
   

TSKB Ekonomik Araştırmalar 

28,9         

TWh 

Temmuz Üretimi 

%20,6  

2020 yılı Temmuz ayında elektrik 

üretimi bir önceki aya göre %20,6 

ve önceki yılın aynı ayına göre    

%0,3 artış gösterdi.  

Haberin detayı için tıklayın. 

296,36          

TL/MWh 

Ortalama PTF 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 Temmuz 2020 tarihli “Dağıtım Lisan-

sı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin 

Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” kapsamında “Yeşil Enerji 

Bedeli”ni kilovatsaat başına 69,9749 kuruş olarak belirledi. Yenilenebilir enerji kay-

naklarından üretilen elektrik tarifesi olarak adlandırılan “Yeşil Elektrik Tarifesi” uygula-

ması 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yeşil Elektrik Tarifesi (YETA) saye-

sinde vatandaşlarımız, davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yük-

selecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenile-

nebilir enerji ve YETA’ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak." dedi.  

YETA’ya geçiş talebi ilgili tedarik şirketine yazılı bir şekilde yapılabilecek. Aboneler, 

YETA’ya bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere geçiş talebinde bulunabilecek. YE-

TA kullanan ev ve iş yerlerine sertifika verilecek ve YETA abonelerinin faturalarına 

özel bir işaret konulacak. 

Bununla birlikte “Yeşil Elektrik Tarifesi” kapsamında Dengeleme ve Uzlaştırma ile 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetmeliklerin-

de yapılan değişiklikler 28 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikli-

ğe göre, her iki yönetmeliğe yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 

belirlenen tarife tanımları eklenmiş oldu. 

 

Temmuz 2020 #26 

Can Hakyemez   hakyemezc@tskb.com.tr 

“Yeşil Elektrik Tarifesi” Resmi Gazete’de 

yayımlandı 

Aylık 

Enerji Bülteni 

06 Ağustos 2020 

%1,7  

2020 yılı Temmuz ayında PTF bir 

önceki aya göre %1,7 artış göste-

rirken önceki yılın aynı ayına göre 

%2,7’lik gerileme kaydetti.  

Haberin detayı için tıklayın. 

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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Kurulu Güç Analizi 

2019 yılı sonunda 91.267 megavat (MW) seviyesine ulaşmış olan 

Türkiye toplam kurulu gücü, 2020 yılı Temmuz ayında 92.105 MW 

oldu. Temmuz ayında toplam 4,6 MW kurulu güce sahip hidroelektrik 

santrali devreye girdi. Temmuz ayında doğal gaz santrallerinin toplam 

kurulu gücünde 17,6 MW’lık bir artış gerçekleşirken rüzgâr enerjisi 

santrallerinin toplam kurulu gücünde 11,1 MW’lık bir gerileme kayde-

dildi.  

 

Haziran ayında üretilen elektriğin %55’ini sağlayan termik santraller, 

Temmuz ayında toplam elektriğin %57,5’ini üretti. 2,5 yüzde puanlık 

bu artışta hidroelektrik santrallerden üretilen elektrikte izlenen gerileme 

ve talebin artması nedeniyle yenilenebilir santrallerden üretilen elektri-

ğin payında izlenen gerilemenin etkili olduğu izlenmekte.  

 

Haziran ayında %27,9’luk bir paya sahip olan hidroelektrik santralleri, 

Temmuz ayı içerisinde aylık bazda toplam üretilen elektriğin                

%23,8’ini sağladı. Bir diğer nokta ise 2019 yılı genelinde elektrik üreti-

minde ortalama %44,5’lik bir paya sahip olan yenilenebilir enerji sant-

rallerinin, 2020 yılı Temmuz ayında, 2019 yılının aynı döneminin 1,1 

yüzde puan üstünde, %42,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, 

rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretimin %9,1’ine katkıda bulundu. 

Termik 

%50,2 

Jeotermal 

%1,6 

Güneş 

%6,7 

Biyokütle 

%1,3 
Hidroelektrik 

%31,6 

Rüzgâr 

%8,5 

Temmuz 2020 Kurulu Güç Dağılımı 

Elektrik Üretimi Analizi 

Temmuz ayında devrede olan santrallerin %49,8’sini yenilenebilir kay-

naklardan elektrik üreten santraller oluşturdu. Böylece yenilenebilir 

kaynakların oranı %49 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdü. Hidroe-

lektrik santraller, Türkiye toplam elektrik kurulu gücünün %31,6’sını 

temsil ederken rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin toplam payları   

%15,2 seviyesinde gerçekleşti.  

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

2020 yılı Haziran ayında yaklaşık 24 teravatsaat (TWh) olan Türkiye 

toplam elektrik üretimi, Temmuz ayında 28,9 TWh olarak gerçekleşti. 

2020 yılı Haziran ayında gerçekleşen ortalama günlük elektrik üretimi 

ile karşılaştırıldığında Temmuz ayında gerçekleşen ortalama günlük 

elektrik üretiminde %20,6’lık bir artış gözlendi. Geçen yılın aynı ayı ile 

karşılaştırıldığında ise 2020 yılı Temmuz ayında elektrik üretimi %0,3 

oranında arttı. 

*Temmuz ayı lisanssız güneş santralleri üretim verileri EPİAŞ Şeffaflık Platfor-

munda açıklanmadığından Temmuz ayı lisanssız güneş enerjisi santralleri top-

lam üretimi Haziran ayının toplamı ile aynı kabul edilmektedir.  

Kaynak: TEİAŞ, EPİAŞ Şeffaflık Platformu, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

92.097 MW 
2020 Haziran 

91.267 MW 

2019 Aralık 

92.105 MW 
2020 Temmuz 

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 
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Elektrik Fiyat Analizi 

Temmuz ayı içerisinde günlük ortalama piyasa takas fiyatı (PTF) ve 

sistem marjinal fiyatı (SMF) 185 TL/MWh ve 375 TL/MWh aralığında 

gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayı PTF ortalaması 296,36 TL/MWh 

iken aynı dönemde SMF ortalaması 299,34 TL/MWh oldu. En düşük 

ortalama PTF değeri 257,53 TL/MWh ile 5 Temmuz Pazar günü olur-

ken en düşük ortalama SMF değeri 188,86 TL/MWh ile 9 Temmuz 

Perşembe günü ortaya çıktı.  

 

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

ken, 2019 yılı ortalaması 45,98 dolar/MWh oldu. 2020 yılı ilk yarı PTF 

ortalaması 40 dolar/MWh olarak gerçekleşirken Temmuz ayında orta-

lama PTF 43,26 dolar/MWh oldu ve 2020 yılındaki düşüş eğiliminin 

net bir şekilde durduğu görüldü. Haziran ayı ile karşılaştırıldığında 

Temmuz ayı içerisinde PTF fiyatları dolar bazında yaklaşık %1,1 de-

ğer kazandı.  
 

2019 yılında ortalama 64,36 dolar seviyesinde gerçekleşen Brent 

petrol varil fiyatı, Temmuz ayında 43,25 dolar oldu ve COVID-19 ön-

cesi fiyatlara yaklaşmaya devam etti. Temmuz ayında Brent petrol 

varil fiyatı bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %7,4 seviyesinde artar-

ken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32,3 aşağıda. 2020 Hazi-

ran ayı ortalaması 1,63 dolar/mBTU olan Henry Hub doğal gaz fiyatı-

nın %8,1 artarak Temmuz ayında ortalama 1,76 dolar/mBTU olduğu 

gözlemlendi. 

Haziran ayı PTF ortalaması ile karşılaştırıldığında Temmuz ayı PTF 

ortalamasının %1,7 daha yüksek olduğu izlenmekte. Bahsi geçen 

artışta elektrik talebindeki artış ile elektrik tüketimindeki yenilenebilir 

santrallerin toplam üretim içindeki payının gerilemesinin etkili olduğu 

düşünülmekte.  

 

Temmuz ayı için günlük PTF analizi yapıldığında pik saatler ortalaması 

(08.00-20.00 aralığı) günlük ortalama değerden %2,8 oranında daha 

yüksek gerçekleşti ve 304,75 TL/MWh oldu. En yüksek pik saatler 

ortalaması olan 331,05 TL/MWh, 27 Temmuz Pazartesi günü karşımı-

za çıktı. En düşük pik saatler ortalaması olan 229,28 TL/MWh ise 5 

Temmuz Pazar günü kaydedildi.  

 

Aynı dönemde pik dışı saatler ortalaması (20.00-08.00 aralığı) 287,97 

TL/MWh oldu. En yüksek pik dışı saatler ortalaması 311,78 TL/MWh 

ile 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşirken en düşük pik dışı saatler 

ortalaması 259,19 TL/MWh ile 11 Temmuz Cumartesi günü kaydedildi.  

 
2020 yılı Temmuz ayında lisanslı santrallerin ortalama günlük elektrik 

üretim miktarı 877.695 megavatsaat (MWh) olarak gerçekleşti. Tem-

muz ayı içerisinde lisanslı santrallerden gerçekleşen en yüksek üretim 

28 Temmuz Salı günü 948.706 MWh olarak kaydedilirken aynı dönem-

de en düşük üretim 669.736 MWh ile 31 Temmuz Cuma günü oldu.  

 

Temmuz ayı içerisinde ortalama günlük elektrik tüketimi 878.744 MWh 

olarak gerçekleşti. Yılın yedinci ayında en yüksek tüketim 948.337 

MWh ile 28 Temmuz Salı günü olurken en düşük elektrik tüketimi 

661.681 MWh ile 31 Temmuz Cuma günü kaydedildi. 

Kaynak: TEİAŞ, EPİAŞ Şeffaflık Platformu, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, TCMB, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), TSKB Ekonomik Araştırmalar  
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Sektör Haberleri 

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2020 yılı Haziran ayı 

kapasite mekanizması ödeme tutarlarını açıkladı. Haziran 

ayında toplam 36 elektrik santraline 236 milyon TL ödeme ya-

pılması kararlaştırıldı. En yüksek ödeme 15 milyon TL ile Soma 

Termik Santrali’ne yapılacak. (30 Temmuz 2020) 

- Avrupa Yatırım Bankası, Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

A.Ş.'ye (BOTAŞ) 270 milyon dolar kredi verdi. Habertürk 

Gazetesi’nde yayınlanan habere göre, Avrupa Yatırım Bankası 

tarafından BOTAŞ’a verilen kredi Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi için kullanılacak. Söz konusu kredi, 5 yıl ana-

para ödemesiz toplamda 18 yıl vadeli olacak. (29 Temmuz 

2020) 

- Hibrit santraller ile ilgili elektrik Piyasası Lisans Yönetme-

liği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Değişikliğe göre, jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde 

hibrit santral kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına 

bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, 

tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilir. Ayrıca, 

01 Ocak 2021 tarihinden önce hibrit santrallerde ana kaynağa 

dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan yardımcı 

kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü 

yapılmaz. (28 Temmuz 2020) 

- Jeotermal tesislere hava kirliliği ölçüm cihazı zorunluluğu 

geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açık-

lamada, "Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirlili-

ğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçeve-

sinde takma zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı. (27 

Temmuz 2020) 

- Türkiye’den geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol mik-

tarı Haziran'da yıllık %8,9 oranında azaldı. BOTAŞ tarafın-

dan açıklanan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru 

hattıyla taşınan ham petrol miktarı 2020 yılı Haziran ayında 

geçen yılın aynı ayına göre %8,9 düşüşle 36 milyon 947 bin 

varil oldu. (23 Temmuz 2020) 

- Rekabet Kurulu, SOCAR ve BP’nin ortaklaşa kurmayı 

planladıkları petrokimya şirketine izin verdi. Rekabet Kuru-

mundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kurulacak, petro-

kimya sektöründe faaliyet gösterecek ve nihai olarak SOCAR 

ve BP tarafından kontrol edilecek bir ortak girişim kurulması 

işlemine izin verildi. (22 Temmuz 2020) 

- Türkiye ısınmada hidrojen kullanımını planlıyor. Habertürk 

Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, doğal gaz dağıtım şir-

ketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin 

alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi için 

EPDK tarafından desteklenen bir Ar-Ge projesi geliştirdi. 2021 

yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, dağıtım 

şebekesine verilen doğal gazın %6'sının hidrojenden karşılan-

ması planlanıyor. (22 Temmuz 2020)  

- Yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesis devre-

ye alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

bor madeninden rafine bor üretimi sırasında çıkan sıvı atığın 

içerisindeki lityumu geri kazanmak üzerine bir teknoloji geliştiril-

diğini ve Temmuz ayı içerisinde yıllık 10 milyon ton lityum üre-

tim kapasitesine sahip tesisin montajına başlanılacağını belirtti. 

2020 yılı sonunda üretime geçilmesi hedefleniyor. (20 Temmuz 

2020) 

- Rekabet Kurumu'ndan Kalyon-Türkerler'e devir izni veril-

di. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalyon 

Yurt İçinden Haberler 
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Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik 

Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin, Kalyon Türkerler 

Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduk-

ları payların bir kısmının Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.’ye; bir 

kısmının ise Efa Group Enerji Üretim Danışmanlık ve Sanayi 

Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verildi. (20 Temmuz 

2020) 

- Yenilenebilir enerjiye Haziran ayında 3,9 milyar liralık des-

tek sağlandı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerin-

den yapılan derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki santrallere 

Haziran ayında toplam 3 milyar 888 milyon 886 bin 619 lira 

ödeme yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 52 milyon 4 bin 872 liralık 

bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi. 

(20 Temmuz 2020) 

- Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) kamu kurumları bünyesindeki 

serbest tüketicilere ve görevli tedarik şirketlerine toptan 

satış fiyatı üzerinden ihalesiz elektrik satabilecek. EÜAŞ 

Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Değişikliğe göre, iletim sistemi kayıpları için TEİAŞ’a da ikili 

anlaşmalar ile elektrik enerjisi satışı yapılabilecek. Değişiklik 

uyarınca EÜAŞ, fiyat ve miktar dışında kapasite için de ilgili 

satış dönemine ilişkin piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler 

düzenleyebilecek. EÜAŞ, Yönetim Kurulunca belirlenecek mik-

tarda kapasite satışı için TEİAŞ’ın açacağı kapasite ihalelerine 

de katılabilecek. (14 Temmuz 2020) 

- Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Atık Motor Yağlarının 

Yönetimi Projesi 2019 Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Rapor-

da yer alan verilere göre, 2019 yılında yetkili kuruluş olarak 

PETDER tarafından toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı, 

2019 yılında 20.946 ton olarak gerçekleşti. Bu miktar 20,8 mil-

yar metreküp suyu kirletecek büyüklükte. (14 Temmuz 2020) 

- Steag, Süloğlu Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni (RES) satışa 

çıkardı. Habertürk’ün haberine göre, Alman şirket Trakya’da 

bulunan 66 megavat (20 X 3,3 MW) gücünde, yılda 222 milyon 

kilovatsaat elektrik üreten rüzgâr santralını satışa çıkardı. 

Steag, İskenderun’da bulunan 1.320 MW kurulu güçteki İsken 

Sugözü Termik Santrali’nin %51 hissesine sahip. (14 Temmuz 

2020) 

- EPDK, Haziran ayında 13 lisans kararı aldı. Resmi Gaze-

te’de yayımlanan karara göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönet-

meliği doğrultusunda 8 adet yeni üretim lisansı ve 2 adet yeni 

Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi. Haziran ayında 

bir üretim lisansı ve iki adet tedarik lisansı da sona erdirildi. (13 

Temmuz 2020) 

- Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Karapı-

nar Güneş Enerjisi Santrali’nin Ağustos ayında açılması 

planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi santrali ve fabrikanın 

toplam yatırım tutarının 1,4 milyar dolar olduğunu belirtirken, 

fabrikanın yılda 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine 

sahip olacağını ifade etti. Güneş Enerji Santrali'nde üretilecek 

elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar kat-

kı sağlanacağını belirten Dönmez, santralin faaliyete geçtiğin-

de, Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisi payının da 

%20 artacağını kaydetti. (10 Temmuz 2020) 

- TÜPRAŞ 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 

Rapora göre, 2019 yılında toplam 43,5 milyon TL tutarında Ar-

Ge yatırımı gerçekleştirilirken, 268 milyon TL tutarında çevre 

yönetimi ve yatırım harcaması yaptı. Rafinerilerde su tüketimini 

azaltan, proseslerde atık suyun yeniden kullanıldığı uygulama-

larla, su ihtiyacının geri kazanımdan karşılama oranı %41 ola-

rak gerçekleştiği belirtilirken, işlenen ham petrol başına su tü-

ketiminin de 0,6 m3/tona düşürüldüğü ifade edildi. (9 Temmuz 

2020) 

- EPDK, denetim çalışmalarında tespit edilen aykırılıklar 

nedeniyle 4 bayi ve bir dağıtıcı şirket olmak üzere, toplam 

5 şirkete çeşitli tutarlarda para cezaları verdi. Aykırılık tespiti 

yapılan şirketlere kesilen toplam idari para cezası tutarı 2,6 

milyon TL oldu. (9 Temmuz 2020) 

- İzmir’e sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi kurulması 

yönünde başvuru yapıldı. Habertürk’ün haberine göre ENKA, 

İzmir Aliağa’da yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi (FSRU) 

kurmak için EPDK’ya başvuru yaptı. EPDK tarafından yapılan 

duyuruya göre, LNG tesisi başvurusu yapıldığı belirtilerek, “17 

Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar duyuruya konu 

yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğal Gaz Piya-

sası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvu-

rusunda bulunması gerekmektedir. Bu tarih sonrasında yapıla-

cak başvurular dikkate alınmayacaktır.” denildi. (8 Temmuz 

2020) 

- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 

endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin 

kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirliği amaçlayan proje-

si Coralis ile AB'den destek aldı. İMMİB Koordinatör Başkanı 

Tahsin Öztiryaki, dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan 

"Ufuk 2020" programı kapsamında yapılan başvurulardan 11 

Türk kuruluşun yer aldığı sekiz projenin Avrupa Birliği tarafın-

dan 4,4 milyon euro tutarında destek aldığını ve Coralis’in de 

bu başarılı projeler arasında yer aldığını duyurdu. Öztiryaki, 

gelecek 4 yıl süresince AB ve Avrupa Komisyonu tarafından 

sağlanacak destekle endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayıl-

ması ve bu alandaki engellerin aşılması üzerine çalışmaların 

yürütüleceğini aktardı. (8 Temmuz 2020) 

- Akıncı Hidroelektrik Santrali (HES) devreye girdi. 99 me-

gavat (MW) kurulu güce sahip olan Akıncı HES’in devreye giriş 

töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez, her yıl ortalama %6'nın üzerinde kurulu güç 

artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alındığını işaret 

ederken, "2002'de 11 bin MW olan hidrolik kurulu gücümüz, 

Mayıs 2020 sonu itibarıyla 29 bin MW'ı aştı. Bir başka deyişle, 

ülkemizin bugünkü hidrolik kurulu gücü, 2002 yılındaki toplam 

kurulu gücümüze neredeyse eşdeğer. Hidrolik kurulu güç açı-

sından Avrupa’da ikinci sıradayız.” ifadelerini kullandı. Bakan 

Dönmez ayrıca, Akıncı HES’in yıllık üreteceği 448 milyon kilo-

vatsaat elektrikle 231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaya-

cağını ve yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit salımını 
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engelleyeceğini belirtti. (6 Temmuz 2020) 

- Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Sant-

rali-3 (YEKA GES-3) kapsamındaki 74 adet yarışmanın baş-

vuruları 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Enerji İşleri Genel Müdürlü-

ğü YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi ve bu Yö-

netmelik’te yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis 

(YMKT) Yöntemine göre toplam 1.000 MW kurulu gücündeki 

bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 36 ildeki bağlantı bölge-

leri için 10 MW, 15 MW veya 20 MW kapasitelerinde olacak 

şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 adet yarışma yapa-

cak. Her bir yarışma için yarışma başlangıç elektrik enerjisi 

alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş olacak. Elektrik 

enerjisi alım süresi ise 15 yıl olacak. (3 Temmuz 2020) 

- TEİAŞ tarafından uygulanan iletim sistem kullanım ve 

sistem işletim bedelleri güncellendi. Resmi Gazete’de ya-

yımlanan tabloya göre üretim tesislerine kWh başına 8,59 lira 

sistem kullanım bedeli belirlenirken, tüketim tesislerine uygula-

nacak bu bedel kWh başına 7,57 lira oldu. Megavat başına 

sistem kullanım bedelleri ise 42 bin ile 82 bin lira arasında ol-

ması kararlaştırıldı. Sistem işletim bedelleri üretim tesisleri için 

megavatsaat başına 0,73 lira ve tüketim tesisleri için megavat-

saat başına 0,72 lira oldu. (3 Temmuz 2020) 

- Türkiye'ye doğal gaz ihracatı yeniden başladı. İran Ulusal 

Doğal Gaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Askari, İran'ın Türki-

ye'ye yeniden doğal gaz ihracatına başladığını duyurdu. İran'ın 

Türkiye'ye yaptığı doğal gaz ihracatı, 31 Mart tarihinde boru 

hattına yapılan bir saldırı sonucu durdurulmuştu. (2 Temmuz 

2020) 

- EPDK, 1 Temmuz 2020’den itibaren üç ay süreyle uygula-

nacak elektrik satış fiyatları tablosunu yayınladı. Açıklanan 

tarifelere göre, iletim sistemi kullanıcısı tüketicilerin ödeyecek-

leri tutarlar ile Güç Bedeli Hariç Toplam Tarife tutarlarını değiş-

medi. Farklı kullanıcıların perakende tek zamanlı enerji bedelle-

ri ise %0,32 ile %8 oranları arasında artırıldı. (2 Temmuz 2020) 

- EPDK, yeşil elektrik taslağını görüşe açtı. EPDK, Elektrik 

Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-

G) Yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendi-

rilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Ya-

pılmasına Dair Yönetmelik taslaklarını kamuoyu görüşüne açtı. 

YEK-G yönetmeliği üretilen ve tüketilen elektriğin yenilenebilir 

enerji kaynaklarına dayalı olduğunun takip edilip kanıtlanabil-

mesi ile tüketicilere tedarik edilecek elektriğin yenilenebilir 

enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi imkân sağ-

layan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturul-

masını hedefliyor. (2 Temmuz 2020) 

- İlk entegre güneş paneli üretim fabrikasının Ağustos ayın-

da açılması planlanıyor. Dünya Gazetesi haberine göre, Kal-

yon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'den yapılan açıklamada,  

%70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulması planlanan 1.000 

MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panellerinin bu fab-

rikada üretileceği belirtiliyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Cemal Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen gü-

neş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla 

kurulduğuna işaret ederek, "Karapınar Güneş Enerji Santrali 

için ise yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız.” dedi.  (2 

Temmuz 2020) 

- BOTAŞ doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı 

gaz fiyatında %12,5 indirime gittiği duyuruldu. BOTAŞ'ın 

internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz 

Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal 

gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi. Doğal gazdan elektrik 

üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise %12,5 indirim uy-

gulandı ve böylece bin metreküp doğal gazın fiyatı 1.400 lira 

oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de %9,7 indirim yapıldı 

ve bin metreküp doğal gazın fiyatı 1.400 lira olarak belirlendi. 

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli ola-

cak. (1 Temmuz 2020) 

- EPDK, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak 

isteyen yatırımcılar için bir duyuru yayınladı. Duyuruya gö-

re, birden çok kaynaklı elektrik üretimi kurmak isteyen yatırım-

cıların 1 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında, 25 Hazi-

ran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa-

sında Önlisans Veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Sant-

ral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar‘a uygun 

şekilde yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. (1 Temmuz 

2020) 

- EPDK tarafından uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablo-

su ve Nihai Tarife Tablosu Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Yayımlanan tabloya göre, EPDK lisanssız elektrik üretim tesis-

leri için uygulanan dağıtım bedellerini düşürdü. Dağıtım bedel-

leri 1 Temmuz 2020’den geçerli olmak üzere 31.12.2017 önce-

si devreye giren tesisler için 4,51 kr/kWh, 31.12.2017 sonrası 

girenler için ise 18,0399 kr/kWh olarak uygulanacak. (1 Tem-

muz 2020) 

- TürkAkım'da doğal gaz akışı yeniden başladı. TürkAkım 

proje şirketinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bakım ça-

lışmalarının tamamlanmasının ardından 29 Haziran'da Rusya 

Anapa'dan Türkiye’ye doğal gaz akışı sağlandı. (1 Temmuz 

2020) 
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Yurt Dışından Haberler 

- Chevron, Noble Energy'yi satın alma yönünde anlaştı. 

ABD'li Chevron, tamamı hisse karşılığı olmak üzere Houston 

merkezli petrol ve gaz üreticisi Noble Energy'yi 5 milyar dolar 

karşılığında satın alacak. Borçlarla birlikte satın almanın büyük-

lüğü 13 milyar doları buluyor. (21 Temmuz 2020) 

- Fransa iklim odaklı yatırımlara 20 milyar euro harcayacak. 

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülke ekonomisi için 100 milyar 

euro değerinde yeni bir kurtarma paketi açıkladı. Pakete göre, 

Fransa hükümeti elektrikli bisikletlerin daha geniş kullanımı, 

yerel gıda tedarikçilerini teşvik, kentsel yenileme ve eski binala-

rın toplu yenilenmesini içeren iklim odaklı yatırımlar için 20 mil-

yar euro harcayacak. (17 Temmuz 2020) 

- 2020 yılı ilk altı ayında küresel yenilenebilir enerji yatırım 

miktarı yıllık bazda %4’lük bir artış gösterdi. Bloomberg 

New Energy Finance (BNEF) çalışmasına göre, 2020 yılı ilk 

yarısında gerçekleşen 137 milyar dolarlık yenilenebilir enerji 

yatırımının 72,5 milyar doları rüzgâr enerjisi santrallerine yapıl-

dı. Güneş enerjisi santrallerine yapılan toplam yatırım miktarı 

ise 54,7 milyar dolar oldu. 2020 yılının ilk yarısında temiz enerji 

alanında en çok yatırımı 41,6 milyar dolar ile Çin ve 36,5 milyar 

dolar ile Avrupa Bölgesi gerçekleştirdi. (16 Temmuz 2020) 

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ham petrol üre-

tim kesintisi miktarını günlük 2 milyon varil azaltma kararı 

aldı. OPEC+ ülkelerinin enerji ve petrol bakanlarının video kon-

ferans sistemi üzerinden katıldığı 20. Ortak Bakanlar İzleme 

Komitesi (JMMC) Toplantısı’nın ardından Suudi Arabistan 

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman’ın açıklamasına göre, 

OPEC+ ülkelerinin günlük ham petrol üretimini 1 Mayıs-31 

Temmuz döneminde 9,7 milyon varil azaltma anlaşmasının 

devam ettiği belirtildi. Bakan bin Selman, OPEC+ ülkelerinin 

ham petrol üretim kesintisi miktarının 1 Ağustos'tan itibaren 

günlük 7,7 milyon varil olacağını söyledi. (16 Temmuz 2020) 

- OPEC 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ni yayınladı. Verilere 

göre, dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki 

yıla göre günlük ortalama 560 bin varil azalarak 75 milyon 262 

bin varile düştü. Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham 

petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 

bin varil oldu. Böylece, OPEC'in 2018'de %41,2 seviyesinde 

olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl %39'a indi. 

2019 yılında günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 

232 bin varille ABD olurken, ABD’yi 10 milyon 625 bin varil ile 

Rusya ve 9 milyon 808 bin varil ile Suudi Arabistan izledi. (14 

Temmuz 2020) 

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol raporu yayın-

landı. Rapora göre, küresel petrol arzı Haziran ayında bir ön-

ceki aya göre günlük 2,39 milyon varil düşerken, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre de günlük 13,4 milyon varil azalışla 86,86 

milyon varile geriledi. Raporda, küresel petrol talebinin 2020 

yılında günlük ortalama 7,9 milyon azalacağı, 2021 yılında ise 

günlük ortalama 5,3 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. (13 

Temmuz 2020) 

- Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın kilit yatı-

rım alanları olarak ele alınan enerji sistemi entegrasyonu 

ve hidrojen için yeni stratejiler açıkladı. Açıklanan bu strate-

jilerin Avrupa Yeşil Anlaşması'nda 2050 yılına kadar iklim za-

rarsız olma hedefine uygun olarak Avrupa Birliği (AB) ekonomi-

sinin karbondan arındırılmasına yardımcı olacak temiz hidroje-

nin potansiyelini hayata geçirilmesini sağlaması bekleniyor. 

Açıklanan yeni hidrojen stratejisi 2030 yılına kadar AB'de en az 

46 gigavat temiz hidrojen elektrolizörünün kurulumunu ve on 

milyon tona kadar yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi 

öngörüyor. Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi’nin üç ayağı 

bulunmakta. Bu ayaklar arasında sanayi alanlarından, veri mer-

kezlerinden veya diğer kaynaklardan gelen atık ısının yeniden 

kullanılması ve biyoatıklardan veya atık su arıtma tesislerinde 

üretilen enerji gibi enerji verimliliğini merkeze koyan daha dön-

güsel bir enerji sistemi; son kullanım sektörlerinin doğrudan 

elektrifikasyonu ve elektrifikasyonun zor olduğu sektörler için 

yenilenebilir hidrojen ve sürdürülebilir biyoyakıtlar ve biyogaz 

gibi temiz yakıtların teşvik edilmesi bulunmakta. (10 Temmuz 

2020) 

- Uluslararası Para Fonu (IMF) İdari Direktörü Kristalina 

Georgieva, politikacıları COVID-19 salgınına karşı uygula-

dıkları politikaları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 

kullanmaya çağırdı. Georgieva, Uluslararası Çalışma Örgü-

tü'nün (ILO) düzenlediği bir konferansta politika yapıcılara 

COVID-19 pandemisine karşı uyguladıkları politikaların aynı 

zamanda sosyal ve çevre odaklı kazanımları da dikkate alacak 

şekilde tasarlanması için çağrıda bulundu. (10 Temmuz 2020) 

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 

2,8 trilyon euroluk varlık alım programının odağına yeşil 

hedefleri koyarak, tüm operasyonlarını iklimle mücadele 

hedefleri doğrultusunda yeniden değerlendireceklerini 

açıkladı. (10 Temmuz 2020) 

- ABD'nin elektrik tüketiminin bu yıl %4,3 gibi bir düşüş 

göstermesi bekleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 

(EIA) yayınladığı “Kısa Vadeli Enerji Görünümü” raporunda, 

ABD'nin enerji tüketiminin 2020'de 2019 yılındaki 3.896 milyar 

kilovatsaatten (kWh) 3.730 kWh seviyesine gerileyeceğini ve 

2021 yılında tüketimin 3.785 milyar kWh'a toparlanacağını ön-

gördü. EIA, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının 

2020'de %17'den %20'ye ve 2021'de %22'ye çıkacağını tahmin 

etti. Rapora göre ayrıca, Brent türü ham petrolün 2020 yılı ikinci 

yarısında ortalama varil fiyatının 41 dolar olacağı öngörülüyor. 

Haziran 2020 raporunda söz konusu rakam varil başına 4 dolar 

daha aşağıda tahmin edilmişti. (9 Temmuz 2020) 

- 7 Avrupa ülkesi yeşil hidrojen işbirliğini güçlendirme sö-

zü verdi. Pentalateral Enerji Forumu üyesi Hollanda, Avustur-

ya, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg ve İsveç, Avrupa 

enerji sisteminin tamamen karbondan arındırılmasına katkıda 

bulunmak amacıyla tamamen yenilenebilir enerji kaynakların-

dan hidrojen üretimi ve hidrojen altyapısını geliştirme konusun-

da işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt ettiler. (2 Temmuz 2020) 
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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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Ekonomik Araştırmalar 
ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 


