Değerli Okuyucumuz,
Şu anda okumakta olduğunuz Enerji IQ Haftalık Piyasa Raporu,
şirketimiz ile firmanız arasında imzalanan Abonelik Sözleşmesi
uyarınca sizlere iletilmektedir.
Yayın hayatına başladığı 2012 yılından bu yana kurumsal
abonelik sistemi ile okuyucularına ulaştırılan Enerji IQ yayınları,
kamu kurumları dışında üçüncü tarafların erişimine açık değildir.
Enerji IQ’nun kurumsal abonelik sistemi, yayınların sadece
abone olan şirketin bünyesinde paylaşılmasına olanak sağlamaktadır.
Sistemi tamamen abonelik üzerine kurulu bulunan
Enerji IQ yayınlarının, üçüncü taraflarla paylaşılmaması yönünde
göstereceğiniz özene şimdiden teşekkür ederiz.
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‘Günlük doğalgaz
arz kapasitesi 303
milyon m3’e çıktı’
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Rüzgar sektöründe gündem kapasite artışları
YEKA nedeniyle askıya alınan lisans başvuruları ile yatırım
olanaklarının kısıtlandığı rüzgar sektörü, kapasite artışlarına izin
verecek yasal düzenlemeye odaklandı.
(Emre Ertürk – 29.11.2018) Son yıllarda
enerji piyasasında en yüksek tutarlı yatırımların
gerçekleştirildiği rüzgar sektörü, kapasite
artışlarına izin verecek yasal düzenlemeye
odaklandı. Toplam kurulu gücü 1,200 MW’a
yaklaşan kapasite artışlarına, 31 Aralık
2020 tarihinden önce tamamlansalar dahi
YEKDEM’den faydalanmama şartıyla izin
verilmesi öne çıkıyor. Uzun bir süredir TEİAŞ’ta
onay bekleyen kapasite artışlarına, yapılacak yasa
değişikliği sonrasında izin verilmesi bekleniyor.
Böylece bu projelerin, güncel elektrik fiyatlarının

da etkisiyle hızla hayata geçirilmesi düşünülüyor
Diğer yandan rüzgar sektörü, ağırlaşan
finansman maliyetine karşın son yıllarda belirgin
şekilde azalan yatırım maliyeti nedeniyle yatırım
iştahını yüksek tutmaya devam ediyor. Türbin
maliyetlerinin 2016 yılındaki 800,000-850,000
€/MW seviyesinden 600,000-650,000 €/MW
düzeyine gerilemesi bu iştahı artırıyor.Yatırımcıları
teşvik eden faktörlerden biri de artık yaygınlaşan
4 MW skalasındaki türbinler.Yatırımcılar, ağır
ilerleyen YEKA’larla birlikte mutlaka lisans
verilmeye devam edilmesi gerektiği görüşünde.
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Haftalık piyasa analizi

22 - 28 Kasım döneminde Gün Öncesi Piyasası’nda oluşan
elektrik fiyatlarının ortalaması 286.65 TL/MWh olarak belirlendi.
Pik saatlerin ortalaması 301.61 TL/MWh iken, pik dışı saatlerin
ortalaması ise 271.69 TL/MWh seviyesinde gerçekleşti.
Dönemin en yüksek saatlik PTF değeri, 28 Kasım 2018
Çarşamba günü saat 17:00’de 315.00 TL/MWh olarak gerçekleşti.
22 - 28 Kasım tarihleri arasında VİOP’ta (Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası) yer alan elektrik vadeli işlem sözleşmeleri işlem
hacmi toplam 44,015,327 TL olarak kaydedilmiştir.
22 - 28 Kasım döneminde, en yüksek günlük ortalama PTF
değeri 22 Kasım 2018 Perşembe günü 295.03 TL/MWh olarak
belirlendi. Bu değer bir önceki dönemin (15 - 21 Kasım) en yüksek
günlük ortalama PTF değerine göre %1.31 oranında daha düşük
gerçekleşti.
Devamı Sayfa 15 - 19
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>> Devamı Sayfa 6

BOTAŞ’ın geçmiş aylardaki tarife hesaplama
davranışı ve TL/$ kurundaki değişime gösterdiği
refleks analiz edildiğinde, aralık ayında santral
tarifesinde ve kompozit tarifede bir indirim
yapılma olasılığı öne çıkıyor.
Devamı Sayfa 2
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>> Devamı Sayfa 3

olarak BOTAŞ’ı tercih ettiler. Ancak BOTAŞ, bazı
aylarda santral tarifesini maliyet bazlı fiyatlama
ile oluştursa da bunu yıl bütününde istikrarlı ve
güven duyulan bir tarzda sürdüremedi.

IZ

Türkiye dünya enerji sıralamasında
44’üncü sıraya yükseldi

(Enerji IQ – 29.11.2018) BOTAŞ’ın elektrik
üretim amaçlı doğalgaz tüketimi için 2019 yılında
uygulayacağı fiyata ilişkin bir yöntem açıklaması
beklenirken, kısa vadede aralık ayı için nasıl
bir uygulama yapacağı da merakla bekleniyor.
Bu segmentteki tüketici grubu için Ankara’nın
maliyet bazlı fiyatlamaya çeşitli kereler vurgu
yapması, sektörde de bu yöndeki beklentiyi
artırdı ve aralık ayında santraller ağırlıklı tedarikçi
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BOTAŞ aralık ayı tarifesinde indirim yapabilir

R
BU

Türkerler’in iki RES projesi için
18 Aralık’ta İDK toplantısı yapılacak
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BOTAŞ aralık ayı tarifesinde indirim yapabilir
>> Baş tarafı sayfa 1’de...

TL’nin ABD dolarına karşı önemli ölçüde değer
kazanarak 5,20 TL/$ seviyesinin altına inmesi ve bu olumlu
havanın yaklaşan yerel seçimlere kadar devam edeceği
beklentisi de aralık ayında bu iki tarife grubunda indirim
yapılma olasılığını yükseltiyor.
BOTAŞ’ın önceki aylardaki tarife davranışları, Enerji
Bakanlığının konuya yaklaşımı ile birleştirildiğinde, Kasım
ayında 1,550 TL/kscm olarak uygulanan santral tarifesinde
ve 1,503 TL/kscm olan kompozit tarifede %6-9 arasında
değişebilecek bir oranda indirim yapılma olasılığı
hesaplanıyor.
Sanayi ve konut segmentinde ise döviz kurundaki
gerileme nedeniyle kamuoyunda oluşan indirim
beklentisinin, mevcut maliyetler dikkate alındığında
Ankara’da herhangi bir karşılık görmesi mümkün
gözükmüyor.
Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ, aralık ayı tarifelerine ilişkin
henüz herhangi bir açıklama yapmazken, sektör yetkililerince
BOTAŞ’ın mali durumundaki aşırı bozulma nedeniyle
tarifelerde indirim yapılmasının hatalı olacağı belirtiliyor.

Kapasite rezervasyon tarihine EPDK’dan erteleme
EPDK, sektörden gelen talepleri dikkate alan BOTAŞ’ın önerisi üzerine 28 Kasım
2018 tarihli Kurul toplantısında aldığı karar ile kapasite rezervasyonları için son tarih
olan 30 Kasım’ı 17 Aralık’a uzattı. Çok tedarikçili piyasaya geçişin ilk yıllarında sıklıkla
yapılan kapasite rezervasyonları için son tarihin ertelenmesi, uzun bir aradan sonra
yeniden yapılmış oldu.
Enerji IQ’ya EPDK’nın erteleme kararını değerlendiren bir sektör yetkilisi,
“Erteleme talebi piyasa aktörlerinden gelmesine rağmen, EPDK tarafından yapılan
bu erteleme mevcut piyasa koşullarında bir değişiklik yaratmayacaktır. 17 Aralık
tarihine kadar piyasadaki belirsizliklerin giderilmesine yönelik olarak bir değişiklik
beklemiyoruz. Dolayısıyla özel sektörün elindeki doğalgazın, bu erteleme sürecinde
satılması mümkün görünmüyor.”
Bir başka yetkili ise konuya daha iyimser yaklaşarak, şu tespitlerini aktardı:
“Bu ertelemenin sadece şu durumlarda bir anlamı olabilir: BOTAŞ santrallere
henüz sözleşme sunmadı. Santrallere gaz vermez ve özel tedarikçilere yönlendirirse,
bu süre uzatımının bir anlamı olur.”

ANALİZ

Belirsizlikler ve Riskler İşlemleri Durma Noktasına Getirdi
(Enerji IQ – 29.11.2018) 2018 yılında özel sektör tedarikçileri
tarafından satışa sunulan doğalgaz, piyasa koşulları nedeniyle çok büyük
oranda BOTAŞ’a ve doğalgaz çevrim santrallerine satılabildi. Her iki alıcı
profili de uzun dönemli alım yerine spot alımı tercih ettiğinden, piyasada
öngörülebilirliği oldukça düşük ve marjların kısıtlı olduğu bir satış imkanı
yakalanabildi.
Bu şartlar altında bazı şirketler, asgari yaz dönemi alım miktarı
(MSQ) limitinin altında kalarak ceza ödemek durumunda kaldılar. MSQ
cezalarının sektöre toplam maliyeti, sektör kaynaklarınca 10 milyon USD
seviyesine yakın olduğu ifade ediliyor.
Piyasadaki kısıtlı satış imkanı nedeniyle, bazı şirketler de sene sonuna
kadar ne yazık ki al ya da öde yükümlülüklerini dolduramayacaklar.
Tüm bu olumsuzlukların üzerine, önce Enerco Enerji’nin, ardından
da Akfel Gaz’ın Gazprom Export’a karşı tahkimde olumsuz sonuç
almaları, belirsizlik ve riskleri daha da artırdı.
xxx
Aralık ayı için kapasite rezervasyon başvuru süreci, 23 Kasım Cuma
günü sona erdi.
Rezervasyonla ilgili veriler incelendiğinde, BOTAŞ’ın santraller için
–kısıtlı da olsa- maliyet bazlı fiyata geçmesi ile şubat ayında satış imkanı
bulan özel sektör tedarikçilerin, bu tarihten günümüze en düşük işlem
hacmini aralık ayında yapacakları görüldü.
Talebin diğer aylara oranla daha yüksek gerçekleşeceği Aralık ayında
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işlem hacminin düşmesi, piyasadaki belirsizliklere karşı sektörün kendini
korumaya aldığının önemli bir göstergesi.
Aralık ayındaki işlem durumu, geçen haftaki sayımızda da
vurguladığımız gibi özel sektör tedarikçilerinin son kullanıcılara satış
yapma imkanının ya olmayacağı ya da çok kısıtlı olacağı tezini destekliyor.
Bu arada, 2019 yılı sisteme giriş başvuruları için son tarih, EPDK’nın
28 Kasım tarihli kararı ile 17 Aralık 2018 Pazartesi gününe ertelendi.
Bu ertelemenin sektöre nasıl yansıyacağı önemli...
Enerji IQ’nun Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ kaynaklarından aldığı ancak
resmi olarak doğrulanması henüz mümkün olmayan bilgiler, 2019 yılında
BOTAŞ’ın -bu yılın 3. çeyrek döneminde olduğu gibi- kademeli gaz satışı
yoluna gideceği yönünde.
BOTAŞ eğer piyasayı şaşırtıp, 2019 yılında izleyeceği fiyat stratejisini
aralık ayı başında açıklarsa, bu erteleme daha da anlam kazanır.
BOTAŞ’ın 2019 yılı için öngörülebilirliği artırmak üzere santrallere
yönelik tarife hesaplarında baz alacağı formülü açıklayabileceği, Bakan
Dönmez tarafından Ekim ayında açıklanmıştı.
Bakan Dönmez’in bu sözü, hala piyasanın bu yöndeki umutlarını
canlı tutuyor.
Fakat BOTAŞ’ın özel doğalgaz tedarikçilerine karşı hakim durumunu
yıkıcı biçimde kullanması ve “sadece benim istediğim koşullarda, benim
istediğim yere gaz satabilirsiniz” şeklindeki yaklaşımı, bu yönde canlı
tutulan umutları yavaş yavaş dibe çekiyor.

www.ceenenerji.com.tr

HABERLER

2019 yılında yapılacak RES, GES ve kömür ihaleleri
Şanlıurfa, Hatay ve Niğde illeri için GES YEKA-2
yarışmasının, Balıkesir, Çanakkale,Aydın, Muğla
illeri için RES YEKA-2 yarışmasının ve beşinci kez
ihale tarihi ertelenen Eskişehir Alpu kömür rezerv
alanının özelleştirme ihalesinin 2019 yılı içerisinde
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

(Enerji IQ – 29.11.2018) 2018 yılı içerisinde tarihleri açıklanan
2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek üç önemli ihale bulunuyor. Bunlar,
Şanlıurfa, Hatay ve Niğde illeri için gerçekleştirilecek GES YEKA-2
yarışması, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla illeri için gerçekleştirilecek
RES YEKA-2 yarışması ve beşinci kez ihale tarihi ertelenen Eskişehir Alpu
kömür rezerv alanının özelleştirme ihalesi.
Söz konusu İhalelere ilişkin bilgiler, aşağıda detayları ile birlikte yer
alıyor.

GES YEKA-2 / Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019
YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım
hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine
yönelik üç ayrı ihale gerçekleştirilecek.
Yarışmanın kapsamına giren şehirler:
Şanlıurfa-Viranşehir (500 MW), Hatay-Erzin
(200 MW), Niğde-Bor (300 MW)
Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya
birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş
ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek.
Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00’ye
kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden
teslim edilecek. Başvurular aynı tarih ve
adreste saat 14.00’ten itibaren detaylı
incelenecek. İhalelerin yeri, tarihi ve saati ise

İdare tarafından yarışmacılara daha sonra
bildirilecek.
İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kWh başına
6.5 dolar/cent olarak açıklandı.
5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde
kullanılacak panellerin en az %60 oranında
yerli olacağı belirtildi.
Elektrik enerjisi alım süresi YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten
itibaren 15 yıl olacak.
Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli,
tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir,
Şanlıurfa -Viranşehir için 3 milyon USD,
Hatay - Erzin için 1.5 milyon USD, Niğde
- Bor için 2 milyon USD tutarında teminat

mektubu sunulacak. Birden fazla ihaleye
başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili
tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı
ayrı alınacak.
İhalenin kazanılması halinde sözleşmenin
imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine
kadar şartnamede verilen teminat mektubu
formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan
sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle,
kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde
çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir
için 15 milyon USD, Hatay - Erzin için 8
milyon USD ve Niğde - Bor için 12 milyon
USD tutarında teminat mektubu sunulacak.
Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş
olan teminat mektubu iade edilecek.

RES YEKA-2 / Son başvuru tarihi 2019
Yarışmanın kapsamına giren şehirler:
Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla
Türbinlerin tamamı IEC 61400
standartlarına uygun olacak.
Türbinler, asgari 3 MW olacak şekilde
kurulacak ve her bölgeye 250 MW ayrıldı.
Her bir bağlantı bölgesinde kurulacak
RES’lerin toplam gücünün tahsis edilen 250
MW kapasitenin %70’inden az olmaması
gerekirken,Yerli Malı Kullanım Karşılığı
Tahsisi (YMKT) yöntemiyle yapılacak ihaleyi
kazanan firmaya, söz konusu kapasitenin
%30 fazlası olan 325 MW’a kadar aday
YEKA önerebilme hakkı tanınıyor.

Yerlilik oranı şartı kule için %65, kanat
için %60, rüzgar türbininin diğer tüm
ekipmanlarında ise %51 olacak. Rüzgar
türbinlerindeki yerlilik düzeyinin bakanlığın
belirlediği puan cetveline göre yapılacak
hesaplamaya göre asgari olarak 55 puana
sahip olması gerekecek.

Kazanan şirketin RES proje geliştirme ve
kurulum deneyiminin olması gerekmiyor.

Yarışmalar, belirlenen tavan fiyat üzerinden
açık eksiltme şeklinde olacak.

Başvuran şirketler, başvuru dosyasında 2.5
milyon USD teminat mektubu verecekler.
(1 yıl süreli, tamamen veya kısmen nakde
çevrilebilir.)

Şirketler, kendi geliştirdikleri projeler ve
belirledikleri sahalar ile yarışmaya katılacaklar.
Kazanan şirketlere 49 yıllık lisans tahsis
edilerek, 15 yıllık alım garantisi verilecek.

Başvuran şirketin 2015-2016-2017 yıllarında
toplam 150 milyon TL veya daha fazla net
satış geliri elde etmiş olması veya 2017 yılı
sonu itibarıyla 45 milyon TL toplam aktif
varlıklarının bulunması gerekiyor.

Kazanan şirket, 12.5 milyon USD teminat
mektubunu bakanlığa verecek. (10 yıl süreli,
tamamen veya kısmen nakde çevrilebilir.)

Alpu termik santrali ihalesi / Son teklif tarihi 7 Şubat 2019
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İşletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale
edilecek

kül düzenli depolama tesisi projesi için geçtiğimiz Mart ayı içerisinde
ise ÇED olumlu kararı verilmişti.

Önyeterlilik ve son teklif verme tarihi 7 Şubat 2019 olarak belirlendi.
İhale beş kere ertelendi.

Projede, Alpu-B sektörü rezerv alanı (1,807 ha), enerji üretim alanı
(892.8) sınırları içerisinde bir adet termik santral (116.8 ha) ve bir
adet kül düzenli depolama tesisi (281.2 ha) yer alacak.

Geçtiğimiz yıl ÇED süreci başlayan Alpu termik santrali ve bu santrale
kömür sağlayacak olan rezerv alanındaki yeraltı maden işletmesi ile

Alpu termik santrali, iki üniteli olarak planlanmış olup, her bir ünite
550 MWe olarak tasarlandı.

www.ceenenerji.com.tr

HABERLER

Türkerler’in iki RES projesi için 18 Aralık’ta İDK toplantısı yapılacak
Türkerler iştiraklerinden SONSES Enerji tarafından Sakarya’da kurulacak Zonguldak RES (120 MW)
projesi ile Çevrim Enerji tarafından Şile’de kurulacak Şile RES (50 MW) projesi için 18 Aralık’ta İDK
toplantısı gerçekleştirilecek.
(Enerji IQ – 23.11.2018) Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Türkerler iştiraklerinden
SONSES Enerji ile Çevrim Enerji tarafından
kurulması planlanan RES projeleri için 18
Aralık 2018 tarihinde İDK toplantılarının
düzenleneceğini duyurdu.

Şile’de 50 MW gücünde
RES kurulacak
Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde
ÇED süreci başlayan İstanbul’un Şile ilçesi
sınırları içerisinde kurulması planlanan Şile
RES projesi için 18 Aralık’ta İDK toplantısı
gerçekleştirilecek.
Çevrim Enerji Yatırım Üretim ve Tic.
A.Ş’ye ait proje kapsamında her biri 2 MW
kurulu güce sahip 25 adet türbin kurulacak.
Söz konusu proje için 2012 yılında

üretim lisansı alınmıştı.

düzenlenecek.

ÇED raporunda proje bedeli 125
milyon TL olarak belirtildi.

SONSES Enerji Yatırım Üretim ve
Ticaret A.Ş’ye ait proje ile her biri 3.8 MW
kurulu güce sahip 11 türbin ve 3.4 MW
kurulu güce sahip 23 türbin kurulacak.
Geyve İlçesinde yedi adet türbin, Taraklı
İlçesinde 15 adet türbin, Akyazı İlçesinde
dokuz adet türbin ve Karapürçek İlçesinde
ise üç adet türbin ile şalt merkezi yer alacak.
Zonguldak RES’in toplam kurulu gücü 120
MW olacak.

Çevrim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
A.Ş, Şile RES projesinde saha değişikliği için
geçtiğimiz Mart ayında EPDK’ya başvuruda
bulunmuştu.
Ankara merkezli Çevrim Enerji Yatırım
Üretim ve Ticaret A.Ş’nin ortakları arasında
Türkerler İnş. Turz. Mad. Enerji Üret. Tic. ve
San. A.Ş bulunuyor.

Sakarya’da 120 MW
gücünde RES kurulacak
Sakarya’nın Geyve, Taraklı, Karapürçek ve
Akyazı ilçeleri sınırları içerisinde kurulması
planlanan Zonguldak RES projesi için
18 Aralık 2018 tarihinde İDK toplantısı

Türkerler İnşaat Turizm Madencilik
Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş ile Türkerler
Enerji Yatırım Holding A.Ş’nin iştiraki Ankara
merkezli şirket, Zonguldak RES projesi için
2011 yılında üretim lisansı almıştı.

Proje sahası Yalova’ya taşınacak
Göktepe RES’in ÇED süreci
devam ediyor

Dere Enerji Antalya’da
kurulacak RES projeleri
için hazırlıklara başladı

Proje sahası Yalova’ya taşınan Erguvan Enerji’ye ait 110
MW kurulu güce sahip Göktepe RES projesi için 6
Aralık’ta İDK toplantısı gerçekleştirilecek.

Rüzgar önlisans yarışması
kazananlarından Dere Enerji’ye ait
Antalya’da projelendirilen ÇED başvuru
dosyası halkın görüşüne açılan D1 RES
(10 MW) için 24 Aralık’ta halkın katılım
toplantısı düzenlenecek. Dere Enerji’nin,
aynı bölgede, 10 MW kurulu güce sahip
bir RES projesi daha bulunuyor.

(Enerji IQ – 23.11.2018) Yalova’nın Armutlu ve Çınarcık İlçeleri
sınırları içerisinde 55 adet veya 32 adet türbinden oluşacak Göktepe RES
projesinin ÇED süreci devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde ÇED
süreci yeniden başlatılan proje için 6 Aralık 2018 tarihinde İDK toplantısı
gerçekleştirilecek.
İlk olarak İstanbul’un Şile ilçesi ile Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçeleri
içerisinde kurulması planlanan Göktepe RES (55 adet türbin - 110 MWe)
projesi için geçtiğimiz yıl Kasım ayında önlisans alınmıştı. Daha sonra 2018 yılı
Nisan ayında hem Kocaeli hem de İstanbul İllerinde Halkın Katılımı Toplantıları
düzenlenmişti. Ancak, söz konusu projenin Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü; proje sahasını floristik, faunistik, kuş göç yolları, yarasalar
ve yaban hayatı türlerinin yaşam alanları açısından değerlendirmiş ve alanda
nadir görülen/risk altında bulunan türlerin bulunduğundan bahisle faaliyetin
gerçekleştirilmesini uygun bulunmadığını bildirmişti.
Dolayısıyla Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yeni planlanan
projede iki alternatif geliştirilmişti. Alternatiflerden ilki Yalova’nın Armutlu ve
Çınarcık ilçeleri sınırlarındaki müracaat sahası sınırlarında 110 MWe kurulu
güce sahip 55 adet türbinden oluşuyor. İkinci alternatif ise yine aynı müracaat
sahası sınırlarında 110 MWe kurulu güce sahip 32 adet türbinden oluşuyordu.
Son şekli verilen ÇED raporunda proje bedeli 775 milyon TL olarak
belirtildi.
İstanbul merkezli şirketin ortakları arasında aynı zamanda Oya Enerji
Elektrik Üretim A.Ş,Yalçın Erol Demirer ve Önder Demirer bulunuyor.
Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini ise Adnan Polat yapıyor.
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ÇED raporunda proje bedeli 300
milyon TL olarak belirtildi.

(Enerji IQ – 23.11.2018) Antalya’nın Akseki ilçesi
sınırları içerisinde kurulacak D1 RES projesinin ÇED
başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Dere Enerji
A.Ş’ye ait proje için 24 Aralık 2018 tarihinde halkın
katılım toplantısı düzenlenecek.
D1 RES sahası 4,718,671 m2 alanı kapsıyor. Proje
kapsamında her biri 1 MW kurulu güce sahip 10 adet
rüzgar türbini kurulacak.
ÇED başvuru dosyasında proje bedeli 70 milyon TL
olarak belirtildi.
2015 yılı Nisan ayında yapılan rüzgar önlisans
başvuruları kapsamında, geçtiğimiz yıl Aralık ayında
yapılan yarışmalarda toplam 100 MW kurulu güç
belirlenen Antalya bölgesi için düzenlenen ihalede, İzmir
merkezli Dere Enerji, D1 RES projesi için -0.48 $c/ kWh
teklif ile 10 MW bağlantı hakkı kazanmıştı. Dere Enerji,
aynı zamanda, aynı bölgede, D3 RES projesi için de -0.57
$c/ kWh teklif vererek 10 MW bağlantı hakkı kazanmıştı.

www.ceenenerji.com.tr

HABERLER

Kemerburgaz
RES’te saha
değişikliğine ÇED
gerekli değil kararı
Lodos Elektrik Üretim Ticaret
A.Ş. tarafından İstanbul’un Eyüp
ilçesi sınırları içerisinde işletilen
Kemerburgaz RES’in (24 MW),
İstanbul 3. Havalimanı Mania Planı
kapsamında, İstanbul’un Çatalça
ilçesi ile Tekirdağ’ın Saray ilçesi
sınırları içerisine taşınmasına ilişkin
proje için ÇED gerekli değildir
kararı verildi.
(Enerji IQ – 27.11.2018) Geçtiğimiz Eylül
ayında ÇED süreci başlayan Kemerburgaz
RES projesi için ÇED gerekli değildir kararı
verildi.
İstanbul’un Eyüp ilçesi sınırları içerisinde
Kemerburgaz beldesinde hali hazırda 24
MW kurulu güce sahip, 12 adet türbinden
oluşan Kemerburgaz RES, İstanbul 3.
Havalimanı Mania Planı kapsamında,

Kaynak: Proje Tanıtım Dosyası

3. Havalimanı nedeniyle Kemerburgaz RES’te saha değişikliği yapılacak

İstanbul’un Çatalça ilçesi ile Tekirdağ’ın Saray
ilçesi sınırları içerisine taşınacak.
Lodos Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.
tarafından işletilen RES’in türbin sayısı ve
kurulu güç kapasitesi aynı kalacak.
ÇED tanıtım dosyasında proje bedeli 40
milyon TL olarak belirtildi.
Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde 17

Avluca HES projesinin ÇED
başvuru dosyası görüşe açıldı
Aksa Enerji bağlı ortaklıklarından İdil İki Enerji
tarafından Giresun’da kurulması planlanan 44.93
MWe kurulu güce sahip Çileklitepe barajı ve
Avluca HES projesi için 13 Aralık’ta halkın katılım
toplantısı düzenlenecek.
(Enerji IQ – 22.11.2018) Geçtiğimiz haftalarda ÇED sürecinin
başladığını duyurduğumuz Çileklitepe barajı ve Avluca HES projesinin
ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Aksa Enerji bağlı
ortaklıklarından İdil İki Enerji San Ve Tic. A.Ş’ye ait proje için 13 Aralık
2018 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek.
Proje kapsamında, Giresun’un Espiye ilçesi sınırları içerisinde, Doğu
Karadeniz havzasında, Karadona Deresi üzerinde enerji üretmek
amacıyla 44.93 MWe kurulu güce sahip Çileklitepe barajı ve Avluca HES
kurulacak.
40 MWe kurulu güce sahip olması planlanan Çileklitepe Barajı
ve Avluca HES projesi kapsamında 2007 yılında ÇED olumlu belgesi
alınmış fakat firmanın o dönemki yatırım programına ve mali işlerine
uygun olmayan sebeplerden dolayı proje kapsamında herhangi bir işlem
yapılmamıştı. İlerleyen süreçte kurulu gücün 44.93 MWe’a çıkarılması
için revize fizibilite raporu hazırlanmış ve onay alınmıştı.
ÇED başvuru dosyasında proje bedeli 213,878,900 TL olarak
belirtildi.
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milyon TL sermayeli elektrik ve tekstil
sektörlerinde faaliyet gösteren Alto
Holding’e ait Lodos Elektrik Üretim A.Ş.
üzerinde Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Mapa
İnşaat ve Tic. A.Ş., Limak İnşaat San. ve Tic.
A.Ş., Koloğlu Holding A.Ş. ve Kalyon Havacılık
ve İnşaat A.Ş. tarafından ortak kontrol tesis
edilecek şekilde hisselerinin tamamının
devralınması işlemine Rekabet Kurulu
tarafından izin verilmişti.

Energom Enerji’nin
biyokütle santrali projesine
ÇED olumlu kararı
Energrom Enerji tarafından Balıkesir’de
kurulacak 2.4 MW kurulu güce sahip olacak
biyokütle santrali projesi için ÇED olumlu
kararı verildi.
(Enerji IQ – 28.11.2018) İstanbul merkezli Energrom Enerji
İnşaat Tic. Ve San. A.Ş’ye ait Burhaniye biyogaz tesisi projesi için
ÇED olumlu kararı verildi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde projelendirilen
biyokütle santrali, 2.4 MW kurulu güce sahip olacak. Planlanan
proje kapsamında santrale gelecek olan atıkların anaerobik
ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacak. Biyobozunur
atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan
biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı üretimi için
kullanılacak.
Nihai ÇED raporunda proje bedeli 5,130,300 USD
(19,546,443 TL) olarak belirtildi.
EPDK verilerine göre Balıkesir’de ikisi önlisans, üçü üretim
lisansı olmak üzere toplam beş biyokütle santrali projesinin lisansı
bulunuyor. Burhaniye biyogaz enerji santrali için ise geçtiğimiz Eylül
ayında önlisans verilmişti.

www.ceenenerji.com.tr

HABERLER

‘Günlük doğalgaz arz kapasitesi 303 milyon m3’e çıktı’
Bab-ı Ali Toplantıları’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,“Yaptığımız
yatırımlarla günlük doğalgaz arz kapasitemiz 303 milyon m3’e çıktı.Yani artık %20 yedeğimiz de var.
LNG terminallerini ilave ederek başardık.” dedi.
(Enerji IQ – 26.11.2018) “Bab-ı Ali
Toplantıları”nda konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son
dönemde yapılan yatırımlar hakkında
bilgilendirmede bulundu.

kaynakların toplam üretim içindeki payı
atmosferik koşullara bağlı olarak değişiklik arz
ediyor.”

Dönmez, bakanlık olarak arz güvenliği
üzerinde durduklarına işaret ederek,
“Çünkü olmayan enerjinin bedeli bugün
ödediğimizden çok daha fazla. Bir sanayi
kuruluşusunuz 1 saat elektrik dursa bütün
tezgahlarınız, üretiminiz durabilir, hatta
kalite sorunları yaşayabilirsiniz. O açıdan biz
gözümüz gibi bakıyoruz.” diye konuştu.,
Dönmez, Türkiye’nin enerji kaynakları
açısından kendine yeten bir ülke olmadığını
anımsatarak, şunları kaydetti:
“Özellikle son yıllarda yerli ve yenilebilir
kaynakların enerjideki payının artırılmasını
vurguladık. Şu anda elektrik üretiminde yerli
ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 50
civarında. Kurulu güç açısından bakarsanız
bu yüzde 58-59’larda... Yerli ve yenilenebilir

TürkAkım ve TANAP projelerine dikkati
çeken Dönmez, “Yaptığımız yatırımlarla günlük
doğalgaz arz kapasitemiz 303 milyon m3’e
çıktı. Yani artık yüzde 20 yedeğimiz de var.
LNG terminallerini ilave ederek başardık.”
dedi.
Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama
çalışmalarında da ciddi bir hamle başlattıklarını
belirterek, şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz yıl Türkiye ilk defa kendi
sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda
da Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında
sondaja başladı. Şimdi onun kardeşi geliyor.
Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak.
Aynı teknik özelliklerde. Bu gemi de ortalama
yılda 2 kez sondaj yapabiliyor. Bizim Doğu
Akdeniz’de sismik çalışmalarımız 7-8 yıldır
devam ediyordu. O çalışmaları analiz edip
hangi alanda daha fazla hidrokarbon rezervi

çıkabilir, bir mühendislik çalışması. Yığınlarca
datayı incelemek gerekiyor.”
Fatih sondaj gemisinin 5 aylık iş programı
olduğunu dile getiren Dönmez, “Önümüzdeki
3-4 ay içerisinde oradaki sondajımızı
bitireceğiz. Deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin
500-6 bin metre kadar aşağı inmiş olacağız.
Çünkü derin deniz orası. 2 bin 500 metre
deniz derinliği, sonra 3 bin metre de karada
iniyoruz. Son derece teknolojik bir gemi.
Dünyada benzer özelliklere sahip 5-6 gemi
var. Onların 1 tanesi bizde. 2. gemi de aynı
özelliklere sahip ona da iş programı yapıyoruz.
Büyük ihtimalle Karadeniz’de sondajlara
devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.
Sismik çalışmalarda erken havlu
atmayacaklarını, bulana kadar çalışmayı
sürdüreceklerini, pazartesi günü de Mersin’de
sığ denizde sondaj başlatacaklarını vurgulayan
Dönmez, sözlerini, “Her şey hazır. Orada da
aramalarımıza devam edeceğiz. Karada arama
sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa
bulacağız.” diye tamamladı.

Mersin’de sığ deniz sondajı başlıyor
Mersin’de sığ deniz sondajını başlatma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sığ
deniz arama projesi kapsamında ilk kuyunun Mersin’in yaklaşık 19 deniz mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1
lokasyonunda kurulacağını, 2 bin 100 metre derinliğindeki ilk kuyunun 101 metre su derinliğine sahip bu
lokasyonda açılacağını söyledi.
(Enerji IQ – 26.11.2018) Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’de
sığ deniz sondajını başlatma töreninde
konuştu.
Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin
Paşa gemileriyle sismik arama faaliyetlerinin
yürütüldüğüne dikkati çeken Dönmez, şöyle
konuştu:
“Fatih ve envanterimize kattığımız
ve kısa bir süre sonra ülkemize gelip
sondaj faaliyetlerine başlayacak olan ikinci
gemimizle derin ve ultra derin deniz sondaj
çalışmalarımızı ve son olarak da bugün de
sığ deniz sondaj hamlemizi yapıyoruz. Sığ
denizdeki sondaj çalışmalarımızı, projenin
ihtiyaçlarına uygun olarak 101 metre ve 90
metre su derinliklerinde çalışabilecek sondaj
platformumuzla gerçekleştireceğiz. Doğu
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Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları
içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama
kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler
tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu
kuyularımızdan sonra da sonuç ne olursa
olsun, sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız
kuyularda petrol veya doğalgaz bulana
kadar asla durmayacağız. Fatih, Barbaros,
Oruç Reis, bu platformumuz ve yakında
filomuza katılacak olan yeni sondaj gemimiz
denizlerdeki mevcudiyetimizin belgeleridir.”
Sığ deniz arama projesi kapsamında
ilk kuyunun Mersin’in yaklaşık 19 deniz
mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1
lokasyonunda kurulacağını ifade eden
Dönmez, 2 bin 100 metre derinliğindeki
ilk kuyunun 101 metre su derinliğine sahip
bu lokasyonda açılacağını söyledi. Söz
konusu sondajın yaklaşık iki ay süreceğini

belirten Bakan Dönmez, şöyle devam
etti: “Sonrasında, sondaj faaliyetini yapan
platform Adana/Karataş’a taşıyacağız.
Orada da yaklaşık 4 bin 100 metre
derinliğindeki Kuzupınarı-1 kuyusu açacağız.
İkinci kuyumuzdaki çalışma süremizi
de yaklaşık dört ay olarak belirledik.
Bu iki kuyuyu tamamladıktan sonra da
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.
Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de
derin deniz bırakacağız. Hidrokarbon
aramacılığının sabır gerektiren faaliyetler
olduğunun farkındayız. Bu nedenle yerli
mühendislerimizin gayretiyle çalışmalarımız
devam edecek. Dünyada sondaj faaliyetleri
ile öne çıkan ülkeler dahi ilk aramalarında
hedeflerine ulaşamadılar. Bu nedenle bizim
de sabırlı ve bir o kadar da kararlı olmamız
gerekiyor.”

www.ceenenerji.com.tr

HABERLER

Aksa Doğalgaz Ordu’da 5 yılda 25 milyon TL yatırım yapacak
Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Kumbaşı Mahallesi’ne gaz arzı sağlanmasıyla birlikte, il merkezindeki
tüm mahallelere doğalgaz ulaştırılmış oldu. Projeye, 2 milyon TL değerinde yatırım yapıldı. Ordu ili ve
ilçelerinde önümüzdeki 5 yılda 25 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor.
(Enerji IQ – 26.11.2018) Aksa
Doğalgaz tarafından Ordu’da Altınordu
İlçesi, Kumbaşı Mahallesi’ne doğalgaz arzı
sağlanmasıyla birlikte, merkezdeki tüm
mahallelere doğalgaz ulaştırılmış oldu.
26 Kasım 2018, Pazartesi günü
gerçekleştirilen, Kumbaşı Mahallesi ilk gaz
verme törenine, Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Engin Tekintaş ile Vali Yardımcısı
Ekrem Yaman ve Altınordu Belediye Başkanı
Celal Tezcan’ın yanı sıra Aksa Doğalgaz
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan da
katıldı. Arslan “Aksa Doğalgaz olarak bugün
Türkiye’nin dört bir yanında; 27 il, 179 ilçe
ve beldede faaliyet gösteriyor, her yıl daha
fazla vatandaşımızı doğalgaz konforuyla
buluşturabilmek için hız kesmeden
çalışıyoruz. Ordu’da 2008 yılından beri

Amasya’da
projelendirilen
GES’in ÇED
süreci başladı
AYBA 8 Enerji tarafından
Amasya’da kurulacak 2
MW kurulu güce sahip
GES projesinin ÇED
süreci başladı.
(Enerji IQ – 23.11.2018)
Amasya’nın Taşova ilçesi sınırları
içerisinde kurulacak GES projesinin
ÇED süreci başladı.
Ankara merkezli AYBA 8 Enerji
Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından
kurulacak GES, 2 MW kurulu güce
sahip olacak.
ÇED tanıtım dosyasında proje
bedeli 9,986,687 TL olarak belirtildi.
Ankara merkezli şirketin
ortaklarından Fatih Turan, 10,000
TL değerindeki hissesini 2018 yılı
içerisinde Tacettin Yetkin’e devretti.
EPDK verilerine göre Amasya’da
üretim lisansı ya da önlisans verilen
GES bulunmuyor.
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kullanılan doğalgazı yaygınlaştırmak için
de çalışmalarımız sürüyor; Fatsa’ya 2015,
Ünye’ye 2017 yılında doğalgaz arzı
sağladık. Bugün ilk gaz verme törenini
gerçekleştirdiğimiz Kumbaşı Mahallesi’nin
ise özel bir anlamı bulunuyor; Kumbaşı’yla
birlikte, Ordu’nun merkez ilçesi olan

Altınordu’da tüm mahallelere doğalgaz arzı
sağlamış olduk” dedi.
Ordu’da 2008 yılından beri doğalgaz
kullanılıyor. İl merkezi ile Fatsa ve Ünye
ilçelerinde, yaklaşık 80 bin aboneye
doğalgaz tedarik ediliyor.

2019 yıl sonuna kadar 5 milyon TL yatırım yapılacak
Ordu’da 2019 yıl sonuna kadar 5 milyon TL değerinde yatırım yapmayı
hedeflediklerini söyleyen Aksa Doğalgaz Başkan Yardımcısı ve 1. Grup Genel Müdürü
Alper Konyalı bu yatırımla kurulacak 820 kilometre şebeke altyapısıyla 100 bin konuta
eşdeğer aboneye doğalgaz arzı sağlamayı planladıklarını belirtti. Konyalı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ordu ili ve ilçelerinde önümüzdeki 5 yılda 25 milyon TL yatırım yapmayı
planlıyoruz. Bu yatırımlar neticesinde, il merkezi ve ilçelerde doğrudan ve dolaylı olarak
500 milyon lira değerinde bir ekonomik büyüklük oluşacak. Bölgedeki istihdama ve
ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Doğal Gaz Ticaret Forumu
19 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek
(Enerji IQ – 27.11.2018) PETFORM tarafından her yıl düzenlenen Doğalgaz Ticaret
Forumu (Taşıtanlar Forumu), bu yıl 19 Aralık 2018 Çarşamba günü Ankara’da GAZİD işbirliğiyle
gerçekleştirilecek.
Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek foruma, daha önce olduğu gibi Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı,
EPDK, EPİAŞ, BOTAŞ ve TPAO yetkilileri ile birlikte doğalgaz piyasasının temsilcilerinin katılması
bekleniyor.

Afşin Elbistan A Termik Santrali
Çelikler Holding’e devrediliyor
(Enerji IQ – 23.11.2018) Afşin Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL)
Kömür İşletmesi’nin Çelikler Holding’e devri için protokol imzalandı. ERG-Verbund firmasının
hisselerinin tamamını satın alan Çelikler Holding ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü, attıkları imzalarla
Afşin Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri’nin 20 yıllığına Çelikler Holding’e
devredilmesinin önünü açtı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de onay verirse devir süreci bitecek.
1,355 MW kurulu güce sahip Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Kömür
İşletmesi,Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali gibi enerji
tesislerinin de işletmecisi konumunda bulunan Çelikler Holding’in bünyesine geçecek.
EÜAŞ Genel Müdürlü Dr. İzzet Alagöz ve Çelikler Holding yetkilileri tarafından atılan imzalarla
her iki işletme 20 yıllığına Çelikler Holding’e devredildi.
Çelikler Holding, Çayırhan B santralini inşa etmek üzere kazandığı ihale sonucu üretim lisansı
alan Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş’de de %5-33.3 oranında hisseye sahip.
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Petrol fiyatları düşük seviyesini korumaya devam ediyor
(Enerji IQ – 29.11.2018) Petrol fiyatları G20
toplantısında yapılacak ticaret görüşmelerinin küresel
ekonomiye destek olabileceği ve talep görünümünü
iyileştirebileceği iyimserliğiyle hafif yükselirken, ABD ham

petrol stoklarının bir yılın en yüksek seviyelere çıkması
kazanımları sınırladı.
Ancak petrol fiyatları, düşük seviyesini korumaya
devam ediyor.

Petrol Fiyatlarında Haftanın Görünümü
23.11.2018

Petrol fiyatları, artan küresel arz fazlası endişeleriyle düşük ancak oynak işlem hacminin
olduğu bir günde 2018’in dip seviyelerine geriledi.
İşlemciler OPEC’in 2019’da arz kesintisine başlayacağına dair beklentinin bile sınırlı
destek sağladığına dikkat çektilerç
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 61.52 dolar ile 2017 Aralık’tan
bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra 62.10 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatı
dünkü kapanışın ise yüzde 0.8 altında bulunuyor.

Brent Petrolü
Değişim

Son işlem

-0.94%

62.01

ABD Hafif Petrol
Değişim

Son işlem

-2.29%

53.38

26.11.2018

Petrol Cuma günkü yüzde 8’e yakın kaybın ardından toparlanmaya çalışsa da, talep görünümü
ve finansal piyasalardaki zayıf seyir fiyatlar üzerindeki baskının devam edeceğine işaret
ediyor.
Fiyatlar küresel çapta artan petrol arzı ve talepteki artışın yavaşlaması nedeniyle baskı
altında kaldı.Talep büyümesindeki yavaşlama nedeniyle gelecek yıl petrol piyasasında arz
fazlası oluşması bekleniyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 1.6 artışla 59.71 dolara çıktı. Buna
rağmen petrol fiyatları Kasım başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde düşüş kaydetti. Petrol
Kasım’ı bu seviyelerden kapatırsa 2014 sonlarından bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetmiş
olacak.

Brent Petrolü
Değişim

Son işlem

1.6%

59.74

ABD Hafif Petrol
Değişim

Son işlem

1.03%

50.94

27.11.2018

OPEC’in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan gelecek hafta Avusturya’da yapılacak OPEC
toplantısı öncesinde arz kesintileri istese de, petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın rekor
seviyede üretiminin baskısıyla geriledi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı 60.33 dolara yükselmeden önce 60
doların altına düştü.
Konuya yakın bir sektör kaynağı Suudi Arabistan’ın ham petrol üretiminin Kasım ayında günde
yaklaşık 11.1-11.3 milyon varil ile tüm zamanların zirvesine ulaştığını
belirtmişti.

Brent Petrolü
Değişim

Son işlem

-0.21%

60.35

ABD Hafif Petrol
Değişim

Son işlem

-0.46%

51.39

28.11.2018

Petrol fiyatları gelecek hafta yapılacak OPEC toplantısı öncesinde yüzde 1’den fazla
yükseldi. OPEC’in bu toplantıda arz fazlasının önüne geçmek için üretim kesintisi kararı alması
bekleniyor.
İşlemciler İngiltere’nin en büyük Kuzey Deniz petrol sahasının onarım için kapatılmasının
da fiyatlardaki yükselişi desteklediğini belirttiler.
Brent ham petrol vadeli fiyatı yüzde 1.3 artışla 60.99 dolara yükseldi.

Brent Petrolü
Değişim

Son işlem

1.3%

60.99

ABD Hafif Petrol
Değişim

Son işlem

1.28%

52.22

29.11.2018

Petrol fiyatları G20 toplantısında yapılacak ticaret görüşmelerinin küresel ekonomiye
destek olabileceği ve talep görünümünü iyileştirebileceği iyimserliğiyle hafif yükselirken, ABD
ham petrol stoklarının bir yılın en yüksek seviyelere çıkması kazanımları sınırladı.
Brent ham petrolü vadeli fiyatı dün yüzde 2.4 düşüşle 58.76 dolara geriledikten
sonra yüzde 0.5 artışla 59.03 dolara yükseldi.
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Brent Petrolü
Değişim

Son işlem

0.6%

59.11

ABD Hafif Petrol
Değişim

Son işlem

0.8%

50.69
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Altı proje için kamulaştırma yapılacak
Edirne’de yapılacak doğalgaz dağıtım sistemleri, Kilis ve
Mersin’de kurulacak enerji nakil hatları,Afyonkarahisar,
Ağrı,Trabzon ve İstanbul’da projelendirilen enerji iletim
hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırma yapılmasına
karar verildi.
EPDK
kamulaştırmaları
Edirne’de tesis edilecek
doğalgaz dağıtım sistemlerinin
yapımı amacıyla belirli
taşınmazlarda tapuda Hazine
adına tescil edilmek üzere EPDK
tarafından acele kamulaştırma
yapılmasına karar verildi.
Kamulaştırmanın yapılacağı yerler,
Edirne’nin İpsala, Uzunköprü ve
Meriç ilçeleri sınırları içerisinde
olarak açıklandı.

(Enerji IQ – 28.11.2018) Doğalgaz dağıtım
sistemleri, enerji nakil hatları ve enerji iletim hatlarının
yapımı amacıyla yedi ilde acele kamulaştırma yapılmasına
karar verildi.
Konuya ilişkin kararlar, 28 Kasım 2018 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlandı.

TEDAŞ kamulaştırmaları
Kilis ve Mersin sınırları içerisinde enerji nakil
hatlarının yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet
eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet
şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı

kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele
kamulaştırılmasına karar verildi.
Enerji nakil hatlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
şekilde:

Enerji Nakil Hattı Adı

Uzunluğu
(m)

İstimlak Alanı
(m2)

İrtifak alanı
(m2)

Tokaçgemriği DM - Sabanlı KÖK Enerji Nakil
Hattı

11,892

1,294

156,797

Gülnar Şeyhömer Enerji Nakil Hattı

14,534

1,384

198,915

Mut Dağpazarı - Çivil Enerji Nakil Hattı

10,690

808.3

161,697

TEİAŞ kamulaştırmaları
lTesis edilecek 154 kV Sandıklı TM – Kocatepe RES TM
enerji iletim hattı projesi kapsamında ilgili güzergaha isabet
eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken
salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ
tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma,
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde yapılacak.
lTEİAŞ’a ait Ağrı’daki 154 kV Genç Trafo Merkezi projesi
kapsamında ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlarda TEİAŞ
tarafından acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi.

lTEİAŞ’a ait Trabzon’daki 380 kV Kalkandere-Köse
enerji iletim hattı projesi kapsamında kapsamında ilgili
güzergaha isabet eden taşınmazlarda TEİAŞ tarafından acele
kamulaştırma yapılmasına karar verildi.
lSilivri’de tesis edilecek 154 kV Seymen Çöp Gaz TM – Silivri
RES TM enerji iletim hattı projesi kapsamında ilgili güzergaha
isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde,
iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle
TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Palen Enerji Erzurum için
ihale ile CNG satın alacak
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret A.Ş, 7 Aralık’ta
gerçekleştirilecek ihale ile Tortum, Narman ve Karaçoban
ilçeleri için 663.000 Sm³/yıl CNG satın alacak.
(Enerji IQ – 27.11.2018) Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret A.Ş, ihale ile 663.000
Sm³/yıl CNG satın alacak.
CNG’nin teslim yerleri, Erzurum’un Tortum (221.000 Sm³), Narman (221.000 Sm³) ve
Karaçoban (221.000 Sm³) ilçeleri olarak açıklandı.
Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihalede her firma yalnızca bir teklif verebilecek.
İhale, 7 Aralık 2018 tarihinde Palmet Mühendislik’te yapılacak.
EPDK tarafından 2003 yılında yapılan Erzurum doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi neticesinde,
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Tic. A.Ş’ye doğalgaz dağıtım lisansı verilmiş ve 2004 yılında
30 yıl süre ile Erzurum ve Ilıca şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğalgaz dağıtım faaliyeti
yapmak üzere lisans verilmişti.
Şirketin hisselerinin %90’ı PALMET Enerji Grubuna, %10’u ise Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’ne ait.
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İstanbul’da dokuz
jeotermal saha
ihale edilecek
İstanbul’da dokuz jeotermal
kaynaklar ve doğal mineralli
sular ruhsat saha, 13 Aralık’ta
ayrı ayrı ihale edilecek.
(Enerji IQ – 28.11.2018) İstanbul’da dokuz
adet jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli
sular ruhsat saha, ayrı ayrı ihale edilecek.
Sahalar, İstanbul’un Eyüpsultan, Sarıyer,
Silivri, Çekmeköy, Pendik, Çatalca ilçelerinde
bulunuyor.
İhaleler, 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı’nda yapılacak.
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TMSF ikinci enerji şirketi satışı için
ihale sürecini başlattı
FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında el koyulan ve
TMSF’ye devredilen Adularya Enerji için 14 Kasım’da
ihale ilanı yayınlayan TMSF,“T-Energy Enerji Elektrik
Üretim için de ihale sürecini başlattı.
(Enerji IQ – 26.11.2018) Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü’nü 1.4 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sera atıklarından Antalya’da
elektrik üretecek T-Energy Enerji Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü için de ilana çıktı.
TMSF tarafından şirket için muhammen bedel 10.25 milyon TL
olarak belirlendi. İhale 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.30’da
gerçekleştirilecek.

Ulusoy Elektrik Letonya
ile dağıtım trafosu alım
sözleşmesi imzalandı
Ulusoy Elektrik ile Letonya Devlet
Elektrik İdaresi arasında 3,956,642 EUR
tutarında dağıtım trafosu alım sözleşmesi
imzalandı.
(Enerji IQ – 29.11.2018) Ulusoy Elektrik ile Letonya
Devlet Elektrik İdaresi arasında 3,956,642 EUR tutarında
dağıtım trafosu alım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme
kapsamında satışı gerçekleştirilecek dağıtım trafoları 1
yıllık süre içerisinde teslim edilecek.

Doğalgaz ithalatçısı Enerco Enerji’nin ve Avrasyagaz’ın %60’ı, Akfel
Gaz’ın ise hisselerinin tümü TMSF kontrolünde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde, Ulusoy Elektrik
İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş ile Tunus Devlet Elektrik
İdaresi arasında 5,620,480 EUR tutarında hücre alım
sözleşmesi yapılmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Tunus
Devlet Elektrik İdaresi %20 ilave sipariş açma hakkını
kullanarak, 991.796 EUR tutarındaki ek hücre siparişini
onaylamıştı.

Diğer yandan, doğalgaz ithalat lisansı sahibi şirketlerden Bosphorus
Gaz’ın Enerco Enerji, Akfel Gaz ve Avrasyagaz’daki TMSF kontrolündeki
hisseleri devralmak üzere girişimleri de sonuçlanmayı bekliyor.

Ulusoy Elektrik, aynı zamanda, geçtiğimiz Ocak ayında
UNDP ile Irak’a teslim edilmek üzere uzun dönemli trafo
satış sözleşmesi de imzalamıştı.

TMSF, yönetimini kayyım olarak sürdürdüğü Adularya Enerji’ye ait
elektrik santralini 1.4 milyar TL muhammen bedelle 14 Kasım’da ihaleye
çıkarması, gözleri TMSF’nin kontrolündeki şirketlerin faaliyet gösterdiği bir
diğer alan olan doğalgaz piyasasına çevirmişti.

Çalık Enerji TAP elektrik iletim hattı projesi için anlaşma imzaladı
Cumhurbaşkanı Muhammed
Eşref Gani ve Enerji ve Su
Bakanlığı ile Çalık Holding arasında
Türkmenistan,Afganistan ve Pakistan
(TAP) doğalgaz boru hattının
paralelinde ilerleyecek TAP Elektrik
İletim Hattı projesine ilişkin bir
anlaşma imzalandı.

(Enerji IQ – 8.11.2018) Kabil’de
Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan
(TAP) doğalgaz boru hattının paralelinde
ilerleyecek TAP Elektrik İletim Hattı
projesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.
Yapılan açıklamada, anlaşmanın
Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani
ve Enerji ve Su Bakanlığı ile Çalık Holding
arasında, diğer üst düzey hükümet
yetkililerinin huzurunda imzalandığı bildirildi.

Yunanistan Revithoussa
LNG terminalinin
depolama kapasitesini
225,000 m3’e yükseltti
(Enerji IQ – 22.11.2018) Yunanistan, Ege Denizi’ndeki Revithoussa
LNG gazlaştırma terminalinin depolama kapasitesini 225,000 m3’e
yükseltti. Bir süredir yapımı devam eden 95,000 m3 tankın kabulünün
yapılarak işletmeye alınmasıyla, tesisin yıllık gazlaştırma kapasitesi de 7
bcm’e yükselmiş oldu.
2000 yılında hizmete açılan tesis, toplam 130,000 m3 depoalma
kapasitesine sahip iki tank ile hizmet veriyordu. Daha önce azami
135,000 m3 kapasiteli gemilerin yanaşabildiği tesise, yeni tank ile birlikte
yapılan iskele ile 260,000 m3 kapasiteli gemiler de yanaşabilecek.
Terminalin günlük gazlaştırma kapasitesi de %40 oranında artacak.
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Açıklamada, iletim hattının
Kandahar’daki Torghondi limanından Spin
Boldak’a kadar 750 kilometre uzunluğunda
olacağı da belirtildi.
Açıklamaya göre, 500 bin adet iletim
hattı ve 2,000 MW kapasiteli iki devre ile
Afganistan ve Türkmenistan’da 500 kV trafo
merkezinin inşasını kapsayan TAP güç iletim
hattında 1.6 milyar USD tutarında yatırım
yapılacak.

Enerco Enerji’de yeni yönetim
kurulu göreve başladı
(Enerji IQ – 29.11.2018) Doğalgaz ithalatçısı şirketlerden
Enerco Enerji’de, Kasım ayında yapılan Genel Kurul ile yeni yönetim
kurulu üyeleri seçildi.Yeni üyelere ilişkin ana sözleşme değişikliği, 26
kasım 2018 tarihli Ticaret Sicil Gaztesi2nde yayınlanarak tescil edildi.
Buna göre Enerco Enerji’nin yönetim kurulu üyeliğine,
9.11.2021 tarihine kadar şu isimler seçildi:
Ali Altıntaş
Giovanni Antonio DelConte
Hasan Şahin

Michael Peisser
Saime İnci Silahçıoğlu
Vural Doğan

Vural Doğan, daha önce yönetim kurulunda görev yapan
Hasan Nalbantoğlu’nun yerine atandı.
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Zorlu Osmangazi Enerji’nin kredi notları verildi
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin konsolide yapısının ve mevcut tahvil ihraçlarının nakit akımlarının uzun ve kısa vadeli ulusal
notlarını ‘A- (Trk)’ ve ‘A-1 (Trk)’ olarak, söz konusu notlara ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak teyit etti.
(Enerji IQ – 23.11.2018) JCR-Eurasia
Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde,
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş’nin konsolide yapısını ve mevcut tahvil
ihraçlarının nakit akımlarını yatırım yapılabilir
kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ olarak ve söz konusu
nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak teyit
etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı ve Yerel Para Notları ülke tavanı olan
‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup, görünümler ise
Japan Credit Rating Agency Ltd’in 14 Ağustos
2018 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda
‘Stabil’den, ‘Negatif ’’e revize edildi.
JCR-Eurasia Rating tarafından yayımlanan
rapora göre elektrik dağıtım sektöründe
tamamlanan özelleştirme süreçleri sonrasında
özel sektör tarafından artan şebeke iyileştirme
ve altyapı yatırımlarının etkisiyle kayıp kaçak
oranları ülke genelindeki düşüş trendi ve
OECD ortalamalarına yakınsama süreci
devam ediyor. Ancak, ağırlıklı olarak döviz cinsi
satın alma ve proje finansmanı kredilerinden
kaynaklanan kur riski ve Türk Lirası’nda yaşanan
değer kayıpları, gelirlerini yerel para cinsinden
elde eden sektör genelinde borç karşılama
kapasitesini zayıflattı. Zorlu Osmangazi,
sektöre daha geç bir noktada giriş yapmasının
avantajlarını kullanarak, satın almanın içsel
kaynaklardan karşılanması ve mevcut mali yıl
içinde kullanılmaya başlanacak olan ve ağırlıklı
uluslararası finansal kuruluşlar tarafından
sağlanan kur riski içermeyen TL bazlı uzun
vadeli proje finansmanı paketi sayesinde diğer
oyunculardan olumlu yönde ayrışıyor.YEKDEM
kaynaklı maliyetler ve elektrik fiyatlarında
yaşanan artışlara karşın ulusal tarifenin aynı
oranda artmaması, tüketimi yüksek serbest
müşterileri ikili anlaşmalar kapsamında
daha ucuz kaynak arayışına yönlendirmiş ve
OEPSAŞ’ın tamamlanan mali yılda konsolide
FAVÖK’e katkısı zayıflamış olmakla beraber,

bu durumun sene başında ulusal tarifeye
yapılan artışlar ve gerçekleşen ve tarife
yoluyla alınan YEKDEM maliyetleri arasındaki
gecikme farkının azaltılması ile dengelenmesi
bekleniyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde
tamamlanan tahvil ihraçlarının da katkısıyla
devam etmekte olan yoğun altyapı yatırım
süreçlerinin net işletme sermayesi ve likidite
yönetimi üzerinde baskının, ödemesiz döneme
sahip uzun vadeli proje finansmanı paketinin
uzun vadeli kaynaklar lehine geliştireceği borç
kompozisyonuyla iyileştirilmesi planlanıyor.
Ana ortak Zorlu Enerji tarafından finansman
amacıyla şirkete tahsis edilen USD bazlı
sermaye benzeri kredinin etkisiyle mevcut
mali yılda artan oranda kur zararlarına maruz
kalınmasına karşın, firma finansman giderlerini
karşılayacak seviyede bir faaliyet karlılığı yarattı.

Uzun Vadeli Ulusal Not ve
Görünümü’nün “A-(Trk)” ve
“Stabil” olarak teyit edilmesinin
ana nedenleri
Raporda, faaliyet bölgesinde dışsal
rekabetten korunan monopol konumunun
nakit akışları açısından sağladığı öngörülebilir ve
sürdürülebilir yapı, faaliyet hacmi büyümesine
rağmen özkaynakların bilanço kompozisyonu
içerisindeki yüksek seyri ve düşük net finansal
borçluluk oranı, lisans bölgesinin istikrarlı
oranda büyüyen abone sayıları ve tüketim
hacmi, düzenleyici otoriteler tarafından gelişmiş
ülkelere kıyasla daha kısa olarak belirlenen
yatırım itfa süresi, planlanan ve finansmanı hazır
olan yatırımların varlık tabanına büyümesine
yapacağı katkı ve stratejik, operasyonel ve
finansal risklerin yönetimi konusunda Zorlu
Enerji çatısı altında faaliyet gösterilmesinin
yarattığı avantajlar, firmanın Uzun Vadeli Ulusal
Not ve Görünümü’nün “A-(Trk)” ve “Stabil”
olarak teyit edilmesinin ana nedenlerini
oluşturdu.

Önümüzdeki dönemde, artması beklenen
finansal borç seviyesi ve kaynak maliyetlerinin
finansman giderleri üzerinde oluşturacağı baskı,
global ve yerel ekonomik/siyasi konjonktürde
yaşanacak gelişmelerin Türk Lirası üzerindeki
etkileri ve tedarik maliyetleri açısından dışarıya
bağımlı olan enerji piyasasında meydana
getireceği değişiklikler, net işletme sermayesi ve
likidite göstergelerinin seyri, artan yatırımlara
paralel olarak faaliyet bölgesindeki kayıpkaçak oranının EPDK hedeflerine ve Türkiye
ortalamasına göre sergileyeceği performans ve
kaydedilen gelişime rağmen Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uyum seviyesindeki ileriye yönelik
artışlar, JCR Eurasia Rating tarafından izlenecek
temel hususlar arasında yer alıyor. İhraç yoluyla
elde edilen kaynaklar şirket bilançosunda
taşındığı için ayrı bir ihraç rating raporu
düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu
içerisinde analiz edildi. İhraç edilmiş tahvilin
şirketin diğer yükümlülüklerine göre hukuksal
ve teminat açısından bir farklılaştırılması
olmadığı için şirketin kurumsal yapısının notları
ihraç ratingini de temsil ediyor.
Rapora göre nitelikli ortak konumunda
bulunan Zorlu Enerji’nin ulusal enerji
sektöründe sahip olduğu ölçek ve
çeşitlendirilmiş aktif portföyü, ilave kapasite
ve tamamlanan yatırımların devreye
alınması sonucu satış gelirleri ve faaliyet
karlılığında sağladığı yüksek büyüme ve Zorlu
Osmangazi’nin grubun konsolide cirosu
ve operasyonel karlılığına artan oranda
katkı yapması beklentisi dikkate alındığında
ihtiyaç halinde firmaya finansal gücünün
yeterliliğine bağlı olarak likidite ve öz kaynak
temin edebilecek yeterli arzuya sahip olduğu
kanaatine ulaşıldı. Bu kapsamda, Şirketin
Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde güçlü düzeyi işaret eden
(2) olarak teyit edildi.

Zorlu Enerji SKTT’ye tabi olacak
tüketicilere ek hizmetler verecek
Zorlu Enerji, kurumsal
müşterilerine enerji
maliyetlerini azaltacak
çözümler sunmak için
çalışmalara başladığını duyurdu.
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(Enerji IQ – 28.11.2018) Zorlu Enerji,
kurumsal müşterilerine destek olmak ve
maliyetlerini azaltmak için çalışmalara başladığını
açıkladı.
2018 yılının Ekim ayında belirlenen yeni
Son Kaynak Tedarik Tarifesi doğrultusunda
yıllık elektrik tüketimi 10 milyon kWh’ın

üzerinde olan tüketiciler, Son Kaynak Tedarik
Tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.Yapılan yazılı
açıklamaya göre Zorlu Enerji ise bu tarifeye
dahil olan tüketicilere sunduğu avantajlı fiyat
teklifleri kapsamında verdiği danışmanlık
hizmetiyle tüketicilerin maliyetlerini azaltmayı
hedeflediğini belirtti.
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Türkiye dünya enerji sıralamasında 44’üncü sıraya yükseldi
Dünya Enerji Trilemma Endeksi 2018’de,Türkiye 6 sıra yükselerek, 125 ülke arasında 44’üncü sıraya
yükseldi. Endekste,Türkiye’nin puanında en çok iyileşme görülen alan ise enerji güvenliği oldu.
(Enerji IQ - 28.11.2018) Dünya Enerji
Konseyi (WEC) tarafından açıklanan Dünya
Enerji Trilemma Endeksi 2018’de, Türkiye 6
sıra yükselerek, 125 ülke arasında 44’üncü
sıraya yükseldi. Enerji güvenliği, enerji eşitliği
ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinin
değerlendirildiği endekste, Türkiye’nin
geçen yıl CBB olan notu da BBB seviyesine
yükseltildi. Endekste, Türkiye’nin puanında en
çok iyileşme görülen alan ise enerji güvenliği
oldu.

Enerji çeşitliliğine
verilen önem arttı
Türkiye’nin, dünya enerji güvenliği
kategorisinde 15 basamak yükselmesinin en
önemli nedeni ise son yıllarda enerji güvenliği
unsurlarından enerji çeşitliliğine verdiği önem
olarak açıklandı. WEC’in değerlendirmesinde
Türkiye’de enerji güvenliğini artırmak için çok
sayıda girişim başlatıldığı, aralarında ilk nükleer
enerji santrali Akkuyu NGS’nin de olduğu
enerji çeşitliliği sağlayacak çok sayıda proje için
adım atıldığı belirtildi.

“Türkiye’nin hızla büyüyen enerji talebini
ve devam eden büyümesini karşılamak
için muazzam yatırım hacimlerine sahip
olması gerekiyor” denilen raporda, enerji
karmasını çeşitlendiren projelere ilişkin şu
değerlendirmelerde bulunuldu:
“Türkiye’nin enerji karmasına nükleer
güç katma konusunda sağlam planları var.
Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan
Mersin Akkuyu NGS için inşaat ruhsatı alındı.
Santralin 2023 yılında faaliyete geçmesi
planlanıyor. Ülkede nükleer enerji sektörünü
düzenlemek için Nükleer Düzenleme
Kurumu ve buna bağlı çalışan Nükleer Teknik
Destek A.Ş. kuruldu. Haziran ayında güney
gaz koridorunun önemli parçası olan Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP
faaliyete geçti. 2020 yılında tamamlanacak
Trans Adriyatik Boru Hattı TAP ile Avrupa
piyasasına doğalgaz sevk edilecek. Rusya’dan
başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye,
oradan da komşu Avrupa ülkelerine doğalgaz
aktarımını sağlayacak Türk Akımı projesinin

ise 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi
bekleniyor.”

“Türkiye enerjide
doğru adımlar attı”
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
Başkanı Fatih Birol da, Mayıs ayında yaptığı
değerlendirmede Türkiye’nin enerjide attığı
adımlara dikkat çekmişti. Birol, “Türkiye hem
güneş hem rüzgâr konusunda doğru adımlar
attı. Geçen 6-7 aylık süreçte bu konuda
ciddi aşamalar kaydedildi. Türkiye’nin özellikle
yenilenebilir enerjideki hamleleri, dünyada
atılan adımlarla eşgüdüm içinde sürüyor”
diye konuşmuştu. Dünya için önemli olan
karbondioksit salımının düşürülmesi için de
yapılması gerekenler olduğunu söyleyen
Birol, “Nükleer enerjiden faydalanmak ve
enerjiyi verimli kullanmak önemli unsurlar.
Sektörde dört ana konu, yani rüzgâr, güneş,
nükleer enerji ve verimliliğin arttırılması, temiz
enerji açısından temel unsurları oluşturuyor”
ifadelerini kullanmıştı.

Elektrikli araçlar, otomobil sektöründe büyük değişimi tetikliyor

ABD’nin en büyük
otomobil üreticisi
General Motors,
bazı fabrikalarını
kapatarak
elektrikli ve
otonom araçlara
yatırımlarını
artıracağını
açıkladı. Fiat
Chrysler ise
elektrikli araçlara
9 milyar Euro
yatırım yapacağını
duyurdu.
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(Enerji IQ - 27.11.2018) ABD’nin en büyük
otomobil üreticisi General Motors , benzinli sedan
modellere olan talebin azalmasını gerekçe göstererek
az satan modellerin üretimini durdurma ve Kuzey
Amerika’daki çalışan sayısını azaltma kararı aldı.

verecek.

Şirket elektrikli ve otonom araçlara yatırımlarını ise
artıracak.

GM bir yandan toplam sermaye harcamalarını
azaltırken, gelecek iki yılda elektrikli ve otonom araçlara
yaptığı yatırımları iki kat artıracak.

2008-2009 arasındaki finansal kriz sırasında ABD
devleti tarafından iflastan kurtarılan General Motors’un
10 yıl süren kârlı bir dönemden sonra yeniden
yapılanmaya gitmesi, Reuters’ın haberine göre ABD
otomobil endüstrisinin bir dönüm noktasına geldiğine
işaret ediyor.
General Motors CEO’su Mary Barra, Kuzey
Amerika’daki beş fabrikayı kapatacaklarını ve 15,000
çalışanın işine son vereceklerini; böylece yeni teknoloji
ve insansız taksi gibi yeni hizmetlere yatırımları
sürdürebileceklerini söyledi.

“İçinde bulunduğumuz
endüstri çok hızlı değişiyor.
Temel faaliyetlerimizi güçlendirmek
için bunları yapmak zorundayız.”
GM gelecek yıl üç montaj fabrikasını kapatacak.
Bunlar arasında küçük araçların üretildiği Ohio’daki
fabrikası, Detroit-Hamtrack fabrikası ve Kanada’daki
Oshawa montaj tesisleri bulunuyor. Şirket bu
fabrikalarda üretilen bazı araçların üretimine de son

GM, aktarma organı imal eden iki fabrikanın üretim
takviminde 2019’dan sonra yeni üretim planlanmadığını
ve fabrikaların kapanabileceğini belirtti. Bunlara ek olarak
Kuzey Amerika dışında iki fabrika daha kapatılacak.

Şirket geçen yıl açıkladığı planlarına göre Kuzey
Amerika’da 2023 yılına kadar 20 yeni pilli-elektrikli araç
modelini üretime alacak.

Fiat Chrysler elektrikli araçlara
9 milyar Euro yatırım yapacak
Amerika’da bu gelişmeler yaşanırken, Avrupalı
otomobil üreticileri de stratejik kararlar alarak değişimi
yakalamaya çalışıyorlar. Fiat Chrysler (FCA), İtalya’da yeni
araç modellerini üretme taahhüdüne sadık kalarak Jeep,
Alfa Romeo SUV ve Maserati modellerini İtalya’daki
fabrikalarında üretecek.
Şirket böylece Avrupa’daki fabrikalarında süregelen
düşük kapasite kullanımı ve düşük kâr marjı sorunlarıyla
mücadele edecek.
Dünyanın yedinci büyük üreticisi olan FCA, kârlılığını
2022 yılına kadar iki katına çıkarmak amacıyla SUV
modellerinin sayısını artırmayı ve elektrikli araçlar için
9 milyar Euro yatırım yapılmasını kapsayan orta vadeli
planını Haziran ayında açıklamıştı.
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Mevcut iletim sistemi planlamasıyla rüzgar ve güneşin
üretimdeki payı 2026’da %20’ye yükselebilir
SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından yayımlanan “Türkiye’nin Elektrik Sektöründe Yenilenebilir
Kaynakların Artan Payı: İletim Şebekesi Yatırım ve Esneklik Seçenekleri” çalışmasında 2026 yılında
Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin %20’sinin, mevcut iletim sistemi planlamasına ek bir maliyet
oluşturmadan, rüzgar ve güneş enerjisinden karşılanabileceğini gösteriyor.
(Müge Birden – 28.11.2018) SHURA
Enerji Dönüşüm Merkezi’nin “Türkiye’nin
Elektrik Sektöründe Yenilenebilir Kaynakların
Artan Payı: İletim Şebekesi Yatırım ve Esneklik
Seçenekleri” raporu yayımlandı.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen
analizler, 2026 yılında Türkiye’nin toplam
elektrik üretiminin %20’sinin, mevcut
iletim sistemi planlamasına ek bir maliyet
oluşturmadan, rüzgar ve güneş enerjisinden
karşılanabileceğini gösteriyor. Çalışmada
hedef olarak belirlenen 2026 yılında, Baz
Senaryo’da toplam rüzgar ve güneş enerjisi
kurulu gücünün 20 GW olacağı varsayılarak
hesaplanan iletim sistemi yatırım ihtiyacının
(400 kV ve 154 kV iletim hattı ve trafo
merkezleri), toplam rüzgar ve güneş enerjisi
kurulu gücünün iki katına, yani 40 GW
seviyesine çıkarılması durumunda değişmediği
gözlendi.
Rüzgar ve güneş kurulu gücünün 40
GW olduğu durumda gereken toplam iletim
şebekesi yatırım ihtiyacının, TEİAŞ hazırladığı
10 Yıllık Şebeke Gelişim Planı’nda öngörülen
miktarla hemen hemen aynı seviyede olduğu
durumda, yıllık toplam YAL/YAT (yük alma/yük
atma) talimatlarındaki artış göz ardı edilebiliyor.
Belirtilen ek yenilenebilir kapasite, rüzgar
hızı ve güneş ışıması göz önüne alınarak trafo
yüklenmeleri bazında daha geniş alanlara
dağıtılırsa, yenilenebilir enerjinin şebekeye
entegrasyonundan elde edilecek artı değer
önemli ölçüde artıyor.

Üç senaryo üzerinden analiz edildi
2016-2026 dönemini kapsayan rapor,
2026 yılında toplam rüzgar ve güneş enerjisi
kurulu gücünün toplam kapasitedeki payını üç
senaryo üzerinden analiz ediyor:
i) Baz Senaryo: TEİAŞ’ın mevcut
planları doğrultusunda 14 GW rüzgar
ve 6 GW güneş enerjisi olmak üzere
toplam 20 GW
ii) İki Kat Senaryosu: Rüzgar ve güneş
enerjisi toplam kurulu gücünün Baz
Senaryonun iki katına çıkarıldığı toplam
40 GW
iii) Üç Kat Senaryosu: Rüzgar ve
güneş enerjisi toplam kurulu gücünün
Baz Senaryonun üç katına çıkarıldığı
toplam 60 GW
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Fotovoltaik güneş teknolojisinde
yaşanan hızlı maliyet düşüşü göz önünde
bulundurularak, İki Kat ve Üç Kat
senaryolarında güneş ve rüzgar enerjisi kurulu
güçleri eşit varsayıldı. Bu kapasite değerleri,
en olası ya da en çok hedeflenen değerleri
yansıtmamaktadır. Buradaki amaç, şebekede
yaşanabilecek zorlukları ve sistem üzerindeki
etkileri daha iyi değerlendirebilmek amacıyla
farklı senaryolar geliştirmek oldu.
Rüzgar ve güneş enerjisinin 2026 yılında
toplam kurulu güçteki payı Baz Senaryoda
%12, İki Kat Senaryosunda %21, Üç Kat
Senaryosunda ise %31. Hidroelektrik,
jeotermal ve biyokütle enerjisinin toplam
yenilenebilir enerji üretimindeki payı sırasıyla
%35, %44 ve %53 olarak varsayıldı.
Senaryolarda rüzgar ve güneş enerjisine
dayalı toplam kurulu gücün dağılımı iki farklı
strateji altında incelendi:
i) Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını
kapasite kullanım oranlarının en yüksek
olduğu yerde konumlandıran kaynak
odaklı (resource-driven) dağılım
ii) Rüzgar ve güneş enerjisi
yatırımlarını yük merkezlerindeki
güç trafolarının kapasiteleri göz
önünde bulundurarak ülke ölçeğinde
dengeleyen sistem odaklı (systemdriven) dağılım.

hazırlanan On Yıllık Şebeke Gelişim Planı’nda
belirtilen yatırım miktarıyla aynı seviyede.
Türkiye’nin 2026 yılındaki toplam elektrik
üretiminin, 2016’daki 272 TWh’den yıllık
ortalama %5 artışla, 439 TWh’a ulaşacağı
varsayıldı.
Baz Senaryoda 400 kV ve 154 kV şebeke
TEİAŞ’ın 10 Yıllık Şebeke Gelişim Planı’na
dayandırıldı. 8.900 km’lik yeni 400 kV hattı,
10.700 km’lik yeni 154 kV hattı ve 61 adet
yeni 400 kV/154 kV trafo merkezi kurulacağı
öngörüldü. Bu yatırımların maliyetinin 20162026 arasında yıllık yaklaşık 390 milyon Euro
olacağı öngörüldü. Bu sonuç, geçtiğimiz beş
yıllık süreçte gerçekleşen yatırım ihtiyacının
benzer şekilde devam edeceğini gösteriyor.
Yapılacak yeni yatırımların çoğu Batı Anadolu
Bölgesi’nde, Ege Denizi kıyılarında, İç Anadolu
ve Trakya bölgeleri arasında ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde öngörülüyor.
Analiz, Baz Senaryoda öngörülen şebeke
yatırımlarına ek bir yatırıma ihtiyaç olmadan
rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün
Baz Senaryonun iki katına, yani 40 GW’a
çıkabileceğini gösteriyor. Bu yatırım miktarı,
YEKA kapsamında planlanan büyük ölçekli
santrallerin şebekeye entegrasyonu için gerekli
bağlantı yatırımlarını kapsamıyor.

“Güneş ve rüzgar kurulu gücünün
iki kat arttırılması, sistem işletim
ve planlama açılarından belirgin
bir etki yaratmıyor”

Baz Senaryoda, 2026 yılı YAL/YAT talimat
miktarının toplam elektrik üretimindeki payı
2016’nın %0.8’i olarak öngörülüyor. İki Kat
Senaryosundan YAL/YAT talimatı bir nebze
artarak, %5’lik bant aralığında seyrediyor.
Rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde ihtiyaç
duyulan kesinti miktarı göz ardı edilebilir
seviyede bulunuyor. Talebin yaklaşık %20
’sini rüzgar ve güneş enerjisinden sağlayan
Almanya’yla karşılaştırıldığında, 2016 yılındaki
rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin %3.3’ü
şebeke yatırımlarında yaşanan gecikmeler
nedeniyle kesintiye uğradı.

Güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün
Baz Senaryoya göre iki kat arttırılarak 40
GW’a çıkarılması, sistem işletim ve planlama
açılarından belirgin bir etki yaratmıyor. Baz
Senaryoda (20 GW) öngörülen şebeke
yatırımları ve İki Kat Senaryosu sonuçları, yıllık
toplam YAL/YAT talimatlarındaki artışın göz
ardı edilebilir olduğunu ortaya koyuyor. Her
iki senaryoda da iletim şebekesi için gerekli
yıllık ortalama yatırım miktarı yaklaşık 390
milyon Euro’dur. Bu meblağ TEİAŞ tarafından

Şebeke entegrasyon stratejilerinin etkin
uygulanmasıyla rüzgar ve güneş kurulu gücü
Baz Senaryonun üç katına çıkabilir. Üretim
alanları önceliklendirilirken kapasite faktörünün
yanı sıra bölgedeki tüketim miktarının
göz önünde bulundurulmasının (sistem
odaklı yaklaşım) yanı sıra iletim şebekesi
kapasitesinin ve şebeke esnekliğinin artırılması
da gerekiyor. İletim şebekesine yapılacak ekle
yıllık 430 milyon Euro’yu bulan yatırım, Üç
Kat Senaryosunda YAL/YAT talimatlarının

Çalışmada şebekenin esnekliğini artıran
faktörlerin etkisi de analiz edildi. Verimli bir
kıyaslama yapabilmek adına üç senaryoda
girdiler sabit kabul edilip, gerçek şebeke verileri
kullanıldı ve TEİAŞ’ın mevcut şebeke işletim ve
planlama kriterleri göz önüne alındı.
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makul seviyelerde gerçekleşmesine ve %1’den
az yenilenebilir enerji kesintisine ihtiyaç
duyulmasına imkan tanıyor.
Güneş ve rüzgar toplam kurulu
gücünün 2026 yılında üç katına çıkarılarak
60 GW’a yükseltilmesi, bu kaynakların
%31 üretimle en büyük kaynaklardan biri
olması anlamına geliyor. Bu senaryoda, tüm

yenilenebilir kaynakların üretimi, Türkiye’nin
toplam elektrik üretiminin yarısına denktir.
Kısa dönemli marjinal maliyet (short-term
marginal cost, SRMC) analizi, yenilenebilir
kaynakların oranının arttırılmasının, termik
santrallerden sağlanan enerji miktarında
azalmayla sonuçlandığını gösteriyor. Başka bir
deyişle doğalgaz, linyit ve ithal kömürle çalışan
santraller en çok etkilenenler olarak öne

çıkıyor.
60 GW Senaryosunda şebeke
entegrasyon stratejilerinin göz ardı edilmesi,
Baz Senaryo ve İki Kat Senaryosuna
göre iletim hatlarında %30, trafo merkezi
yatırımlarında %20 artışla sonuçlanıyor.
Gerekli yatırım miktarı da 530 milyon Euro’ya
yükseliyor.

%50 yenilenebilir kapasite artışının, ek yatırım ihtiyacı olmadan
şebekeye entegre edilebildiği görülüyor
Rüzgar ve güneş potansiyelinin yanı
sıra, enerji talebi ve trafo kapasitesinin
göz önüne alındığı sistem odaklı dağılım
stratejisiyle yaklaşık %50 yenilenebilir
kapasite artışının, ek yatırım ihtiyacı
olmadan şebekeye entegre edilebildiği
görülüyor. Örneğin, Üç Kat Senaryosunda
kaynak odaklı stratejiyle belirlenen iletim
hattı yatırım ihtiyacının (8.300 km), sistem
odaklı stratejiyle hesaplanan iletim hattı
yatırım ihtiyacından %70 daha düşük olduğu

gözleniyor (2.750 km). Aynı zamanda YAL/
YAT talimat seviyeleri de %7,8 yerine %6,6
olarak gerçekleşiyor. Ayrıca, sistem odaklı
stratejide, şebeke kısıtları nedeniyle ihtiyaç
duyulan yıllık rüzgar ve güneş enerjisine
dayalı üretim kesinti miktarı, toplam üretim
miktarının %1’inden daha düşük.
Rüzgar ve güneş enerjisi kurulu
gücünün sistem odaklı dağıtımı ekonomik
avantajlar da sunuyor. Türkiye’de rüzgar ve

güneş enerjisi kapasitesinin yüksek olduğu
alanların geniş bir coğrafyaya yayılmış
olması, dağıtılmış rüzgar ve güneş enerjisi
üretimi için seviyelendirilmiş elektrik
maliyetlerindeki artışı %5’ten az, yani göz
ardı edilebilir seviyede tutuyor. Bu durum
ayrıca, Türkiye’deki tüm bölgelerde rüzgar
ve güneş açısından cazip yatırım olanakları
yaratıyor, bölgeye sağladığı artı değerin yanı
sıra iletim sisteminin gelişimini ve işletimini
olumlu etkiliyor.

Raporda, analizlerin amacı şöyle belirtildi:
lYenilenebilir enerji konusunda öncelikli
alanların belirlenmesine
lBütün paydaşların yenilenebilir kaynakların

elektrik üretimindeki artan payı nedeniyle
ihtiyaç duyulacak iletim şebekesi yatırımları
konusunda bilgilendirilmesine

lYenilenebilir enerji sistemlerinin Türkiye
şebekesine entegrasyonuna yönelik
stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak...

Fransa yeni enerji stratejisi uygulayacak, 2022’ye
kadar sadece iki nükleer reaktör kapatacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2022 yılına kadar sadece iki nükleer reaktörün kapatılacağını ve nükleer
enerjinin payını şimdiki %75’ten, 2035 yılına kadar %50’ye indireceğini söyledi.
(Enerji IQ - 27.11.2018) Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev
süresinin biteceği 2022 yılına kadar, ülkede
sadece iki nükleer reaktörün kapatılacağını
açıkladı.

Macron bugün yaptığı televizyon
konuşmasında, “Ben nükleer enerjiden çıkma
vaadiyle değil, enerji karışımımızda nükleerin
payını %50’nin altına düşürme vaadiyle
seçildim” dedi.

Macron, 27 kasım’da yeni enerji stratejisini
açıklarken Fransa’nın enerji üretiminde nükleer
enerjinin payını şimdiki %75’ten, 2035 yılına
kadar %50’ye indireceğini söyledi.

Macron’dan önceki sosyalist François
Hollande hükümeti, nükleer enerjinin payının
2025 yılına kadar %50’nin altına inmesini
zorunlu kılan bir yasayı geçirmişti. Macron ise
seçim kampanyasında bu hedefi gözetmeyi
vaat etmiş ancak seçildikten birkaç ay sonra bu
konuyu gündeminden çıkararak çevrecilerin
tepkisini çekmişti.

Ancak Fransa, komşusu ve ekonomik
ortağı Almanya’nın yaptığı gibi, nükleer
enerji üretimini sıfırlama politikasını
benimsemeyecek.
Macron, kamu elektrik kurumu EDF’nin
elindeki 58 nükleer reaktörden 14’ünün 2035
yılına kadar kapatılacağını söyledi.
Enerji arzı güvenliğinin tehlikeye
düşmemesi şartıyla, 2030 yılına kadar en fazla
10 reaktör kapatılmış olacak.

14

Macron, reaktör kapatma takvimine en
yaşlı sekiz reaktör ile başlanacağı belirtti.
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Fessenheim
bölgesinde bulunan iki reaktör, aynı bölgede
yapılan yeni Flamanville reaktörü devreye
girmemiş olsa bile, 2020 yılı yaz aylarında
kapatılacak.

Macron, kapatma takviminin ülkenin enerji
karışımındaki gelişmelere bağlı olacağını ve bu
bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarında
planlanan gelişmeler ve komşu ülkelerle
sağlanacak enerji entegrasyonunun da dikkate
alınacağını belirtti.
“Bu, arz güvenliğini hesaba katan pragmatik
bir yaklaşımdır” diyen Macron, nükleer santral
kapatmalarının, komşu ülkelerden enerji ithal
etme ihtiyacı doğuracak bir noktaya kadar
getirilmeyeceğini vurguladı.
Macron’un verdiği bilgiye göre, ulusal
enerji arzında nükleer enerji her zaman önemli
bir unsur olarak kalacak ancak yeni nükleer
reaktör kurulması yolunda bir karar 2021 yılı
ortasından önce alınmayacak.
EDF ise, 2029 yılına kadar Fessenheim
reaktöründen başka reaktör kapatılmasını
istemiyor.
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Haftalık piyasa analizi
(Elif Koyuncuoğlu – Büçke Çelik / APLUS ENERJİ)

22 - 28 Kasım döneminde Gün Öncesi Piyasası’nda
oluşan elektrik fiyatlarının or talaması 286.65 TL/MWh
olarak belirlendi. Pik saatlerin or talaması 301.61 TL/MWh
iken, pik dışı saatlerin ortalaması ise 271.69 TL/MWh

seviyesinde gerçekleşti.
Dönemin en yüksek saatlik PTF değeri, 28 Kasım 2018
Çarşamba günü saat 17:00’de 315.00 TL/MWh olarak
gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasası - Piyasa Takas Fiyatı (PTF) (TL/MWh)
Tarih

22/11/18

23/11/18

24/11/18

25/11/18

26/11/18

27/11/18

28/11/18

0

292.32

299.70

285.38

295.89

300.46

300.61

298.08

1

289.97

274.94

274.32

295.09

300.08

300.08

290.99

2

297.32

274.94

285.38

299.08

300.77

300.76

263.00

3

264.97

234.50

148.11

274.45

285.84

290.71

170.00

4

235.01

99.99

50.00

273.45

50.01

219.99

158.88

5

280.00

260.42

259.99

255.00

191.17

264.98

290.98

6

286.98

274.94

285.38

300.07

279.88

298.88

301.52

7

302.12

286.99

285.99

235.98

301.73

293.88

283.02

8

309.50

303.64

303.40

235.98

305.08

303.47

303.90

9

312.88

306.33

303.64

255.00

307.34

305.93

308.29

10

311.50

305.16

304.43

158.81

307.50

305.44

308.70

11

310.87

306.50

306.21

295.09

307.63

308.04

311.31

12

306.86

300.42

304.91

254.99

303.38

304.05

307.32

13

307.65

300.61

305.77

300.12

303.86

305.60

309.30

14

309.79

306.53

306.83

300.49

305.33

307.13

311.61

15

309.25

306.77

306.43

300.38

306.50

306.55

311.80

16

309.87

307.42

307.85

302.31

306.82

307.22

312.95

17

311.15

306.75

310.13

303.59

306.59

306.99

315.00

18

307.57

304.34

311.73

304.19

303.08

303.62

312.88

19

303.30

273.02

309.30

304.08

254.99

300.05

306.35

20

301.79

300.37

308.01

303.63

300.00

262.99

305.55

21

301.06

301.31

307.33

303.31

301.27

284.41

304.65

22

279.08

271.92

304.71

298.08

280.69

279.88

293.80

23

240.00

264.93

302.53

278.24

279.88

279.87

288.09

ORTALAMA

295.03

282.19

282.41

280.30

282.91

293.38

290.33

PİK SAATLER
ORTALAMA1

309.18

302.29

306.72

276.25

301.51

305.34

309.95

PİK DIŞI SAATLER
ORTALAMA2

280.89

262.08

258.09

284.36

264.32

281.42

270.71

Saat

1Pik Saatler: 08:00 – 20:00
2Pik Dışı Saatler: 20:00 – 08:00
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22 - 28 Kasım dönemi,
bir önceki dönem ile
kıyaslandığında, ortalama PTF
değerinin 290.88 TL/MWh’den
286.65 TL/MWh’e düştüğü
görüldü.

Dönem

PTF (TL/MWh)

22 - 28 Kasım

15 - 21 Kasım

Ortalama

286.65

290.88

Maksimum

315.00

314.46

Minimum

50.00

55.06

22 - 28 Kasım döneminde, en yüksek günlük ortalama PTF değeri 22 Kasım 2018 Perşembe günü 295.03 TL/MWh olarak
belirlendi. Bu değer bir önceki dönemin (15 - 21 Kasım) en yüksek günlük ortalama PTF değerine göre %1.31 oranında daha
düşük gerçekleşti.
22 - 28 Kasım ve 15 - 21 Kasım Dönemi Ortalama PTF Değerleri (TL/MWh)
Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

22 - 28
Kasım

22/11/18

23/11/18

24/11/18

25/11/18

26/11/18

27/11/18

28/11/18

295.03

282.19

282.41

280.30

282.91

293.38

290.33

15 - 21
Kasım

15/11/18

16/11/18

17/11/18

18/11/18

19/11/18

20/11/18

21/11/18

298.36

293.19

296.31

276.29

276.39

298.95

296.68
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Kaynaklara Göre Günlük Üretim Değerleri (MWh)
Tarih

22/11/18

23/11/2018

Doğalgaz + LNG

257,107

Hidrolik Barajlı

103,003

Kaynak

24/11/2018

25/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

221,687

210,202

189,446

230,005

221,648

221,845

84,326

107,527

87,893

93,253

92,905

107,978

Hidrolik Akarsu

34,448

42,531

37,991

28,117

28,269

27,158

27,981

Yerli Kömür

148,241

143,108

140,325

139,919

140,695

145,097

143,722

İthal Kömür

203,374

198,590

200,284

200,266

183,979

187,861

184,183

Rüzgar

44,053

106,229

56,879

15,109

95,961

121,304

108,083

Güneş

179

191

200

279

291

148

162

Jeotermal

22,509

22,635

22,849

22,761

22,366

21,585

22,215

Diğer Termik

12,300

12,790

13,561

13,597

12,905

12,386

11,921

(Diğer termik: Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, biyokütle, atık ısı tipi santralleri kapsar.)
Saatlik Talep Miktarı (MWh)
Tarih
Saat
0

22/11/18

23/11/18

24/11/18

25/11/18

26/11/18

27/11/18

28/11/18

31,234

31,321

32,046

30,357

28,926

31,347

31,179

1

29,536

29,724

30,234

28,667

27,100

29,670

29,682

2

28,620

28,783

28,815

27,092

26,292

28,601

28,489

3

27,672

28,095

27,807

26,306

25,476

27,953

27,770

4

27,829

27,772

27,825

25,982

25,406

27,721

27,540

5

28,215

27,871

27,845

25,860

25,801

27,994

28,049

6

29,285

29,358

28,540

26,235

27,489

29,103

29,229

7

31,313

31,289

29,172

25,763

30,210

31,200

31,125

8

35,056

35,271

31,968

25,894

34,214

35,147

34,740

9

37,101

37,690

34,650

26,934

36,519

37,119

37,082

10

37,009

38,163

34,987

27,705

36,846

37,621

37,889

11

37,415

38,471

35,320

28,201

37,219

37,977

38,301

12

35,909

36,404

33,988

27,994

35,554

36,428

36,747

13

36,632

35,858

34,113

28,145

36,105

37,071

37,227

14

37,325

37,504

34,229

28,125

37,142

37,915

37,794

15

37,327

37,452

33,833

28,700

37,526

37,699

37,763

16

38,016

37,978

34,560

29,821

38,282

38,177

38,372

17

39,029

39,264

36,150

32,351

39,369

39,000

38,912

18

38,676

38,754

36,781

33,879

38,499

38,472

38,651
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19

37,483

37,494

35,965

33,653

37,518

37,109

37,315

20

36,325

36,623

35,043

32,955

36,796

36,388

36,599

21

35,693

35,798

34,386

32,493

35,895

35,413

35,666

22

34,921

35,272

33,755

31,857

34,866

34,621

34,823

23

33,478

33,863

32,487

30,615

33,382

33,240

33,647

22 - 28 Kasım döneminde, en yüksek günlük elektrik talebi 23 Kasım Cuma günü 826,072 MWh olarak belirlendi. Bu
değer bir önceki dönemin (15 - 21 Kasım) en yüksek günlük elektrik talebine göre, %0.64 daha düşük gerçekleşti.
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22 - 28 Kasım tarihleri arasında VİOP’ta (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) yer alan elektrik vadeli işlem sözleşmeleri işlem
hacmi toplam 44,015,327 TL olarak kaydedilmiştir.
22 - 28 Kasım ve 15 - 21 Kasım Dönemi Günlük Elektrik Talebi (MWh)
Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

22 - 28
Kasım

22/11/18

23/11/18

24/11/18

25/11/18

26/11/18

27/11/18

28/11/18

821,100

826,072

784,499

695,585

802,431

822,985

824,592

15 - 21
Kasım

15/11/18

16/11/18

17/11/18

18/11/18

19/11/18

20/11/18

21/11/18

819,098

831,421

798,734

705,058

791,715

810,176

820,078
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Rönesans ve Sonatrach 1.2 milyar $ yatırımla
Ceyhan’da polipropilen üretim tesisi kuracak
Rönesans ve Sonatrach arasında, polipropilen üretmek üzere Ceyhan’da kurulacak petrokimya tesisi
için ortaklık anlaşması imzalandı. Proje Japon ve G. Kore başta olmak üzere Asya bankalarından temin
edilecek kredi ile yapılacak.
(Enerji IQ - 28.11.2018) Rönesans
Holding ile Cezayirli petrol ve doğalgaz
üreticisi Sonatrach, Türkiye’nin neredeyse
tamamını ithal ettiği petrokimya ürünü
polipropileni üretmek için 1.2 milyar dolar
yatırımla tesis kuracak.
Rönesans ile Sonatrach arasında
düzenlenen ortaklık anlaşması imza
töreninde konuşan Sanayi Bakanı Mustafa
Varank, Ceyhan petrokimya endüstri
bölgesinde yılda 450,000 ton polipropilen
üretecek tesisin inşaatının bu yıl
başlayacağını, 2023’te üretime geçmesinin
planlandığını belirtti.
Rönesans Holding Başkanı Erman
Ilıcak, “Yaklaşık yatırım 1.2 milyar dolar
olacak. Türkiye’nin dış ticaret açığını her yıl
450-500 milyon dolar azaltacak bir proje”
dedi.
İnşaat Rönesans Endüstri Tesisleri

tarafından yapılacak.

finansmanı yöntemleriyle sağlanacak.

Daha önce yatırımda yer alacağı
açıklanan kimyasal ve plastik ticareti
alanında faaliyet gösteren Bayegan ise
yatırıma katılmadı. Rönesans Holding
Başkanı Erman Ilıcak, daha önce yatırıma
katılacağı açıklanan Bayegan’ın neden
katılmadığı sorusuna, “Mutabakatla
yollarımız ayrıldı” cevabını verdi.

Ilıcak projeye daha sonra ortak
olarak teknoloji transferinde beraber
çalışacakları Güney Kore ve Japonya’dan
iki yatırımcının katılacağını, dolayısıyla
Rönesans’ın payının azalacağını ifade
etti. Projeyi dört ortakla tamamlamayı
amaçladıklarını söyleyen Ilıcak, Rönesans’ın
payının yüzde 51’in altına inmeyeceğini
“her zaman yüzde 51’i Türk tarafında,
bizde kalacak” diyerek belirtti.

Yatırımın yaklaşık üçte biri özkaynak,
geri kalanı ise yabancı bankalardan
sağlanan kaynakla finanse edilecek. Ilıcak,
finansmanı 2019 sonuna kadar temin
edeceklerini belirterek, “Yaklaşık 750-800
milyon dolar kredi temin edeceğiz, 400
milyon dolar civarında özkaynak ihtiyacı
olacak.
Projeye kaynak Japonya ve Kore
başta olmak üzere Uzakdoğulu ülkelerin
bankalarından, ihracat kredisi ve proje

Bakan Varank, Sonatrach’ın tesise
hammadde olarak 15 yıl boyunca
propan gazı temin edeceğini belirtti.
Sonatrach CEO’su Abdelmoumen Ould
Kaddour, tesise yılda 500,000 ton propan
sağlayacaklarını ifade etti.
Ould Kaddour’un verdiği bilgiye göre
Sonatrach’ın ortaklıktaki payı yüzde 30
olacak.

Türkiye enerji piyasasının ilk yerli
haber ve analiz platformu
Bilgi ve abonelik için: www.ceenenerji.com.tr
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45. HAFTA TÜRKİYE ENERJİ İSTATİSTİKLERİ
45. Hafta (4 -11 Kasım) Türkiye enerji piyasası haftalık tüketim verileri

* Hesaplama tüm elektrik santrallerini kapsamamaktadır.

45. Hafta (5 -11 Kasım) Türkiye enerji piyasası tüketim karşılaştırması

Çevrim Faktörü (Ref:IEA)

Doğalgaz (1 m3=10.64 kWh)

Not: Haftalık ortalama enerji tüketim verilerine, ilgili kuruluşlarca haftalık bazda bildirilmeyen LPG, EÜAŞ’a bağlı termik santrallerin kömür üretimleri ve ithal edilen kömür miktarları dahil değildir.

Akaryakıt Tablosu

46. HAFTA TÜRKİYE ENERJİ İSTATİSTİKLERİ
46. Hafta (11 -18 Kasım) Türkiye enerji piyasası haftalık tüketim verileri

* Hesaplama tüm elektrik santrallerini kapsamamaktadır.

46. Hafta (12 -18 Kasım) Türkiye enerji piyasası tüketim karşılaştırması

Çevrim Faktörü (Ref:IEA)

Doğalgaz (1 m3=10.64 kWh)

Not: Haftalık ortalama enerji tüketim verilerine, ilgili kuruluşlarca haftalık bazda bildirilmeyen LPG, EÜAŞ’a bağlı termik santrallerin kömür üretimleri ve ithal edilen kömür miktarları dahil değildir.

Akaryakıt Tablosu
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47. HAFTA TÜRKİYE ENERJİ İSTATİSTİKLERİ
47. Hafta (18 -24 Kasım)Türkiye enerji piyasası haftalık tüketim verileri

* Hesaplama tüm elektrik santrallerini kapsamamaktadır.

47. Hafta (19 -24 Kasım) Türkiye enerji piyasası tüketim karşılaştırması

Çevrim Faktörü (Ref:IEA)

Doğalgaz (1 m3=10.64 kWh)

Not: Haftalık ortalama enerji tüketim verilerine, ilgili kuruluşlarca haftalık bazda bildirilmeyen LPG, EÜAŞ’a bağlı termik santrallerin kömür üretimleri ve ithal edilen kömür miktarları dahil değildir.
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