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25,18      

TWh 

Mayıs Üretimi 

-%6,0 

Mayıs ayında günlük ortalama 

elektrik üretimi bir önceki aya göre 

%6,0 ve bir önceki yılına aynı 

ayına göre %0,3 azaldı.  

Haberin detayı için tıklayın. 

1.763,03     

TL/MWh 

Ortalama PTF 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Gün Öncesi Piyasası ve Denge-

leme Güç Piyasası azami fiyat limitini Mayıs ayı içerisinde ilk olarak megavat-

saat (MWh) başına 2.750 TL’ye ve sonrasında 3.200 TL/MWh’ye yükseltti.  

2015 yılında itibaren 2.000 TL/MWh olarak uygulanan Gün Öncesi ve Denge-

leme Güç Piyasasında azami fiyat limiti 2020 yılı Ekim ayında alınan bir karar 

ile güncellenmiş ve 2.000 TL/MWh’yi geçmemek üzere, içinde bulunulan tak-

vim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 

aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının iki katı olarak uygulan-

maya başlamıştı. Bu tarihten tam bir yıl sonra küresel emtia fiyatlarının artışı-

nın da etkisiyle azami fiyat limiti tekrar güncellendi ve geriye dönük 12 aylık 

piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak değiştirildi. 

Daha sonraki süreçte, 30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

EPDK kararı ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 2.500 TL/MWh olarak uygu-

lanması öngörülen azami fiyat limiti Mayıs ayı içerisinde iki kez daha güncel-

lendi. 

İlk olarak 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2.750 

TL/MWh olarak kararlaştırıldı. Sonrasında 28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gaze-

te’de yayımlanan EPDK kararı ile 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren 3.200 

TL/MWh olarak uygulanması öngörüldü. 

Mayıs 2022 #48 

Can Hakyemez   hakyemezc@tskb.com.tr 

Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında 

kullanılan azami fiyat limiti iki kez güncellendi  

Aylık 

Enerji Bülteni 

16 Haziran 2022 

-%3,7 

Mayıs ayında PTF bir önceki aya 

göre %3,7 azalırken bir önceki yılın 

aynı ayına göre %388,9’luk artış 

kaydetti.  

Haberin detayı için tıklayın. 
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Kurulu Güç Analizi 

2021 yılı Ocak ayı sonunda 96.271 megavat (MW) seviyesine ulaşmış 

olan Türkiye toplam kurulu gücü, 2022 yılı Mayıs ayı sonunda 100.666 

MW oldu. Mayıs ayında güneş enerjisi santrallerinin toplam net kurulu 

gücünde bir önceki aya göre 251 MW artış gerçekleşti. Aynı dönemde 

rüzgâr enerjisi santrallerinin toplam net kurulu gücünde 47,8 MW ve 

hidroelektrik santrallerin toplam net kurulu gücünde 7,4 MW’lik artış 

kaydedildi.  

 

Nisan ayında üretilen elektriğin %44,6’sını sağlayan termik santraller, 

Mayıs ayında toplam elektriğin %44,7’sini karşıladı. Bir önceki ay %

33,4’lük bir paya sahip olan hidroelektrik santraller, Mayıs ayında top-

lam üretilen elektriğin %34,3’ünü üretti. Aynı dönemde rüzgâr enerjisi 

santrallerinden üretilen elektrik miktarının payı bir önceki aya göre 1,7 

yüzde puan azalarak %8,3 oldu.  

 

2021 yılı ortalaması %36,0 olan yenilenebilir enerji santrallerinin elekt-

rik üretimindeki payı, 2022 yılının beşinci ayında %55,3 seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde, baraj tipi hidroelektrik santraller toplam 

üretimin %21,8’ine katkıda bulunurken, nehir tipi hidroelektrik santral-

leri toplam üretimin %12,6’sını karşıladı. 

Termik 

%45,7 

Jeotermal 

%1,7 

Güneş 

%8,3 

Biyokütle 

%2,1 
Hidroelektrik 

%31,3 

Rüzgâr 

%10,9 

Mayıs 2022 Kurulu Güç Dağılımı 

Elektrik Üretimi Analizi 

 

Mayıs ayında devrede olan santrallerin %54,3’ünü yenilenebilir kay-

naklardan elektrik üreten santraller oluşturdu. Böylece yenilenebilir 

kaynakların oranı %54 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Hid-

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

temsil ederken, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu 

güçteki payları %18,6 seviyesinde gerçekleşti.  

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Nisan ayında yaklaşık 25,92 teravatsaat (TWh) olan toplam elektrik 

üretimi, Mayıs ayında 25,18 TWh olarak gerçekleşti. Nisan ayında 

gerçekleşen ortalama günlük elektrik üretimi ile karşılaştırıldığında 

Mayıs ayında gerçekleşen ortalama günlük elektrik üretiminde %6’lık 

bir azalma gözlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise 

günlük ortalama elektrik üretiminin %0,3 oranında gerilediğini görüyo-

ruz.  

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

mu’nda açıklanmadığından Mayıs ayı lisanssız güneş enerjisi santralleri günlük 

ortalama elektrik üretimi Nisan ayının günlük ortalaması ile aynı kabul edilmek-

tedir. 

Kaynak: TEİAŞ, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), TSKB Ekonomik Araştırmalar 

100.341 MW 
2022 Nisan 

96.271 MW 

2021 Ocak 

100.666 MW 
2022 Mayıs 

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: TEİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 
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Elektrik Fiyat Analizi 

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

tem marjinal fiyatı (SMF) 105 TL/MWh ve 2.552 TL/MWh aralığında 

gerçekleşti. Mayıs ayı PTF ortalaması 1.763,03 TL/MWh iken aynı 

dönemde SMF ortalaması 1.825,31 TL/MWh oldu. En düşük ortalama 

PTF değeri 105,83 TL/MWh ile 2 Mayıs Pazartesi günü olurken en 

düşük ortalama SMF değeri 289,72 TL/MWh ile aynı gün gerçekleşti. 

 

Nisan ayı PTF ortalaması 124,44 dolar/MWh olarak kaydedilirken 

Mayıs ayında ortalama PTF 112,64 dolar/MWh’ye geriledi. Bir önceki 

yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında dolar bazlı PTF’nin %161,1 

yukarıda olduğu görüldü.  

 

Ortalama Emtia Fiyatları 
 

Nisan ayında ortalama 104,6 dolar olarak gerçekleşen Brent petrolün 

varil fiyatı Mayıs ayında aylık bazda %8,4’lük artış ile 113,3 dolar 

seviyesine yükseldi. Gerçekleşen bu ortalama fiyat bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %65,4 yukarıda. 

 

Nisan ayı ortalaması 6,6 dolar/mbtu olan Henry Hub doğal gaz kontrat 

fiyatı aylık bazda %23,3 oranında arttı ve Mayıs ayında ortalama 8,1 

dolar/mbtu oldu. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 

2022 yılı Mayıs ayında %179,7’lik bir artış izlendi.   

Saatlik veriler incelendiğinde, Mayıs ayında PTF toplam 78 saat ve 

SMF toplam 94 saat, belirlenmiş azami fiyat limiti olan 2.750 TL/MWh 

olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, SMF toplam 70 saat 0 TL/MWh 

değerini aldı. 

 

Mayıs ayı için günlük PTF analizi yapıldığında pik saatler ortalaması 

(08.00-20.00 aralığı) günlük ortalama değere göre çok sınırlı bir artış 

ile 1.763,08 TL/MWh oldu. Azami limit fiyatı olan 2.750,00 TL/MWh pik 

saatlerde 43 saat kaydedilirken, pik saatlerde en düşük fiyat olan 1,00 

TL/MWh ise 2 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti.  

 

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

1.762,98 TL/MWh oldu. Azami limit fiyatı olan 2.750,00 TL/MWh pik 

dışı saatlerde 35 saat gerçekleşirken, pik dışı saatlerde en düşük fiyat 

0,99 TL/MWh olarak 2 Mayıs Pazartesi günü kaydedildi.  

 

Mayıs ayında lisanslı santrallerin ortalama günlük elektrik üretim mik-

tarı 807.786 MWh olarak gerçekleşti. Mayıs ayı içerisinde lisanslı sant-

rallerden gerçekleşen en yüksek üretim 31 Mayıs Salı günü 930.777 

MWh olarak kaydedilirken aynı dönemde lisanslı santrallerden gerçek-

leşen en düşük üretim 572.528 MWh ile 2 Mayıs Pazartesi günü oldu. 

 

Aynı dönemde ortalama günlük elektrik tüketimi 933.175 MWh olarak 

gerçekleşti. Yılın beşinci ayında en yüksek tüketim 933.175 MWh ile 

31 Mayıs Salı günü gerçekleşirken en düşük elektrik tüketimi 572.207 

MWh ile 2 Mayıs Pazartesi günü kaydedildi. 

Kaynak: TEİAŞ, EPİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

Kaynak: EPİAŞ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 

TSKB Ekonomik Araştırmalar 
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Sektör Haberleri 

Yurt İçinden Haberler 

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Karadeniz’den 

çıkarılan doğal gazın 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanılabi-

leceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı 

açıklamada, 7 adet sondaj kuyusunun tamamlandığını ve 4 

adet kuyunun da açılma aşamasında olduğunu belirtirken bu 

doğal gazın 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıma hazır olacağı-

nı ifade etti. Aynı etkinlikte bir konuşma yapan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, projede 4.200 kişinin ça-

lıştığını ve Haziran ayının ilk yarısında boru hattının döşenme-

sine başlanacağını sözlerine ekledi. (30 Mayıs 2022)  

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli jene-

ratörde seri üretime geçileceğini açıkladı. Bakan Fatih Dön-

mez, Elektrik Üretim A.Ş. tarafından düzenlenen “Hedef 2053: 

Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada 

yerli jeneratörde seri üretime geçilirken yakında yerli türbin 

üretimini de gerçekleştireceklerini belirtti. Hem jeneratör hem 

de türbinin Hasan Polatkan Barajı’nda kullanılacağını da ekledi. 

Mevcut termik santrallerin daha az emisyonla üretim yapması 

için gereken temiz enerji yatırımlarının devam ettiğini hatırlatan 

Bakan Dönmez, daha önceden belirlenmiş 13 termik santralin 

bacalarının mevzuatta belirlenen şartlara uygun hale getirildiği-

ni ifade etti. (26 Mayıs 2022) 

- Rüzgâr ve güneş enerji kaynaklarının kullanımı enerji it-

halatında 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı. EMBER tarafın-

dan yapılan bir analize göre, Türkiye'de rüzgâr ve güneşten 

elektrik üretimi sayesinde enerji ithalatında son 12 ayda 7 mil-

yar dolarlık tasarruf yapıldı. Küresel piyasalarda doğal gaz fi-

yatlarının son bir yılda 7 kattan fazla artış gösterdiğine işaret 

eden analizde, Mayıs 2021-Nisan 2022 döneminde rüzgâr ve 

güneş enerjisi santralleri tarafından üretilen 46,3 TWh’lik elekt-

riğin enerji ithalatını önlediği belirtildi. Bununla birlikte analize 

göre, gelecek aylarda doğal gaz fiyatlarının aynı seviyede kal-

ması durumunda Türkiye'de rüzgâr ve güneşin her ay yaklaşık 

700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. (25 Mayıs 

2022) 

- Enerji verimliliğinde 1,56 milyar dolar tasarruf sağlandı. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 

düzenlenen MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında 

bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez, son 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen 6,45 milyar do-

larlık enerji verimliliği yatırımı ile 1,56 milyar dolarlık tasarruf 

sağlandığını ifade etti. Bakan Dönmez, 2021 yılının enerji ve-

rimliliğinde en yüksek yatırımın yapıldığı ve en yüksek tasarru-

fun sağlandığı yıl olduğuna işaret ederken 2021 yılında enerji 

verimliliği uygulamaları ile 15,61 milyon ton karbon emisyonu-

nun engellendiğini belirtti. (23 Mayıs 2022) 

- YEKA GES-5 yarışmaları için başvuru tarihi güncellendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığı (ETKB) kararına göre, daha önce 31 Mayıs 2022 olarak 

duyurulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi 

Santralleri-5 (YEKA GES-5) yarışmaları için başvurular idare 

tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihe alınacak. (18 

Mayıs 2022) 

- Doğal gaz dağıtımına 5 yılda 50 milyar lira yatırım yapıla-

cak. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından 

yayınlanan “2021 Yılı Sektör Raporu”na göre, 2021 yılında 

doğal gaz dağıtımına toplam 2,7 milyar TL yatırım yapılırken 

doğal gaz abone sayısının yıllık bazda %6 artışla 18,5 milyona 

ulaştı. Doğal gaz dağıtımına 2022-2026 dönemini kapsayan 5 

yılda 50 milyar TL’lik yatırım yapılması planlandığı belirtilen 

raporda, Türkiye'deki ilçelerin %94'ünün doğal gaza erişiminin 

sağlanması hedeflendiğine işaret edildi. (17 Mayıs 2022) 
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- EPDK, 2021 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını artır-

dı. Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre, Yenilene-

bilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kulla-

nımına İlişkin Kanun kapsamında 2021 yılına ait Türkiye Orta-

lama Elektrik Toptan Satış Fiyatı’nın (TORETOSAF) kilovatsaat 

başına 51,47 kuruş olması kararlaştırıldı. (16 Mayıs 2022) 

- Doğal gazda Mayıs ayı tarifesi değişmedi. Boru Hatları ile 

Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan 

Mayıs ayına ilişkin tarife tablosuna göre, BOTAŞ'ın konut tüke-

ticileri için doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış 

fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2.511 TL, 

sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 

9.450 TL oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp 

doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10.750 TL olarak belirlendi. 

(05 Mayıs 2022) 

- Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dün-

yada dördüncü durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da 

birinci, dünyada dördüncü olduğunu belirterek hedeflerinin dün-

yada ilk üçe girmek olduğunu ifade etti. Basında yeralan habe-

re göre, ETKB verileri dünya genelinde yıllık 185 bin megavat-

lık (MW) panel üretim kapasitesi bulunduğuna işaret ediyor. 

Dünyada ilk sırada 124 bin MW üretim kapasitesiyle Çin yer 

alıyor. Çin'i 14 bin MW ile Vietnam, 9 bin 200 MW ile Güney 

Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 MW ’lık üretim kapasite-

siyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. (05 Mayıs 2022)  

Yurt Dışından Haberler 

- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni-

lenebilir kaynaklara daha fazla önem verilmeye başlandığı-

na işaret etti. Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) bir konuşma 

yapan Başkan Birol, dünyanın küresel bir enerji krizinden geçti-

ğini ve petrol, doğal gaz ve kömürde aynı anda arz sorunları 

yaşandığını ifade etti. Rusya’nın enerji kaynaklarının ikamesi 

olarak başka ülkelerin kullanıldığına dikkat çeken IEA Başkanı, 

genel olarak yenilenebilir kaynaklara daha da önem verilmeye 

başlandığına ve nükleere veda eden bazı ülkelerin nükleeri 

tekrar gündeme aldıklarını ifade etti. Kömüre eğilimin artma 

ihtimaline işaret eden Başkan Birol, bunun gerçekleşmesi duru-

munda iklim hedeflerine ulaşımın tehlikeye gireceğini sözlerine 

ekledi. (27 Mayıs 2022) 

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Irak'a petrol 

üretimini günlük bazda 4,5 milyon varile çıkarma yetkisi 

verdi. Irak’ın OPEC temsilcisi Muhammed Saadoun’un yaptığı 

açıklamaya göre, OPEC, Irak'a günlük petrol üretimini Haziran 

ayından itibaren 4,5 milyon varile artırma izni verdi. Açıklama-

da, Haziran ayından sonra Temmuz, Ağustos ve Eylül ayların-

da da üretimin her ay günlük bazda 50 bin varil artırılabileceği 

vurgulandı. Irak, Nisan ayında OPEC ve müttefikleri kotasının 

günlük bazda 160 bin varil üzerinde 4,43 milyon varil/gün petrol 

üretimi gerçekleştirmişti. (16 Mayıs 2022) 

- OPEC, küresel petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize 

etti. OPEC yayınladığı aylık petrol piyasası raporunda, 2022 

yılı küresel petrol talebi tahminini bir önceki aya göre günlük 

bazda 210 bin varil azaltarak 100,29 milyon varil olacağını ön-

gördü. Bununla birlikte, küresel petrol üretiminin Nisan ayında 

bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalarak yaklaşık 98,74 

milyon varile gerilediğini belirtti. OPEC'in küresel petrol üreti-

mindeki payı ise %29 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önce-

ki ay %28,7 seviyesindeydi. (13 Mayıs 2022) 

- IEA, 2022 yılına ilişkin küresel petrol talebini günlük baz-

da 99,4 milyon varil olacağını tahmin etti. IEA yayınladığı 

Nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, küresel petrol 

talebi tahminini bir önceki ayki tahmine göre günlük bazda 10 

bin varil azalttı. Raporda, küresel petrol talebinde bu yıl günlük 

36,92 milyon varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi bek-

lenirken, bu bölgeyi 30,92 milyon varille Amerika kıtası ve 

14,27 milyon Avrupa'nın izleyeceği belirtildi. (13 Mayıs 2022) 

- Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle bazı metal fiyatları-

nın yükselebileceğini belirtti. Dünya Bankası tarafından ya-

yınlanan "Emtia Piyasaları: Gelişim, Zorluklar ve Politikalar" 

başlıklı raporda, yenilenebilir enerji altyapısını oluşturmak ve 

elektrikli araçlar üretmek için gerekli metallere olan talebin önü-

müzdeki yıllarda artması, buna bağlı olarak metallerin fiyatlarını 

artırmasının olası olduğunu belirtti. Raporda ayrıca, bu metalle-

rin fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği, bunun enerji dö-

nüşümünün hızına, madencilik sermaye yatırımının hacmine, 

bu endüstriler üzerindeki çevresel kısıtlamalara ve politika ön-

lemleri ile teşviklere bağlı olacağı kaydedildi. (13 Mayıs 2022) 

- Doğal gaz fiyatlarının yüksek seyrinin Avrupa Birliği’ne 

(AB) 2030 yılına kadar maliyeti beklenenden 250 milyar 

euro fazla olabilir. EMBER ve Global Witness tarafından ha-

zırlanan analize göre, Rusya doğal gazına bağımlılığı azaltmak 

için hazırlanan “REPowerEU” kapsamında doğal gazdan üretil-

mesi hedeflenen elektrik, “55'e Uyum Paketi”ndeki hedeften 

miktar olarak daha düşük olmasına rağmen maliyeti yüksek. 

Analizde, AB'nin mevcut doğal gaz kullanım planlarının mevcut 

yüksek fiyatların devam etmesi durumunda 2030'a kadar bekle-

nenden 250 milyar euro daha fazla maliyet oluşturması beklen-

diğine işaret ediliyor. (12 Mayıs 2022) 

- AB 2027'ye kadar Rusya'dan enerji ithalatına bağımlılığını 

azaltmak ve yenilenebilir enerji projelerini artırmak için 195 

milyar euroluk plan açıklayacak. Bloomberg haberine göre, 

AB'nin yürütme organı 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji 

hedefini %40'tan %45'e yükseltmeyi önerecek. Bu stratejiyle 

doğal gazda 80 milyar euro, petrolde 12 milyar euro, kömürde 

ise 1,7 milyar euro tasarruf edilecek. 18 Mayıs’ta açıklanması 

beklenen paket içerisinde biyometan için bir yol haritası, hidro-

jen üretimini ve ithalatını arttırmak için bir plan ve AB harici 



 6 

enerji katılımı için de bir taslak bulunacak. (12 Mayıs 2022) 

- 2021 yılında küresel yenilenebilir enerji kapasitesi %6 

arttı. IEA’nın “Yenilenebilir Enerji Piyasası Güncelleme” raporu-

na göre, dünyada geçen yıl devreye alınan yenilenebilir enerji 

kapasitesi bir önceki yıla göre %6 artışla 295 GW oldu. 2021 

yılında devreye alınan kapasitenin yarısını güneş enerjisi sant-

ralleri oluştururken, toplam kapasite artışının %46’sı Çin’de 

gerçekleşti. Raporda, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022 

yılında %8’den yüksek bir artış ile 320 GW olarak gerçekleşme-

sinin beklendiği belirtiliyor. Raporda ayrıca, rüzgâr ve güneş 

enerjisinin 2023 yılı itibarıyla Avrupa elektrik sektörünün Rusya 

doğal gazına bağlılığını azaltacak potansiyele sahip olduğuna 

vurgu yapılıyor. (11 Mayıs 2022) 

- Küresel güneş enerjisi kapasitesi 2022 yılı sonuna kadar 

200 GW artacak. Solar Power Europe tarafından yayınlanan 

“Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü” raporuna göre, 

küresel güneş enerjisi toplam kapasitesi, 2021 yılında gerçekle-

şen 168 GW’lik artış ile 940 GW’a ulaştı. Rapor, küresel güneş 

enerjisi kapasitesinin 2022 yılı 200 GW artmasının beklendiği-

ne işaret ederken, kapasitenin 2025 yılı sonuna kadar 2,3 tera-

vata yükseleceğini tahmin ediyor. (11 Mayıs 2022) 

- AB ülkelerinin 2030 yılına kadar 1.000 GW güneş enerjisi 

kapasitesine sahip olması gerekiyor. Bloomberg haberine 

göre, üye ülkelerden Avusturya, Belçika, Litvanya, Lüksemburg 

ve İspanya’nın Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans 

Timmermans ve AB Enerji Komiseri Kadri Simson’a hitaben 

yazdığı mektupta AB’nin güneş enerjisi kapasitesinin 2030 yılı-

na kadar 1.000 GW’ye yükseltilmesi gerektiği belirtilirken, 

AB’nin 2030 yılına kadar en az 70 milyon güneş enerjisi çatısı 

yerleştirebileceğine işaret ediliyor. (6 Mayıs 2022) 

- 2050’de %3500 daha fazla lityuma ihtiyaç olacak. Avrupa 

Metal Sanayicileri Birliği Eurometaux’nun bir araştırmasına 

göre, AB önümüzdeki yıllarda temiz enerji teknolojilerinin üreti-

minde daha fazla ham madde tedarik etmek zorunda kalacak. 

Bu kapsamda, pil endüstrisinde bugünkünden %3500 daha 

fazla lityuma ve %330 daha fazla kobalta ihtiyaç duyulacak. (05 

Mayıs 2022) 

- Yunanistan, Dedeağaç'ta 363,7 milyon euroluk LNG depo-

lama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) projesini başlattı. 2023 

yılında tamamlanması hedeflenen projenin Dedeağaç Lima-

nı'nın 17,6 kilometre güneybatısında demirleyecek FSRU’nun 

153 bin 500 metre küplük kapasiteye sahip olması ve ulusal 

gaz iletim sistemine yıllık yaklaşık 5,5 bcm doğal gaz tedariği 

sağlaması bekleniyor. (05 Mayıs 2022)   
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2022 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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