
sektörüne hitap eden bilimsel çalışmaların payla-
şıldığı bir derginin hem uzman ve uzman yardımcı-
sı arkadaşların kariyer gelişimine hem de uzmanlık 
kültürünün oluşmasına olumlu katkılar sağlayaca-
ğını düşünerek ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bu 
doğrultuda ismini uzmANaliz olarak belirlediğimiz 
dergimizi belli periyotlarla yayınlamayı düşünüyo-
ruz. Elektronik ortamda bütün üyelerimize ulaştı-
racağımız dergimizin yöneticilerimize sunulmak 
üzere belirli sayıda basımı da planlanmıştır.  İlk sa-
yımızda enerji ve tabii kaynaklar sektörünün farklı 
alanları ile ilgili toplam 10 adet makale ve 1 adet 
çeviri yayın kurulumuzun kontrolünden geçmiş 
olup siz değerli okuyucularımızın bilgisine sunul-
maktadır. Önümüzdeki sayılar için uzman ve uz-
man yardımcısı arkadaşların daha fazla desteğine 
ihtiyaç duyduğumuzu belirterek değerli yazılarınızı 
beklemekteyiz. 

Derneğimizin kuruluş aşaması da dahil olmak 
üzere yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde bizlere 
her türlü desteği veren ve bizleri cesaretlendiren 
saygıdeğer yöneticilerimize, dergi içeriğinin oluş-
masında yazıları ile destek veren kıymetli yazarla-
rımıza, yayın kurulumuza ve yönetim kurulumuza 
en derin duygularla teşekkür ederim. 

Oğuz Kürşat KABAKÇI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
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herhangi bir resmi kurumun 

görüşlerini yansıtmamaktadır.
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RAPOR

• Enerji verimliliği; enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik de dahil

olmak üzere bir dizi politika hedefinin başarılabilmesi için her zamankinden daha fazla

önem taşımaktadır.

• Küresel enerji yoğunluğu, 2016'da % 1,8 oranında düşmüştür. 2010'dan beri enerji

yoğunluğunda yılda ortalama% 2,1 oranında, 1970 ve 2010 arasında ise ortalama % 1,3

oranında azalma gerçekleşmiştir.

• 2014 yılından günümüze kadar enerji kaynaklı emisyonların yatay seyretmesinin en büyük

sebebi enerji verimliliğindeki iyileşmedir.  GSYİH büyümesine bağlı emisyon artışının dörtte

üçünü enerji verimliliği, kalan çeyreği ise yenilenebilir kaynaklara geçiş telafi etmiştir.

• 2000-2016 yılları arasında enerji verimliliği iyileştirmeleri yapılmasaydı dünya enerji tüketimi

% 12 daha fazla olacaktı. Bu miktar AB’nin tüketimine eşdeğerdir.

• Enerji verimliliği, enerji güvenliğini de güçlendirmektedir.  2000 yılından bu yana enerji

verimliliği iyileştirmeleri sayesinde IEA üye ülkeleri 2016 yılında enerji ithalatı için 50 milyar

dolar daha az ödedi. Örneğin, Japonya'da enerji verimliliği iyileştirmeleri yapılmasaydı 2016

yılında petrol ithalatı % 20 artacak ve % 23 daha fazla gaz ithalatı gerçekleşecekti. Verimliliğin

gaz ithalatına etkisi özellikle Avrupa'da telaffuz edilmektedir. Avrupa'nın en büyük gaz

piyasaları olan Almanya ve İngiltere'de, 2000 yılından bu yana enerji verimliliği iyileştirmeleri

sayesinde  2015 yılında Avrupa'nın toplam ithalatının % 30'u miktarında  gaz tasarrufu

sağlandı. Ayrıca enerji verimliliği sayesinde kısa vadeli enerji güvenliğini de katkı sağlanmıştır.

Aynı dönemde enerji verimliliği iyileştirmeleri yapılmasaydı İngiltere ve Fransa yoğun talep

dönemlerinde günlük 240 milyon metreküp daha fazla gaz arzına ihtiyaç duyacaktı.

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
2017 RAPORUNDA ÖN PLANA ÇIKAN BİLGİLER
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RAPOR

• Enerji verimliliği çalışmaları sayesinde enerji giderleri de azalmaktadır. 2000 yılından bu

güne kadar yapılan enerji verimliliği iyileştirmeleri sayesinde birkaç gelişmiş ekonominin

hane halklarının 2016 yılı enerji gideri 300 milyar dolar azalmıştır. Benzer şekilde gelişmekte

olan ekonomilere de katkı sağlamaktadır. Örneğin Çin’de enerji verimliliği çalışmaları

olmasaydı 2016 yılında hanelerin enerji giderleri % 25 daha fazla olacaktı.

• Enerji yönetimi sistemlerinin yaygınlaşması ile sanayi sektöründe enerji verimliliği de

artmıştır. Sanayi sektöründe enerji yoğunluğu, 2000 ile 2016 yılları arasında yaklaşık % 20

oranında azalmıştır. IEA üye ülkelerinde ve önde gelen gelişmekte olan ülkelerde azalış

oranları benzerdir.

• Binalarda enerji verimliliği artmış olmakla beraber daha fazla bir potansiyel hayata geçirilmeyi

beklemektedir.  Çoğu ülkede, piyasada bulunan cihazlar, ekipmanlar ve aydınlatma

ürünlerinden % 10 ila % 20 arasında tasarruf potansiyeli mümkündür. 2022'ye kadar, dünya

genelindeki iç mekan aydınlatmalarının % 90'ınında kompakt floresan lambalar (CFL) ve

LED lambaların kullanılması beklenmektedir.

• İçten yanmalı motorlu araçlardan çok daha verimli olan elektrikli araçların dünya çapında

satışı; üretim kapasitesindeki genişleme, daha geniş model yelpazesi ve geliştirilmiş araç

performansı nedeniyle 2016'da % 40 oranında büyümüştür.

• Küresel enerji verimliliği piyasası 2016'da da büyümeye devam etmiştir. Enerji verimliliği

alanındaki küresel yatırım 2016 yılında % 9 artarak 231 milyar dolara ulaştı.  En güçlü

büyüme % 24 ile Çin'de gerçekleşirken, küresel yatırımlarda en büyük paya hala Avrupa

sahiptir.

• Nihai sektörlerden bina sektörü, 206 yılındaki toplam enerji verimliliği yatırımlarının % 58’ine

sahip  olarak enerji verimliliği piyasasında lider konumdadır.  Bu sektördeki yatırımların

çoğu  yalıtım, elektrikli aletler ve aydınlatma alanlarını kapsamaktadır.

• Küresel enerji hizmeti şirketi (ESCO) pazarı, 2016 yılında %12 artarak 26,8 milyar dolara

ulaşmıştır. Güçlü hükümet teşvikleri sayesinde Çin; küresel gelirlerin %60'ını oluşturan en

büyük pazar konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri (% 20) ve Avrupa (% 10) ise diğer iki

büyük ESCO pazarıdır. Şu anda dünya çapında ESCO'larda 1 milyondan fazla kişi istihdam

edilmektedir. Buna ek olarak, enerji verimliliği birçok ülkede ticarete konu bir mal haline

gelmiştir.  Örneğin İtalya ve Fransa’da enerji tasarruflarının ticaretine imkan sağlayan beyaz

sertifika sistemleri sayesinde enerji tasarruflarının ekonomik değeri önemli ölçüde artış

sağlamıştır.
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MAKALE

Sanayi devriminin ardından artan 

makineleşme ve gelişen teknolo-

jiyle birlikte dünyada enerji tüketi-

mi sürekli bir artış göstermiştir. Enerjinin 

küresel ekonomi ve politikada bir güç ol-

duğu günümüzde zengin enerji kaynak-

larına ve sağlam yapıdaki enerji güvenli-

ğine sahip ülkelerin dünyada ve küresel 

politikada söz sahibi olması kaçınılmazdır. 

1973 Petrol Krizi sonrası konvansiyonel 

enerji kaynaklarının yön verdiği enerji poli-

tikalarında değişim yaşanmaya başlamış, 

konvansiyonel enerji kaynaklarının sebep 

olduğu çevre kirliliği, sera gazı salımları ve 

küresel ısınma, enerji arz güvenliği tedir-

ginlikleri küresel dünyadaki enerji politi-

kaları eğilimini yerli, yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynaklarına doğru yönlendirmiştir. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte enerjinin poli-

tikalara yön verdiği ve tek başına etkin bir 

güç olduğu günümüz dünyasında enerji-

nin verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanıl-

ması ve var olan enerji kaynaklarımızdan 

azami seviyede ve sürdürülebilir enerji 

politikalarını gözeterek yararlanmamız ge-

rekmektedir.

Gelişen yeni teknolojiler eşliğinde dağıtık 

enerji üretim yöntemlerinin artışı ve yay-

gınlaşması, atık ısıların daha fazla oran-

da değerlendirilerek ülke ekonomisine 

geri kazandırılması ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından enerji üretiminin yaygın-

laşması sonucunda enerji depolama tek-

nikleri tüm dünya ülkeleri arasında gözde 

konulardan birisi olarak konumlanmıştır. 

Bu bağlamda enerji depolama teknikleri-

nin alt dallarından birisi olan ısıl enerjilerin 

FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN 
ENERJİ DEPOLAMADAKİ YERİ

Bahadır Sercan Gümüş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı 
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depolanması ile sağlanabilecek; elektrik 

iletim-dağıtım sistemlerindeki pik yüklerin 

dengelenmesinin kolaylaştırılması, yenile-

nebilir enerji kaynaklarından enerji üreten 

tesislerin elektrik şebekelerindeki sınırlı 

yük oranlarının daha iyi değerlendirilmesi, 

sistem yüklerinin azaltılarak bakım/yeni-

leme maliyetlerinin azaltılması, bölgesel 

bazlı yerinde üretim teknolojilerine destek 

sağlayarak dolaylı olarak iletim kayıpların-

dan ve yeni yapılacak potansiyel elektrik 

üretim tesislerinden kaçınılması, gerek 

enerji üretim tesisleri gerek fabrikaların 

atık ısılarının yararlı enerji olarak kullanıl-

ması ve ülke ekonomisine geri döndürül-

mesi, fosil kaynaklardan üretilen enerji-

den tasarruf edilip ülke ekonomisine katkı 

sağlaması gibi konularda bulunan enerji 

tasarruf potansiyeli ülkemizde de oldukça 

yüksektir.

Isıl enerji depolama teknikleri ener-

ji güvenliği, iklim değişikliği hedefleri-

nin sağlanmasının ve ülke ekonomisinin 

desteklenmesi konularında fayda sağlaya-

bilmektedir. Isıl depolama konusunun etki 

edebileceği alanlardan sadece biri olan 

konut ve hizmet sektörü ülkemizde ener-

ji tüketiminin en fazla olduğu sektör ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan bu 

enerjinin ise %70’inden fazlası ısıtma-so-

ğutma işlemlerine gitmektedir. Isıl enerji 

depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması 

ile hem bölgesel hem de bireysel ısıtma 

ve soğutma sistemlerinin kurulmasına yar-

dımcı olunarak bu yüklerin fosil ve dış ülke 

kaynaklı enerji türlerinden tasarruf edilme-

si sağlanacak ve ülke ekonomisine ciddi 

bir yarar getirecektir.

Isıl enerji depolama sistemleri, özellikle 

yenilenebilir enerjinin ulusal elektrik iletim 

şebekelerinde yarattığı frekans dalgalan-

malarından kaçınılmasını sağlayarak ye-

nilenebilir enerjilerden üretilen enerjinin 

sisteme entegre edilmesi sürecinde çok 

daha fazla esneklik, güvenilirlik ve sistem 

kararlılığını sağlayabilmektedir. Tüm bun-

ları üstlenirken farklı yenilenebilir enerji 

kaynaklarından ve hatta bölgede bulunan 

atık ısıların (gerek enerji üretim tesisle-

rinden alınan gerekse sanayi kuruluşla-

rından alınan atık ısılar) enerjilerinden de 

faydalanabilmektedir. Günümüzde ye-

nilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 

elektrik enerjisinin verildiği şebeke üzerin-

deki trafo kapasitesinin %20’sinin aşılması 

istenmemektedir. Türkiye’de hızla gelişen 

yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 

üretimi hususu, ısıl enerji depolama sis-

temleri ile iyi entegre edilebildiği takdirde 

ülke hedeflerimize hızla ulaşılmasına katkı 

sağlayacaktır.

2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi ile 2023 yılında Türkiye’nin 

enerji yoğunluğunun 2011 yılı değerine 

göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir. 

Bu hedef doğrultusunda, bölgesel ısıtma/

soğutma imkânlarının değerlendirilmesi, 

çevrim kayıplarının azaltımı, iletim ve da-

ğıtım kayıplarının düşürülmesi ve yerinde 

enerji üretimin yaygınlaşması, ısıl ener-

ji depolama sistemlerinin gelişimine hız 
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vererek enerji verimliliği sağlanmasında 

önemli bir unsur olacaktır. Bu sayede, ge-

lişen karbon piyasalarında Türkiye’nin ko-

numu iyileşecek ve potansiyel ekonomik 

yüklerin azalması sağlanacaktır. Isıl enerji 

depolama teknikleri elektrik iletim-dağıtım 

sistemlerindeki pik yüklerin dengelenme-

sinin kolaylaştırılmasına önemli ölçüde 

katkı sağlayacaktır. Bu depolama teknik-

leri kısa süreli (gündüz-gece) veya uzun 

süreli (mevsimsel) olarak enerji depolama 

kapasitesine sahiptir. Özellikle yaz ayların-

da oluşan soğutma talebini karşılamak za-

man zaman ulusal elektrik dağıtım ve ile-

tim sistemlerimize zarar verebilmektedir. 

Enerji depolama yöntemleri; kimyasal, 

mekanik, ısıl ve elektriksel enerji depo-

lama olarak kategorize edilebilmektedir. 

Isıl enerji depolama teknikleri; duyulur ısı 

enerjisi depolama, gizli ısı enerjisi depola-

ma ve reaksiyon (termokimyasal veya kim-

yasal) ısı enerjisi depolama olmak üzere 

üç çeşide ayrılmaktadır. Duyulur ısı depo-

lama, sistemde maddenin sıcaklığı artar-

ken madde içinde depolanan ısı enerjisi-

dir. En yaygın ve ticari olarak başarılı olan 

duyulur ısı depolamanın akışkanı sudur. 

Su herhangi bir enerji kaynağı ile iyi izole 

edilmiş bir depolama tankında muhafaza 

edilerek ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. 

Bu tür enerji depolama sistemleri çok sa-

yıda depolama-serbest bırakma çevrimini 

tamamlayabildiği yönüyle avantajlı, depo 

hacminin büyük olması (birim hacimde 

depolayabildiği enerjinin nispeten az ol-

ması) yönüyle dezavantajlıdır.

Reaksiyon ısı depolama ise kimyasal reak-

siyonlar sonucu depolanan ısı enerjisidir. 

Bu depolama tekniğinde enerji ekzoter-

mik kimyasal reaksiyonlar ile farklı bileşik-

lerde depolanmakta ve ihtiva ettiği enerji 

istenildiği zaman tersinir şekilde işleyen 

reaksiyonlar ile kimyasal bağlardaki depo-

lanan enerjiyi açığa çıkarmaktadır. Henüz 

piyasada kendine yer bulamayan ancak 

mevsimler ve hatta yıllar boyunca büyük 

kapasitedeki enerjileri depolayabilme po-

tansiyelleri olan bu sistemler halihazırda 

Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olarak çalışıl-

dığı bir alandır. Isı depolama kapasiteleri 

oldukça yüksek olan bu sistemlerin teorik 

olarak ısı depolama süreleri kimyasal tep-

kilerin başlatılma süreleri doğrultusunda 

uzayabilir ki bu da dışarıdan bir etki gel-

medikçe sonsuza kadar demektir.

Gizli ısı depolama, maddede sabit sıcaklık 

Isı depolama sistemleri özellikle 
yenilenebilir enerjiden ve atık 

ısılardan beslenebilme kabiliyetleri 
açısından fosil yakıtlı ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin yerini alarak 
sera gazı salımlarının azaltılması, 

pik yüklerin dengelenmesi ve 
iklimlendirme sistemlerinde 

kullanılabilmektedir. Avrupa’da 
yapılan projeksiyonlar ile bu 
sistemlerin yaygınlaşması 

sayesinde yıllık olarak 400 milyon 
ton CO2 salımından ve 1,4 milyon 

GWh enerjinin üretilmesinden 
kaçınılabileceği öngörülmüştür.
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altında faz değişimi sırasında depolanan 

enerjidir. Gizli ısı enerji depolama yönte-

mi; düşük maliyetlerle elde edilmesi, birim 

hacimde yüksek ısı enerjisi depolama ka-

pasitesi, geniş uygulama alanına sahip ol-

maları ve yüksek ısıl iletkenlik özelliği gibi 

özellikleri sebebiyle dikkat çekmektedir. 

Enerji depolama yöntemlerinin çalışabil-

dikleri sıcaklıklara karşılık birim hacim-

de depolayabildikleri ısıl enerji Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Birim hacimde ısı depolama 

kapasitesi en yüksek olan yöntem kim-

yasal ısıl enerji depolama olup bunu faz 

değiştiren maddelerle ısıl enerji depolama 

sistemleri ve sonunda ise duyulur ısı de-

polama sistemleri takip etmektedir.

Isı depolama sistemleri özellikle yenilene-

bilir enerjiden ve atık ısılardan beslenebil-

me kabiliyetleri açısından fosil yakıtlı ısıt-

ma ve soğutma sistemlerinin yerini alarak 

sera gazı salımlarının azaltılması, pik yük-

lerin dengelenmesi ve iklimlendirme sis-

temlerinde kullanılabilmektedir. Avrupa’da 

yapılan projeksiyonlar ile bu sistemlerin 

yaygınlaşması sayesinde yıllık olarak 400 

milyon ton CO2 salımından ve 1,4 milyon 

GWh enerjinin üretilmesinden kaçınılabile-

ceği öngörülmüştür.

1. Faz Değiştiren Maddeler

Gizli ısı depolama sistemlerinde kullanılan 

faz değiştiren maddeler, ısı enerjisi ile faz 

değişimine uğrayarak gizli ısı depolama-

sı gerçekleştirebilen maddelerdir. Gizli ısı 

depolamasının temeli; artan ısı ile birlikte 

maddede sıcaklık değişimi olmadan ya da 

Şekil 1 - Isıl Enerji Depolama Türlerinin Sıcaklık ve Depolama Kapasiteleri1
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tolere edilebilecek bir değişiklikle madde-

nin faz değiştirerek mevcut ısıyı yapısında 

depolaması ve ısının düşmesi ile o ısıyı 

tekrar faz değişimine uğrayarak çevreye 

geri vermesi prensibine dayanmaktadır. 

Faz Değiştiren Maddeler FDM’ler; katı-ka-

tı, katı-sıvı, katı-gaz ve sıvı-gaz formların-

da faz değiştirmektedirler. FDM’ler ihtiva 

ettiği enerjiyi dışarıya verirken istenilen 

bir sıcaklık derecesinde sabit kalabilme 

özelliğine sahip olup depolama verimi ola-

rak %75-90 aralığına ve birim kWh enerji 

başına maliyeti 10-50 €  aralığına sahiptir. 

FDM’ler hem ısıtma hem soğutma uygu-

lamalarında kendine yer bulabilmektedir. 

Bu alanda en çok kullanılan iş akışkanı 

yine su/buz ikilisidir. Bu çiftin ısı depola-

ma kapasitesi 100 kWh/m3 iken, en basit 

ve yaygın rakibi olan konvansiyonel duyu-

lur ısı depolama sisteminde bu değer 25 

kWh/m3’tür. Tablo 1’de farklı ısı depolama 

yöntemlerinin tipik özellikleri karşılaştır-

malı olarak verilmiştir.

Gizli ısı depolaması için seçilecek madde-

nin;

•Korozif olmaması,

•Yüksek ısıl iletkenliğe sahip olması,

•Yüksek gizli ısı depolama özelliğine

sahip olması, 

•Uzun süre kimyasal açıdan kararlı ol-

ması, 

•Yanıcı ve zehirli olmaması,

•Düşük maliyetli olması

•Erişilebilir olması gerekir.

Tablo 1 - Farklı Isıl Enerji Depolama Yöntemlerinin Tipik Özellikleri2
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Şekil 2 - Faz Değiştiren Maddelerin Sınıflandırılması

2. Faz Değiştiren Maddelerin

Sınıflandırılması

Faz değiştiren maddeler organik ve inor-

ganik faz değiştiren maddeler olmak 

üzere temelde ikiye ayrılırlar. Organik faz 

değiştiren maddeler parafinler, parafin ol-

mayanlar ve yağ asitleri olmak üzere kendi 

içlerinde üçe ayrılırken, inorganik faz de-

ğiştiren maddeler tuz hidratlar ve metaller 

olarak ikiye ayrılırlar. Bunun dışında faz 

değiştiren maddeler; inorganik-organik, 

organik-organik, inorganik-inorganik ötek-

tik karışımlar halinde de hazırlanabilmek-

tedirler. Şekil 2’de faz değiştiren maddele-

rin kategorileri gösterilmektedir.

3. Faz Değiştiren Maddelerin

Uygulama Alanları

Faz değiştiren maddeler;

•Isıl enerji depolama

•Atık ısı geri kazanım

•Isı değiştiricisi sistemleri

•Evsel ısıtma soğutma ve iklimlendirme

•Güneş enerjisi santralleri

•Araçlarda ısıl konfor sistemleri

•Elektrikli aletlerde ısıl koruma sistem-

leri

•Gıda sektöründe soğutma sistemleri

•Uzay araçları ısıl sistemleri

•Yapı malzemelerinde binaların ısıtma

ve soğutma yükünün azaltılması,

•Fotovoltaik ve diğer sıcaklık duyarlı

elementlerin soğutulması hususlarında 

yarar sağlamaktadır.

Oldukça basit bir örnek vermek gerekirse 

FDM içeren bir yalıtım malzemesi ile yapı 

duvarları kaplandığında ısıl enerji depo-

lama kapasitesi artacak, güneş battıktan 

sonra soğuyan ortam havası sayesinde 

donarak bünyesinde ısıyı depolayıp güneş 

tekrar çıktığında ise eriyerek pasif olarak 

duvarların soğutma görevini gerçekleştir-

miş olacaktır. 
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FDM’ler elektrik üretme amaçlı kurulmuş 

güneş enerjisi santrallerinde oldukça sık 

kullanılmaktadır. Bu santrallerde genellikle 

sıvı-katı dönüşüm sağlayan eriyik tuzlar iş 

akışkanı olarak tercih edilmekte ve sıcak-

lıkları 650oC’ye kadar çıkabilmektedir. Bu 

sıcaklıklar ise genellikle ikinci bir çevrim 

ile suyun kızgın buhar haline dönüştürüle-

rek Rankine çevrimi ile elektrik enerjisine 

dönüşümünü sağlamakta kullanılmakta-

dır. Sistemin avantajı ise güneş ışınlarının 

yeterli düzeyde olmadığı zamanlarda suya 

aktarılacak enerji akışında kesinti olma-

masıdır.

Otomobil uygulamasında en basit ve etkili 

örnek BMW 5 serisi araçların radyatörle-

rinde kullanılan FDM’ler olarak verilebilir. 

Motor çalıştığı zamanlarda fazla ısıyı bün-

yesinde depo ederek -20oC dış ortam sı-

caklıklarında 2 gün boyunca muhafaza 

edebilen FDM, bir sonraki motor çalıştır-

ma işleminde motorun ısıtılması ve iç or-

tam havasını ısıtan sistemlerini ısıtmada 

kullanılmaktadır. Aynı prensiple, soğuk 

zincir gıda nakliye uygulamalarında araç-

ların soğutma sistemleri çoğunlukla dizel 

yakıt veya benzinli yakıtlarla çalıştırılırken 

FDM’lerin araçlar yola çıkmadan önce so-

ğutularak araçlara konulması ve nakliye 

esnasında bu enerjinin gıdaları soğuk tut-

ması yaklaşık 6 kat daha ucuz bir soğut-

ma sağlamaktadır 3.

FDM’ler bunların haricinde PV paneller 

gibi sıcaklığa duyarlı elektronik malzeme-

lerin soğutulma görevlerinde de işler veya 

bakıma muhtaç parçası olmadan küçük 

hacimlerde büyük depolama kapasiteleri 

sundukları için güvenilir çözümler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler

Günümüzde enerjinin öneminin ve bilinç-

lenmenin artmasıyla enerjide verimlilik ve 

tasarruf konuları ön plana çıkmıştır. Bu-

nun yanı sıra sürdürülebilir enerji teması-

nın önem kazandığı son yıllarda, enerjinin 

son tüketiciye yeterli ve kesintisiz bir şekil-

de ulaştırılabilmesi için enerji depolaması 

konusu da dikkat çekmeye başlamış ve 

depolama ile ilgili yapılan çalışmalar da 

artış göstermiştir. Özellikle Türkiye ben-

zeri enerjide büyük oranda dışa bağımlı 

bir ülkede ısıl enerji depolama teknikleri 

mevsimsel ve günlük olarak enerji akışla-

rındaki artan talebi dengeleyecek şekilde 

dizayn edilebilir olduklarından dolayı ol-

dukça gözde enerji dönüşüm teknolojileri 

olarak ön plana çıkmaktadır. Faz değişti-

ren maddeler ise onlardan sadece birisi-

dir.
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REEL ELEKTRİK FİYATLARI 
DÜŞÜŞE DEVAM EDER Mİ?

Uzun vadede küresel elektrik fiyat-

ları nereye gitmektedir? Marjinal 

fiyat modelleri neden fiyat tahmin-

lerinde zar atan maymundan daha başa-

rısız?1 İhale piyasası nasıl oluyor da, hem 

rekabetçi hem de fiyatların öldürücü de-

rece de düştüğü elektrik piyasalarından 

daha düşük fiyatlar belirleyebiliyor?

Model yapmadan önce, veriler kadar altın-

da yatan mantık ve mekanizmanın doğru 

anlaşılması da önemlidir. Bu mekanizma-

lar temelden değişmeye başladığı zaman 

bu değişimi anlamadan mevcut ekonomik 

modellerle yapılan hesaplar gerçeği yan-

sıtmakta zorlanacaktır. Bu yazıda kısaca, 

küresel elektrik fiyatlarının neden uzun 

dönemde düşeceğini, düşmek zorunda 

olduğunu, bunun fosil yakıtlar üzerinde 

nasıl bir tavan fiyat oluşturacağı değinile-

cektir.

Yazıda Türkiye’ye dair bir öngörü bilinçli 

olarak verilmeyerek, fakat ülkemizi de etki-

leyecek küresel eğilimlerin anlaşılmasına 

odaklanılacaktır.

1. Termo-Mekanik ve Malzeme

Elektriği termo-mekanik sistemler ve mal-

zeme bilimine dair kurallara göre üretiyo-

ruz. Termo-mekanik kurallar termodina-

mik kurallar, Newton fiziği yani klasik fizik 

kurallarını içermekte, malzeme biliminde 

ise malzeme yapıları, yarı iletken teknolo-

jisi ve kuantum kurallar ağır basmaktadır. 

Termo-mekanik kuralların yüzyıllardır de-

ğişmediği sadece malzeme biliminin bu 

kuralların sınırlarına bizleri daha da yak-

Barış Sanlı
Müsteşar Danışmanı 

MAKALE
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laştırdığı düşünüldüğünde, termo-meka-

nik kuralların dışında bir elektrik sistemi-

nin alışageldiğimiz düzenleme, ekonomi 

ve teknoloji sisteminden farklı bir sistem 

doğurması kaçınılmazdır.

Malzeme biliminde, termo-mekanik kural-

ların ötesinde, oyun alanı hızla genişleme-

ye devam etmektedir. İçinde yaşadığımız 

değişime bir örnek olması açısından daha 

10 yıl öncesine kadar “akkor filamanlı 

lambalar” çok yoğun bir şekilde kullanılı-

yordu. Bu lambalar Edison’un lambası ile 

aynı prensiplere dayanıyordu. Fakat özel-

likle 2010 sonrasında LED ampullerin hızla 

ucuzlaması ile bir anda aydınlatma alanın-

da hem de dikey bir devrim yaşandı.2

mevcut aydınlatma sistemlerinin sağladığı 

hizmetleri tamamen farklı bir teknoloji ile 

hem de çok daha ucuza sağlamaya baş-

ladı.

2. Elektriğin Doğası

Elektrik, ikincil enerji formları3 arasında 

değerlendirilse de, diğer ikincil kaynaklar-

dan çok temel bir noktada farklılaşmak-

tadır. Diğer tüm ikincil kaynaklar, birincil 

kaynakların tamamen tüketilmesi yerine 

bazı işlemler sonucunda farklılaştırılması 

ile elde edilir. Ham petrolden akaryakıt, 

kömürden gaz gibi.

Elektrik ise aslında hiç bir birincil kayna-

ğın tekeli altında değildir. Sadece birincil 

Birim elektrik başına daha fazla aydınlat-

ma, klasik kurallar (ısı-direnç vs.) yerine 

yeni bir kurallar kümesi ile sağlandı ve 

enerji kaynaklarının iş yapma kapasiteleri-

nin tercüme edildiği daha düzenli bir ener-

ji formudur. Yani hidrolik, fosil ve nükleer 

Şekil 1 - Etkinlik Faktörleri (Watt/lümen değerleri) bakımından farklı aydınlatma teknolojileri
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kaynaklardan hareket enerjisi elde edile-

rek buradan elektrik elde edilmektedir. 

Fakat bu dönüşüm bu şekilde olmak zo-

runda değildir. Elektrikte elektron hareke-

ti bir sonuçtur, aslolan elektrik alan farkı 

oluşturmaktır. Yani türbin şart değildir. 

Hareket sağlamadan elektrik üretimi için 

güneş panelleri, termoelektrik jeneratörler 

(TEG)4, son dönemde giderek araştırma-

nın artığı alanlardır. Termo-mekanik kural-

lara tabii elektrik üretimi ve depolanması 

yerine kuantum fiziği ve malzeme bilimi 

kurallarına tabi elektrik üretiminin payı 

artmaktadır. Yani hareket oluşturup ora-

dan elektrik üretmek yerine, harekete ihti-

yaç duymadan doğrudan 

elektrik üretmeye yarayan 

malzeme dönüşümü ya-

şanmaktadır.

Kaldı ki elektrik gerçek an-

lamda bir emtia değildir. 

Diğer kaynaklar yer altın-

dan, rezervin bulunması, 

madenciliği, işlenmesi 

gibi işlemler ile üretilirken, 

elektrik maddelerin yapı-

sal farkları ile elde edile-

bilmektedir. Yani fiziksel sınırlardan tama-

men bağımsızdır.

3. Nedensellik

Klasik elektrik üretim kurallarını ikiye ayı-

rırsak, birincisi ısı ikincisi hareket ile belir-

lenmektedir. Isı kısmında Carnot verimliliği 

bir ısı makinesinin limitlerini belirlemekte-

dir. Buna göre ya çok yüksek ısılarda yan-

ma gerçekleşmeli, ya da yüksek ısı farkı 

(soğutma ile) oluşturulmalıdır. Bu kurallar 

klasik fizik kurallarına tabidir. Akkor fila-

manlı lamba gibi.

Diğeri ise hareket kurallarıdır, burada akış-

kanlar, ısı-basınç bir dizi kurallara tabii 

mekanik aletler ile hareket oluşturulmakta 

ve enerji soğurulmaktadır. Bu kurallar da 

klasik fizik kurallarına tabidir. İkisinde de 

çok yüksek malzeme bilgisi, tasarım, de-

ney gerekmekte ama bunların hepsi fizik-

sel sebep-sonuçlara bağlıdır.

Fakat örneğin güneş panellerinde, konu 

sadece güneşten ge-

len ışık tayfının hangi 

kısımlarının elektrik fark 

ve elektron hareketi 

doğuracağının mal-

zeme bilimi ile belir-

lenmesidir. Yani vites, 

şanzıman, dişli, yanma 

odası gibi kavramlarla 

ancak yapılabilecek bir 

otomobilin, pil-elekt-

rik motoru ile mevcut 

yanma kavramlarından 

tamamen farklı kurallarla hiç bir madde/

yakıt tüketilmeden daha efektif yapılabil-

mesidir. Arabanın 800 km menzildeki ve 0 

km menzildeki ağırlığı da hemen hemen 

aynıdır.

“Yıkıcı değişim”5  sonucu yüzyıl geliştirilen 

ve mükemmelleştirilen akkor filamanlı 

lamba teknolojisinin, Ar-Ge’sinin, 

Kaldı ki elektrik gerçek 
anlamda bir emtia 

değildir. Diğer kaynaklar 
yer altından, rezervin 

bulunması, madenciliği, 
işlenmesi gibi işlemler 
ile üretilirken, elektrik 

maddelerin yapısal farkları 
ile elde edilebilmektedir. 
Yani fiziksel sınırlardan 
tamamen bağımsızdır.
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fabrikasının, bilim adamlarının değerini 

kaybetmesi gibi, içten yanmalı motor 

Ar-Ge’sine harcanan trilyonlarca dolar 

ve milyarlarca insan-zamanı da dik bir 

değişimle işlevsiz ve marjinal faydası 

değersiz hale gelebilecektir.

4. Elektrik Fiyatlarındaki Uzun

Vadeli Değişim

Piyasaları elektrifikasyonunu tamamlamış 

ve tamamlamamış piyasalar olarak ikiye 

ayırırsak, uzun vadede elektrifikasyonunu 

tamamlamış piyasalarda elektrik fiyatları 

hep düşmüştür. Bunun çok basit iki sebe-

bi vardır:

1. Elektrik üretim verimlilikleri ve emre

amadeliklerin artmış olması

2. Elektrik üretimi-

nin uzun vadede 

artarken (ölçek), 

hep daha ucuz 

kaynaklara yö-

nelmesi (maliyet): 

Yani petrol krizin-

den sonra fuel oil 

yerine doğalgaz 

ve nükleerden üretim.

Elektrik üretiminde, termik verimlilik, 

teknolojinin gelişmesi ile hep artmıştır. 

ABD’deki (kömür, nükleer, jeotermal, gaz 

motoru) Rankine çevrimine göre üretim 

yapan elektrik santrallerinin verimlerinin 

değişimi 1960’lara kadar dik bir şekilde 

artmış, sonra da plato seviyesinde 

kalmıştır. 

Elektrik üretiminin uzun vadede hep daha 

ucuz kaynaklara yönelmesinde, ülkelerin 

arz güvenliği çekincelerini ihmal edeme-

yiz. Fakat kömürün ABD’de gazın fiyatı 

düşene kadar hala popüler olması, İngilte-

re’de kömürün elektrik üretimindeki payı-

nın karbon vergileri ile azaltılması aslında 

bu ekonomik kuralların bir sonucudur.

Şekil 2 - ABD elektrik üretiminde termik 

verimlerin değişimi

Şekil 3 - Gaz üretiminde verimlilik değişimi.6

Özellikle 1960’lar sonunda da kombine 

çevrimler ile bu verimlilik  %60’ların da 

üzerine çıkmıştır.
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Şekil 4 - Elektrik Talebi ve fiyatı7.

Şekil 5 - İngiltere elektrik fiyatlarının tarihsel değişimi8
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Tüm bunların sonucu olarak da zaten ta-

rihsel olarak reel elektrik fiyatları İngiltere 

ve ABD’de düşmektedir.

Görüldüğü üzere gerek teknolojinin ge-

lişmesi (termik verimlerin artması), yeni 

teknolojilerin gelmesi (gaz motorundan 

kombine çevrime geçiş), ölçek (talep artı-

şı) veya birincil kaynakların değişmesi (fu-

el-oil’den kömür, gaz, nükleere geçilmesi) 

sebebi ile elektrik fiyatları reel olarak sü-

rekli düşmüştür. 

5. Tartışma

Peki tarihsel düşüş gelecek düşüşler hak-

kında fikir verebilir mi? Muhtemelen hayır, 

çünkü gerek depolama, gerek güneş bel-

ki de ileride termoelektrik üretim veya bil-

mediğimiz materyal tabanlı üretim şekilleri 

daha önce sektörde bu ölçüde görülmüş 

değişimler olmayabilir. Fakat bu değişim-

lerin hızını alçak gönüllükle öngörmek 

gerekir. Enerji dönüşümleri geçmişte çok 

da hızlı olmamıştır. Ama bir iletim hattının 

yaşının 50 yıl olduğu varsayılırsa, hız kav-

ramı da tartışmalıdır. Bugün ilk nesil gü-

neş panelleri var iken, belki ikinci (perov-

skit) belki üçüncü (organik) nesil paneller 

ile değişim kendi içinde de bir hıza sahip 

olacaktır. Yani malzeme bilimi kendi içinde 

de basamak atladığı teknolojik dönüşüm-

leri görecektir.

Termo-mekanik enerji sistemleri hem 

enerji hizmetleri tarafında (LED lamba, 

elektrikli araba, depolama sistemleri)  hem 

de enerji üretim alanında (güneş, termoe-

lektrik)  etkilerini tamamen kaybetmeseler 

de paylarını kaybetmeye devam edecek-

tir. Çünkü olay biraz 19.yüzyıl fiziğinden 

Şekil 6 - ABD elektrik fiyatlarının tarihsel değişimi9.
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20.yüzyıl fiziğine evril-

miş, tüplü radyolardan 

cep telefonlarındaki 

nanometrik transistör-

lere dönüşmektedir. 

Fakat burada büyüme-

nin de sınırları vardır. 

Her ne kadar güneş 

panelleri biraz kum 

biraz metal gibi gö-

zükse de, 1 m2 imalatı 

için 2664 kWh’lik ener-

ji gerekmektedir.10 PV 

panellere enerji yatırımının geri dönüşünü 

hesaplayan makaleye göre PV paneller 

net enerji kaybıdır (ERoEI=0.82). Fakat 

teknoloji geliştikçe, bu maliyet daha da 

düşecek ve daha az enerji harcanarak 

üretim mümkün olacaktır.

Asıl önemli olan elektrik üretim ve teknolo-

jilerinin termo-mekanik sistemlerden ma-

teryal bilimi tarafına hızla kaymasıdır. Bu 

da önce elektrik fiyatlarında bir basamak 

düşüşü (son yıllardaki ihalelerdeki gibi) ile 

yeni teknolojinin gelişimi, sonrada daha 

fazla eğimli olarak düşerek ilerleyişini son-

ra tekrar basamak düşüşü ile bir sonraki 

teknolojiyi sisteme dahil edecektir.

Elektrik; petrol, gaz, kömür gibi arama-

cılık-madencilik-sondaj kurallarına bağlı 

olmadığı için mikroçiplerle aynı ilerlemeyi 

göstermesi muhtemeldir. Yani ölçek arttık-

ça fiyatlar Moore yasasındaki gibi hızla dü-

şecektir. Hatta buna Swanson yasası (her 

kapasite katlanmasın-

da fiyatlar %20 düşer) 

ismi bile verilmiştir11. 

Aynı durum depolama 

için de mümkündür. 

Belki önce lityum ek-

sikliği hissedilecek gibi 

düşünülse de, lityum 

fiyatları artınca mater-

yal kısmı da muhteme-

len değişecektir.

Uzun vadede, dönem 

dönem elektrik üreti-

minde kullanılan kaynakların (petrol, gaz, 

kömür) maliyetleri ile fiyatlar dalgalansa 

da, elektrik teknolojisinin termo-mekanik 

sistemlerden materyal sistemlere kayma-

sı reel fiyat düşüşünü sürdürecektir. Bu 

düşüş, fosil kaynakların fiyatlarının altında 

kaldıkça daha fazla enerji hizmeti elektri-

ğe teslim olacaktır. Dolayısıyla fosil yakıt 

fiyatları da elektrik fiyatları ile belirlenecek-

tir. Dönüşümün hızı 20 yıl da sürebilir 100 

yıl da bunu sadece yeni keşifler belirleye-

cektir.

Peki o zaman elektrik şirketleri ne yapa-

caktır? Telekom şirketleri gibi daha çok 

hacim pazarlamaya çalışacaklardır. Esas 

görevlerinin yanında yan hizmetler ver-

meye başlayacaklardır ki bu kaçınılmaz. 

Yani ses, mesaj hizmeti yerine, internet 

hizmeti gibi. Hatırlanırsa, telekom şirket-

leri ilk dönemlerde nihai müşterinin inter-

net üzerinden sesli görüşme platformlarını 

engellemeye çalışarak, internet yerine ses 

Asıl önemli olan elektrik üretim 
ve teknolojilerinin termo-

mekanik sistemlerden materyal 
bilimi tarafına hızla kaymasıdır. 
Bu da önce elektrik fiyatlarında 

bir basamak düşüşü (son 
yıllardaki ihalelerdeki gibi) 

ile yeni teknolojinin gelişimi, 
sonra da daha fazla eğimli 

olarak düşerek ilerleyişini sonra 
tekrar basamak düşüşü ile bir 

sonraki teknolojiyi sisteme dahil 
edecektir.
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hizmetlerine yönlendirmeyi denemişlerdi.

Dijitalleşme bu işe deva olur mu? Dijital-

leşmenin daha fazla kâr getireceğini bek-

lemek doğru bir beklenti olmayabilir. Ama-

zon gibi, dijitalleşme ile maliyetleri hızla 

düşüren büyük şirketler, küçükleri daha 

da zorlayacaktır. Yani bir anlamda süper-

marketlerin bakkallarla rekabeti gibi ola-

caktır. Bu da lokasyonal hizmet kavramını 

farklılaştıracaktır. 

En nihayetinde fosil yakıtlardan elde edi-

len elektrik hizmetleri ile malzeme bilimi 

ile elde edilen elektrik hizmetlerinin birlikte 

rekabet etmesi kaçınılmaz olacaktır. Fosil 

yakıt fiyatlarının daha fazla riske ve insan 

faktörüne bağlı olması sebebi ile elektrik 

fiyatlarında tavan fiyatları malzeme tara-

fındaki hizmetler belirleyecek bu da fosil 

yakıt fiyatlarına bir fiyat tavanı olması muh-

temel bir geleceğe bizleri götürebilir. 
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Bilal Düzgün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

Mevcut kaynakların etkin ve rasyo-

nel kullanımı ile kamu yararının 

en iyi şekilde gözetilmesi Türkiye 

için kritik önem taşıyan konulardan biri ha-

line gelmiştir. Nüfus artışı ve yükselen ya-

şam standartları nedeniyle hızla büyüyen 

enerji talebinin karşılanmasında mümkün 

olan tek yol, enerji arzını artırmak değil-

dir. Çevresel konular, enerji talebi ve arz 

güvenliğinin ülke politikalarında ön plana 

çıkması bir diğer yöntem olan enerji ve-

rimliliği çalışmalarının enerji politikalarının 

merkezinde yer almasını sağlamıştır.

Elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında 

baz yük santralleri olarak görev yapan ve 

rüzgâr ve güneş santrallerinin aksine de-

ğişen elektrik enerjisi talebine karşı yük 

alıp yük atma kabiliyetine sahip olan fo-

sil yakıtlı termik santraller, elektrik enerjisi 

arzının sağlanmasında ikamesi olmayan 

önemli bir yere sahiptir. Hızla artan elekt-

rik enerjisi talebinin karşılanması için yeni 

güç tesislerinin kurulması bir ihtiyaç ol-

makla birlikte sınırlı finansal kaynakların 

daha etkin bir biçimde kullanılması açısın-

dan mevcut santrallerde enerji verimliliği 

potansiyelinin de değerlendirilmesi gerek-

mektedir. 

TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA 

YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI -I-

Hızla artan elektrik enerjisi 
talebinin karşılanması için yeni güç 

tesislerinin kurulması bir ihtiyaç 
olmakla birlikte sınırlı finansal 

kaynakların daha etkin bir biçimde 
kullanılması açısından mevcut 
santrallerde enerji verimliliği 

potansiyelinin de değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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Termik santrallere yönelik ve/veya onları 

ilgilendiren kamu politikalarının enerji 

verimliliği eksenli olarak geliştirilmesi 

hem cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltıcı 

bir etki yapacak hem de iklim değişikliği 

ve çevresel sorunlar ile mücadelede 

önemli katkılar sağlayacaktır. Hazırlanan 

bu çalışma ile söz konusu alanda 

oluşturulacak kamu politikaları için teknik, 

idari ve hukuki açılardan kavramsal 

çerçeve sunulması hedeflenmiştir.

1. Enerji Verimliliğinin İncelenmesine

Yönelik Bir Alan Araştırması

Türkiye’deki fosil yakıtlı termik santrallerin 

enerji verimliliği potansiyelinin belirlenme-

si amacıyla 10 ana bölüm ve 73 alt baş-

lıktan oluşan bir anket formu hazırlanarak 

analiz için ihtiyaç duyulan temel veriler 

toplanmıştır. Alan araştırması için geliştiri-

len anket formu kurulu gücü 100 MW ve 

üzeri olan 73 adet termik santrale gönde-

rilmiş olup %87,7 cevaplanma oranı ile 64 

değerlendirilebilir form elde edilmiştir. 

Alan araştırması yapılan 64 adet  termik 

santralin 17’si katı yakıtlı (8 linyit, 2 taş kö-

mürü, 6 ithal kömür ve 1 asfaltit) ve geri 

kalanı gaz yakıtlıdır (38 kombine çevrim 

gaz türbinli, 4 kojenerasyon, 2 gaz mo-

torlu ve 3 diğer türde). Katılım gösteren 

termik santrallerin kurulu güç dağılımına 

bakıldığında ise 12.444 MW’ı katı yakıtlı, 

21.057 MW’ı gaz yakıtlı olmak üzere top-

lam 33.501 MW kurulu güç ile Türkiye’nin 

termik santral kurulu gücünün %80’i tem-

sil edilmektedir1.

Araştırmaya katılan termik santrallerin 

yıllık çalışma süreleri incelendiğinde 

kömür yakıtlı santrallerin ortalama çalışma 

süresinin 6.119 saat2,  doğal gaz yakıtlı 

santrallerin ise ortalama çalışma süresi 

6.875 saat olarak gerçekleşmiştir. Bu 

bilgilerden hareketle alan araştırmasına 

katılan termik santrallerin ortalama çalışma 

süresi 6.588 saat olarak hesaplanmıştır3.

Yıllık emre amadelik sürelerine bakıldığında 

kömür yakıtlı termik santrallerin ortalama 

emre amadelik süresi 6.281 saat, doğal gaz 

yakıtlı santrallerin ortalama emre amadelik 

süresi 7.897 saat olarak gerçekleşmiştir. 

Genel olarak ele alındığında alan 

araştırmasına katılan termik santrallerin 

ortalama emre amadelik süresi 7.379 saat 

olarak hesaplanmıştır.

Ankete katılan katı yakıtlı termik santraller-

de kullanılan kömürün alt ısıl değeri 1.050-

6.100 kcal/kg arasında farklılık göstermek-

tedir. Yakıtın ısıl değeri arttıkça santral 

1 2015 yılı termik santral kurulu gücüne göre kıyaslanmıştır.
2 Ortalama çalışma süreleri, emre amade süreleri ve verim değerlerinin hesaplanmasında mevcut duru-

mu daha doğru wbir biçimde yansıtacağı düşünüldüğünden aritmetik ortalamala yerine MW başına bilgi 

veren ağırlıklı ortalamalar kullanılmıştır.
3 2015 yılında tamamlanan alan araştırmasında elde edilen çalışma süreleri, emre amade süreleri ve ve-

rim değerleri termik santrallerin 2014 yılına ait işletme verileridir.



uzmANaliz • Kasım 2017 • Sayı:1 27

MAKALE

Şekil 1. Katı Yakıtlı Termik Santrallerin Verim Değerlerinin Kıyaslaması

verimi de artacağından linyit ve taş kömü-

rü yakıtlı santrallerin ayrı kümeler içerisin-

de değerlendirilmesi daha doğru bilgiler 

verecektir.

Anket formunu dolduran katı yakıtlı 

santrallerden linyit yakanların verimleri 

%29,65 ile %35, yerli taş kömürü veya 

ithal kömür yakanların verimi ise %36 ile 

%43,82 arasında değişmektedir. Linyit 

yakan santrallerin ortalama verimi %31,79, 

taş kömürü veya ithal kömür yakan 

santrallerin ortalama verimi %41,69 olarak 

gerçekleşmiştir. Alan araştırmasına katılan 

katı yakıtlı termik santrallerin ortalama 

verimi ise %36,72 olarak hesaplanmıştır. 

Katı yakıtlı termik santrallerin verim 

değerlerinin kıyaslaması4 Şekil 1’de 

sunulmaktadır.

Anket formunu dolduran doğal gaz yakıtlı 

santrallerin verimleri  %30 ile %61 arasında 

değişmektedir. Isı ve elektriğin bir arada 

üretildiği kojenerasyon santrallerinde 

yararlı ısı üretimi sonucu elektrik üretim 

verimliliği düşmektedir. Fakat elektrik ve 

ısının ayrı olarak üretildiği duruma kıyasla 

kojenerasyon santrallerinin verimleri daha 

yüksek olmaktadır. Bu nedenle araştırma 

bulgularının incelenmesinde kojenerasyon 

santrallerinde üretilen yararlı ısının neden 

olduğu elektrik üretim kaybını dikkate alan 

bir “düzeltme katsayısı5” uygulanmıştır. 

Denklem 1’de “s” ile belirtilmekte olan 

düzeltme katsayısı 0,15-0,2 arasında 

değişmekte6 olup çalışma kapsamında 

kojenerasyon santralleri için 0,175 olarak 

alınmıştır. 

4 Anket formunu dolduran santrallerin bilgi gizliliklerine dikkat edilerek katı yakıtlı santraller “K”, doğalgaz 

yakıtlı santraller “G” harfleri ile kodlanmıştır.
5 Bir diğer deyişle, termodinamiğin ikinci kanuna göre elektrik üretim sürecinde entropinin artmasından 

dolayı elektrik enerjisinın ısıl enerjiye artık aynı nicelikte dönüştürülemeyeceğinden elektrik ve ısıl enerji-

nin denk bir şekilde kıyaslanabilmesi adına düzeltme katsayısı uygulanmaktadır.
6 Daha ayrıntılı bilgi için bk. (Graus ve ark., 2008:20).
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Şekil 2. Doğal Gaz Yakıtlı Termik Santrallerin Verim Değerlerinin Kıyaslaması

Kojenerasyon santral verimi;

ηkojenerasyon= ηe+ηt×s (1)
   ηe: Elektriksel verim
   ηt: Isıl verim
bağıntısı ile hesaplanabilir.

Doğal gaz yakıtlı santrallerin ortalama 

verim değeri %51,26 olarak gerçekleşmiş 

olup santrallerin verim değerlerinin 

kıyaslaması Şekil 2’de sunulmaktadır. 

Alan araştırmasına katılan fosil yakıtlı 

termik santrallerin ortalama verimi ise 

%46,86 olarak hesaplanmıştır.

2. Katılımcıların Enerji Verimliliği ile İlgili

Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi

Termik santrallerde enerji verimliliği ile il-

gili mevcut durumun belirlenmesi amacıy-

la santral enerji yönetimi, santralin sahip 

olduğu yönetim sistemleri, enerji verimli-

liği politikası oluşturulması kapsamında 

yürütülen çalışmalar ve enerji kullanımı 

çerçevesinde yapılanlara yönelik kapa-

lı uçlu sorular yönetilmiş ve bu soruların 

“evet-hayır” olarak cevaplandırılması iste-

nilmiştir7. Cevapların değerlendirilmesine 

Tablo 1’de yer verilmektedir.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanı-

mında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yö-

netmelik ile kurulu gücü 100 MW ve üzeri 

olan elektrik üretim santrallerinde ener-

ji yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmek 

üzere santral çalışanlarından birinin enerji 

yöneticisi olarak görevlendirilmesi yüküm-

lülüğü getirilmiştir. Buna rağmen katılım-

cıların %40’ından fazlasında görevlendi-

rilmiş bir enerji yöneticisinin bulunmadığı 

görülmüştür. Ayrıca katılımcıların üçte ikisi 

üst yöneticilerinin enerji verimliliğine yöne-

lik herhangi bir görev tanımının olmadığı-

7 Bu bölümlerde yer alan sorular, termik santrallerin enerji verimliliğine yönelik sahip oldukları mevcut 

durumu görebilmek amacıyla (Cooremans, 2013: 569-579) kaynak temelli literatürün geliştirilmesi ile 

oluşturulmuştur.  

Termik Santrallerde Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik 
Bir Alan Araştırması -I- 
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Tablo 1. Katılımcıların Enerji Yönetim Seviyelerinin Değerlendirilmesi 
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nı bildirmiştir. Hâlbuki enerji verimliliğinin 

öneminin farkında olunması ve üst yöne-

timin desteği enerji verimliliği projelerinin 

başarıyla uygulanmasında büyük önem 

taşımaktadır.

Alan araştırması ile enerji verimliliğinin 

önündeki temel engellerden birinin de 

finansman yetersizliği olduğu ortaya çık-

mıştır. Katılımcıların üçte ikisinin enerji ve-

rimliliğine yönelik ayrılmış 

bir bütçelerinin olmaması 

bu durumu desteklemek-

tedir. Hibe, düşük faizli 

kredi programları ve farklı 

teşvik sistemlerine ilişkin 

fırsatlardan haberdar olun-

ması enerji verimliliği pro-

jelerinin uygulamaya geçi-

rilmesine destek olacaktır.

Standartlar, sistemlerin ve süreçlerin iyi-

leşmesine katkı sağlayarak şirketlerin 

problemleriyle baş edilmesine yardım-

cı olmaktadır. Yönetim standartlarından 

birine sahip olunması santrallerin diğer 

standartları da uygulamalarına bir yatkın-

lık sağlamaktadır. Bununla beraber katı-

lımcıların yarısından fazlasının kalite veya 

çevre yönetim standardına sahip olmadık-

ları görülmüştür. Sürekli iyileşme modeli-

ni kullanarak enerjinin verimli kullanımını, 

kaynakların korunmasını ve iklim değişik-

liği ile mücadeleyi amaçlayan Enerji Yö-

netim Sistemleri (EnMS) Standardına ise 

katılımcıların yalnızca %9,4’ünün sahip ol-

duğu ortaya çıkmıştır.

EnMS’in ana bileşenleri; daha verimli 

enerji kullanımı için enerji politikasının ge-

liştirilmesi, enerji tüketiminin azaltılmasına 

yönelik ölçülebilir hedeflerin belirlenme-

si, hedeflere ulaşılmasına yönelik gerekli 

verilerin izlenmesi ve toplanması, enerji 

verimliliği projelerinin uygulanması, izlen-

mesi ve sonuçlarının düzenli aralıklarla 

gözden geçirilmesidir. Alan araştırma-

sından elde edilen sonuçlar katılımcıların 

yarısından fazlasının En-

MS’e sahip olmamalarına 

rağmen ana bileşenlerini 

gerçekleştirdiklerini gös-

termektedir. Bu nedenle 

santrallerin kolaylıkla En-

MS’i uygulayabilecekleri 

ve ISO 50001 sertifikasına 

sahip olabilecekleri değer-

lendirilmektedir.

3. Katılımcıların Gerçekleştirdikleri,

Planladıkları ve Hayata Geçirilebilecek 

Enerji Verimliliği Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi geçmiş 

beş yıl içerisinde herhangi bir enerji 

verimliliği çalışması yapmadığı gibi 

önümüzdeki üç yıl için de herhangi bir 

planlarının bulunmadığını bildirmiştir. 

Katılımcılardan son beş yıl içerisinde enerji 

verimliliği uygulamasını hayata geçiren, 

planlanan enerji verimliliği çalışması olan 

ve verimlilik artırıcı çalışmalarla santral 

veriminin artırılabileceğini ifade edenlerin 

oranları Şekil 3’te sunulmaktadır.

Alan araştırması ile enerji 
verimliliğinin önündeki 

temel engellerden birinin 
de finansman yetersizliği 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların üçte ikisinin 
enerji verimliliğine yönelik 
ayrılmış bir bütçelerinin 
olmaması bu durumu 

desteklemektedir.
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Şekil 3 - Katılımcılardan a) Son Beş Yıl İçerisinde Enerji Verimliliği Uygulaması Gerçek-

leştirenler b) Planlanan Enerji Verimliliği Çalışması Olanlar c) “Sizce Santralinizin Verimi 

Arttırılabilir mi” Sorusuna Verilen Cevaplar 

Son beş yıl içerisinde enerji verimliliği 

uygulaması gerçekleştiren santrallerin, 

genellikle geri ödeme süreleri iki yıldan az 

olan projeleri hayata geçirdikleri ve daha 

çok kazan, pompa, fan ve basınçlandırılmış 

hava sistemleri üzerine yoğunlaştıkları 

görülmektedir. Diğer taraftan planlanan 

enerji verimliliği çalışmalarının büyük 

çoğunluğu geri ödeme süresi 3 yılın altında 

olan projelerdir. Çalışmalar genellikle 

türbin, pompa, fan ve basınçlandırılmış 

hava sistemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Enerji verimliliği çalışmaları ile santral 

veriminin artırılamayacağını öne süren 

katılımcıların argümanları; 

•Yatırım miktarının yüksekliğinden

dolayı yatırımların ekonomik olmaması, 

•Kullanılan teknolojinin verim açısından

üst sınırda olması, 

•Gerekli olan tüm çalışmaların yapılmış

olması şeklindedir. 

Bununla birlikte kullanılan teknolojinin ve-

rim açısından üst sınırda ve gerekli olan 

tüm çalışmaların yapılmış olmasından 

dolayı verimliliğin daha fazla artılamaya-

cağını belirten santrallerden bazılarının 

verimlerinin Türkiye ortalamasının altında 

kaldığı tespit edilmiştir.

4. Termik Santrallerdeki Alt Sistemlerin

Enerji Verimliliği Potansiyeli  

Katılımcılara deneyimlerine, gerçekleştir-

dikleri enerji etüdü çalışmalarının çıktıla-

rına ve öngörülerine dayanarak santralle-

rindeki her bir alt sistemin enerji verimliliği 

potansiyelleri sorulmuştur. Katılımcılardan 

gelen cevaplar doğrultusunda, verimlilik 

artırıcı çalışmalar ile santralde alt sistem-

lerde sağlanabilecek verimlilik artış oran-

ları Tablo 2’de sunulmaktadır.

Diğer bir çalışma ile termik santrallerdeki 

enerji verimliliği potansiyelinin teknik üst 

sınırını görebilmek adına en iyi uygulama 

örnekleri ile kıyaslama yapılması faydalı 

olacaktır. Bununla beraber en iyi uygula-

ma örneklerinin verimlilik değerlerine eri-

şilmesinde çoğu zaman verimlilik arttırıcı 
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Tablo 2 - Verimlilik Artırıcı Çalışmalar ile Santralde Sağlanabilecek Verimlilik Artış 

Oranları Konusunda Katılımcı Cevapları

çalışmalar ve büyük rehabilitasyonların 

yeterli olmayacağı, ultra-süperkritik kazan 

teknolojisine sahip santrallerin kurulumu 

ve 1500°C gaz türbinlerinin8 gelmiş oldu-

ğu verim değerleri ile santrallerin bölgesel 

ısıtma sistemlerine entegre edilecek bi-

çimde modernize edilme durumları dikka-

te alınarak, en verimli santral inşasının da 

her zaman işletme bakımından en ucuz 

seçenek olmayabileceği göz önünde bu-

lundurulmalıdır. 

Yazımızın ikinci bölümünde alan araştır-

masından elde edilen bulgular ışığında fo-

sil yakıtlı termik santrallerde, enerji verimli-

liğinin artırılması ve tasarruf potansiyelinin 

değerlendirilmesi için uygulanması öneri-

len çalışma ve politikalara yer verilecektir.
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Emre Kalkan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

KAYA GAZI ÇIKARIM YÖNTEMİ OLARAK 
HİDROLİK ÇATLATMA YÖNTEMİ VE 

ÇEVRESEL ETKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

*Kamuoyuna erişim süreli olarak kapalıdır.
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Engin İlseven
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

Bu yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığında hazırlanan “Türkiye 

Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşu-

munun Modellenmesi ve Fiyat Tahmini” 

adlı uzmanlık tezi için oluşturulan elektrik 

talep, arz ve fiyat tahmin modelleri arasın-

dan elektrik talep tahmin modeline ilişkin 

ayrıntılara ve sonuçlara yer verilmektedir.

Bilindiği üzere, elektrik piyasasında refe-

rans olarak kabul edilen fiyatın oluştuğu 

Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) fiyat sa-

atlik bazda fiyat, arz ve talep eğrilerinin 

kesiştiği noktada oluşmaktadır. Bu çalış-

ma kapsamında kurgulanan fiyat modeli, 

Gün Öncesi Piyasasının çalışma mantığı-

nı temel alarak saatlik bazda fiyat tahmini 

yapmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, fiyat 

tahmini adımına gelmeden önce saatlik 

arz ve talep eğrilerinin elde edilmesine 

yönelik birtakım ön çalışmaların yapılması 

gereklidir.

Fiyat tahmini modelinde kullanılmak üzere 

elektrik talebi verisine saatlik bazda ihtiyaç 

duyulsa da bu çalışmada elektrik talebi 

günlük bazda tahmin edilmeye çalışılmış 

ve elde edilen sonuçlar profilleme yakla-

şımı ile saatlik baza indirgenmiştir. Bura-

daki tercihin temel sebepleri, bu çalışma 

için öncelikli ihtiyacın saatlik tahminlerden 

ziyade orta ve uzun vadede aylık ve yıllık 

toplamlar bazında elektrik talebinin en 

doğru şekilde tahmin edilmesi olması ve 

bunun yanı sıra geçmiş yıllara ilişkin erişi-

len sıcaklık verilerinin günlük bazda elde 

edilmesidir. 

Okumada kolaylık sağlamak amacıyla 

yazının geri kalan kısmı Literatürde Yer 

ORTA VE UZUN DÖNEMLİ FİYAT 
TAHMİN ÇALIŞMALARI İÇİN ELEKTRİK 

TALEBİNİN TAHMİN EDİLMESİ
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Alan Sınıflandırmalar ve Model Türü Se-

çimi, Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler 

ve Aday Değişkenler ve Model Sonuçları 

olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

1. Literatürde Yer Alan Sınıflandırmalar

ve Model Türü Seçimi

Elektrik talep tahmini için literatürde fark-

lı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Yaygın 

olarak oluşturulan iki ana kategori gele-

neksel yöntemler ve modern yöntemlerdir. 

Geleneksel kategorisi altında regresyon, 

zaman serileri, örüntü tanıma vb. yöntem-

ler; modern kategorisi altında yapay sinir 

ağları, bulanık mantık vb. yöntemler bu-

lunmaktadır. İki ya da daha fazla gelenek-

sel ve/veya modern 

yöntemin birlikte kul-

lanılarak oluşturulan 

modeller hibrit yön-

temler başlığı altında 

toplanabilmektedir.

Bu çalışmanın ilk 

aşamasında, tanım-

laması ve uygula-

ması basit, çıkarım 

yapma konusunda 

diğer modellere göre 

avantajları olan doğ-

rusal regresyon kullanılmıştır. Ancak doğ-

rusal modellerin tahmin gücü bakımından 

sınırları bulunmakta olup karmaşık ilişkile-

rin tam olarak yansıtılamaması yönünden 

literatürde sorgulanmaktadır. Doğrusal 

regresyon için değişken seçimi sırasında 

özellikle sıcaklıkların yıl genelinde uç nok-

talarda olduğu döneme denk gelen kış ve 

yaz mevsiminde hata oranlarının önemli 

ölçüde arttığı görülmüş ve bu durum ik-

lim değişkenleri ile elektrik talebi arasında 

doğrusal olmayan ilişkilerin olduğu şeklin-

de yorumlanmıştır.

Çıkarım yapma özelliğinin korunarak doğ-

rusal varsayımın gevşetilmesi ve bu saye-

de doğrusal olmayan özelliklerin model-

lenerek doğrusal regresyonun kaçırdığı 

bazı noktaların yakalanabilmesi polinom 

regresyonu, adım fonksiyonlarının kullanı-

mı, eğri adapte etme, yerel regresyon gibi 

yaklaşımlarla mümkündür. Genelleştiril-

miş toplamsal modeller, bahsi geçen yön-

temlerin birden fazla 

değişken kullanılarak 

uygulanmasına izin 

vermektedir. Bağımlı 

ve bağımsız değiş-

kenler arasındaki iliş-

kinin net bir biçimde 

gösterilmesi ve yo-

rumlama açısından 

sağladığı kolaylık 

sebebiyle doğrusal 

regresyon ve genel-

leştirilmiş toplamsal 

modeller bu çalışma 

için iki ana model türü olarak belirlenmiş-

tir. 

2. Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler

ve Aday Değişkenler

Literatürde elektrik talebini etkileyen fak-

törler ekonomi, zaman, iklim, rastlantısal-

GSYH ile elektrik talebi arasındaki 
ilişki Şekil 2 ve Şekil 3 ile 

incelenmiştir. Hem yıllık hem de 
çeyreklik bazda GSYH’deki %1’lik 

değişim ile elektrik talebindeki 
%1,23’lük değişim birbiriyle anlamlı 
bulunmuştur. Ekonomik büyümenin 
sağlandığı faaliyet kollarının yıldan 

yıla değiştiği dikkate alınarak 
daha yakın geçmiş için ilişki 

kurulduğunda, 2012-2015 dönemi 
için GSYH’deki %1’lik değişim 

ile elektrik talebindeki %0,80’lik 
değişim birbiriyle anlamlıdır. 



uzmANaliz • Kasım 2017 • Sayı:1 47

MAKALE

lık, fiyat, coğrafi koşullar, tüketici tipi gibi 

konularla ilişkilendirilmektedir. Bu çalış-

ma kapsamında yapılan talep tahmini 

çalışmalarında; kısa dönemde iklim ko-

şullarının, uzun dönemde ekonomik para-

metrelerin sonuçlara etki bakımından en 

yüksek öneme sahip olduğu görülmüştür. 

Ülkemizdeki elektrik talebinin yıl içindeki 

değişimleri sıcaklık, farklı yıllar arasında-

ki değişimleri ekonomik büyüme oranı ile 

önemli ölçüde açıklanabilmektedir.

Sıcaklık ve elektrik talebi arasındaki ilişki 

için bir örnek Şekil 1 ile gösterilmektedir. 

Bu örnekte 2007-2015 dönemi için hafta 

sonu tatilleri, resmi ve dini bayram günleri 

ve Pazartesi günleri hariç tutularak, Tür-

kiye’de nüfusun en yoğun olduğu il olan 

İstanbul ile günlük Türkiye elektrik talebi 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre, 

sıcaklığın 15-20°C olduğu günlerde elekt-

rik talebi yıl içindeki en düşük değerlere 

inmekte, bu sıcaklık alanından hem pozitif 

hem negatif yönlü uzaklaşıldıkça elektrik 

talebi yükselmektedir. Her iki yönde de 

elektrik talebinin sıcaklık ile değişimi doğ-

rusal değildir. Bununla birlikte, yaz ayla-

rında elektrik talebinde gözlenen yükseliş 

eğilimi kış aylarına göre daha yüksektir ve 

kış aylarında sıcaklığın belirli bir seviyeye 

indikten sonra elektrik talebinde artış kay-

dedilmemektedir. Bu konu üzerinde daha 

Şekil 1 - İstanbul’daki Günlük Ortalama Sıcaklık ile Türkiye’deki Günlük Elektrik Talebi İlişkisi
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Şekil 2 - Yıllık Bazda Sabit Fiyatlarla GSYH 

ile Elektrik Talebi İlişkisi (1998-2015)

Şekil 3 - Çeyreklik Bazda Mevsim ve 

Takvim Etkisinden Arındırılmış GSYH ile 

Elektrik Talebi İlişkisi (1998-2015)

Şekil 4 - Sektörel Bazda Yıllık Elektrik Tüketimindeki Değişim (2000-2014)

fazla çalışma yapılması ihtiyacı olsa da bu 

aşamada kış aylarında sıcaklığın çok dü-

şük olduğu dönemlerde elektrik talebin-

de beklenen artışın olmaması noktasında 

okullarda eğitime ara verilmesi vb. neden-

lerle hayatın yavaşlamasının etkili olabile-

ceği hususu akla gelmektedir.  

GSYH ile elektrik talebi arasındaki ilişki 

Şekil 2 ve Şekil 3 ile incelenmiştir. Hem 

yıllık hem de çeyreklik bazda GSYH’de-

ki %1’lik değişim ile elektrik talebindeki 

%1,23’lük değişim birbiriyle anlamlı bulun-

muştur. Ekonomik büyümenin sağlandığı 

faaliyet kollarının yıldan yıla değiştiği dik-

kate alınarak daha yakın geçmiş için ilişki 

kurulduğunda, 2012-2015 dönemi için GS-

YH’deki %1’lik değişim ile elektrik talebin-

deki %0,80’lik değişim birbiriyle anlamlıdır. 

Ekonomik büyümenin sanayi ya da hizmet 
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sektörü kaynaklı oluşu elektrik talebindeki 

artış açısından oldukça önemlidir. Ekono-

mik büyümede, enerjiyi yoğun kullanan 

sanayi sektörünün payının arttığı yıllarda 

söz konusu değişim oranı daha yüksek, 

bu payın azaldığı yıllarda söz konusu de-

ğişim oranı daha düşük değerde olmak-

tadır. Bu ifadeyi destekleyen ve Şekil 4 

ile gösterilen sektörel bazda yıllık elektrik 

tüketimindeki değişimi incelendiğinde, 

elektrik tüketimi değişiminde sanayi sek-

törünün oldukça baskın bir rolü olduğu ve 

2012-2014 döneminde elektrik talep artış 

hızının yavaşlamasında sanayi sektörü tü-

ketim eğilimindeki değişimin etkili olduğu 

görülmektedir.

Elektrik talebini etkileyen değişkenler dik-

kate alındığında, elektrik talep tahmin mo-

deli tasarımında kullanılmak üzere belirle-

nen aday değişkenler şu şekildedir:

•Isıtma gün dereceleri (HDD): İstan-

bul, İzmir, Antalya ve Diyarbakır illerinin 

günlük ortalama sıcaklık değerleri kul-

lanılarak her gün için HDD değeri (gün-

lük ortalama sıcaklığın 22°C’nin üzerin-

de olduğu günlerde sıcaklığın 22°C’ye 

olan uzaklığı) hesaplanmış, bu şehirler-

de kış aylarındaki tüketim trendleri dik-

kate alınarak birer katsayı belirlenmiş 

ve bu katsayılar kullanılarak Türkiye için 

tek bir HDD değeri oluşturulmuştur. Tek 

bir HDD değerinin kullanılmasındaki te-

mel amaç doğrusal regresyonda çoklu 

eşdoğrusallık probleminin önüne geçe-

bilmektir.

•Soğutma gün dereceleri (CDD): HDD

hesaplama yaklaşımı ile benzer yol 

izlenmiştir. Günlük ortalama sıcaklık 

15°C’den düşük ise sıcaklığın 18°C’ye 

olan uzaklığı CDD değeri olarak alın-

mıştır. 

•Kukla değişkenler: Elektrik tüketiminin

haftanın farklı günlerinde farklı karak-

teristik özellikler göstermesinden ötürü 

haftanın günleri için kukla değişken kul-

lanılmıştır. Kukla değişkenler Pazartesi, 

Cumartesi, Pazar ve Salı-Cuma dönemi 

için tanımlanmıştır. 

•Diğer kukla değişkenler: Elektrik tüke-

timinin bayram günlerinde farklı karak-

teristik özellikler göstermesinden ötürü 

Ramazan ve Kurban Bayramı günleri, 

arefe günler, yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 

19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim için 

tanımlanmıştır.

•Sanayi üretim endeksi (SÜE): Eko-

nomi ile ilgili GSYH değişkeninin 3’er 

aylık periyotlarla açıklanması ancak ta-

lep tahmininin günlük bazda yapılması 

GSYH değişkeninin modelde tanımlan-

masında engel oluşturmaktadır. Genel 

Müdürlük bünyesinde önceki dönemde 

yapılan çalışmalarda GSYH verisine 

alternatif olarak sanayi üretim endeksi 

verisi kullanılmıştır. Günlük bazda oluş-

turulan elektrik talep modeli, kendi için-

de mevsim ve takvim etkisini barındır-

dığı için mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretim endeksi veri-

leri baz alınmıştır. SÜE’nin GSYH yerine 

kullanılabilirliği hususu log-log model 

vasıtasıyla test edilmiş olup GSYH’de-

ki %1’lik değişim ile SÜE’de %0,99’luk 
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Şekil 5 - 2016 Yılı İçin Oluşturulan Elektrik Talep Senaryoları

değişim birbiriyle anlamlı bulunmuştur. 

Dolayısıyla, GSYH tahminleri, bu şekil-

de SÜE tahminlerine dönüştürülerek 

aylık bazda kullanılabilmektedir.

•Trend: Elektrik talebinin geçmişten gü-

nümüze genel olarak artış eğiliminde 

olması nedeniyle, modele trend değiş-

keni eklendiğinde, model sonuçlarında 

iyileşme gözlenmiştir.

Genelleştirilmiş toplamsal modelde kulla-

nılacak değişkenlerin seçimi için öncelik-

le doğrusal regresyonda farklı değişken 

sayıları için BIC, AIC ve Mallow’s Cp kri-

terlerine göre en başarılı değişken kom-

binasyonu tespit edilmiş, sonrasında elde 

edilen bu değişkenler genelleştirilmiş top-

lamsal modelde kullanılmıştır. Doğrusal 

regresyona göre hata oranlarında %10 ci-

varında iyileşme sağlanmış olup yılın tüm 

günlerine ilişkin ortalama mutlak yüzde 

hatası %2 seviyesindedir.

3. Model Sonuçları

2016 yılına ilişkin tahminlerde ekonomik 

büyüme için %1’den %5’e, her adımda 

%1’lik artış olacak şekilde 5 farklı seviye, 

hava sıcaklıkları için 2007 yılından 2015 yı-

lına kadar olan 9 yıla ait her bir yılın verisi 

farklı bir senaryo olarak belirlenmiş olup 

toplamda 45 farklı senaryo söz konusu-

dur. Söz konusu senaryolar için elde edi-

len sonuçlar Şekil 5 ile gösterilmektedir. 

1-5 numaralı senaryolar, 2007 yılı sıcaklık 

verileri kullanılarak ekonomik büyümenin 

%1 ile %5 arasında değiştiği senaryolara; 

6-10 numaralı senaryolar, 2008 yılı sıcaklık 

verileri kullanılarak ekonomik büyümenin 

%1 ile %5 arasında değiştiği senaryolara 

karşılık gelmekte olup şeklin kalanı benzer 

şekilde yorumlanabilir.
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Şekil 6 - Günlük Elektrik Talep Tahminlerinin Saatlik Baza 

İndirgenmesi İçin Kullanılan Profil

2016 yılı elektrik talebi, bahsedilen elektrik 

talep tahmini modeline göre, 267,7-281,2 

milyar kWh aralığında tahmin edilmiş olup 

belirsizlik yaklaşık 13,5 milyar kWh’tir. Eko-

nomik büyüme oranındaki yaklaşık %1’lik 

değişim, elektrik talebine %0,95 civarında 

etki etmiştir. Büyüme rakamlarının aynı, 

ancak sıcaklık değerlerinin farklı olduğu 

senaryolarda elektrik talep tahminleri 3,0-

3,2 milyar kWh civarında farklılaşmıştır. Bu 

durum, son 9 yılın sıcaklık verilerine daya-

nılarak hava sıcaklıklarının elektrik talebi 

üzerinde yaklaşık 3 milyar kWh belirsiz-

lik oluşturduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Geriye kalan yaklaşık 10,5 milyar kWh’lik 

belirsizlik ekonomik büyüme oranının %1 

ile %5 arasında değişebileceği varsayımı 

sonucu ortaya çıkmıştır.

Aylık bazdaki değerlerden hareketle elekt-

rik talebindeki uç değerler belirlenmeye 

çalışıldığında 2016 yılı için elektrik talep 

tahmini 264,9-284,1 milyar kWh bandında 

elde edilmiş ve belirsizlik 19,2 milyar kWh’e 

yükselmiştir. Ekonomik büyüme oranın-

dan kaynaklı ilave bir belirsizlik olmadığı 

için belirsizlikteki artışın sıcaklık kaynaklı-

dır. Dolayısıyla, yılın tüm aylarında elektrik 

talebini maksimum ve minimum yapabile-

cek sıcaklık değerleri dikkate alındığında, 

hava sıcaklıkları nedeniyle oluşan belirsiz-

lik 8,8 milyar kWh’e yükselmektedir.

Fiyat tahmini modeli için saatlik bazda veri 

ihtiyacının karşılanması adına profilleme 

yaklaşımı kullanılmaktadır. Bir yıl içinde 12 

farklı ay, 7 farklı gün tipi ve 24 farklı saat 

olduğu dikkate alındığında bir yılda 2.016 

adet farklı özellik gösteren saat bulun-

maktadır. 2012 yılından 2015 yılına kadar 

olan veriler kullanılarak, benzer özellikteki 

saatlerin gruplanarak oluşturulduğu profil 

Şekil 6 ile gösterilmektedir. Günlük bazda 

elde edilen veriler saatlik baza indirgenir-
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ken ilgili saate karşılık gelen katsayı bilgi-

si kullanılmıştır. Herhangi bir güne ait 24 

saatin katsayıları toplamı tam olarak 1 ol-

duğu için, günlük bazda elde edilen talep 

tahminlerinin yıllık toplamı ile saatlik baza 

indirgenmiş verilerin yıllık toplamı arasın-

da farklılık bulunmamaktadır.

Yalnızca 2016 yılı için değil, daha uzun 

dönemli olarak saatlik bazda talep tahmi-

ni serilerine ihtiyaç duyulabilecek olması 

nedeniyle, yapılan bu senaryo çalışması 

sıcaklık hassasiyeti ihmal edilerek 2025 

yılına kadar uzatılmış olup yıllar bazında 

elde edilen değerler Şekil 7 ile gösteril-

mektedir. Oluşturulan modele göre 2025 

yılı elektrik talebi, %1 büyümede için 293 

milyar kWh, %3 büyümede 355 milyar 

kWh, %5 büyümede 428 milyar kWh ola-

rak tahmin edilmektedir. OVP’de yer alan 

büyüme rakamları dikkate alındığında, 

Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyo-

nu Raporunda yer alan referans senaryo 

sonuçları ile bu çalışmada elde edilen 

tahminler birbiriyle uyumlu bulunmakta-

dır. Sonuçlara göre büyümedeki %1’lik sü-

rekli artışın, önümüzdeki 2025 yılı sonun-

da elektrik talebini yaklaşık olarak 30-35 

milyar kWh mertebesinde artırabileceği 

yorumlanabilmektedir.

Şekil 7 - 2016-2025 Dönemi İçin Yıllık Bazda Elde Edilen Talep Serileri
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İnsan nüfusunun artması ve teknolojik 

gelişmeler neticesinde son yüzyılda 

enerji tüketiminde önemli bir artış 

yaşanmıştır.  Enerji tüketimindeki bu 

artışta bina sektörünün payı büyüktür.  

Özellikle son yıllarda refahın artması ve 

kentsel yaşamın güçlenmesi sonucunda 

bina sayılarında önemli miktarda artış 

gözlenmektedir. Bu durum bina sektörü 

kaynaklı enerji tüketimlerinin artmasına 

neden olmaktadır. Bu yüzden dünya 

genelinde olduğu gibi ülkemizde de 

iletim, dağıtım ve çevrim kayıplarının 

asgari düzeye çekilebilmesi amacıyla 

yerinde üretimin yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Binaların çatı ve cephelerinde fotovoltaik 

panel kullanımı ile elektrik üretimi son 

yıllarda dünya genelinde yaygınlaşma 

başlamıştır. Ülkemizde henüz çatı ve 

cephe uygulamaları yaygınlaşmasa da 

bu alanda önemli bir potansiyel olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmada 

Türkiye’nin bina stokuna eklenen yeni 

binaların çatılarının uygun güney cephe 

alanlarına fotovoltaik panel kurulumu 

ile üretilebilecek elektrik enerjisi miktarı 

ve erişilebilecek kurulu güç değerleri 

incelenmiştir.

TÜRKİYE’DE YENİ YAPILAN BİNALARIN 
ÇATILARINDA BELİRLİ GÜÇLERDE 

FOTOVOLTAİK PANEL KULLANIMININ 
ZORUNLU TUTULMASININ ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ

Oğuz Kürşat Kabakçı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 
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1. Giriş

Bina sektörünün enerji 

tüketimindeki payı in-

san nüfusunun giderek 

artması ve teknolojik 

gelişmeler neticesinde 

sayıları artan elektrikli 

cihazlar nedeniyle son 

yıllarda diğer sektörle-

rin önüne geçmiştir. Ayrıca refah düzeyinin 

artması da bina kaynaklı enerji tüketimle-

rinin artmasına neden olmaktadır. Bina 

sektörünün dünya genelinde nihai enerji 

tüketimindeki payı %30’u, küresel elektrik 

tüketimindeki payı ise %50’yi geçmiş olup 

küresel karbon emisyonlarının üçte birin-

den de bina sektörü sorumludur1.

Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketimi 2015 

yılında 265,7 milyar kWh olarak gerçek-

leşirken 2016 yılında bir önceki yıla göre 

%3,3 artarak 278,3 milyar kWh, olarak 

gerçekleşmiştir2. 2015 yılında tüketilen net 

217 milyar kWh elektrik enerjisinin %47,6’sı 

sanayide,  % 22’si meskenlerde, % 19,1’i 

ticaret sektöründe ve % 3,7’si ise resmi 

dairelerde tüketilmiştir3. Ekim 2017 itiba-

riyle Türkiye’nin kurulu gücü 81.647 MW 

değerine ulaşmıştır. Kurulu güçte hidroli-

ğin payı % 33,1, doğalgazın payı % 32,5,  

kömürün payı % 22, rüzgârın payı % 7,7 ve 

güneşin payı % 2 olarak gerçekleşmiştir4. 

İstatistiklerden de görüldüğü üzere güneş 

enerjisinin Türkiye’nin kurulu gücündeki 

payı düşüktür. Güneş enerjisinin kurulu 

güç içerisindeki payının özellikle yeni ya-

pılacak binalarda belirli güçlerde fotovol-

taik panel kullanımın 

zorunlu tutulması ile 

arttırılması mümkün-

dür. 

2. Yeni Yapılan ve

Yapılacak Binalarda 

Fotovoltaik Kullanımı

Türkiye’de 2017 yılı 

itibariyle 9,1 milyon bina bulunmakta olup 

bu miktarın yaklaşık % 87’sini konut nitelikli 

binalar oluşturmaktadır5. Yapı kullanma 

izni istatistiklerine göre Türkiye’nin bina 

stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina 

eklenmektedir6.  Yeni yapılan binaların 

çatılarında belirli güçlerde fotovoltaik 

panel kullanımının zorunlu tutulması 

ile güneş enerjisine dayalı elektrik 

üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklı 

elektrik üretim santralleri kurulu gücünün 

yıllar itibariyle kümülatif olarak artışı 

sağlanabilecektir. Geçmiş yıllarda yapılan 

yeni binaların da çatılarına fotovoltaik 

panel yerleştirilmiş olsaydı yenilenebilir 

enerji kurulu gücümüzde önemli miktarda 

artış yaşanabilirdi. Örneğin 2015 yılı 

içerisinde yapılan yeni binaların çatılarının 

güney cephelerine fotovoltaik panel 

yerleştirilmiş olması durumu aşağıda 

sıralanan yöntemle analiz edilmiştir.

•2015 yılı için yeni yapılan binalar

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 

(İBBS- 1. Düzey)’na göre 12 bölge 

bazında sınıflandırılmıştır. 

•Yapı kullanma izin belgesi istatistikleri-

ne göre daire başına düşen asgari alan 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 9,1 
milyon bina bulunmakta olup bu 
miktarın yaklaşık % 87’sini konut 
nitelikli binalar oluşturmaktadır.5 
Yapı kullanma izni istatistiklerine 

göre Türkiye’nin bina stokuna 
her yıl 100.000’den fazla yeni 

bina eklenmektedir.6
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hesaplanmıştır. 

•Daire başına düşen alanın en az

%25’inin güney cephe olduğu kabul 

edilerek bu alana fotovoltaik panel 

kurulması durumunda üretilebilecek 

elektrik enerjisi miktarı ve ilgili hesapla-

malar yapılmıştır. 

•Çatı uygulamaları için 1 kW için 7 m2

alan ihtiyacı olduğu varsayılmıştır.

Yukarıda özetlenen yöntemde daire 

başına düşen alan değeri kullanılmış 

olmasına rağmen bir katta birden fazla 

daire olan binalarda çatı alanı daha fazla 

olacaktır. Burada yapılan hesaplamalar 

Tablo 1 - 2015 Yılında Yeni Yapılan Binaların Çatılarında Fotovoltaik Panel 

Kullanımı Analizi

ile asgari üretim potansiyeli hesaplanmış 

olup sonuçlar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2015 yılında 

yapılmış olan 110.059 adet binanın 

çatılarında ortalama 4,2 kW gücünde 

fotovoltaik panel kullanılmış olsaydı 

yıllık 602 milyon kWh elektrik enerjisi 

üretilebilecekti. Yıllık fotovoltaik panel 

kurulu güç artışı ise 441 MW olarak 

gerçekleşecekti.  Binaların birçoğunda 

her katta birden fazla daire olduğu ve 

ortak alanlar da dikkate alındığında bina 

başına düşen çatı alanı değerlerinin 2 veya 

4 katına çıkabileceği unutulmamalıdır. 
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Yukarıdaki değerler dikkate alındığında 

Türkiye’de yapılan yeni binaların çatılarına 

en az 5 kW fotovoltaik panel kurulumunun 

mümkün olduğu görülmektedir.

Benzer kabuller kullanılarak 2010 yılından 

sonra yapılan yeni binaların çatılarında 5 

kW fotovoltaik panel kullanılmış olsaydı 

üretilebilecek toplam elektrik enerjisi 

ve toplam kurulu güç artışı Tablo 2’de 

verilmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere 2010 yılından 

itibaren yeni yapılan binaların çatıların 

asgari 5 kW fotovoltaik panel kullanılmış 

olsaydı 2017 yılı itibariyle sadece çatılarda 

3.710 MW fotovoltaik kurulu gücü değerine 

ulaşılabilecekti. Çatı uygulamaları için kW 

başına gerekli yatırım miktarı ortalama 

1300 USD olarak kabul edildiğinde 3710 

MW için toplam 4,8 milyar USD yatırım 

yapılacaktı. Bu kurulu güç ile yıllık 5 milyar 

kWh elektrik enerjisi üretilebilecek olup bu 

miktar 2015 yılında konutlarda tüketilen 

elektriğin yaklaşık %10’una karşılık 

gelmektedir3. Yılda 5 milyar kWh elektrik 

enerjisinin doğalgaz çevrim santrallerinde 

üretilmediği varsayıldığında ise yıllık 

yaklaşık 1 milyar Sm3 doğalgaz tasarruf 

edilebilecektir.

Önümüzdeki süreçte 2018 yılından 

itibaren yeni yapılacak çatılarda en az 5 

kW fotovoltaik panel kullanımı zorunlu 

tutulursa ve her yıl ortalama 90.000 adet 

yeni bina yapılacağı varsayıldığında yıllık 

ve kümülatif bazda üretilebilecek elektrik 

enerjisi miktarı ve ilgili analizler Tablo 3’te 

verilmektedir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere 2018-2023 

yılları arasında yeni yapılacak binaların 

çatılarına 5 kW fotovoltaik panel kurulumu 

zorunlu tutulduğu takdirde, 2023 yılı 

Tablo 2 - 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Yeni Binalarda PV Kullanımı Analizi
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sonunda 2700 MW ilave kurulu güce 

ulaşılabilecektir. Söz konusu kurulu güç 

miktarı ile yılda 3,6 milyar kWh elektrik 

enerjisi üretilebilecektir. 2018-2023 yılları 

arası kümülatif doğalgaz tasarrufu ise 

2,7 milyar Sm3 olacaktır. Gerekli toplam 

yatırım miktarı 3,5 milyar USD, doğalgaz 

tasarrufunun ekonomik karşılığı ise 

675 milyon USD olacaktır. Her bina 

için 5 kW kurulu güç yükümlülüğünün 

şebeke üzerinde yük oluşturmaması 

istenirse belirli bir büyüklüğün altındaki 

binalar muaf tutulabilecektir. Örneğin 

ortalama bir konutun 06:00 ile 18:00 

saatleri arası ortalama saatlik yükünün 

0,25 kW olduğui kabul edildiğinde 20 ve 

üzeri haneye sahip binaların çatılarına 

kurulacak 5 kW gücündeki fotovoltaik 

panellerden şebekeye önemli bir elektrik 

akışı olmayacaktır. Sadece yeni yapılacak 

binaların gündüz taleplerinde azalma 

olacaktır.

3. Sonuç

Türkiye’nin büyümesinde önemli bir paya 

sahip olan inşaat sektörü; yapılacak 

mevzuat iyileştirmeleri ile hem enerji 

verimliliği hem de yenilenebilir enerji 

alanlarında da büyümeye ve istihdama 

katkı sağlayabilecek bir potansiyele 

sahiptir. Enerjisinin belirli bir kısmını 

yenilenebilir enerjiden karşılayan yüksek 

verimli binalara yönelik mevzuatta 

ilave zorunluluklar tanımlanması ile bu 

potansiyel hayata geçirilebilecektir. 

Bu çalışmada görüldüğü üzere yeni 

yapılacak binaların çatılarında en az 4 kW 

ya da 5 kW fotovoltaik panel kurulumunun 

Tablo 3 - 2018-2023 Yılları Arasında Yeni Yapılacak Binalarda Fotovoltaik Kullanımı

i Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hanelerde elektrik enerjisi tüketiminin 

izlenmesi faaliyeti kapsamında yapılan ölçümlerden faydalanılmıştır. 
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5 KABAKÇI, O.K, “Türkiye’de Bulunan Farklı Bina Tipolojilerinde Yerinde Üretim Olanaklarının Enerji 

Verimliliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uzmanlık Tezi, 2016
6 TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055 

zorunlu tutulması ile önemli miktarda 

kazanç sağlamak mümkündür. Bina 

ölçeğinde düşünüldüğünde 5 kW kurulu 

gücün şebeke üzerinde ciddi bir yük 

oluşturmayacağı gerçektir. Çünkü orta 

ölçekli bir binanın saatlik ortalama yükü 

5 kW’ın üzerindedir.  Her bina yerine 

belirli büyüklükteki binaların kapsam 

dâhiline alınması durumunda ise 1000 

m2 ve üzeri inşaat alanına sahip binaların 

seçilmesi ile şebeke üzerinde önemli 

bir yük oluşturulmadan yükümlülük 

tanımlanabilecektir. Üst limit olarak ise 10 

kW sınırının tanımlanması mümkündür. 

1000 m2 inşaat alanına sahip bir binanın 

yapım maliyetinde 5 kW gücündeki 

fotovoltaik panel en fazla % 4’lük bir artışa 

sebebiyet vereceği için yeni binalarda 

önemli bir maliyet etkisi göstermeyecektir.
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Onur Dönmezçelik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

Talep tahminleri enerji politikalarının 

en önemli odak konularından bi-

ridir. Gerçekleşen miktardan sap-

ması düşük yapılacak tahminler hükümet-

lerin, politika belirleyicilerin ve özellikle 

üreticilerin gelecekte gerçekleştirecekleri 

stratejileri, politikaları ve yatırımları önem-

li derecede etkilemektedir. Bilindiği üzere 

elektrik enerjisi yatırımlarından özellikle 

elektrik üretim yatırımları, oldukça büyük 

ve maliyetli yatırımlar olup, söz konusu ya-

tırımlar kurulduğu zaman hemen kaldırıla-

mamakta ve yerleri değiştirilememektedir. 

Elektrik enerjisi yatırımlarında etkin fizibilite 

çalışmalarının yanında, etkin talep tahmini 

yönetimi, doğru zamanda doğru miktarda 

yatırım yapılmasını sağlamaktadır. Söz 

konusu yönetim günlük, aylık, yıllık veya 

daha uzun vadelerde gerçekleşecek 

elektrik talep miktarının belirlenmesine, 

buna göre üretim miktarlarının ve 

enerji alımı/satımı planlanmasına, talep 

edilenden fazla elektrik üretiminden 

veya daha az elektrik sağlanmasından 

ötürü oluşabilecek kayıpların en aza 

indirilebilmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda yapılan bölgesel ve 

ülke bazında resmi elektrik talep tahmini 

projeksiyonları incelendiğinde giderek 

azalan bir sapma olmasına rağmen söz 

konusu tahminler genel kanı olarak da 

henüz istatistiksel olarak anlamlı seviye-

lerde sapmalar göstermemektedir. 1990‘lı 

yıllar boyunca Türkiye’ye ve özellikle ülke 

enerjisinin üçte birinin tüketildiği Marmara 

Bölgesi’ne dair, kısa sürede büyük kurulu 

TÜRKİYE’DE RESMİ ELEKTRİK 
TALEP TAHMİNİ UYGULAMALARI –I– 

GENEL BAKIŞ
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güce ihtiyaç duyulaca-

ğı yönündeki öngörü-

ler, hızlı ve ucuz yatırım 

olan ve Yap-İşlet (Yİ) ile 

Yap-İşlet-Devret (YİD) 

modelleri kapsamında 

doğal gazdan elektrik 

üretimine odaklanılma-

sını sağlamıştır. Yirmi 

yılı bulmayan bir süre 

zarfında Türkiye’nin 

doğal gaz kaynaklı 

20.000 MW’lar seviyesinde kurulu güce 

sahip olması ve günümüzde enerjide dışa 

bağımlılık konusunda konulan hedefler 

göz önüne alındığında, elektrik talep tah-

minlerinin politik tercihlerde ve kararlarda 

da çok önemli rol oynayacağı açık ve kritik 

öneme sahip olduğu değerlendirilmekte-

dir.

Elektrik fiyatları diğer emtialar gibi arz ve 

talebe göre belirlendiğinden, elektrik tale-

binin düşük tahmin edilmesi durumunda, 

mecburi elektrik kesintilerinin yaşanması 

ve bununla beraber elektrik fiyatlarında 

da artış görülmesi gündeme gelebilmek-

tedir. Elektrik talebinin olması gerekenin 

çok üzerinde tahmin edilmesi ve özellikle 

uzun vadeli yatırım kararlarının bu şekilde 

belirlenmesi durumunda ise; yüksek mik-

tardaki kapasitenin atıl hale gelmesi, ya-

tırımlar için katlanılan maliyetlerin ihtiyaç 

duyulan diğer alanlara tahsis edileme-

mesi ile planlamaların yanlış yapılması ve 

kaynak israfının kaçınılmaz olmasını gün-

deme getirebilmektedir. Sonuç olarak da 

her iki yönlü sapmanın 

ortaya çıkaracağı ortak 

sonuç, sosyoekono-

mik gelişmişlik seviye-

sinin önemli derecede 

olumsuz etkilenmesi-

dir.

2. Talep Tahmin

Metodolojileri

Ülkeler temel olarak 

ekonomik ve nüfus ya-

pısı bakımından gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler şeklinde konumlandırılmak-

tadır. Bu konumlandırmalar, elektrik talep 

tahmin metodolojilerini ülkeler bazında 

farklılaştırabilmektedir. Çünkü gelişmekte 

olan ülke konumunda yer alan Türkiye gibi 

ülkelerde, ekonomik büyümenin artık bel-

li bir doygunluğa ulaştığı, yıldan yıla bazı 

göstergelerin hareketinin durağan olduğu 

ve enerji verimliliğine yönelik düzenleme-

lerin ön plana çıktığı gelişmiş ülkelerde 

uygulanan elektrik talep tahmin metodo-

lojilerin referans alınmasının yanında, tüm 

metodolojilerin ülkenin kendi sosyoeko-

nomik yapısına uyarlanmaması durumu, 

yapılacak tahminlerin sapma derecesini 

etkileyebilmektedir. Örneğin Türkiye veya 

benzer ülkelerin ekonomik gelişiminde 

sanayi ya da hizmet sektörü tabanlı bü-

yümeye ağırlık vermesi gibi elektrik tüke-

timini doğrudan etkileyen politik tercihleri 

olabilmektedir. Bu anlamda bir taraftan 

ekonomik ve toplumsal olarak gelişimle-

rin ve ekonomik büyümenin devamlı iz-

lenmesi, bir taraftan da buna yönelik ih-

Türkiye’nin doğalgaz kaynaklı 
20.000 MW’lar seviyesinde 

kurulu güce sahip olması ve 
günümüzde enerjide dışa 

bağımlılık konusunda konulan 
hedefler göz önüne alındığında, 
elektrik talep tahminlerinin politik 

tercihlerde ve kararlarda da 
çok önemli rol oynayacağı açık 
ve kritik öneme sahip olduğu 

değerlendirilmektedir.
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tiyaçları karşılamak üzere elektrik enerjisi 

yatırımlarının hangi oranda yapılacağını 

belirlemek üzere uygun metodolojide bir 

talep tahmini yönetiminin yapılaştırılması 

gerekmektedir. Böylece yapılacak talep 

tahminleriyle beraber iletim alt yapılarının 

da bölgesel analizlerle belirlenmesi, arz 

fazlası çeken bölgeler için sanayi yatırım 

teşviklerinin de verilmesiyle söz konusu 

bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik dü-

zeylerinin arttırılması sağlanabilecektir. 

Sonuç olarak ilgili kurumların bölgesel ve 

il tabanlı analizler yapması elektrik enerjisi 

sektörü için kaçınılmaz bir durum olduğu 

değerlendirilmektedir.

Önceki paragrafta bahsedildiği gibi 

ülkeler arasında yapılan elektrik talep 

tahminlerinde ilgili ülkenin hangi 

gelişmişlik düzeyinde konumlandığı 

önem arz etmektedir. Bu husus veri 

kalitesinin yanında tahmin yöntemlerini de 

doğrudan etkilemektedir. Gelişmiş olan 

ülkelerde elektrik talebini belirleyen birçok 

parametrenin doygunluk seviyesine 

ulaşmış olmasından ve bu ülkelerde 

dış şoklara (dalgalanmalara) karşı 

direnç görülebilmesinden dolayı tahmin 

metotlarını doğrudan etkileyen “Yapısal 

Kırılmalar” nadir gözlemlenmektedir. 

Bu anlamda söz konusu ülkelerde 

tamamen bir doğrusal programlama ya 

da regresyon analizi metotlarıyla yapılan 

elektrik talep tahminleri, ileriye yönelik 

çok az yanılma payı içerebilmektedir. 

Ancak Türkiye gibi dış şoklara paralel 

şekilde yapısal kırılmaların daha sık 

görünebildiği gelişmekte olan ülkelerde 

elektrik talep tahmin yöntemleri oldukça 

farklılaşmakta, doğrusal programlama 

veya basit regresyon analizleri ile yapılan 

tahminler oldukça yüksek sapma payı 

gösterebilmektedir.

3. Elektrik Talep Tahminlerinde Hukuki

ve Metodolojik İnceleme

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 

göre elektrik dağıtım şirketlerinin ana gö-

revi, dağıtım lisansında belirtilen bölgede-

ki dağıtım sistemini elektrik enerjisi üreti-

mi ve satışında rekabet ortamına uygun 

şekilde işletmek, bu tesisleri yenilemek, 

kapasite ikame ve artırım yatırımlarını yap-

maktır. Dağıtım şirketlerinin söz konusu 

görevlerin yerine getirilmesinde, en etkin 

yönetim tarzını sağlaması gereken temel 

görevi ise talep tahmin uygulamalarıdır. 

Özellikle elektrik talep tahmin uygulama-

ları, dağıtım şirketlerinin enerjinin teknik 

dağıtım planlamalarını, talep edilenden 

fazla enerji üretiminden veya daha az 

enerji sağlanmasından ötürü oluşabilecek 

kayıpları ve bunlara bağlı olarak yatırım 

planlamalarını doğrudan etkilemektedir. 

Bu hususta dağıtım şirketlerinin yapaca-

ğı talep tahminlerine ilişkin esaslar, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 

yayımlamış olduğu “Talep Tahminleri Yö-

netmeliği” ile belirlenmekte olup, söz ko-

nusu tahminler hem dağıtım şirketleri hem 

de düzenleyici kurum (EPDK) için elektrik 

piyasasında önemli bir girdiyi oluşturmak-

tadır. İlgili yönetmelik kapsamında bütün 

dağıtım şirketleri tarafından gelecek on 
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Tablo 1 - Dağıtım Şirketlerinin Son 2 Yıllık Elektrik Talep Tahmin Miktarlarının 

Gerçekleşen Miktarlardan Sapma Yüzdelerinin Ortalamaları 

yıllık dönem için her yıl takip eden yıl bi-

rinci yıl olmak üzere yıllık bazda talep tah-

minlerinin düşük, baz ve yüksek senaryo 

şeklinde hazırlanıp, TEİAŞ bünyesinde ha-

zırlanan iletim sistemine doğrudan bağlı 

tüketicilere ait talep tahminleri ile birleştiril-

dikten sonra EPDK’nın onayına müteakip, 

10 Yıllık Türkiye Talep Tahminleri Raporu 

oluşturulmaktadır.

4628 ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nunları ve ikincil mevzuatlar kapsamında 

ortaya çıkan talep tahminleri incelendiğin-

de, arzu edilen sapma sınırları içinde ya-

nılmalar tam olarak sağlanamamıştır. 2001 

yılından sonra elektrik 

piyasasında gerçekle-

şen önemli yapısal dö-

nüşümler ve özellikle 

elektrik dağıtım şirket-

lerinin özelleştirmeler 

ile yeniden yapılandırıl-

ması, dağıtım bölgeleri 

temelinde yapılan talep 

tahmin uygulama sonuçlarını doğrudan 

etkilemiştir. Bunun yanında elektrik dağı-

tım şirketleri için yapılanmanın tamamlan-

dığı 2013 yılından sonra yapılan elektrik 

talep tahminlerinden son 2 yıl içinde or-

taya çıkan sonuçların, gerçekleşen mik-

tarlardan sapma yüzdelerinin ortalamaları 

her bir dağıtım bölgesi için Tablo 1’de yer 

almaktadır.

Yapılan tahminler ve gerçekleşen mik-

tarlar arasındaki sapmaların her geçen 

yıl azaldığı belirtilmesine rağmen, Tablo 

1 incelendiğinde her bir dağıtım bölgesi 

için elde edilen tahmin sapma miktarının 

henüz yüksek olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Çünkü tablodaki tah-

min miktarları tahmin 

edilen yıldan hemen 

önceki yılın sonunda 

tahmin edilmiştir. Yani 

şirketler 10 yıllık talep 

projeksiyonlarını iler-

Sonuç olarak elektrik talep 
tahminlerinde önemli bir 

sorumluluğu bulunan elektrik 
dağıtım şirketleri için etkin 
düzenlemelerin yapılması 
noktasında elektrik talep 
tahmin uygulamalarının 

iyileştirilmesi odak stratejilerden 
biri olarak değerlendirilmelidir.
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leyen her yıl güncellediği için söz konusu 

tablodaki değerler en çok 1 yıl öncesin-

den yapılmış tahminleri ifade etmektedir. 

En az 2 yıl ve önceki tahminlerin de daha 

yüksek sapmalar gösterdiği; önemli bir 

metodoloji değişikliği olmadığı takdirde; 

tahmin edilmektedir. Sonuç olarak elektrik 

talep tahminlerinde önemli bir sorumlulu-

ğu bulunan elektrik dağıtım şirketleri için 

etkin düzenlemelerin yapılması noktasın-

da elektrik talep tahmin uygulamalarının 

iyileştirilmesi odak stratejilerden biri ola-

rak değerlendirilmelidir.

Tablo 1’deki talep tahminleri ve gerçekle-

şen değerler arasındaki sapmalarla bera-

ber, söz konusu tahminler elde edilirken 

kullanılan metotlar arasında da farklılıklar 

bulunduğu görülmektedir. Söz konusu 

yöntemler arasındaki farklılıklar, dağıtım 

bölgeleri arasındaki sosyoekonomik ge-

lişmişlik seviyeleri bazında kabul edilebilir 

olarak gözükmesine rağmen, aynı geliş-

mişlik seviyelerine sahip olduğu değerlen-

dirilen bölgeler arasında da farklı metodo-

lojilerin uygulandığı değerlendirilmektedir. 

Bu anlamda bazı şirketler ekonometrik 

yöntemler kullanırken, bazı şirketlerin ba-

sit, çoklu regresyon analizi veya varyans 

analizi gibi doğrudan istatistiksel yön-

temleri kullandıkları görülmektedir. Yapay 

sinir ağları, parçacık sürüsü optimizasyo-

nu, ekonometrik modelleme, istatistiksel 

testler vb. hepsinin bir arada uygulandığı 

hibrit veya teknoekonomik modelleri ise 

uygulayan herhangi bir dağıtım şirketi bu-

lunmamaktadır. Ekonometrik modeller ve 

istatistiki yöntemler kullanan şirketlerde 

kendi içlerinde farklı analizler kullanmakta 

olup, bu model ve yöntemlerin bazı var-

sayımları ve önemli koşulları sağlayıp sağ-

lamamalarına göre şirketler birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar.

Önceki paragraflarda atıfta bulunulan “Ta-

lep Tahminleri Yönetmeliği” tahmin me-

todolojisi anlamında incelendiğinde, ilgili 

yönetmelikte tahmin yöntemlerinde istatis-

tiksel ve ekonometrik yöntemler çerçeve-

sinde hareket edilmesi beklenmekte olup, 

tahmin metodolojisi konusunda ayrıntılı 

bir açıklamaya yer verilmemektedir. Elekt-

rik kullanım alanı ve doğal yapısından do-

layı dağıtım şirketleri bulundukları bölge-

de birçok sosyoekonomik sektörle iç içe 

hareket etmekte ve bu sektörlerin temel 

ihtiyacı olan elektrik ihtiyaçlarını karşıla-

makta olup, geniş bir veri tabanının içinde 

faaliyet göstermektedirler.  Bu kapsamda 

dağıtım şirketleri talep tahmini uygulama-

larında, ETKB tarafından her yıl hazırlanan 

enerji denge tabloları kapsamında Avru-

pa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 

İstatistiki Sınıflamasına da (NACE) uygun 

bir şekilde belli bir formatta talep tahmi-

ni çalışmaları yapmalarının ve daha hibrit 

modeller ile talep tahmin yönetim kapa-

sitelerini geliştirmelerinin sağlanabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu sayede şirketler 

artan kapasite ve model çeşitliliği ile is-

tatistiksel olarak arzu edilen güven aralı-

ğında talep tahminleri yapabileceklerdir. 

Özellikle NACE kapsamında sektörel talep 

tahmini zorunluluğunun sağlanması, tüm-
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den gelim yerine alt sek-

törlerden gelerek en üst 

değere ulaşacak tümeva-

rım sistemleri sonuçlarının, 

kullanılan parametreler 

anlamında detaylı ilişkileri 

göstermesini ve sonuçla-

rın anlamlılık düzeylerinin 

artmasını sağlayacaktır. Bu 

yolla hibrit ve tekno ekono-

mik modeller ile geçmişten 

gelen parametreler arasın-

daki optimizasyonun daha 

güçlü ve anlamlı kurulma-

sını sağlayarak sektörel bazlı büyüme he-

defleri karşılanabilecektir. Ayrıca böyle bir 

yaklaşım, genel bazda yapılan tahminlerin 

bölgesel arz eğrisini düşük temsil etmesi 

dezavantajını ortadan kaldırabilecektir.

Bölgesel elektrik talep tahminlerini yap-

makla elektrik dağıtım şirketleri yükümlü 

iken, Türkiye elektrik talep tahminini yap-

makla yükümlü olan kuruluş 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 20.maddesi, 

3.fıkrası, a bendi ile ETKB’dir1. Elektrik ta-

lep tahmininde kanun ve ikincil mevzuata 

göre hazırlanan “Türkiye Elektrik Enerjisi 

Talep Projeksiyonu Raporu” ile “10 Yıllık 

Talep Tahminleri Raporu” incelendiğinde 

ortaya çıkan temel husus, sorumlu kuru-

luşların ortak bir platformda buluşmasını 

zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bu konu-

da sorumlu kuruluşlardaki yapılanmanın, 

konunun önem düzeyiyle paralel şekilde 

oluşturulmasının önem arz ettiği değer-

lendirilmektedir.

4. Sonuç

Talep tahminleri enerji politikalarının 

en önemli odak konularından biri olup, 

üzerinde uzlaşılan temel sonuçlar şu 

şekildedir:

a. Türkiye gibi henüz gelişmekte olan

ülkelerde uzun dönemli talep tahminle-

rinin özellikle ekonomik gelişmede belli 

bir sektörün ön plana çıkarılabilmesin-

den ve bu durumunda belli dönemlerde 

değişkenlik gösterebileceğinden dolayı 

yüksek sapma gösterebileceği, bu an-

lamda odak noktanın kısa ve orta vade-

li talep tahminleri olduğu

1 “Gelecek yirmi yılı kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu, her iki yılda bir 

Kalkınma Bakanlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanır ve yayımlanır.”
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b. Gerçekleşen

miktardan sapma-

sı düşük yapılan 

tahminlerin hükü-

metlerin, politika 

belirleyicilerin ve 

özellikle üreticile-

rin gelecekte ger-

çekleştirecekleri 

stratejileri, politi-

kaları ve yatırımla-

rı doğrudan etkile-

mesi

c. NACE kapsa-

mında sektörel talep tahmini zorunlu-

luğunun sağlanabileceği, bu anlamda 

tümden gelim yerine alt sektörlerden 

gelerek en üst değere ulaşacak tüme-

varım sistemleri sonuçlarının, kullanılan 

parametreler anlamında detaylı ilişkileri 

göstermesini sağlayabileceği ve sonuç-

ların anlamlılık düzeylerinin artabileceği

d. İlgili kurumların bölgesel ve il taban-

lı analizler yapmasının elektrik enerjisi 

sektörü için kaçınılmaz bir durum olma-

sı

Bu kapsamda etkin bir elektrik talep tah-

min yönetiminin sağlanması hususunda 

yapılabilecek bazı uygulamalar ise şu şe-

kildedir.

•Her bir dağıtım şirketinin bünyelerinde

sadece bu konuya odaklanan talep 

tahmin birimlerinin kurulması zorunlu 

hale getirilebilir.

•EPDK veya ETKB

örnek bir talep tah-

min metodolojisini 

pilot bir bölgede 

uygulayıp (uygula-

tıp) bu metodoloji-

nin güncel aşama-

larını şirketlere belli 

düzenlemeler altın-

da uygulatabilir.

•Dağıtım şirket-

lerinin gelirlerinin 

düzenlenmesinde 

uygulanmaya çalı-

şılan  ve  kurul kararı ile metodolojisinin 

belirlendiği performans tabanlı düzen-

leme uygulamasında kullanılan para-

metrelerde, yıllık olarak elektrik dağıtım 

şirketlerinin gerçekleştirmekte olduğu 

talep tahminleri ile gerçekleşme miktar-

ları arasındaki sapmalarda değerlendi-

rilebilir.

•Elektrik talep tahmininde kanun ve

ikincil mevzuata göre hazırlanan “Türki-

ye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu 

Raporu” ile “10 Yıllık Talep Tahminleri 

Raporu” incelendiğinde ortaya çıkan 

temel husus, sorumlu kuruluşların or-

tak bir platformda buluşmasını zorun-

lu kılmaktadır. Bu anlamda bu konuda 

hem kanun ve yönetmelikler bazında 

yapılabilecek bir değişiklik ile sorum-

luluklar netleştirilebilir hem de sorumlu 

kuruluşlardaki yapılanma bu doğrultu-

da yapılabilir.

Elektrik talep tahmininde kanun ve 
ikincil mevzuata göre hazırlanan 
“Türkiye Elektrik Enerjisi Talep 
Projeksiyonu Raporu” ile “10 

Yıllık Talep Tahminleri Raporu” 
incelendiğinde ortaya çıkan temel 
husus, sorumlu kuruluşların ortak 

bir platformda buluşmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu anlamda bu konuda 

hem kanun ve yönetmelikler 
bazında yapılabilecek bir değişiklik 

ile sorumluluklar netleştirilebilir 
hem de sorumlu kuruluşlardaki 

yapılanma bu doğrultuda yapılabilir.
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•Talep tahminleri birçok göstergenin 

harmanlanması ve etkileşiminin analiz 

edilmesiyle oluşturulması gereken 

kapsamlı bir konudur. Bu açıdan bu 

konuyla ilgili sorumlu olan kuruluşların 

yapılanmaları aynı doğrultuda önem arz 

etmektedir. Bu açıdan hem güçlü talep 

tahminlerin yapılabilmesi, hem de strateji 

ve politika üretmede çok büyük olan 

veri havuzunun karar alıcılar için daha 

etkin kullanılabilmesine adına mevcut 

yapılanma IT, İstatistik ve Optimizasyon 

Uygulamalarına odaklanan ayrı bir 

yapı altında tasarlanabilir (Örn: Enerji 

Modellemeleri ve Stratejik Araştırmalar 

Merkezi). Söz konusu yapılanma 

ile talep tahmin uygulanmaları için 

alınabilecek danışmanlık hizmetleri 

için ayrılan kaynakların, bu tür 

yapılanma ile teknoloji ve insan kaynağı 

yetiştirmeye ayrılabileceği ve tahmin 

uygulamalarında kullanılan verilerin 

gizlilik ve güvenliği hususunda etkinliği 

arttırabilir.

Gelişmekte olan ülke konumunda yer 

alan Türkiye’de, altyapı yatırımlarındaki 

gelişmelere paralel olarak elektrik 

tüketiminde yıllar itibariyle artış görülmüş 

ve aynı zamanda yıllar itibariyle ekonomik 

büyüme seviyesinde de önemli artışlar 

gözlemlenmiştir. Ancak elektrik tüketimi ile 

GSYH arasındaki ilişkinin yönü, ampirik bir 

konu olmakla beraber, geliştirilecek enerji 

politikaları ve yapılacak talep tahminleri için 

oldukça önemlidir. Burada en önemli konu, 

enerji ve özellikle de elektrik tüketiminin 

GSYH için veya tam tersi bir yönde bir 

kısıt olup olmadığının belirlenmesidir. 

İleriki sayılardaki makalelerde bu konu 

üzerine de odaklanılacak olup, bir 

sonraki yazı da elektrik talep tahmini 

uygulamalarında hukuki sorumlulukları 

bulunan elektrik dağıtım şirketlerinin 

verimlilik parametreleri bazında 

performansları değerlendirilecek ve bu 

performanslara göre dağıtım şirketlerinin 

gelir kalemlerinde ve yatırım miktarlarının 

belirlenmesinde uygulanabilecek örnek 

bir “performans tabanlı düzenleme” 

uygulaması yapılacaktır.
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Osman Erk
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra petrolün 

önemi giderek artmıştır. Savaştan sonra 

uluslararası arenada ekonomi açısından 

artan düzeyde önem arz eden enerji 

kaynakları üzerinde birtakım şirketlerin 

büyük ağırlıkları olmuş ve söz konusu 

şirketler uluslararası petrol piyasalarına 

hakim olmuştur. 

Yedi Kızkardeşler olarak bilinen enerji 

şirketleri, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 

dünya petrol üretimini büyük oranda 

elinde tutan şirketleri ifade etmektedir. 

Yedi Kızkardeşler kavramı, ilk olarak 

İtalyan Milli Petrol Şirketi olan ENI’nin 

Başkanı Enrico Mattei tarafından ifade 

edilmiştir. Yedi Kızkardeşlerin tamamı Batılı 

petrol şirketleri olup bunların üçü ABD’li 

Standard Oil’in parçalanmasıyla ortaya 

çıkmış, kalan dördü de diğer Batılı şirketler 

tarafından kurulmuştur. Bu anlamda ilgili 

şirketler Tablo 1’de yer almaktadır.

Aslında Yedi Kızkardeşler daha tamamıyla 

oluşmadan, bu yediliyi oluşturan 

bazı şirketler kendi aralarında petrol 

piyasası üzerinde nispeten bir kartel 

oluşturmuşlardı. Sözgelimi, 17 Eylül 

1920 tarihinde Royal Dutch Shell, Anglo-

Iran (daha sonra BP adını alacak) ve 

Standard Oil petrol fiyatlarını sabitlemek 

amacıyla kendi aralarında anlaşarak 

bir kartel oluşturmuşlardı. 1949’da ise 

karteli; Anglo-Iran, Socony-Vacuum, 

Royal Dutch Shell, Gulf, Esso, Texaco ve 

Galso’dan oluşturmaktaydı. 1950’lerde 

ULUSLARARASI PETROL 
PİYASALARINDA YEDİ KIZKARDEŞLER 

VE YENİ YEDİ KIZKARDEŞLER
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Tablo 1. Yedi Kızkardeşler Petrol Şirketleri

petroller Ortadoğu’dan pompalanırken 

karlar mezkur petrol şirketleri arasında 

paylaşılmaya başlanmıştır. O dönemde 

bu şirketler dünya ham petrol ihracının 

%90’ını gerçekleştirmekteydi.

Bu büyük petrol şirketleri neredeyse 

tüm Ortadoğu’da, ana ham petrol 

üretim şirketlerinin ortak sahipliğindeydi. 

1950’lerin sonu itibariyle aşağıdaki 

rakamlar, Yedi Kızkardeşlerin petrol 

piyasasına nasıl hakim olduğunu 

göstermek açısından çarpıcıdır.

ARAMCO (Suudi Arabistan)

•Exxon: 30%

•Mobil: 10%

•Chevron: 30%

•Texaco: 30%

Kuwait Oil Co. (Kuveyt)

•British Petroleum: 50%

•Gulf: 50%

Iraq Petroleum (Irak)

•British Petroleum: 23.75%

•Shell: 23.75%

•Compagnie Francaise des

Petroles: 23.75%

•Exxon: 11.875%

•Mobil: 11.875%

•Diğer: 5%

Iran Consortium (İran)

•British Petroleum: 40%

•Shell: 14%

•Gulf: 7%

•Exxon: 7%

•Mobil: 7%

•Chevron: 7%

•Texaco: 7%

•Compagnie Francaise des Petroles:6%

•Diğer: 5%

Abu Dhabi Petroleum Co. (Birleşik Arap 

Emirlikleri)

•British Petroleum: 23.75%

•Shell: 23.75%

•Compagnie Francaise des Petroles:

23.75%

•Exxon: 11.875%

•Mobil: 11.875%

•Diğer: 5%
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Abu Dhabi Marine Areas (Birleşik Arap 

Emirlikleri)

•British Petroleum: 66%

•Compagnie Francaise de Petroles:

33%

Bahrain Petroleum Co. (Bahreyn)

•Chevron: 50%

•Texaco: 50%

Bu düzeyde petrol piyasalarına  hakim 

olmuş Yedi Kızkardeşlerin beşi Amerikan 

şirketleri olup biri İngiliz ve biri de 

Anglo-Dutch şirketi idi. Mezkur şirketler, 

uluslararası ilişkilerde de belirgin bir etki 

sahibi olmuş ve faaliyet gösterdikleri 

ülkelerin içişlerine bile karışmış ve 

hatta iktidar değişikliklerine bile yol 

açmıştı. Bunun en somut örneği, İran’da 

Muhammed Musaddık’ın Başbakan 

olduktan sonra petrol millileştirme 

programına karşı o dönemdeki BP’nin 

atası olan Anglo-Iranian Petroleum 

Company (AIOC) bu duruma şiddetle 

karşı olmuştur.

Öte yandan, günümüzde yeni bir 

Yedi Kızkardeşlerin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu yüzden ilk defa 

Financial Times tarafından ifade edilen 

Yeni Yedi Kızkardeşler (the New Seven 

Sisters) kavramı, enerji sektörü içinde de 

büyük oranda kabul görmüştür. Yeni Yedi 

Kızkardeşlerin hepsinin ortak özelliği, 

kamu kesiminin tamamen veya önemli 

oranda hakim olduğu, Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika dışı ülkelerden oluşan 

şirketlerdir. Günümüzde de petrol ve doğal 

gaz piyasaları üzerinde belirgin etkileri 

olmaktadır. Bu şirketler; Suudi Arabistan 

ARAMCO, Rusya GAZPROM, Çin CNPC, 

İran NIOC, Venezuela PDVSA, Brezilya 

PETROBRAS ve Malezya PETRONAS 

şirketleridir. Mezkur şirketlere bakıldığında, 

önemli oranda millileştirme faaliyetleri 

yoluyla ve eski Yedi Kızkardeşlerin ülkeden 
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çıkarılması veya 

payının düşürülmesi 

suretiyle geliştiği 

görülmektedir.

Yeni Yedi Kızkardeşler, 

kontrol ettikleri rezerv-

ler açısından bakıl-

dığında, önceki Yedi 

Kızkardeşlere naza-

ran yaklaşık on kattan 

daha fazla rezerve sa-

hiptir. Ayrıca, eski Yedi 

Kızkardeşlere göre iki 

kattan daha fazla pet-

rol üretiminin olduğu 

görülür. Bir başka şekilde ifade edilirse, 

Yeni Yedi Kızkardeşler, dünya petrol üre-

tim ve rezervlerinin üçte birine sahiptir. 

Yedi Kızkardeşlerin devamı olan Exxon 

Mobil (XOM), Chevron (CVX), BP ve Ro-

yal Dutch Shell; dünya petrol üretiminin 

%10’una ve dünya petrol rezervlerinin de 

%3’üne sahiptir. Ayrıca şunu belirtmek ge-

rekir ki Yeni Yedi Kızkardeşlerin oransal 

payının zaman içinde artması daha muh-

temel görünmektedir. Zira, Uluslararası 

Enerji Ajansı’ının öngörülerine göre 2050 

yılına kadar yeni petrol arzlarının %90’ı ge-

lişmekte olan ülkelerden gelecektir.

Yeni Yedi Kızkardeşlerin gelişimi ile ilgili 

sorulabilecek en önemli soru, bu şirketle-

rin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüdür. Bu 

hususta verilebilecek en önemli cevap, 

anılan şirketlerin bulundukları ülkelerin 

iktisadi yapıları ve kendi petrol şirketleri-

ne verdikleri önemdir. 

Zira, bahsi geçen şir-

ketlerin tamamında 

petrol şirketleri, kamu 

sahipliğinde veya 

kontrolünde olan şir-

ketlerdir. Sözgelimi, 

Suudi ARAMCO %100, 

Rus GAZPROM %50,1, 

Çinli CNPC %100, İran-

lı NIOC %100, Vene-

zuelalı PDSVA %100, 

Brezilyalı PETROB-

RAS %64 ve Malez-

yalı PETRONAS %100 

devlet paylı şirketlerdir. 

Bundan ötürü, bu şirketlerin ülke için etki-

leri çok önemli olup dünya petrol piyasala-

rında da büyük oranda belirleyici olmakta-

dır. Ayrıca, dikkat edilirse Çinli CNPC hariç 

diğer tüm şirketler, ülkeleri adına dünya 

petrol piyasalarında ihracatçı pozisyonda-

dır. Yine bu pozisyonlarından dolayı, Çinli 

CNPC hariç, diğer şirketlerin ait olduğu 

devletler, mezkur şirketleri en önemli dış 

politika enstrümanlarından biri olarak da 

kullanmaktadır. Bu yüzden, devlet şirke-

ti ile şirket devleti tanımlamalarının yerini 

değiştirmek, özellikle de altı ülke içindeki 

şirketlerin öneminden ötürü, yanlış olma-

sa gerekir. 

Öte yandan, günümüzde 
yeni bir Yedi Kızkardeşlerin 
ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bu yüzden ilk defa Financial 
Times tarafından ifade edilen 
Yeni Yedi Kızkardeşler (the 

New Seven Sisters) kavramı, 
enerji sektörü içinde de büyük 
oranda kabul görmüştür. Yeni 
Yedi Kızkardeşlerin hepsinin 

ortak özelliği, kamu kesiminin 
tamamen veya önemli oranda 
hakim olduğu, Batı Avrupa ve 
Kuzey Amerika dışı ülkelerden 

oluşan şirketlerdir.



uzmANaliz • Kasım 2017 • Sayı:1 71

MAKALE

Özgür Sarhan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

Enerji kullanımı yaşamın her alanında 

vazgeçilmez bir noktaya ulaşmış 

durumdadır. Her an her yerde 

enerji tüketilmekte olup bu sayede birçok 

konfora sıkıntısız ulaşılmaktadır. Enerji, 

kullanım şekli ile farklılıklar gösterse 

de insanoğlunun temel ihtiyaçlarından 

birisidir. En basitinden odun yakarak 

ısınan ve yemeğini pişiren insanoğlundan, 

artık telefonu sayesinde her an internete ve 

sınırsız bilgiye ulaşabilen bir insanoğluna 

dönüşüm gerçekleşmektedir. Her ne 

kadar dünyada önemli bir kesim enerjiye 

temiz ulaşım noktasında sıkıntılar yaşasa 

da ilerleyen dönemlerde enerjiye olan 

bağımlılığın artacak olması yadsınamaz 

bir gerçektir. Enerjiyle ilgili planlama ve 

politikalar yapılırken enerji kaynaklarının 

sonsuz olmadığı göz ardı edilmemeli 

ve analiz noktasında elde var olan 

bütün imkanlar bu kaynakları optimum 

şekilde kullanılabilmelidir. Bu analizlerin 

çıkış noktası da enerjiyle ilgili bütün 

verilere ve diğer çalışmalara ulaşmaktan 

geçmektedir. Bu yazıda Türkiye’de 

mevcut enerji veriler ve bu verilere hangi 

kaynaklardan ulaşabileceği hususunda 

yol gösterici olunmak istenmiştir.

Önceki yıllarda verilerin yayınlanması 

daha zorlu süreçlerden geçerken 

günümüz dünyasında bilişim altyapısının 

gelişmesi, her kurumun veri üretme 

noktasında birçok engeli aşması ve Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 

düzenlemeleriyle birlikte artık verilere 

daha rahat ulaşılabilmektedir. Örneğin 

elektrik üretim/tüketim verilerine anlık 

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 
VERİYE ULAŞMAK
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olarak ulaşmak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

(TEİAŞ) ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 

(EPİAŞ) sayesinde mümkündür. 

Bu çalışmada özellikle enerji sektörüne 

yeni başlayanlar için rehber olabilecek 

bir doküman hedeflenmiş olup kurum 

ve kuruluşlar bazında yayınlanan veriler 

incelenmiştir. Öte yandan bu çalışmada 

verilen internet adresleri tamamen tavsiye 

niteliğinde olup ilgili sitelerle ilgili herhangi 

bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bakanlık internet sitesi olan http://www.

enerji.gov.tr üzerinden birçok veri yayın-

lanmaktadır. Site üzerinde yer alan Bilgi 

Merkezi bölümüne girildiğinde Stratejik 

Plan, Faaliyet Raporları, Sektör Raporları 

gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. Bilgi 

Merkezi bölümünün altında yer alan EİGM 

Raporları kısmında ise Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından üretilip yayınlanan 

raporlar yer almaktadır. Buna göre yayın-

lanan önemli raporlarla ilgili bazı bilgiler 

aşağıda verilmiştir.

•Enerji Yatırımları: Yıllık bazda kabulü

yapılan santrallerle ilgili oldukça detaylı 

bilgiler yer almaktadır. 

•Termik Santraller Raporu: Termik sant-

rallerin üretimleri ile ilgili çeşitli analizler 

yer almakta olup termik üretimin arz gü-

venliğine katkısı değerlendirilmektedir.

•Piyasa Gözlem Raporu: Elektrik piya-

sası ile ilgili gerçekleşmiş değerler, fiyat 

ve üretim analizleri, talimat miktarları 

gibi birçok analiz yer almaktadır. Hafta-

lık yayınlanmaktadır.

•Enerji İstatistik Bülteni: Her hafta dü-

zenli olarak yayınlanmakta olup günlük 

bazda elektrik, doğal gaz, linyit ve pet-

rol ürünleri tüketimine ulaşılabilmekte-

dir. Ayrıca günlük emisyon tablosu bil-

gisine yer verilmektedir.

•Enerji İklim Raporu: Uluslararası açık

kaynaklardan derlenen hava tahmin bil-

gileri yer almaktadır.

•Enerji Talep Projeksiyonu: 6446 sayı-

lı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Ba-

kanlık tarafından 2 senede bir yapılan 

“Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu” 

yer almaktadır. 

1972 yılından beri yayınlanan genel ener-

ji denge tablolarına yandan Enerji İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi olan 

http://www.eigm.gov.tr üzerinden ulaşıla-

bilmektedir. Bu sitede 1972’den günümü-

ze Türkiye’nin bütün kaynaklar ve sektör-

ler bazında enerji üretimi, tüketimi, ithalatı 

ve ihracatı verilerine ilişkin en doğru bil-

giler yer almaktadır. Diğer yandan doğal 

kaynaklarla ilgili üretim ve ruhsatla ilgili 

istatistiklere Petrol İşleri Genel Müdürlü-

ğü’nün sitesi olan http://pigm.gov.tr/ ve 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesi 

olan http://www.migem.gov.tr/ üzerinden 

ulaşılabilmektedir. Yenilenebilir enerjiyle 

ilgili iller ve kaynaklar bazında haritalara 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 

sitesi olan http://www.yegm.gov.tr/ üzerin-

den ulaşılabilmektedir. Buna göre Bakan-

lık merkez teşkilatına ait Genel Müdürlük-
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lerin internet sitelerinden ulaşılabilecek 

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

•EİGM

•Enerji denge tabloları

•Sankey diyagramları

•Genel aydınlatmayla ilgili ödeme

istatistikleri

•2003 yılından beri kabulü yapılan

santrallerin listesi

•PİGM

•Petrol kuyu istatistikleri

•Doğal gaz ve petrol rezervlerine ait

bilgiler

•Doğal gaz ve petrol üretimleriyle ilgili

bilgiler

•Yıllar itibariyle yapılan aramalarla ilgili

bilgiler

•Yıllar itibariyle Türkiye’de petrol

şirketlerince yapılan jeoloji ve jeofizik 

çalışmaları

•MİGEM

•Yıllar itibariyle ruhsat müracaatlarına

ve düzenlenen ruhsat sayılarına ait 

bilgiler

•Yıllara göre maden üretim miktarları

•Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen

hammadde üretim izinleri

•YEGM

•Rüzgar, güneş ve biyokütle enerji

potansiyel atlasları

•Enerji verimliliği göstergeleri

•Verim belgesi alan kojenerasyon

tesislerine ait bilgiler

2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji sektörüyle ilgili en zengin veri 

kaynağına sahip kurumlardan birisi 

EPDK’dır. Elektrik, doğal gaz, petrol ve 

LPG olmak üzere dört temel sektörde 

birçok veri yayınlanmaktadır. EPDK 

tarafından veri yayınlama aracı olarak 

aylık ve yıllık olmak üzere sektör raporları 

kullanılmaktadır. Özellikle son iki yıldır 

sektör raporları oldukça detaylı bilgileri 

içermekte, sektörlerle ilgili şirketler 

bazında dahil olmak üzere onlarca veriye 

ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla özellikle 

iller bazında detaylı bilgilere ulaşmak 

için bu raporların okunması şiddetle 

önerilmektedir. Aylık ve yıllık raporlardan 

farklı olarak yayınlanan bazı veriler aşağıda 

yer almaktadır:

•Elektrik santrallerinin proje ilerleme

durumları 

•Elektrik dağıtım şirketlerinin tüketim

profil bilgileri 

•Yıllar bazında YEKDEM’e dahil olan

santrallerin listesi

•Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG

sektörlerinde verilmiş tüm lisanslara ait 

bilgiler

•Kaynaklara ait tarife bilgileri

•Kurul kararları

•Enerji sektörüne ait güncel mevzuatlar

•5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonları

(Elektrik)

3. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Elektrik sektörüyle ilgili istatistikler 

noktasında en temel bilgilere TEİAŞ 
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üzerinden ulaşılabilmektedir. TEİAŞ’tan 

ulaşılabilecek verileri aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmak mümkündür.

Türkiye Elektrik Üretim – İletim İstatistikleri: 

TEİAŞ tarafından her yıl güncellenen 

ve https://teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-

uretim-iletim-istatistikleri adresi üzerinden 

ulaşılabilen verilerdir. Elektrik üretiminin, 

tüketiminin ve diğer hususların tarihsel 

gelişimiyle ilgili ulaşılabilecek yegâne 

kaynak bu sitedir. 

Yıllık Raporlar: TEİAŞ’ın ana sayfasında 

yayınlanan raporlardır:

•10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu

•Bölgesel Üretim Tesisi Kapasiteleri

•Kapasite Tahmin Raporu

•Günlük Frekans Bilgileri

•Kurulu Güç

•TEİAŞ Sektör Raporu

•Uluslararası Enterkonneksiyon Net

Transfer Kapasiteleri

TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi: https://

ytbs.teias.gov.tr internet adresi üzerinden 

ulaşılmaktadır. 2016 yılından itibaren 

günlük işletme raporları excel ve pdf 

formatında indirilmekte olup bu dosyanın 

içinde aşağıdaki veriler yer almaktadır:

•Günlük Türkiye Puant Raporu

•Bölgesel Puant Raporu

•Günlük Türkiye Elektrik Enerjisi

Tüketiminin Saatlik Gelişimi

•Aylık Türkiye Elektrik Enerjisi

Tüketiminin Günlük Gelişimi

•Günlük Üretimin Kuruluşlara Göre

Dağılımı
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•Günlük Üretimin Kaynaklara Göre

Dağılımı

•Aylık Üretimin Kaynaklara Göre

Dağılımı

•Aylık Üretimin Kuruluşlara Göre

Dağılımı

•Türkiye Elektrik Enerjisi Kuruluş ve 

Yakıt Cinslerine Göre Santral Sayıları ve 

Kurulu Gücü  

•Gün Öncesi Öngörülen Emre Amade

Kapasite Raporu

4. Enerji Piyasaları İşletme Anonim

Şirketi 

Enerji piyasalarını işleten EPİAŞ tarafın-

dan yayınlanan verilerdir. EPİAŞ’ın veri ya-

yınlandığı iki site mevcuttur:

Şeffaflık Platformu: EPİAŞ’a verilen 

yükümlülükler neticesinde EPİAŞ 

tarafından mevcut verilerin yayınladığı 

platformdur. Piyasa oyuncularının önerileri 

düzenlenen çalıştaylarda alınmıştır. https://

seffaflik.epias.com.tr/ sitesi üzerinden 

ulaşılabilmektedir. Elektrik piyasası ile 

ilgili PTF, SMF, talimatlar, arz talep eğrileri, 

eşlemeler, blok teklifler, YEKDEM üretim 

bilgileri, saatlik bazda kaynak bazında 

üretimler, saatlik bazda tüketimler, ikili 

anlaşma bilgileri, sıfır bakiye bilgileri gibi 

birçok veriye ulaşılabilmektedir. 

Genel Raporlar: Bu sitede şeffaflık 

platformundaki mevcut veriler dahil 

olmak üzere bazı olmayan veriler de 

yayınlanmaktadır. https://rapor.epias.com.

tr/rapor/ sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

5. Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt

Anonim Şirketi

TETAŞ’ın almakla yükümlü olduğu söz-

leşmelerle ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Bu noktada TETAŞ’ın yıllık faaliyet raporu-

nun incelenmesinin faydalı olacağı değer-

lendirilmektedir. TETAŞ’ın yayınladığı bazı 

veriler aşağıda yer almaktadır:

•2003 yılından bu yana TETAŞ tarifeleri

•Programlanan alış satış miktarları

•Gerçekleşen alış satış miktarları

•Alım yapılan santraller

•Satış yapılan portföy bilgileri

6. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim

Şirketi

Elektrik dağıtım sektörüyle ilgili birçok 

bilgiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca lisanssız 

elektrik üretimi ilgili detaylı veriler yer 

almaktadır. TEDAŞ tarafından yayınlanan 

bazı veriler aşağıda yer almaktadır:

•Genel aydınlatma tüketimleri

•Lisanssız elektrik üretimi proje başvuru

ve onay bilgileri

•Lisanssız elektrik üretimi kapsamında

onaylanan projeler

•Lisanssız elektrik üretimi kapsamında

geçici kabulü yapılan tesisler

7. Boru Hatları İle Petrol Taşıma

Anonim Şirketi

Doğal gaz ve petrol taşımacılığıyla 

ilgili verilere ulaşılabilmektedir. BOTAŞ 

tarafından yayınlanan bazı veriler aşağıda 

yer almaktadır:
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•Yıllar itibariyle BOTAŞ’ın ithal ve ihraç

ettiği doğal gaz miktarları

•BOTAŞ’ın doğal gaz satış tarifeleri

•Doğal gaz ve petrol iletim haritaları

•BOTAŞ’ın gelir-gider tabloları

8. Meteorolojik Veriler:

Enerji tüketimini doğrudan etkileyen 

meteorolojik verilerin takibi oldukça 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda takip 

edilebilecek siteler aşağıda yer almaktadır.

•https://www.mgm.gov.tr/

•http://barissanli.com/hava/

•http://www.wetterzentrale.de/

•https://www.windy.com/

•http://wxcharts.eu/

•http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

products/people/wwang/cfsv2fcst/

•https://www.windguru.cz/map/

•http://trhava.omu.edu.tr/

9. Diğer Öneriler

Enerji verileriyle ilgili bazı kurumlarla ilgili 

detaylar verilmiş olup bu bölümde tavsiye 

edilen bilgilere yer verilecektir:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 

Faaliyet Raporları: Kömür sektörüyle 

ilgili Türkiye’de yayınlanan en detaylı ve 

bilgilendirici raporlardan biridir. Yıllar 

itibariyle kömür sektörünün gelişimi, 

rezerv bilgileri yer almaktadır. 

http://www.tki.gov.tr/bilgi/yayinlar/

faaliyet-raporlari/228 adresi üzerinden 

ulaşılabilmektedir. 

Madencilik Verileri: Maden Tetkik ve Ara-

ma Genel Müdürlüğü tarafından yayınla-

nan birçok veri mevcut olup http://www.

mta.gov.tr/v3.0/ üzerinden ulaşılabilmek-

tedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Raporları: TÜİK 

tarafından yayınlanan enerji sektöründe 

yayınlanan en önemli verilerden biri iller 

ve sektörler bazında elektrik tüketimidir. 

https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/ 

adresi üzerinden giriş yapıldığında 1995 

yılından bu yana yıllar bazında tüketimlere 

ulaşılabilmektedir. Tablolar üzerinden 

dinamik değişkenlerle istenilen çalışmalar 

yapılabilmektedir. Benzer şekilde bu 

tablolarda kişi başına elektrik tüketimleri 

de yer almaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yayınları: 

Enerji sektöründe faaliyet gösteren 

sivil toplum kuruluşları zaman zaman 

veri yayınlayarak sektöre katkıda 

bulunmaktadırlar1.

•http://www.gazbir.org.tr/

•http://www.elder.org.tr/

•https://www.petform.org.tr/

•http://www.etd.org.tr/#

•http://www.eud.org.tr

•http://www.petder.org.tr/

•https://www.yased.org.tr/

•http://www.tenva.org/

•http://gunder.org.tr/

•http://www.enver.org.tr/tr/anasayfa

1 Örnek olarak verilmektedir. Tüm STK’lar verilmemektedir.



uzmANaliz • Kasım 2017 • Sayı:1 77

MAKALE

Diğer Yayınlar: Zaman zaman bankalar, 

üniversiteler gibi kurumlar tarafından ener-

ji sektörü ile ilgili yayınlar yapılmaktadır.

•https://ekonomi.isbank.com.tr/TR/

Sektorler.aspx?p=4

•https://www.garantiinvest

orrelations.com/tr

•http://www.karbonkayit.cob.gov.tr/

Karbon/Files/terimlers%C3%B6zl%

C3%BCg%C3%BC.pdf

Uluslararası Veri Kaynakları: Türkiye 

dışındaki verilere ulaşmak açısından 

faydalı olabilecek sitelerdir.

•https://www.iea.org/statistics/

•http://resourceirena.irena.org/

gateway/dashboard/

•http://www.bp.com/en/global/

corporate/energy-economics/

statistical-review-of-world-energy.html

•http://databank.worldbank.org/data/

home.aspx

•http://www.imf.org/en/Data#data

•http://ec.europa.eu/eurostat/data/

database

•https://www.marinetraffic.com/tr/

•http://enipedia.tudelft.nl/wiki/Main_

Page

•https://transparency.entsoe.eu/

•https://transparency.entsog.eu/

•http://www.gie.eu/index.php/maps-

data

•http://utg.ua/live/?en

•https://openei.org/wiki/Main_Page

10. Sonuç

Ölçülemeyen hiçbir şey yönetilemez olgu-

sundan hareketle enerji sektöründe veri 

üretimi, verinin saklanması, dağıtılması 

ve analiz edilmesi oldukça önem arz et-

mektedir. Araştırma yapan kişilerce veriye 

ulaşılması, yeni yöntemlerin ve analizlerin 

ortaya konulması noktasında fayda sağ-

lamaktadır. Bu çalışmada Türkiye ener-

ji sektöründe mevcut olan verilerle ilgili 

yol göstermeye çalışılmıştır. Başta kamu 

kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok 

veri yayın kaynağıyla ilgili internet siteleri 

tanıtılmıştır. Diğer yandan burada mevcut 

olmayıp da internet üzerinden arama ya-

pılarak ulaşabilecek birçok veri mevcut 

olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu bağ-

lamda internet kullanımı noktasında araş-

tırma yöntemlerinin öğrenilmesinin faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir.

Son olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yayınlanmayan verilerle ilgili olarak 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

çerçevesinde bu kurumlardan veri talep 

edilebileceği unutulmamalıdır. 

Ölçülemeyen hiçbir şey 
yönetilemez olgusundan hareketle 

enerji sektöründe veri üretimi, 
verinin saklanması, dağıtılması 

ve analiz edilmesi oldukça önem 
arz etmektedir. Araştırma yapan 
kişilerce veriye ulaşılması, yeni 

yöntemlerin ve analizlerin ortaya 
konulması noktasında fayda 

sağlamaktadır. 
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Salih Sarı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı 

Sanayi devriminden önce insanoğlu-

nun enerji tüketimi sınırlı bir seviye-

deydi. O yıllarda insanoğlu ısınmak 

için güneşe, o olmadığında ise oduna, 

samana ve kurumuş gübreye;  taşıma için 

ise karada atların kaslarına ve denizde ise 

rüzgârın gücüne bağımlıydı. Sanayi devri-

minden sonra ise enerji ihtiyacı hızla arttı. 

Bunun sonucunda kömür; ısınma,  taşıma 

ve imalatta en önemli enerji kaynağı halini 

aldı. 

Dünyanın ilk ticari güç santrali olan kömür 

tabanlı Edison’un Pearl Street Güç Sant-

rali 4 Eylül 1882 tarihinde ABD’deki New 

York şehrinde finans kuruluşları ve New 

York Times gazetesinden oluşan toplam 

83 müşterisine elektrik sağladı. (Resim 

1.a). Bundan bir yıl sonra ise ABD’deki 

Wisconsin eyaletinde dünyanın ilk tica-

ri hidroelektrik santrali devreye alındı. 

1800’lü yılların sonlarına doğru ise yeni 

bir enerji kaynağı olarak petrol hızla rağ-

bet görmeye başladı1,2. Bu gelişmelerden 

yaklaşık 100 yıl önce 1789 yılında ise ge-

lecekte dünyanın seyrini değiştirecek ve 

enerjide devrim oluşturacak yeni bir ele-

ment keşfedildi. Bu element, adını 1781 yı-

NÜKLEER ENERJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ 
VE YARINI: SAYISAL VERİLER 

TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

1 UCSUSA, A Short History of Energy, http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/ 

a-short-history-of-energy.html#.WY7dzIjyg2w
 2 Rutgers School of Arts and Sciences, Electric Light and Power System, http://edison.rutgers.edu/

power.htm
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lında keşfedilen Güneş Sistemi’nin yedin-

ci gezeni Uranus’tan alan “uranyum”du3. 

1942 yılının Kasım ayında Enrico Fermi’nin 

liderliğinde bir grup bilim adamı ABD’deki 

Chicago Üniversitesi kampüsü içerisinde 

terkedilmiş bir tenis kortuna dünyanın ilk 

nükleer rektörünü4 inşa etmeye başladı. 

2 Aralık 1942 yılında da uranyum taban-

lı olan Chicago Pile-1 olarak adlandırılan 

bu reaktörde ilk nükleer enerji5 elde edildi 

(Resim 1.b)6,7. Bu yeni gelişme ile birlikte 

dünya nükleer çağa adım atmış oldu.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında nükleer 

araştırmaların büyük çoğunluğu etkin bir 

silahın geliştirilmesine yoğunlaşmıştı. Bu 

silah, kod adı Manhattan Projesi olarak 

adlandırılan bir çalışma sonucunda keş-

fedildi ve savaşta kullanıldı8. Savaş sonra-

sında ABD hükümeti nükleer enerjinin ba-

rışçıl amaçla kullanımını teşvik etmek için 

birçok kurumsal yapı oluşturdu ve proje 

hayata geçirdi. Bu faaliyetlerin en önemli 

sonucu 20 Aralık 1951 tarihinde ABD’de-

ki Idaho eyaletinde deneysel bir nükleer 

reaktörde (EBR-1) nükleer enerjiden ilk 

elektriğin üretilmesidir. Söz konusu elekt-

rik toplam 200 Watt gücündeki 4 ampulü 

aydınlatabiliyordu (Resim 1.c)9,10. Bu olay 

nükleer güç endüstrisinin en önemli geli-

şim noktasıdır. Bu tarihten sonra ABD’nin 

yanı sıra İngiltere, Fransa ve Sovyetler 

Birliği nükleer enerji alanında birçok çalış-

malar başlatmıştır. Bu çalışmaların mey-

velerinden ilki 27 Haziran 1954 tarihinde 

Sovyetler Birliği Obninsk şehrinde dün-

3 WNA, OUtline History of Nuclear Energy, http://www.world-nuclear.org/information-library/cur-

rent-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy.aspx 
4 Nükleer reaktörler, fisyon tepkimesinin meydana geldiği yapılardır. Nükleer güç santralleri ise bir veya 

birden fazla nükleer reaktörü içeren ve nükleer enerji vasıtasıyla başka hiçbir kaynakla elde edilemeye-

cek kadar yüksek miktarda ve sürekli elektrik enerjisi üretebilen enerji santralleridir.
 5 Atom, bilinen evrendeki tüm maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.  

Atom çekirdeği ise atomun merkezinde toplanmış olan proton ve nötronların oluşturduğu yapıya denir. 

Atom çekirdeklerinin kütlece ağır olanları, nötron ile bombardımana tutulduğunda,  bölünür ve büyük 

miktarda enerji açığa çıkar. Bu olaya “fisyon tepkimesi”, açığa çıkan enerjiye de “nükleer enerji” denil-

mektedir.
6 DOE, The History of Nuclear Energy, https://www.energy.gov/sites/prod/files/The%20History%20

of%20Nuclear%20Energy_0.pdf 
7 HUFFPOST, Nuclear Power History: Timeline from Inception to Fukushima, http://www.huffingtonpost.

com/2012/06/13/timeline-nuclear-power-history-fukushima_n_1593278.html
8 DOE, The History of Nuclear Energy, https://www.energy.gov/sites/prod/files/The%20History%20

of%20Nuclear%20Energy_0.pdf 
9 DOE, The History of Nuclear Energy, https://www.energy.gov/sites/prod/files/The%20History%20

of%20Nuclear%20Energy_0.pdf 
10 HUFFPOST, Nuclear Power History: Timeline from Inception to Fukushima,

http://www.huffingtonpost.com/2012/06/13/timeline-nuclear-power-history-fukushima_n_1593278.html
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siteye sahip nükleer güç santralleri kurul-

maya devam etti. 1970’li yılların hemen 

başında ortaya çıkan petrol dar boğazıyla 

petrol fiyatlarının iki katına çıkması yük-

sek kapasiteli nükleer güç santrallerinin 

kurulmasını hızlandırdı ve bu santrallerin 

sayısında büyük artış yaşanmaya başladı. 

1980’lerin sonuna doğru nükleer enerjiye 

olan talep artışı azalma eğilimine geçti 

ve 1990’lı yıllardan itibaren durağanlaştı. 

Bunun nedeni 1979 yılında ABD’de Three 

yanın ilk ticari nükleer reaktörünün dev-

reye alınmasıdır (Resim 1.d)11. Bu tarihten 

2 yıl sonra da İngiltere, dünyanın ile sivil 

amaçlı ticari nükleer reaktörünü Sellafield 

şehrinde Calder Hall nükleer reaktörünü 

işletmeye aldı. Aynı yıl içerisinde Marcoule 

şehrinde Fransa, bir yıl sonra da Shippin-

gport şehrinde ABD ilk ticari reaktörlerini 

devreye aldı12,13,14.

1970’li yılların başına kadar düşük kapa-

11 HUFFPOST, Nuclear Power History: Timeline from Inception to Fukushima, http://www.huffing-

tonpost.com/2012/06/13/timeline-nuclear-power-history-fukushima_n_1593278.html
12 DOE, The History of Nuclear Energy, Nuclear Energy, History of Nuclear Energy, https://nuclear-ener-

gy.net/what-is-nuclear-energy/history 
13 DOE, The History of Nuclear Energy, https://www.energy.gov/sites/prod/files/The%20History%20

of%20Nuclear%20Energy_0.pdf 
14 HUFFPOST, Nuclear Power History: Timeline from Inception to Fukushima, http://www.huffing-

tonpost.com/2012/06/13/timeline-nuclear-power-history-fukushima_n_1593278.html

Resim 1 - a) Pearl Street Kömür Güç Santrali Elektrik Jeneratörü, b) Chicago Pile-

1 Nükleer Reaktörü, c) EBR-1 Nükleer Reaktöründen Üretilen Elektrik, d) Obninsk 

Nükleer Reaktör Binası
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Mile Island Nükleer Güç Santrali ile 1986 

yılında Sovyetler görülse de asıl etkenler 

dünya ekonomisinde oluşan yavaşlama 

ve doğalgazın enerji piyasasına girmesi-

dir (Şekil 1)15. 2000’li yıllardan itibaren ise 

nükleer reaktör sayısında değişim olma-

masına rağmen kurulu güçte artış gerçek-

leşti. Bunun ana nedeni, yeni kurulan ya 

da revize edilen nükleer reaktörlerin kapa-

sitelerinin artırılmış olmasıdır (Şekil 1)16.

2011 yılında Japonya’daki Fukushima 

Şekil 1. 1950-2010 yılları arasında dünya genelinde kurulan 

nükleer güç santrali sayısı ve toplam kapasitelerindeki değişim17

Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan kaza, 

nükleer güç endüstrisinde farklı güvenlik 

arayışlarını ortaya çıkarmıştır. Kaza 

sonrası Japonya güvenlik denetimlerini 

15 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Santraller ve Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santrallere 

İlişkin Bilgiler, 2011.
16 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Santraller ve Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santrallere 

İlişkin Bilgiler, 2011.
17 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Santraller ve Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santrallere 

İlişkin Bilgiler, 2011.

gerçekleştirmek için bütün reaktörlerini 

geçici olarak kapatmış olsa da aradan 

geçen 6,5 yıllık sürede dünya üzerinde 

40 adet yeni nükleer reaktör işletmeye 

alınmıştır (Şekil 2). Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı (IAEA) Ağustos 2017 tarihli 

verilerine göre (Tablo 1), günümüzde 31 

ülkede toplam 390 TW kapasitede 446 adet 

nükleer reaktör bulunmaktadır. Ayrıca, 

16 ülkede de yaklaşık 62 TW kapasitede 

61 nükleer reaktörün inşası devam 

etmektedir. Mevcut nükleer reaktörler, 

dünyadaki elektrik enerjisi talebinin 

yaklaşık %10,8’ini karşılamaktadır. 

Dünyada en fazla nükleer reaktöre sahip 

ülke 99 reaktör ile ABD, elektrik üretimin-
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de nükleer enerjinin payı en fazla olan  

ülke %72 ile Fransa, en fazla inşa halinde 

reaktöre sahip ülke 20 reaktör ile Çin’dir. 

Diğer taraftan, nükleer reaktöre sahip ol-

mayan Birleşik Arap Emirliği’nde 4, Beyaz 

Rusya’da da 2 reaktör inşa halinde olup 

bu ülkelerin ilk reaktörlerini önümüzdeki 

iki yıllık süre içerisinde devreye almaları 

beklenmektedir. Bunların yanı sıra Tablo 

1’de görüleceği üzere ülkemizin de içinde 

bulunduğu 15 ülkenin 2030 yılına kadar ilk 

reaktörlerini işletmeye alması beklenmek-

tedir. Dünya Nükleer Birliği’nin (WNA) ve-

rilerine göre yaklaşık 168 TW kapasiteye 

sahip 162 reaktör inşa aşamasına geçmek 

üzeredir. Söz konusu reaktörlerin 8-10 yıl 

içerisinde devreye alınması öngörülmek-

tedir. Ülkemizde bu sınıfa Akkuyu Nükle-

er Güç Santrali girmekte olup söz konusu 

santralin ilk reaktörünün 2023’de devreye 

alınması planlanmaktadır. 

Diğer taraftan dünya üzerinde toplam 400 

TW kapasiteye sahip 349 nükleer reak-

törün de inşası planlanmaktadır. Söz ko-

nusu reaktörlere yönelik ekonomik fizibi-

lite ve/veya yer seçim çalışmaları devam 

etmektedir. Ülkemizde toplam 8 reaktöre 

sahip olacak Sinop ve üçüncü nükleer 

güç santralleri bu sınıfa girmektedir. Şekil 

2’de mevcut nükleer reaktörlerin işletme 

yaşları verilmektedir. Günümüzde işlet-

me halindeki nükleer reaktörlerin hemen 

hemen tamamı ikinci nesil reaktörlerdir. 

İkinci nesil reaktörlerin normal işletme sü-

resi 40 yıl olup lisans alınması durumun-

da bu süre 20 yıl daha uzatılabilmektedir 

(Örneğin, Şekil 2’de görüleceği gibi 77 re-

aktörün 41-48 arasında yaşa sahip olması 

gibi). Söz konusu şekil incelenecek olursa 

günümüzde işletme halindeki reaktörlerin 

%60’ının 30 yaş üzeri olduğu görülecektir. 

Bu bağlamda, işletme süresi uzatılmadığı 

Şekil 2. Nükleer Reaktörün İşletme Yaşlarına Göre Sayıları18

18 IAEA, Power Reactor Information System, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByA-

ge.aspx, Erişim Tarihi: 12.08.2017
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durumda 10 yıllık süre içerisinde 267 re-

aktörün, işletme süresi uzatıldığı durumda 

ise 77 reaktörün ömürlerinin sonuna gel-

diği için kapatılması gündeme gelecektir. 

Sonuç olarak, inşasına başlanacak ve 

planlanmakta olan nükleer reaktör sayıları 

ile reaktörlerin işletme yaşları dikkate 

alındığında dünyada nükleer reaktör 

sayılarının önümüzdeki 10 yıllık süreçte 

yavaş, sonrasında ise hızla artacağı 

söylenebilir.

Ülkeler İşletmedeki Nükleer Reaktörler İnşaat 
Aşamasındaki 

Nükleer 
Reaktörler 

İnşasına 
Başlanacak 

Nükleer 
Reaktörler 

(8-10 yıl içinde 
işletmede) 

Planlanan Nükleer 
Reaktörler 

(8 yıldan önce 
işletmede değil) 

Sayısı Toplam 
Kapasitesi 

(MW) 

Elektrik 
Üretimindeki 

Payı 

Sayısı Toplam 
Kapasitesi 

(MW) 

Sayısı Toplam 
Kapasitesi 

(MW) 

Sayısı Toplam 
Kapasitesi 

(MW) 

ABD 99 99.869 %19,7 4 4.468 16 5.600 19 28.500 

Fransa 58 63.130 %72,3 1 1.630 - - - - 

Japonya 42 39.752 %2,2 2 2.653 9 12.947 3 4.145 

Çin 37 32.384 %3,6 20 20.936 40 46.700 143 164.000 

Rusya 35 26.111 %17,1 7 5.520 26 28.390 22 21.000 

Güney Kore 24 22.501 %30,3 3 4.020 2 2.800 6 8.800 

Hindistan 22 6.240 %3,4 6 3.907 19 17.250 46 52.000 

Kanada 19 13.554 %15,6 - - 2 1.500 - - 

Birleşik 
Krallık 

15 8.918 %20,4 - - 11 15.600 2 2.300 

Ukrayna 15 13.107 %52,3 2 2.070 2 1.900 11 12.000 

İsveç 8 8.629 %40,0 - - - - - - 

Almanya 8 10.799 %13,1 - - - - - - 

İspanya 7 7.121 %21,4 - - - - - - 

Belçika 7 5.913 %51,7 - - - - - - 

Çek 
Cumhuriyetİ 

6 3.930 %29,4 - - 2 2.400 1 1.200 

Tayvan 6 5.052 %13,7 2 - - - - - 

İsviçre 5 3.333 %34,4 - - - - 3 4.000 

Finlandiya 4 2.764 %33,7 1 1.600 1 1.250 - - 

Macaristan 4 1.889 %51,3 - - 2 2.400 - - 

Slovakya 4 1.814 %54,1 2 880 - - 1 1.200 

Pakistan 4 1.005 %4,4 3 2.343 - - - - 

Arjantin 3 1.632 %5,6 1 25 2 1.950 2 1.300 

Brezilya 2 1.884 %2,9 1 1.245 - - 4 4.000 

Bulgaristan 2 1.926 %35,0 - - - - 1 1.200 

Meksika 2 1.552 %6,2 - - - - 3 3.000

Romanya 2 1.300 %17,1 - - 2 1.440 - -

Güney 
Afrika

2 1.860 %6,6 - - - - 8 9.600

Ermenistan 1 375 %31,4 - - 1 1.060 - -

İran 1 915 %2,1 - - 4 2.200 7 6.300

Hollanda 1 482 %3,4 - - - - - -

Slovenya 1 688 %35,2 - - - - 1 1.000

Birleşik
Arap
Emirliği

- - 4 5.380 - - 10 14.400
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Tablo 1. Dünyada İşletmedeki, İnşaat Halindeki, İnşasına Başlanacak ve Planlanan 

Nükleer Reaktör Sayıları ile Nükleer Enerjinin Elektrik Üretimindeki Payı19,20,21

Meksika 2 1.552 %6,2 - - - - 3 3.000 

Romanya 2 1.300 %17,1 - - 2 1.440 - - 

Güney 
Afrika 

2 1.860 %6,6 - - - - 8 9.600 

Ermenistan 1 375 %31,4 - - 1 1.060 - - 

İran 1 915 %2,1 - - 4 2.200 7 6.300 

Hollanda 1 482 %3,4 - - - - - - 

Slovenya 1 688 %35,2 - - - - 1 1.000 

Birleşik 
Arap 
Emirliği 

- - 4 5.380 - - 10 14.400 

Beyaz Rusya - - 2 2.218 - - 2 2.400 

Bangladeş - - - - - 2 2.400 - - 

Mısır - - - - - 2 2.400 2 2.400 

Endonezya - - - - - 1 30 4 4.000 

Ürdün - - - - - 2 2.000 - - 

Polonya - - - - - 6 6.000 - - 

Türkiye - - - - - 4 4.800 8 9.500 

Vietnam - - - - - 4 4.800 6 7.100 

Şili - - - - - - - 4 4.400 

İsrail - - - - - - - 1 1.200 

Kazakistan - - - - - - - 3 1.800 

Kuzey Kore - - - - - - - 1 950 

Litvanya - - - - - - - 2 2.700 

Malezya - - - - - - - 2 2.000 

Suudi 
Arabistan 

- - - - - - - 16 17.000 

Tayland - - - - - - - 5 5.000 

TOPLAM 446 390.429 Dünya geneli 
%10,8 

61 61.495 162 167.817 349 400.395 

19 IAEA, Power Reactor Information System, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalRea-

ctorsByCountry.aspx
20 IAEA, Power Reactor Information System, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstruc-

tionReactorsByCountry.aspx
21 WNA, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirement, http://www.world-nuclear.org/informa-

tion-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx
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İstanbul, asırlardır Doğu’nun Batı ile 

birleştiği ve kültürlerin karışıp emtia 

ile birlikte fikirlerin de takas edildiği 

dünyanın kavşağı olarak adlandırılmıştır. 

Bu yüzden İstanbul; endüstrinin, iklim 

değişikliğine dikkat ederken artan 

rekabetçi enerji talebini karşılamak için 

geleceğini tasarlayabileceği bir kavşak 

olarak toplanılabilecek oldukça uygun bir 

yer olmuştur. Türkiye’nin enerji talebinin 

değişimine baktığımızda 2015 yılına kadar 

son 10 yılda %35’ten daha fazla bir büyüme 

göstermiştir. Türkiye gibi hızlı büyüyen 

ülkeler, BP Energy Outlook verilerine göre 

önümüzdeki 20 yıl içinde ortalama %30 

olacağı öngörülen küresel enerji talebi 

büyümesinde yönlendirici olacaktır. Artan 

bu talebi karşılamada enerji endüstrisi, 

aileler ve bireylerin yaşama koşullarını 

arttırmanın yanında ekonomik büyümeyi 

güçlendirme konusunda da önemli rol 

oynamaktadır. Fakat şimdi ısının, ışığın 

ve hareketliliğin taşındığı yollar, değişen 

ekonomik ve çevresel koşullara uyum 

sağlamak zorundadır. 

Son üç yıldan çıkarılan ders şudur: yeni 

enerji kaynakları endüstriyel ekonomiyi 

değiştirmiştir. Petrol ve doğalgazın yarım 

yüzyıl kadar yetecek olması ve gelişen 

teknoloji ile birlikte ekonomik olarak 

üretilen oranın artması sonucu aşırı 

tüketim hayatımızın bir gerçeği olmuştur. 

Geçtiğimiz son 30 yıldan çıkartılacak 

çevresel ders ise daha sürdürülebilir 

İKİ KAT ZORLUK: DAHA FAZLA 
ENERJİ, DAHA AZ EMİSYON

Makale Robert DUDLEY’in Temmuz 2017 tarihindeki konuşmasından çevrilmiştir.

Yunus Gülbahar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı 
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bir enerji portföyünün oluşturulmasının 

mümkün olduğudur. Küresel ısınmayı 

yalnızca 2°C azaltma kararı sonrası atılan 

adımlar sayesinde karbon salım oranındaki 

büyüme yavaşlatılmıştır. Fakat daha hızlı 

hareket edilmesi gerekmektedir. Enerji 

üreticilerinin düşük karbonlu ekonomiye 

geçiş sırasında “yardımcı olma” gibi bir 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bundan 

dolayı endüstri, rekabetin eskiye oranla 

çok daha fazla olduğu günümüzde 

karmaşık bir görevle karşı karşıyadır: 

şimdiye kadarkinden çok daha fazla enerji 

sağlamak ve şimdiye kadarkinden çok 

daha fazla karbon emisyonunu azaltmak. 

İyi haber şudur ki, endüstri daha önce de 

zorlu görevlerle karşılaşmış ve başarılı 

olmuştur. Bir gecede hallolacak kolay 

bir çözüm olmayabilir ama günümüzde 

yaşanan bu zorluk doğru bir yaklaşımla 

aşılabilir. Bu da doğalgaza, yenilenebilir 

kaynaklara ve temiz kömür teknolojisine 

yönelimin devam etmesi ve verimin 

daha fazla arttırılması ile birlikte üretilen 

ürünlerin, her formda düşük karbonlu 

teknoloji ile üretimini sağlamakla 

mümkündür.

Değişim zamanlarında güvenliğin her 

şeyden önce geldiğini hatırlamak her 

zamankinden daha önemlidir. Maliyeti 

düşürmek ve yeni ürünler geliştirmek için 

ne yapılırsa yapılsın, güvenlik en üst öncelik 

olmaya devam ederek yatırım yapılacak 

ilk alan olmayı gerektirmektedir. Güvenlik 

ve verimlilik aynı köklere sahip olduğu için 

disiplinli işletmelerde güvenli işler aynı 

zamanda verimli olma eğilimindedir.

Karbon salımını azaltma hırsı, araç gereç 

kutusunda bulunan sadece bazı araçlar 

kullanılarak başarılabilecek bir şey değil-

dir. Çünkü bunu başarmak hepsini birlikte 

kullanmayı gerektirmektedir. Yani sadece 

yenilenebilir kaynaklara yönelimle değil, 

aynı zamanda gelişmiş teknolojiyi kulla-

narak diğer kaynaklarda da verimlilik ve 

temiz enerji üretimini arttırmak gerekmek-

tedir. Yenilenebilir enerjinin uzun vadede 

büyümeye devam etmesini sağlamak için 

tabii ki yenilenebilir enerjiye yatırım yap-

mak oldukça önemlidir. Fakat bilinmesi 

gerekmektedir ki tamamen yenilenebilir 

enerjili bir dünya vizyonunu gerekli olan 

zaman aralığında gerçekleştirmek muh-

temel değildir. Çünkü rüzgâr, güneş ve 

dalga enerjisi gibi hidroelektrik dışındaki 

yenilenebilir kaynaklar ile üretilen enerji, 

günümüz enerji arzının yalnızca %3’üne 

tekabül etmektedir. Sadece temiz enerji-

ye yönelim değil ayrıca başka faktörler de 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi enerji 

verimliliğidir. Petrol endüstrisinin önemli 

rol oynadığı bir alan da burasıdır ki sade-

ce üretim faaliyetlerinde verimliliği arttırma 

değil, aynı zamanda arabalar, kamyonlar, 

uçaklar ve diğer taşıtlar için gelişmiş yakıt 

ve yağ üretimine ek olarak yüksek tekno-

lojili, düşük emisyonlu fabrikalarda pet-

rokimyasal üretimi sağlamak ve bunların 

taşınması alanında da verimliliği arttırmak 

ulaşılmaya çalışılan hedeflerdir. 
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Hızlı bir şekilde ve büyük ölçekte karbon 

emisyonunu azaltmayı sağlayacak bir 

diğer önemli faktör de doğalgazdır. Aynı 

zamanda temiz kömür teknolojileri de 

günümüzde kömürü cazip hale getirme 

konusunda önemli bir gelişmedir. Amerika 

Ulusal Enerji Teknoloji Laboratuvarı (NETL) 

verilerine göre, günümüzde kurulan 

tesisler eskiden kurulmuş olan 1970’lerin 

tesislerine oranla %90 daha az kirli gaz 

(SO2, NOx, partiküller ve cıva) salımına 

neden olmaktadır. Kömür kullanımı 

yaklaşık üç katına çıkarken, kömür bazlı 

elektrik üretiminden kaynaklanan salım, 

1970’lerden bu yana, özellikle temiz 

kömür teknolojileri sayesinde, toplamda 

%40 oranında azaltılmıştır. Ancak şu da 

bilinmektedir ki eğer günümüzde kömür 

ile çalışmakta olan enerji tesislerinin 

hepsi teknoloji harikası olan gaz bazlı 

tesislere dönüştürülebilseydi, enerji 

ile ilişkili toplam karbon emisyonunun 

yaklaşık %10 oranında düşeceği tahmin 

edilmektedir. Enerji endüstrisi bu aşamayı 

ileriye götürebilir niteliktedir. Örneğin 

BP Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve 

Umman gibi çoğu ülkede büyük projelere 

imza atarak doğalgaz üretimini arttırmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca BP’nin en büyük 

ortaklık projelerinden biri olan Güney Gaz 

Koridoru, büyük Şah Denizi sahasından 

yıllık 6 milyar metreküp (bcm) gazı Türkiye 

üzerinden müşterilere iletecek ve ayrıca 

Avrupa piyasasına 10 bcm gaz arzı 

sağlayacaktır. 3,500 km uzunluğundaki 

bu boru hattının 1,850 km’si Türkiye’den 

geçecektir.

Karbon salımlarını azaltmada önemli 

rol oynayan bir diğer faktör de büyük 

şirket gruplarının “Petrol ve Doğalgaz 

İklim İnisiyatifi” (OGCI) içerisinde birlikte 

çalışmalarını da ifade eden “ortaklık ”tır. 

OGCI öncelikli olarak metan salımını 
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azaltmak, karbon tutma ve depolama, 

endüstriyel verimlilik ve ulaşım konularında 

düşük karbon teknolojisini piyasalara 

getirmek için 1 milyar dolar yatırım 

yapmaktadır. Ayrıca ülkeler ile şirketler 

arasındaki ortaklıklar da büyük önem 

arz etmektedir çünkü güvenli ortaklıklar 

uzun vadeli anlaşmalar sağlamaktadır. 

Örneğin BP, Türkiye ile 100 yıldan fazla 

süredir anlaşmalar yapmaktadır. Bu 

anlaşmalar sadece stratejik boru hattı 

döşemesini değil aynı zamanda 700’e 

yakın perakende satış istasyonu ağının 

Kaynaklar

1. Robert Dudley, Chief Executive Officer, BP, Bridges to Our Energy Future from 22nd World Petroleum

Congress. 

2. Clean Coal Technology from National Mining Associasion, www.nma.org

Türkiye’de yerleşmesini de sağlamıştır. 

Şirketler ve hükümetlerin birlikte çalışması 

ile şimdiye kadar birçok karmaşık 

problem çözülmüş bulunmaktadır. Enerji 

endüstrisinin daha verimli ve her çeşit 

düşük karbon teknolojisini kullanarak 

enerji arzını sürdürmesi gerekmektedir. 

Eğer bu “ortaklık” ile gerçekleştirilirse, 

günümüz zorlukları aşılacak ve daha 

rekabetçi, çevreci ve sürdürülebilir enerji 

tedariki yıllar boyu sağlanabilecektir. 
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