
  

TSKB Ekonomik Araştırmalar 

26,06          

TWh 

Aralık Üretimi 

140 TWh  

Rüzgâr santralleri elektrik üretimi 

toplam üretimin %19’unun üzerinde 

pay alarak yeni bir rekor kırdı. 

Haberin detayı için tıklayın. 

291,32          

TL/MWh 

PTF Ort. Fiyatı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 10. IICEC Konferansı açılışında 

yaptığı konuşmada, dünyada giderek artan sera gazı emisyonlarının ancak Ar-Ge 

ve inovasyonla önlenebileceğini söyledi. Bakanlık olarak bu konuda bir Ar-Ge 

stratejisi başlattıklarını dile getiren Dönmez, dünyada kömür tüketiminin arttığını 

ve temiz kömür teknolojileri konusunda daha fazla Ar-Ge çalışması yapılması 

gerektiğini vurguladı. Dönmez, elektrik piyasalarının bir dönüşüme ihtiyacı oldu-

ğunu belirterek, "Türkiye'de teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç 

eden bir ekosistemi inşa etmek zorundayız. Elektriğini tamamen yenilenebilir 

enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli 

çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece ye-

nilenebilir enerji tüketebilecek." ifadelerini kullandı.  

Konferans’ta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Dünya 

Enerji Görünümü 2019 Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. Birol; kömürün dün-

yada hala ciddi bir enerji kaynağı olduğunu ve son 19 yılda kömür tüketiminin     

%65 arttığını söyledi. Birol ayrıca; petrol, doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklar 

olmak üzere enerjide bolluk dönemine girildiğine işaret etti. Enerji sektöründe 

gelecek trendinin elektrifikasyon ve enerji verimliliği olduğunu vurgulayan Birol, 

bu nedenle dünyanın büyük petrol ve gaz şirketlerinin artık portföylerine elektriği 

eklediğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadele için yapılan araştırmalar ve alınan 

kararlara rağmen emisyonların giderek arttığını kaydeden Birol, karbondioksit 

emisyonlarının tarihi bir seviyede olduğunu ve 2018'de enerji verimliliği artışının 

son 10 yılın en kötü dönemini geçirdiğini belirtti.  

Haberin detayı için tıklayın. 

Haberin detayı için tıklayın. 
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 Kömür Santralleri 

Özelleştirilmiş kömür santrallerine 

baca gazı filtresi takma zorunlu-

luğunu öteleyen yasa değişikliği 

veto edildi.  

YEKDEM  

EPDK 2020 yılı için öngörülen YEK-

DEM maliyeti rakamlarını yayınladı. 
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Kurulu Güç Analizi 

2018 yılı sonunda 88.551 megavat (MW) seviyesine ulaşmış olan 

Türkiye toplam kurulu gücü, 2019 Kasım ayı sonunda 91.270 MW 

oldu. 2019 yılının onbirinci ayında bir önceki aya göre artış izlendi. 

Aynı dönemde toplam 295 MW kurulu güce sahip lisanslı ve lisanssız 

güneş santrali devreye girdi. Kasım ayında rüzgâr enerjisi santralleri 

kurulu gücünde 48 MW’lık bir artış gerçekleşti. Yenilenebilir atık enerji-

si santrallerinde 9 MW’lık bir artış izlendi. Hidroelektrik, jeotermal ve 

yerli kömür santrallerinin kurulu gücünce bir değişiklik izlenmedi. Doğal 

gaz ve ithal kömür santrallerinin kurulu gücünde ise sırasıyla 101 MW 

ve 12 MW’lık gerileme gerçekleşti.  

Kasım ayında üretilen elektriğin %68’ini sağlayan termik santraller, 

2019 yılının son ayında toplam elektriğin %66,6’sını ürettiler. 1,4 puan-

lık bu azalışta rüzgâr ve nehir tipi hidroelektrik santrallerinden üretilen 

elektrikte izlenen artışın etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

Kasım ayında %5,6’lık bir paya sahip olan rüzgâr enerjisi santralleri, 

Aralık ayı içerisinde 22 Aralık Pazar günü 140 TWh’ın üzerinde üre-

tim ile günlük üretim rekorunu kırdı ve aylık bazda toplam üretilen 

elektriğin %7,1’ini sağladı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 2019 yılı 

genelinde elektrik üretiminde ortalama %31,8’lik bir paya sahip olan 

yenilenebilir enerji santrallerinin, 2019 yılının aynı döneminde, Tem-

muz-Kasım dönemindeki gerilemeye rağmen, payını ortalama %43,9 

seviyesine artırmasıdır.  

Termik 

51% 

Jeotermal 

1% 

Güneş 

6% 

Biyokütle 

1% 
Hidroelektrik 

31% 

Rüzgâr 

8% 

Kasım 2019 Kurulu Güç Dağılımı 

Elektrik Üretimi Analizi 

Kasım ayında devrede olan santrallerin %48,9’unu yenilenebilir kay-

naklardan elektrik üreten santraller oluşturdu. Hidroelektrik santraller, 

Türkiye toplam elektrik kurulu gücünün %31,3’ünü temsil ederken 

2018 yılı sonunda %13,6’lık toplam paya sahip olan rüzgâr ve güneş 

enerjisi santralleri payları %14,2 seviyesinde gerçekleşti.  

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

2019 yılı Kasım ayında yaklaşık 23,63 teravatsaat (TWh) olan Türkiye 

toplam elektrik üretimi, Aralık ayında 26,06 TWh olarak gerçekleşti. 

2019 yılı Kasım ayında gerçekleşen ortalama günlük elektrik üretimi ile 

karşılaştırıldığında Aralık ayında gerçekleşen ortalama günlük elektrik 

üretiminde %6,7 artış gözlendi.  

*Aralık ayı lisanssız güneş santralleri üretim verileri EPİAŞ Şeffaflık Platformun-

da açıklanmadığından Aralık ayı lisanssız güneş enerjisi santralleri toplam üreti-

mi Kasım ayının toplamı ile aynı kabul edilmektedir.  

Kaynak: TEİAŞ, YTBS Günlük Raporları, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

91.070 MW 
2019 Ekim 

88.551 MW 

2018 Aralık 

91.279 MW 
2019 Kasım 

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 
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Elektrik Fiyat Analizi 

Aralık ayı içerisinde günlük ortalama piyasa takas fiyatı (PTF) ve sis-

tem marjinal fiyatı (SMF) 161 TL/MWh ve 333 TL/MWh aralığında 

gerçekleşti. 2019 yılı Aralık ayı PTF ortalaması 291,32 TL/MWh iken 

aynı dönemde SMF ortalaması 284,18 TL/MWh oldu. En düşük ortala-

ma PTF değeri 217,40 TL/MWh 22 Aralık Pazar günü ve en düşük 

ortalama SMF değeri 161,60 TL/MWh ile 1 Aralık Pazar günü ortaya 

çıktı.  

 

Yıllık ortalama PTF 2018 yılında 47,39 dolar/MWh olarak kaydedilir-

ken,  2019 yılı ortalaması ise 46 dolar/MWh oldu. Kasım ayı ortalama-

sı 51,97 dolar/MWh iken Aralık ayı ortalaması 49,90 dolar/MWh oldu. 

 

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında Aralık ayı içerisinde PTF fiyatları dolar 

bazında yaklaşık %4 değer kaybetti. Bu artışın başlıca sebebinin, TL 

elektrik fiyatında izlenen gerilemenin, liranın dolar karşısında değer 

kaybı ile desteklenmesinin olduğu düşünülmektedir.  

 

2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 70 doların üzerinde olan bir varil 

Brent petrolün fiyatı 2019 yılı Ekim ayında ortalama 59,71 dolar, Ka-

sım ayında ise 63,21 dolar seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında 

Brent petrol varil fiyatı bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %5,9 seviye-

sinde artış gösterdi, ancak 2019 yılı ilk 11 ay ortalaması olan varil 

başına 64,09 dolar seviyesinin altında gerçekleşti. Kasım ayı ortalama-

sı 2,65 dolar/mBTU olan Henry Hub doğal gaz fiyatının 2019 yılı ilk on 

bir ay ortalaması 2,60 dolar/mBTU olarak gözlemlendi. 

Kasım ayı PTF ortalaması ile karşılaştırıldığında Aralık ayı PTF ortala-

masının %2,2 daha düşük olduğu izlenmektedir.  

 

Aralık ayı için günlük PTF analizi yapıldığında pik saatler ortalaması 

(08.00-20.00 aralığı) günlük ortalama değerden %8 oranında daha 

yüksek gerçekleşti ve 314,49 TL/MWh oldu. En yüksek pik saatler 

ortalaması olan 332,42 TL/MWh, 12 Aralık Perşembe günü karşımıza 

çıktı. En düşük pik saatler ortalaması olan 209,77 TL/MWh ise 22 

Aralık Pazar günü kaydedildi.  

 

Aynı dönemde pik dışı saatler ortalaması (20.00-08.00 aralığı) 268,15 

TL/MWh oldu. En yüksek pik dışı saatler ortalaması 310,13 TL/MWh 

ile 10 Aralık Salı günü gerçekleşirken en düşük pik dışı saatler ortala-

ması 176,75 TL/MWh ile 30 Aralık Pazartesi günü kaydedildi.  

2019 yılı Aralık ayında lisanslı santrallerin ortalama günlük elektrik 

üretim miktarı 840.671 megavatsaat (MWh) olarak gerçekleşti. Aralık 

ayı içerisinde lisanslı santrallerden gerçekleşen en yüksek üretim 5 

Aralık Perşembe günü 875.563 MWh olarak kaydedilirken aynı dö-

nemde en düşük üretim 710.862 MWh ile 1 Aralık Pazar günü oldu.  

 

Aralık ayı içerisinde ortalama günlük elektrik tüketimi 823.112 MWh 

olarak gerçekleşti. Yılın son ayında en yüksek tüketim 873.326 MWh 

ile 12 Aralık Perşembe günü olurken en düşük elektrik tüketimi 

715.215 MWh ile 1 Aralık Pazar günü kaydedildi. 

Kaynak: TEİAŞ, YTBS Günlük Raporları, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, TCMB, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), TSKB Ekonomik Araştırmalar  
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Yerli Kömür Santralleri 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ve özelleştirilmiş 13 yerli kömür santraline baca gazı filtresi takma 

zorunluluğunu 2,5 yıl daha öteleyen yasa değişikliğini veto etti. 1 Kasım 2019’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi-

nin 50. maddesi, kömür ile çalışan termik santrallerin 2014 yılında kabul edilen çevre mevzuatına uyum süresine uyum süresinin 31 Aralık 

2019’dan 30 Haziran 2022’ye ertelenmesini içermekteydi.  
 

Veto kararı sonrası, mevcut çevre mevzuatına uymayan santraller, 31 Aralık 2019’a kadar elektrik üretimine devam edebilecek, ancak 1 Ocak 

2020 itibarıyla tesisler üretimi durduracak veya ceza ödemek zorunda kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ’un 20 Aralık’ta yaptığı 

açıklamaya göre bacalarına filtre takılması gereken 13 termik santrallerin de aralarında bulunduğu çevre mevzuatına uymayan tüm santrallerin 

2020 yılında çalıştırılmayacağı belirtildi. Özellikle son dönemde yenilenebilir kaynakların kurulu güç ve üretimlerinde izlenen artışın olası bir arz 

eksikliği olasılığını azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca vetoya konu tesislerin bazılarında izlenen yatırımlar sebebiyle tüm tesislerin üretimi durdur-

mayacağı düşünülmekte olup, arz konusunda yaşanabilecek olası sorunları sınırlı kılmaktadır. 2019 yılında üretim miktarlarında gerileme izlenen 

doğal gaz santrallerinin ise yenilenebilir kaynaklar veya arz taraflı ani puant taleplerini karşılamada yeterli olacağı düşünülmektedir. 

2020 Yılı YEKDEM Birim Maliyeti 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 yılı için öngörülen YEKDEM maliyeti rakamlarını yayınladı. EPDK, 2020 yılı için öngörülen 

ortalama YEKDEM maliyetini megavatsaat (MWh) başına 89,50 lira olarak açıkladı. 2019 yılı içerisinde Ekim sonu itibarıyla gerçekleşen birim 

maliyeti ortalama 86,45 TL/MWh olarak hesaplanmakta olup YEKDEM birim maliyetinin yenilenbilir enerjiden elektrik üretimindeki pay ile doğru 

orantılı olarak ilerlediği bilinmektedir. 

Santral Adı Firma Bulunduğu İl 
Kurulu Güç  

(Mwe) 
2019 Yılı  

Üretim (TWh) 
2019 Yılı  
KKO (%) 

Afşin Elbistan B EÜAŞ Kahramanmaraş 1.440 2.773 22% 

Afşin Elbistan A Çelikler Enerji Kahramanmaraş 1.355 1.899 16% 

Soma  Konya Şeker Manisa 990 5.059 58% 

Kemerköy Yeniköy Kemerköy Elektrik Muğla 630 4.128 75% 

Yatağan Bereket Enerji Muğla 630 3.764 68% 

Çayırhan Park Termik Elektrik Ankara 620 4.312 79% 

Seyitömer Çelikler Enerji Kütahya 600 3.968 75% 

Kangal Konya Şeker Sivas 457 2.588 65% 

Yeniköy Yeniköy Kemerköy Elektrik Muğla 420 2.997 81% 

Tunçbilek Çelikler Enerji Kütahya 365 1.051 33% 

18 Mart Çan EÜAŞ Çanakkale 320 2.134 76% 

Çatalağzı  Bereket Enerji Zonguldak 300 1.494 57% 

Orhaneli Çelikler Enerji Bursa 210 1.570 85% 

Toplam     8.337 35.149   

YEKDEM Birim  
Ek Maliyet (Referans 

Fiyat) (TL/MWh) 
2019 Tahmini* 2019 Tahmini** 2019 Gerçekleşme 2020 Tahmini 

Ocak 45,74  76,19 67,78 

Şubat 51,99  66,18 78,56 

Mart 67,46  84,29 96,83 

Nisan 74,30  137,35 110,66 

Mayıs 69,28  156,29 109,99 

Haziran 73,05 111,72 106,37 98,41 

Temmuz 66,66 72,74 59,13 93,96 

Ağustos 71,75 88,61 63,74 94,96 

Eylül 52,60 73,77 58,43 81,93 

Ekim 62,26 72,82 56,51 87,89 

Kasım 52,91 75,52  79,27 

Aralık 47,89 76,34  73,75 

Ortalama 61,32 - 86,45 89,50 

*6 Aralık 2018 Tarihli EPDK Kararı   **16 Mayıs 2019 tarihli EPDK Kararı ile güncellenmiştir. 

Kaynak: EPDK, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPDK, EPİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 



5 

Sektör Haberleri 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), elektrikte 

serbest tüketici limitine ilişkin kararı 1 Ocak 2020’den ge-

çerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Elektrikte 

serbest tüketici olabilmek için belirlenen tüketim limiti 1.600 

kilovatsaatten (kWh) 1.400 kWh’e düşürüldü. (31 Aralık 2019) 

- Uluslararası Enerji Ajansı IEA Başkanı Fatih Birol, yatı-

rımların devam etmesi için yenilenebilir enerjiye teşvikin 

tamamıyla yok olmaması ve her şeyin öngörülebilir olması 

gerektiğini söyledi. Birol yaptığı değerlendirmede hem güne-

şin hem de diğer yenilenebilir kaynakların hala destek görmesi 

gerektiğini düşündüğünü, çünkü bu kaynakların ülkenin ekono-

misine ve arz güvenliğine ciddi katkılar sunduklarını kaydetti. 

(31 Aralık 2019) 

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıla-

rak ön proje onayı ile üretim tesisi inşaatına başlanabilme 

süresi bir yıl uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenle-

me ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ön proje onayı 

başlıklı geçici 26’ncı maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi 

“31/12/2020” olarak değiştirildi. İlgili madde üretim tesislerinin 

inşaatına başlanabilmesi için 31/12/2019 tarihine kadar proje 

veya kat’i proje onayı yerine, ön proje onayının da yeterli olabi-

leceği hükmünü getiriyordu. (31 Aralık 2019) 

- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından, doğal 

gaz dağıtım sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracı 

gerçekleştirilerek Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye 150 milyon lira-

lık uzun vadeli kaynak sağlandı. TSKB’den yapılan açıklama-

ya göre, finansman, doğal gaz alt yapı yatırımları için kullanıla-

cak. Bahsi geçen yatırımların gerçekleştiği bölgelerde kömür 

kullanımını azaltılarak karbon salımının düşürülmesine de 

önemli katkı sağlanacağı belirtildi. Söz konusu işlem doğal gaz 

sektöründe ilk, enerji sektöründe ise ikinci sukuk ihracı oldu. 

(30 Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) doğal gaz 

bağlantı bedellerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayım-

landı. Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020’de uygulayacağı 

abone bağlantı bedeli 656,7 TL oldu. Ayrıca, Elektrik Piyasası 

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında güvence birim 

bedellerinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93,7 TL, 

mesken aboneleri için 33 TL, şehit aileleri ve muharip gaziler 

için 16,5 TL ve tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer aboneler 

için 44,5 TL olmasına karar verildi. Türkiye Elektrik İletim 

A.Ş.’nin 2020 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 13,45 milyar 

TL olarak belirlenirken, TEİAŞ’ın bu dönemdeki sistem işletim 

gelir tavanı ise 1,56 milyar TL oldu. (30 Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik dağı-

tım şirketleri tarafından 2020 yılında, 10 kilovat ve altı çatı 

ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı üretim tesis-

leri proje onay ve kabulü işlemleri için talep edilecek be-

delleri yayımladı. İlgili kurul kararı ile proje onayı için 126,9 

TL, kabul işlemleri için ise 168,1 TL olarak belirlendi. (30 Aralık 

2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şebeke işlet-

mecileri tarafından lisanssız elektrik üretim tesisleri için 

2020 yılında uygulanacak başvuru bedelini yayımladı. Res-

mi Gazete’de yayınlanan kurul kararına göre 250 kilovat altı 

yatırımlar için bedel alınmamaya devam edilecek iken, 250 

kilovat ve üzeri tesisler için tahsil edilecek bedel ise 830,9 TL 

olacak. Bu rakam 2019 yılında 751,55 TL olarak uygulanıyordu. 

(30 Aralık 2019) 

Yurt İçinden Haberler 
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- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 yılında 

görevli tedarik şirketleri uygulanacak olan yıllık sistem 

işletim bedelini belirledi. Kurum tarafından alınan karara göre 

bu bedel 2020 yılında, 250 kilovat üstü santraller için 1.661,9 

TL olarak uygulanacak. 250 kilovat ve altı güce sahip santraller 

için ise bu bedel alınmayacak. (30 Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020 yılı için 

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı kararını açıkla-

dı. Kurum tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılında 

uygulanacak fiyat kilovatsaat (kWh) başına 26,63 kuruş olarak 

belirlendi. Bahsi geçen fiyat 2019 yılında kWh başına 20,48 

kuruş olarak uygulanıyordu. (30 Aralık 2019) 

- EPDK, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 

uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesine iliş-

kin bir karar aldı. Karara göre, EÜAŞ’ın, görevli tedarik şirket-

lerine uygulayacağı kilovatsaat (kWh) başına aktif elektrik fiyatı 

34,8654 TL’den, 27,5683 kuruşa düşürüldü. Bahsi geçen ra-

kam dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan 

satışlarda da geçerli olacak. (30 Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mus-

tafa Yılmaz, 2020 yılının ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına 

zam yapılmayacağını bildirdi. Yapılan kurul toplantısında 

2020 Ocak-Mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendi-

ğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına 

yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini 

kullandı. (27 Aralık 2019) 

- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yapı-

lan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişik-

liğe göre belediye atıkları, II. sınıf düzenli depolama tesisinde 

bertaraf edilecek. (26 Aralık 2019) 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji 

Tüketici Zirvesi’nde konuştu. Bakan Dönmez, tüketicilerin 

enerjide daha aktif olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu 

durum, gelirin eşitlikçi dağılımı için de çok önemli. Bu sebeple 

çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzen-

lemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugü-

ne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim 

için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim 

için 1.188 başvuru aldık ancak bu daha ilk dalga." dedi. Enerji 

Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren 

alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatan Dönmez, 1 

Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi 

olmayan binaların ruhsat alamadığını ifade etti. (26 Aralık 

2019) 

- TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Türkiye ve Avrupa'ya ti-

cari gaz satışına hazır hale geldi. TürkAkım’ın Türkiye Alım 

Terminali kıyı geçişi tamamlanarak kara ve denizdeki hatlar 

birbirine bağlandı ve ticari operasyona hazır hale geldi. Hattın 

Alım Termali’nde her iki hatta doğal gaz dolumu yapıldı. Proje 

açılışı 8 Ocak 2020’de yapılacak resmi törenle gerçekleşecek. 

(26 Aralık 2019) 

- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), santrallere 

sattığı doğal gazın fiyatını değiştirmedi. BOTAŞ tarafından 

yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ilk çeyreğinde elektrik üreti-

mi amaçlı kullanım için ve elektrik üretim amacı dışındaki kulla-

nım için doğal gaz toptan satış fiyatının 1,6 TL/Sm3 

(0,15037594 TL/kilovatsaat) olarak devam etmesine karar veril-

di. (26 Aralık 2019) 

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Ulusal Akıllı 

Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” lansmanında yapılan 

çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum tarafından yapı-

lan açıklamaya göre, son 1,5 yıl içerisinde çeşitli toplantı ve 

çalıştaylar düzenlendi ve pilot çalışmalar gerçekleştirildi. Bu 

çalışmalar sonucunda hazırlanan planda 26 ana, 14 alt olmak 

üzere toplam 40 eylem yer almakta. Kurum, 2024 yılında 826 

milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülen akıllı şehirler 

pazarında Türkiye’nin mevcut payının çok düşük olduğunu an-

cak doğru üretim ve yatırımlar ile Türkiye’nin bu pazarda yıllık 

en az 25-30 milyar liralık pay sahibi olabileceğini sözlerine ek-

ledi. Kurum ayrıca Bakanlık olarak, 2020 ve sonrasındaki çevre 

yatırımlarının tamamını iklim değişikliği ile mücadele noktasın-

da belediyelerin gerçekleştireceği projelere destek verme yolu 

ile gerçekleştireceklerini söyledi. (25 Aralık 2019) 

- Piyasada satılabilecek elektrik enerjisi üretim miktarının 

oranı belirlendi. 19 Aralık 2019 tarihinde Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumu (EPDK) Kurulu tarafından alınan karara göre 

lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına 

kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada 

satabileceği oran 2020 yılı için %40 olarak belirlendi. (24 Aralık 

2019) 

- Zorlu Enerji iki rüzgâr enerjisi santrali (RES) projesini 

Akfen Holding’e sattı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na yapılan açıklamaya göre şirketin hisselerinin ta-

mamı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı 

İmbat Enerji A.Ş.’ye devredilecek. Zorlu Rüzgâr Enerjisi Elekt-

rik Üretimi A.Ş. portföyünde toplam kurulu güçleri 80,3 megavat 

(MW) olan iki RES bulunuyor. Her ikisi de Osmaniye’de bulu-

nan santrallerden Sarıtepe RES 57 MW, Demirciler RES ise 

23,3 MW güce sahip. (24 Aralık 2019) 

- “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Pla-

nı” hazırlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaş-

kanlığı Genelgesi’ne göre Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü 

akıllı şehir stratejisi ve eylem planı olan çalışma ile kamu ku-

rum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, şehrin tüm unsurları 

ile birlikte koordinasyon içerisinde, vatandaşlara sunulan hiz-

metlerde bütünlüğün sağlanması amaçlanıyor. Türkiye’nin ilk, 

dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı olan 

çalışma ile kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, 

şehrin tüm unsurları ile birlikte koordinasyon içerisinde, vatan-

daşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amaçlanı-

yor. (24 Aralık 2019) 

- Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik Satış Anlaşmaları’na 

(ESA) ilişkin bir zeyilname yayımladı. Yerli kömürü teşvik için 

imzalanan anlaşmalar kapsamında EÜAŞ, 2020 yılı içerisinde, 
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sadece yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten 

özel şirketlerden toplam 27,15 milyar kilovatsaat (kWh) ve yerli 

kömür ile ithal kömür karışımı yakıtlı elektrik üretim santrallerini 

işleten özel şirketlerden toplam 1,11 milyar kWh olmak üzere 

toplamda 28,26 milyar kWh elektrik satın alacak. Birim elektrik 

fiyatı hakkında da bir açıklama yapan EÜAŞ, alacağı elektriğe 

kWh başına 5-5,5 dolar cent aralığında ödeme yapacağını be-

lirtti. (24 Aralık 2019) 

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, "Türkiye Ulaştırma 

Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağı-

tım Şebekesine Etkileri Raporu"na ilişkin detayları açıkladı. 

Rapora göre, Türkiye'de şu anda her 1.000 kişiden 154'ünün 

aracı bulunuyor. 2030'a kadar Türkiye'nin nüfusunun 90 milyo-

nun üzerine çıkacağı ve her 1.000 kişiden 300'ünün araç sahibi 

olacağı hesaplanıyor. Dünyada ise 2030'a kadar elektrikli araç 

sayısının 250 milyona kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 

Türkiye'de şu an yaklaşık 1.500 elektrikli araç ve 1.000'in üze-

rinde şarj istasyonu bulunuyor. 2030'a kadar ülkede elektrikli 

araç sayısının 2,5 milyona, şarj istasyonu sayısının ise 1 milyo-

na ulaşacağı öngörülüyor. Öngörülen yatırımların gerçekleştiril-

mesi durumunda elektrik dağıtım şebekesinin sorunsuz bir şe-

kilde elektrikli araçları kaldırabilecek kapasiteye ulaşacağı tah-

min ediliyor. (24 Aralık 2019) 

- Hava sıcaklığı doğal gaz tüketimini de etkileyecek. Türkiye 

Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ya-

şar Arslan, ortalama hava sıcaklıklarındaki artış ve elektrik üre-

timinde doğal gaz kullanımının azalması sonucu doğal gaz 

yurtiçi tüketiminin bu yıl 44-44,5 milyar metreküp (m3) olmasını 

beklediklerini söyledi. Bu durum Türkiye'nin yurtiçi doğal gaz 

tüketiminin 2018 yılında gerçekleşen 49,3 milyar m3’e kıyasla     

%10-%11 azalacağını gösteriyor. Arslan'ın verdiği bilgiye göre 

geleneksel olarak en büyük doğal gaz tüketim grubu olan elekt-

rik üretimi için doğal gaz tüketiminin 2019'da bir önceki yıla 

kıyasla %40'a yakın gerilemesi bekleniyor. Elektrik üreticileri 

geçen yıl 18,2 milyar m3 doğal gaz tüketmişti. (24 Aralık 2019) 

- Kalkınma Yatırım Bankası ve Alman Kalkınma Bankası 

(KfW) 40 yıl vadeli kredi için anlaştı. 40 yıl vadeli kredinin 

yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi üretimine yönelik projelere 

ayrılacağını belirten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü 

İbrahim Öztop, kredinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 

ikrazı çerçevesinde imzalandığını ifade etti. (24 Aralık 2019) 

- Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 

10. IICEC Enerji Konferansı’nda konuştu. Ebru Edin, geçmiş 

dönemde doğal gaz, kömür gibi yatırımları finanse etmelerine 

rağmen, gelinen noktada bunları isteseler de finanse edemeye-

cekleri duruma geldiklerini kaydetti. 2020 sonunda süresi dola-

cak olan YEKDEM düzenlemesinin, para birimi euro olacak 

şekilde sürmesi gerektiğini savunan Edin, bunun gerekçesi 

olarak yatırımlarda kullanılacak makine-ekipmanların Avru-

pa’dan gelecek olması ile Avrupa’da düşük faiz oranlarının 

devam edecek olmasını gösterdi. Bununla birlikte Türk banka-

larının geçmişte kaynaklar el vermediği için 10 yıl ilerisine kredi 

veremediği fakat bugün çok daha uzun vadeli krediler kullandı-

rabileceğini de kaydeden Edin, bu nedenle sağlanan destek 

tutarları düşük de olsa YEKDEM düzenlemesinin süresinin en 

azından 15 yıl olması gerektiğini sözlerine ekledi. (23 Aralık 

2019) 

- 2020 yılında elektrikte kapasite mekanizmasından toplam 

45 kömür, doğal gaz ve hidroelektrik santral faydalanacak. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2020 yılında elektrik kapa-

site mekanizmasından faydalanacak olan santrallerin listesini 

güncelledi. Buna göre listeye, Lüleburgaz Doğal Gaz Kombine 

Çevrim Santrali ile Kadıncık-1 ve Kadıncık-2 hidroelektrik sant-

ralleri eklendi.  (23 Aralık 2019) 

- Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracına başladı. 

Boru hattı şebekesi üzerinden doğal gaz satan, boru hattına 

henüz bağlanmamış kullanıcılara ise LNG ulaştıran ve satan 

Aygaz, Türkiye’den LNG ihracatı gerçekleştiren ilk şirket oldu. 

Komşu ülkelerden gelen yoğun LNG talebi üzerine çalışmaları-

nı genişleten Aygaz Doğal Gaz, ilk ihracatını karayolu ile Bul-

garistan’a yaptı. (23 Aralık 2019) 

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) EnerjiSa'ya 100 

milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman sağlayacak. 

Yapılan açıklamaya göre, EnerjiSa Enerji'ye sağlanacak finans-

man, bankanın TL Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması 

kapsamındaki ilk kredisi olacak. EnerjiSa Enerji, krediyi elektrik 

dağıtım hizmeti sağladığı bölgede şebeke altyapısının iyileştiril-

mesi, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin sağlanması ve tekno-

loji yatırımları için kullanacak. (20 Aralık 2019) 

- Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu kurumlarının akaryakıt 

ihtiyacını “tek elden ve toplu alım”la karşılamak için ihale 

açtı. DMO’nun akaryakıt şirketlerine gönderdiği davetiye yazı-

sına göre yeni sistem uyarınca gerçekleştirilecek ihalede teklif-

ler, 20 Aralık Cuma günü alınacak. İhaleye, 60 ilde 225 ilçede 

“taşıt tanıma sistemi” bulunan dağıtım şirketleri katılabilecek. 

Kamu kurumlarının yıllık akaryakıt ihtiyacının 10 milyar liraya 

ulaştığı biliniyor. (20 Aralık 2019) 

- ABD merkezli Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Ensti-

tüsü (IEEFA) Türkiye’nin çatı tipi güneş enerjisi pazarının 

potansiyelini inceleyen bir rapor yayınladı. “Yeni Teşvikler 

Türkiye’nin Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sektörünü Aydınlatıyor” 

başlıklı rapordaki modelleme çalışmasına göre, dünyanın farklı 

ülkelerinden gerçekleştirilen başarılı örneklere benzer uygun 

politikalar Türkiye’deki 4 kilovat güce sahip konut tipi bir güneş 

enerjisi yatırımının geri ödeme süresini hali hazırda 11 yıl olan 

seviyeden 2020’de 7 yıla, 2030’da ise 2 yıla kadar indirebilir. 

Mevcut düzenlemelerin değişmediği ve yeni destekler uygulan-

madığı takdirde ise yalnızca sistem fiyatlarındaki gerilemelerin 

etkisi ile bu süreler 2025’de 7, 2030’da ise 4,5 yıla gerileyebile-

cek. Bununla birlikte bazı destek uygulamalarının devreye gir-

mesi halinde geri ödeme süreleri mevcut durumda 6,6 yıla, 

2030’da ise yalnızca 2 yıla düşebilir. (19 Aralık 2019) 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kurum-

sallaşma, kültür ve katılımcılık olmak üzere 3 temel bile-

şenden oluşan Türkiye’ye özgü Ar-Ge modeli geliştirmekte 

olduklarını söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derne-

ği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 

tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı”nın açılışın-

da konuşan Dönmez, Avrupa ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
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Örgütü (OECD) ülkelerinin enerji sektörlerindeki Ar-Ge model-

lerini incelediklerini belirterek, "Ar-Ge'de Türkiye'ye özgü bir 

model üzerinde çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yakında 

sizlerle de paylaşacağız." dedi. Geliştirmekte oldukları bu mo-

delin kurumsallaşma, kültür ve katılımcılık olmak üzere 3 temel 

bileşenden oluştuğunu kaydeden Dönmez, Ar-Ge süreçlerinde 

hiçbir bileşenin birbirinden bağımsız olmadığını belirtti. TBMM 

Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise, aynı Çalıştay 

kapsamında yaptığı konuşmada, Ar-Ge desteklerinin enerjide 

dışa bağımlılığı azaltmada çok önemli katkıları olduğunu söyle-

di.  (19 Aralık 2019) 

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan 

"Türkiye'de Düşük Karbonlu Enerjiye Geçişte Teşvik, Des-

tek ve Sübvansiyonlar" başlıklı raporun tanıtımı için top-

lantı düzenlendi. Rapora göre, 2018'de enerji sektörüne veri-

len 8 milyar doların üzerindeki desteklerin en büyük kısmını 3,8 

milyar dolarla elektrik üretimine yönelik destekler oluşturdu. Bu 

miktarın 3,2 milyar doları yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elektrik üretimine, 620 milyon doları fosil yakıtlardan elektrik 

üretimine ayrıldı. Aynı dönemde, son kullanıcılara yönelik des-

teklerin tutarı 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Petrol, doğal 

gaz, kömür arama ve üretim sektörlerine yönelik destekler 1 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, devlete ödenen özel 

enerji vergileri de yaklaşık 1 milyar dolar olarak belirtildi. (19 

Aralık 2019) 

- Doğal gaz dağıtımında 2 milyar liralık yatırım hedefleni-

yor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Ars-

lan, 3 yılda 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlamak 

üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını bildirdi. Ars-

lan, doğal gaz dağıtım sektörünün genişleme yatırımlarına de-

vam edeceğini belirterek şöyle konuştu: "2017-2019 yılı yatı-

rımlarıyla 220 yeni yerleşim yerinde 6,5 milyon vatandaşımıza 

doğal gaz arzı sağladık. Bu yıl itibarıyla 66 milyon vatandaşımı-

zın doğal gaz kullanım imkânı var. 2020-2022 döneminde ise 

yaklaşık 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı planlıyoruz. 

Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz yaklaşık 2 milyar liralık yatı-

rımla 2,3 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım imkanına 

kavuşmuş olacak." (18 Aralık 2019) 

- Konya Selçuklu Belediyesi 3,6 megavatlık güneş enerjisi 

santrali (GES) kuracak. 6,5 milyon lira değerindeki proje kap-

samında kurulacak tesiste fotovoltaik sistem ile güneş enerjisini 

elektrik enerjisine dönüştürülecek ve tesisin işletme süresi 25 

yıl olarak öngörülüyor. (18 Aralık 2019) 

- Çan-2 Termik Santrali “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” aldı. 

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Çan 

Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesindeki Çan-2 Termik Santrali, 

geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçerek 6 Aralık 2019 

itibarıyla 5 yıl geçerli olacak, Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ni 

aldı.  (17 Aralık 2019) 

- 2020 Gaz Yılı ile ilgili ilk talep toplama/yarışma 20 Aralık 

2019 günü elektronik ortamda yapılacak. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve 

Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

kapsamında 2020 Gaz Yılı hakkında aldığı kararla, Usul ve 

Esaslar’ın “Talep çağrısına ilişkin hususlar” başlıklı 6. maddesi-

nin birinci fıkrasında geçen “Kurul Kararı ile belirlenen ve ilgili 

kapasite ürünü/ürünleri hakkında uygulanacak yönteme ilişkin 

bilgileri ihtiva eden talep çağrısı, talep toplama gününden en az 

15 (on beş) gün önce Kurum internet sitesinde ilan edilir” hük-

mü, 2020 Gaz Yılı’nın ilk çeyreklik ve ilk aylık (A1) dönemlerine 

mahsus olmak üzere, uygulanmayacak. Kurum ayrıca talep 

toplamaya katılım bedelini, aylık bazda 15.000 TL olarak belir-

ledi. Talep toplama aşamasından yarışma aşamasına geçilme-

si halinde; talep toplama aşamasında miktar bildiriminde bulu-

nup, yarışma aşamasında, talep toplamada bildirdiği miktar için 

fiyat teklifinde bulunmayan lisans sahiplerinin her birim kapasi-

te için 1 TL teklif vermiş oldukları kabul edilecek ve bu doğrultu-

da işlem yapılacak. (17 Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piya-

sasında faaliyet gösterecek 15 adet lisans verdi. EPDK'nin 

konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 

elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 12 santral ve tesis için 

üretim lisansı, 3 şirkete ise tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 

2 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdiril-

di. Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete de madeni 

yağ lisansı verildi. (16 Aralık 2019) 

- Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan (AIIB) 300 milyon 

dolarlık kredi. AIIB, Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 

Hazine garantili 300 milyon dolar kredi verdiğini açıkladı. (16 

Aralık 2019) 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ İletim 

Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da (ŞİD), 

spot boru gazı ithalatıyla ilgili değişiklikler yaptı. Bu deği-

şiklikle Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönetiminin 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında iletim şebe-

kesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine ilişkin 

giriş noktaları hariç tutularak bir takvim yılı içerisinde, bir yıl ya 

da daha kısa süreli olmak üzere boru hattı vasıtasıyla yapıla-

cak spot doğal gaz ithalat faaliyeti çerçevesinde hak kazanılan 

kapasite miktarlarının rezervasyonlarının yapılabilmesi husus-

ları ŞİD içeriğine dahil edildi. Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve 

Uygulama Yönetiminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a 

uygun olarak, bir ithalat giriş noktasında spot boru gazı ithalatı 

için kapasite rezervasyonuna hak kazanan lisans sahipleri ilgili 

mevzuat hükümlerine riayet ederek iletim şirketine kapasite 

rezervasyonu için başvuruda bulunmakla yükümlü olacak. (16 

Aralık 2019) 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan plastik poşet-

lerin ücretli hale getirilmesi uygulamasının başladığı 1 

Ocak'tan sonraki 11 aylık dönemde plastik poşet kullanımı 

%77,27 azaldı. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bahsi 

geçen uygulama ile yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağ-

landı. Aylık yaklaşık 35 olan kişi başı poşet kullanım adedi 10'a 

kadar geriledi. (16 Aralık 2019) 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Bisik-

let Yolları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-

rürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre bisiklet yolları, ulaşım ihtiyacı-

nı güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla yerleşim yerlerini, 

ulaşım noktalarını, spor tesislerini ve yoğun olarak kullanılan 

kamu ve özel hizmet alanlarını birbirleriyle irtibatlandıran diğer 

ulaşım türleriyle entegre edilen bütünsel bir ağ şeklinde planla-
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nacak. Plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında 

ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer 

verilmesi zorunlu olacak. İmar planı bulunmayan yerlerde, bu 

yönetmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patika-

ları yapılabilecek. İmar planı bulunan yerlerde paylaşımlı bisik-

let yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak 

üzere uygulama imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu 

tesis edilemeyecek. Ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, 

bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zo-

runlu olacak. İmar planı revizyonlarında, yönetmelik hükümleri-

ne uygun olarak plan bütününde ayrılmış bisiklet yolları ve 

bisiklet park istasyonlarına yer verilecek. (13 Aralık 2019) 

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası’nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na dahil oldu. 

EBRD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açık-

lamalara göre, İzmir’de iki taraf arasında Buca Metrosu için 80 

milyon euro kredi ile Yeşil Şehirler Programı’na yönelik Eylem 

Planı hazırlanması için de 300 bin euroluk hibe anlaşması 

imzalandı. Bununla birlikte EBRD açıklamasında, kurum tara-

fından AECOM firmasına yaptırılan çalışmaya göre İzmir’in 

çevresel öncelikleri arasında toplu taşımacılıktan kaynaklanan 

emisyonların azaltılması, hava, su ve toprak kalitesinin iyileşti-

rilmesi ve yeşil alanlara erişimin korunması ve genişletilmesi 

yer aldığı bildirildi. Ayrıca artan sıcaklık, su kıtlığı, yükselen 

deniz seviyeleri, kıyı erozyonu ve depremler gibi iklim ve afet 

riskleri de şehir yönetimi tarafından ele alınması gereken ko-

nular arasında yer alıyor. (12 Aralık 2019) 

- Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB), Asya Altyapı 

Yatırım Bankası’ndan (AIIB) ile 15 yıl vadeli olarak 200 

milyon dolarlık kaynak sağladığını açıkladı. AIIB’nin internet 

sitesinde yayımlanan açıklamadaki bilgilere göre Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nın garantisinde olacak kaynak Türkiye çevre 

mevzuatı ile uyumlu enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

projeleri geliştiren yatırımcılara kullandırılacak. (12 Aralık 

2019) 

- Akenerji’nin Yapı ve Kredi Bankası’ndaki 854 milyon do-

lar tutarındaki kredisi yeniden yapılandırıldı. Akenerji, 2015 

yılı Eylül ayında Yapı ve Kredi Bankası ile ilk bir yılı ana para 

ödemesiz dönem olmak üzere 12 yıl vadeli 1,1 milyar dolar 

tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştı. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; Yapı ve Kredi Bankası ile Akenerji arasında ilk bir 

buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve dolar 

cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon dolar tutarın-

daki kredinin yeniden yapılandırılması için yeni bir kredi söz-

leşmesi imzalandı. (11 Aralık 2019) 

- Japon Hamax ile Ateş Çelik ortaklığında kurulan Hamax 

Europe, İzmir'de rüzgâr enerjisi ekipmanı üretecek. Hamax 

Europe, yaklaşık 1 milyon dolar yatırım ile İzmir'de rüzgâr tür-

binleri için civata ve somun üretecek. Gelecek ay faaliyete 

geçecek firma, üretime ise Nisan ayında başlayacak. (11 Ara-

lık 2019) 

- Akkuyu Nükleer A.Ş. ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı 

anlaşması imzalandı. Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açık-

lamaya göre, anlaşma kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Sant-

rali'nin (NGS) sisteme bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek geri-

lim hattına sahip elektrik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin 

kapsamlı çalışmalara başlanacak. Söz konusu anlaşmayla, 

Akkuyu NGS, Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo 

merkezi üzerinden bütünleşecek ve santral tarafından üretile-

cek elektrik enerjisi, iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine 

iletilecek. Akkuyu NGS'nin bağlantısı için gereken tüm hatların 

inşaat ve bakımı TEİAŞ tarafından yapılacak. (10 Aralık 2019) 

- Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-

dürlüğü tarafından yayınlanan yönetmelik ile su kaynaklarının 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruh-

satlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşünün alınmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ya-

pılacak su tahsislerine ilişkin usul ve esasları belirleniyor. (10 

Aralık 2019) 

- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendir-

me Kurulu kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

Resmî Gazete’de yayınlandı. Genelgeye göre kurula Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Başkanlık ya-

pacak ve kurul yılda en azından bir kere toplanacak. Kurulun 

kuruluş amacı ise kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde 

hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının 

ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nez-

dinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği 

stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazır-

lanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak 

üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçim-

de uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçla-

rının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi 

oluşturuyor. (9 Aralık 2019) 

- Türkiye’de 24 belediye, yenilenebilir enerji ve ekolojik 

tarım uygulamalarına ağırlık verme taahhüdünde bulundu. 

İspanya’nın başkenti Madrid’de devam eden İklim Zirvesi sıra-

sında belediyelerin Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 

1,5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalarda bulu-

nacaklarını taahhüt ettikleri açıklandı. (9 Aralık 2019) 

- Kamu binalarında 2,4 milyar TL’lik enerji tasarrufu yapıl-

ması planlanıyor. Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzen-

lenen “İstişare Toplantısı”nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanı Fatih Dönmez, kamunun enerji verimliliği konusun-

da topluma örnek olacağını söyledi. Bakan Dönmez, 

“Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız 

çalışmalar sonucu %40’a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji 

tasarruf potansiyeli söz konusu. Bu potansiyelin gerçekleşmesi 

için Enerji Performans Sözleşmeleri’ni kullanıma sunacağız, 

böylece kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar 

karşılayacak.” dedi.  (9 Aralık 2019) 
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- Lisanssız üretim tesislerini devralacak tüzel kişilere ya-

bancı para cinsinden borçlanma imkânı tanındı. TCMB 

Sermaye Hareketleri Genelgesi kapsamında yapılan değişiklik 

ile lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda, hisse-

leri devralan kişilere, söz konusu üretim tesislerini ve kredi 

bakiyelerini devralmak şartıyla, devir işlemleri sonrasında, bu 

fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkün hale 

getirildi. (6 Aralık 2019) 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 yılının Ekim ayında 

çeşitli sektörlerde toplam 637 projenin yatırım teşvik bel-

gesi almaya hak kazandığını duyurdu. 8 enerji yatırımına 

teşvik belgesi, 67 enerji projesinin belgesine ise vize verildi. 

Madencilikte de 12 proje teşvik belgesi aldı. Ekim 2019’da 

yatırım teşvik belgesi alan projelerin toplam yatırım tutarı ise 

10,4 milyar TL oldu. Enerji sektöründe ise teşvik belgesi veri-

len projeler arasında yatırım tutarı en yüksek olan proje, 320 

milyon TL ile Akmercan Muğla Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’nin Muğla’da gerçekleştireceği, 50 kişilik yeni istih-

dam yaratacak olan, komple yeni yatırım nitelikli, doğal gaz 

dağıtım projesi oldu. (5 Aralık 2019) 

- Kalyon’un güneş paneli projesinin teşvik belgesi iptal 

edildi. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin Ankara’da 

kurmayı planladığı 500 megavat/yıl kapasiteli fotovoltaik güneş 

paneli üretim projesi için verilen yatırım teşvik belgesi iptal 

edildi. Teşvik belgesi, Kalyon A.Ş.’nin projedeki Hanwha hisse-

lerinin tümünü devralması nedeniyle iptal edildi. (5 Aralık 

2019) 

- Türkiye Ek-1 listesinden çıkma talebini dondurdu. Türki-

ye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. 

Taraflar Konferansı (COP25) açılış gündeminde yer alan Ek-1 

listesinden çıkma talebini geri çektiğini açıkladı. Açıklama 

COP25 zirvesinin açılış toplantısında Türkiye adına konuşan 

İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Şube Müdürü 

Vekili Ayşin Turpancı tarafından yapıldı. Turpancı, Türkiye’nin 

talebini COP26’da yenileneceğini ifade etti. (4 Aralık 2019) 

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin Atık 

Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri'ni açıkladı. 

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl düzenli depolama tesislerinde 

56 milyon ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 

48 milyon ton atık dönüştürüldü. 2018 yılında 166 atık bertaraf 

ve 2.057 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 2.223 tesisin 

faaliyet gösterdiği tespit edildi. Toplam kapasitesi 799 milyon 

metreküp olarak belirlenen 159 düzenli depolama tesisinde 17 

milyon tonu tehlikeli olmak üzere, 56 milyon ton atık bertaraf 

edildi. (3 Aralık 2019) 

- Zorlu Enerji, enerji dağıtım şirketi kurdu. 500.000 TL ser-

maye ile kurulan “Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim 

Şirketi” ünvanlı şirket, elektrik enerjisi ve kapasitesinin ticareti, 

toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı faali-

yetlerinde bulunacak. (3 Aralık 2019) 

 

 

 

 

 

Yurt Dışından Haberler 

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) kömür talebinin artacağı-

nı öngörüyor. Yayınladığı 2019 yılı “Kömür Raporu”na göre, 

kömürün küresel elektrik üretimindeki payı 2018’de de yükseldi 

ve %38’lik seviyeye ulaştı. Kömür raporundaki diğer verilere 

göre artan talep geçtiğimiz yıl küresel kömür talebinin %1,1, 

küresel kömür ticaretinin %4, kömür üretiminin %3 oranında 

artış göstermesini sağladı. Ortalama kömür fiyatı ise 2016 

yılına göre %60 oranında artış gösterdi. IEA 2019 yılında farklı 

nedenlerle kömürün küresel elektrik üretimindeki payının bir 

miktar azalacağını, bununla birlikte 2020-2024 döneminde 

sabit bir büyüme göstereceğini öngörüyor. (18 Aralık 2019) 

- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25) 

kısmi bir anlaşma ile son erdi. Zirvede mevcut iklim eylemle-

ri ile Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için gerekli olan 

emisyon azaltımı arasındaki büyük farkın kapatılması gereklili-

ğine ve 2020 yılında, tüm tarafların mümkün olan en yüksek 

azaltım ve adaptasyon hedeflerini ortaya koymalarının aciliye-

tine vurgu yapıldı. Paris anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için 

çok az ülke güncellenmiş planlarla toplantıya katılırken, Avru-

pa Birliği sonunda 2050 sonuna kadar sıfır karbon hedefi için 

anlaşmaya vardı. Bu yılın görüşmelerinde gündeme gelen 

konu küresel karbon piyasalarıydı. Taraflar bu konuda anlaş-

maya varmak için belirlenen son tarihi geçse de bir karar ver-

medi. Karbon piyasaları hakkında görüşmeler gelecek yıla 

kaldı. (17 Aralık 2019) 

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) global kömür talebinin 

2024'e kadar 5,62 milyar tona ulaşacağını öngördü. IEA, 

COP25 zirvesine sunduğu raporda global kömür talebinin 

2024 yılına kadar istikrarlı şekilde artmaya devam edeceğini 

öngördüğünü bildirdi. IEA, Asya'da artan kömür talebinin ABD 

ve Avrupa'nın zayıflayan talebini telafi edeceğini öngördü. Kö-

mürün global enerji piyasalarındaki en büyük yakıt olmaya 

devam ettiğine işaret eden IEA, kömür tüketiminin bugün itiba-

riyle 2000 yılına göre %65 daha fazla olduğuna işaret etti. Hin-

distan'ın talebinin güçlü şekilde artmaya devam edeceğini ön-

gören IEA, Hindistan'ın talebinin yıllık %4,2 artışla 2024'te 748 

milyon tona çıkacağını tahmin etti. (17 Aralık 2019) 

- Almanya 2021 yılından itibaren uygulanacak karbon fiya-

tını artırma konusunda uzlaştı. Bu kapsamda uygulanacak 

başlangıç karbon fiyatı 2021 için 10 eurodan 25 euroya yüksel-

tildi. Bununla birlikte fiyatlar 2022’de 30, 2023’de 35, 2024’de 

45 ve 2025’te 55 euro seviyesine yükselecek. Mekanizmadan 

sağlanan gelir ise yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için 

kullanılacak ve tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılan katkı 

payları azaltmak ve bu katkılarla yenilenebilir enerji yatırımları-

nı desteklemek için oluşturulan fondaki açığın kapatılması için 

kullanılacak. (17 Aralık 2019) 
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- Goldman Sachs 10 yıllık dönemde iklim ve kalkınma için 

750 milyar dolarlık finansman ve hizmet sunmayı hedefle-

diğini açıkladı. Firma aynı zamanda gelişmiş ülkelerde yeni 

kömürlü termik santral yatırımlarını doğrudan finanse etmeye-

ceğini, diğer ülkelerdekilerde ise karbon yakalama veya emis-

yon azaltım teknolojilerinin bulunmasını arayacak. Goldman 

Sachs, ayrıca yeni kömür madeni yatırımlarını desteklemeye-

cek, mevcut desteklediği madenlerin gelecekteki finansman 

ihtiyaçlarında ise emisyon azaltım ve yatırım çeşitlendirme 

çabaları ana unsur olacağını belirtti. (17 Aralık 2019) 

- Avrupa Birliği’nden (AB) 100 milyar euroluk iklim paketi 

açıklandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 

‘Avrupalı Yeşil Anlaşma’ adını verdiği iklim değişikliğiyle müca-

dele paketini açıkladı. Von der Leyen, AB’de 2050 yılına kadar 

karbon emisyonunun mümkün olduğunca azaltılması amacıyla 

100 milyar euroluk fon ayırmayı planlıyor. Von der Leyen, AB 

Komisyonu’nun 100 milyar euroyu fosil yakıt kullanımını azalt-

mayı hedefleyen yatırımlar için tahsis edeceğini kaydetti ve bu 

paketin Avrupa’nın yeni büyüme stratejisi olduğunu belirtti. 

Anlaşma, AB’nin 2050 yılına kadar enerji tedariki, sanayi, ula-

şım ve tarım gibi alanlarda hayata geçirilecek programlarla 

mümkün olduğunca iklim dostu bir hale gelmesini hedefliyor. 

Hedef Avrupa’yı 2050 yılında iklim nötr bir kıta haline getirmek. 

(13 Aralık 2019) 

- ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla iliş-

kin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın 

"Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 

2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60,50 

dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı-

nın da 55 dolar olacağı öngörülüyor. Kasım raporunda gelecek 

yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, 

WTI tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 54,50 dolar 

olacağı tahmin edilmişti. EIA'nın bu ayki raporunda, Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol 

üreticisi ülkelerin ham petrol üretimlerini 2020'nin ilk çeyreğin-

de günlük 500 bin varil azaltma kararının, fiyatların yükselme-

sinde etkili olacağı belirtildi. Gelecek yıla ilişkin ham petrol 

üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekil-

di. (12 Aralık 2019) 

- Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa Yeşil Düzen progra-

mını duyurdu. Programdaki 50 maddelik eylem planı ile Avru-

pa Birliği’nin sera gazı emisyonlarının 2030 yılında 1990’a 

göre %50-55 oranında düşürülmesi, 2050 yılında ise birliğin 

karbon nötr hale gelmesini aynı zamanda kıtadaki istihdam 

artışına ve inovasyonun gelişmesine de katkı sunmak hedefle-

niyor. Eylem planlarının ilk sırasında ise 2020 yılı Mart ayında, 

2050 için karbon nötr olma hedefini bağlayıcı hale getiren Av-

rupa İklim Yasası‘nı önermek yer alıyor. (12 Aralık 2019) 

- Reuters haberine göre Suudi Arabistan hükümeti ham 

petrol üretimini gönüllü olarak 400 bin varil daha azaltaca-

ğını belirtti. Viyana’da yapılan toplantıda Suudi Arabistan 

liderliğindeki 14 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye-

si ve Rusya önderliğindeki 10 OPEC dışı petrol üreticisi ülke 

toplam ham petrol üretimlerini günlük 500 bin varil daha azalt-

ma kararı almıştı. Söz konusu kesintiye, Suudi Arabistan hükü-

meti kendi üretimini günlük 167 bin varil ve Rusya hükümeti 

ise günlük 70 bin varil azaltarak destek olacaklarını belirtmişti. 

Suudi Arabistan hükümetinin açıkladığı 400 bin varillik kesinti 

sonrasında toplam kesintinin günlük 2,1 milyon varil olması 

bekleniyor. (10 Aralık 2019) 

 

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı 

bazı petrol üreticisi ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin 

varil daha azaltma kararı aldı. OPEC+ olarak adlandırılan 

petrol üreticisi ülkeler, 7. Bakanlar Toplantısı’nı Avusturya'nın 

başkenti Viyana'da gerçekleştirirken, hali hazırda devam eden 

günlük 1 milyon 200 bin varil düzeyindeki petrol arzı kesintileri-

ni günde 500 bin varil artırmak konusunda anlaştı. OPEC+’nın 

yapacağı 500 bin varil/günlük ek üretim kesintisinin üçte ikisini 

OPEC üyeleri karşılayacak ve kesinti Mart 2020'nin sonuna 

kadar uygulanacak. (9 Aralık 2019) 

- Avrupa Birliği (AB), havayı daha fazla kirleten enerji 

ürünlerine vergilerin artırılmasını öngören bir vergi refor-

mu üzerinde anlaştı. AB maliye bakanları Brüksel'de yaptıkla-

rı toplantıda hava ve deniz taşımacılığı için vergi muafiyetlerini 

sona erdirebilecek bir adım olan enerji vergilendirme sistemi 

reformuna destek verdiler. 28 AB üyesi ülkelerin maliye bakan-

larının vardıkları anlaşma, iddialı iklim değişikliği hedeflerinin 

yakalanması için AB'nin enerji vergi sisteminin güncellenmesi 

yolundaki bir girişim oldu. Havayı daha fazla kirleten enerji 

ürünlerine vergilerin artırılmasını öngören reform, iklim değişik-

liği ile mücadeleye daha etkin şekilde katkı verecek. (9 Aralık 

2019) 

- Saudi Aramco’nun halka arzı gerçekleşti. Saudi 

Aramco’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin toplam 3 milyar 

hissesinden oluşan %1,5’lik kısmının arz edildiği bildirildi. Yatı-

rımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 

Suudi riyali (8,53 dolar) teklif alındığının kaydedildiği açıklama-

da, bu sonuçla şirketin 25,59 milyar dolar gelir elde ettiği belir-

tildi. Piyasa değeri 1,7 trilyon dolar olan Saudi Aramco, dünya-

nın en değerli şirketi oldu. (6 Aralık 2019) 

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 177. Ola-

ğan Toplantısı'nın ilk gününde bir karar çıkmadı. Suudi 

Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, toplantı 

sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "OPEC dışındaki 

meslektaşlarımızla görüşmeden önce bir anlaşma olduğunu 

söyleyemeyiz." dedi. New York Times haberine göre OPEC 

üyesi ülkelerin çoğunluğu ve Rusya 2020 yılı Mart ayına kadar 

yıllık 500 bin varil daha üretim kısıntısına gitme konusunda 

anlaştı. (6 Aralık 2019) 

- IEA Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu Türkiye Lansmanı 

toplantısı yapıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan IEA 

Kıdemli Analisti Heymi Bahar, önümüzdeki beş yıl içinde dağı-

tık güneş enerjisi uygulamalarının elektrik üretimindeki payını 

arttırarak döneme damgasını vuracağını belirterek, “5 yılda 

dünya elektrik kapasitesine ABD'nin kurulu gücü kadar yani 

1.200 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kapasitesi ekle-

necek. Bu kapasitenin %60'ını tek başına güneş enerjisi oluş-

turacak.” dedi. (5 Aralık 2019) 

- Çin’in 'yapay güneş'i 2020’de elektrik üretmeye başlaya-

cak. Çin’in geliştirdiği ve ‘yapay güneş’ olarak adlandırılan 

füzyon projesi tamamlandı. HL-2M adlı füzyon cihazı elektrik 

üretimine önümüzdeki yıl başlayacak. (3 Aralık 2019) 

- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa 

bağlantısı gerçekleştirildi. TANAP’ın bağlandığı Trans-

Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) ilk test gazı basıldı. TANAP’a 

başarıyla bağlanan TAP projesi ile Hazar Denizi’nden çıkartı-

lan doğal gaz Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üze-

rinden İtalya'ya taşınacak. (2 Aralık 2019) 
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyet-

leri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu do-

kümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus de-

ğildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan 

bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uy-

gunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış 

olabilir.  

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, 

burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir po-

zisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir 

veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara da-

nışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde 

bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları 

bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üze-

re önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatı-

rımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin 

yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir 

etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavu-

zu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya 

açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu 

rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum 

ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yö-

nelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Ban-

kası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıy-

metleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilir-

ler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir 

yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu ra-

pordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara 

yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumlu-

luk kabul etmez. 
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