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ENERJİ İTHALATÇISI KİTLERE DÖVİZ SATIŞI

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
6294) 25 Ekim 2022 Tarihli ve 31994 Sayılı Resmî Gazetede(1. Mükerrer) yayınlanmıştır.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda enerji sektörünü ilgilendiren tespit ve
hedefler çeşitli başlıklarda (KİT, Özelleştirme vb.) yer almaktadır.

Bu sunumda tespit ve hedefler ile bu hedeflerin sektörel etki ve değerlendirmelerine yer
verilecektir.



ENERJİ İTHALATÇISI KİTLERE DÖVİZ SATIŞI
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2022 yılı artışı Botaş doğalgaz ödemeleri ile ilgilidir.

Döviz ihtiyacında enerji fiyatlarının yukarı yönlü seyri ile döviz kurlarındaki gelişmeler

belirleyici olmuştur.

2021 yılı sonundaki döviz kuru ve emtia fiyatlarında gözlemlenen artış ile izleyen

aylarda enerji fiyatlarının öngörülerin üzerinde artması, genel fiyat düzeyinde
artışa sebep olmuştur.

2022 yılında temelde enerji KİT’lerinin borçlanma gereğinin artmasının etkisiyle

kamu kesimi genel dengesinin 3,9 puan artarak yüzde 6,4 olması
öngörülmektedir.

Yılın üçüncü çeyreğinde enerji ve gıda fiyatlarındaki olumlu görünümle birlikte

görece daha yavaş artan TÜFE yıllık artış hızı Eylül ayı itibarıyla yüzde 83,5’e
yükselmiştir.

TESPİTLER



2022 yılında küresel enerji fiyatlarında ve döviz kurundaki gelişmeler BOTAŞ’ın ve

EÜAŞ’ın maliyetlerini olumsuz etkilemiştir.

BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımlarının finansmanının bir kısmını dış proje kredilerinden

karşılayacaktır.

Yükselen maliyete bağlı olarak toptan doğal gaz ve elektrik satış fiyatları sene içerisinde

artırılmıştır.

Öte yandan başta hane halkı olmak üzere tüm tüketicilere sübvansiyonlu doğal gaz ve

elektrik satış uygulamasına devam edilmesi nedeniyle BOTAŞ ve EÜAŞ’a finansman

ihtiyaçlarının karşılanması için sermaye transferi yapılmıştır.

HEDEF: Artan enerji maliyetlerinin toplum refahını olumsuz etkilemesini ve ekonomik

aktivitenin rekabetçi yapısını bozmasını engellemek üzere kamu maliyesi alanında

tedbirler alınmaya devam edilecektir. Ayrıca, gerek duyulduğunda fiyat istikrarını

sağlamaya yönelik olarak alınmış mevcut tedbirlere ilaveten yeni tedbirler

uygulamaya konulacaktır.

TESPİTLER



EÜAŞ generatör fabrikası kurulumu tamamlanacaktır.

Hirfanlı HES'in enerji verimliliği ve emreamadeliğinin artırılması amacıyla

TEMSAN Ar-Ge Tasarım Merkezi tarafından türbin tasarım doğrulama ve

model testi tamamlanacaktır.

TEİAŞ'ın özelleştirme programına alınmasını müteakip, şirketin halka

arzına yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Koyulhisar ve Dereiçi Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine yönelik

hazırlık çalışmaları tamamlanarak ihale ilanına çıkılacaktır.

HEDEFLER



Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanması

Yeşil Dönüşümün Hızlandırılması,

Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması.

ENERJİ SEKTÖRÜ POLİTİKA HEDEFLERİ



Sakarya Sahasındaki 540 milyar m3’lük doğal gaz keşfiyle birlikte enerji dinamiklerinin

değişme sürecine gireceği tahmin edilmektedir. Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme

Projesine devam edecek olup ilk gazın 2023 yılı içerisinde kullanıma sunulması

hedeflenmektedir.

Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) iskele ve bağlantı hattı yatırımlarına

ilişkin çalışmalar kapsamında, 1,5 milyar m3/yıl doğal gaz sevk kapasitesine sahip

Hatay-Dörtyol FSRU terminali devreye alınmıştır.

Aynı miktarda doğal gaz sevk kapasitesine sahip Edirne-Saros FSRU iskele ve bağlantı

hattı yatırımına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Gaz formundaki miktarı 102 milyon m3’e eşit 170 bin m3 LNG depolama kapasitesine

ve 28 milyon m3/gün gazlaştırma kapasitesine sahip olan BOTAŞ’ın yeni FSRU gemisi

Ertuğrul Gazi devreye alınmıştır.

HEDEFLER (DOĞALGAZ/LNG)



4,6 milyar m3 depolama ve 75 milyon m3/gün geri üretim kapasiteli Kuzey

Marmara Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tevsii Projesinin 2023 yılında, 5,4

milyar m3 depolama ve 80 milyon m3/gün geri üretim kapasiteli Tuz Gölü

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesinin 2025 yılında tamamlanmasıyla

birlikte Türkiye’nin toplam yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin 10

milyar m3’e ulaşması öngörülmektedir.

DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA



Güney Marmara ve Ege Bölgelerinde üretilen elektrik, sanayi elektrik tüketiminin yoğun

olduğu İstanbul başta olmak üzere Trakya Bölgesine Lapseki-Sütlüce Denizaltı Kablolarıyla

iletilmektedir.

Diğer taraftan, Trakya’da artan elektrik talebinin güvenli bir şekilde karşılanması amacıyla

Lapseki 3-Sütlüce 3 ile Hersek Ek Çukuru-Dilovası Ek Çukuru denizaltı kablolarıyla diğer iletim

hattı ve trafo merkezi projelerinin yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

Ayrıca, İstanbul ve Trakya Bölgesindeki arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, 1.500 MW

kurulu gücündeki İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santralinin Yenilenmesi ve Kapasite

Artışı Projesi kapsamında çalışmalara devam edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, imalat sanayiinin enerji arz güvenliğinin sağlanması

amacıyla 10 km uzunluğunda elektrik iletim hattı ve 800 MVA gücünde Trafo Merkezi projesi

tamamlanmıştır.

İLETİM HATLARI VE TRAKYA BÖLGESİ SORUNU



ELEKTRİK KURULU GÜCÜ,ÜRETİMİ,TÜKETİMİ DIŞ TİCARETİ

TABLO YORUMU VE TESPİTLER

İZLEYEN SAYFADA

YER ALMAKTADIR.



ENERJİ SEKTÖRÜ 2023 TAHMİNLERİ
2023 yılı toplam tüketimi 356.494 Gwh, üretimi 354.472 Gwh tahmin edilmiştir.

2023 yılında ek kapasite artışı 5.402 MW öngörülmektedir.

Beklenen kurulu güç artışının 4.723 MW yenilenebilir kaynaklıdır.

Yenilenebilir kaynakta artışta 3.000 MW ile güneş ilk sıradadır.

2022 yılında ithalat lehine dönen elektrik dış ticaret beklentisinin 2023 yılında da sürmesi

beklenmektedir.

Termik santrallerin ortalama 4.407 saat çalışması öngörülmüştür. (Nükleer hariç)

Linyit santralleri 4.800 saat

İthal Kömür 6.770 saat

Doğalgaz 3.238 saat

Hidrolik santrallerin ortalama çalışma saati 2.322 saat beklenmektedir.

Toplam üretimin %58’inin yerli kaynaklardan %42’sinin ithal kaynaklardan gerçekleşmesi

öngörülmektedir. Doğalgaz üretiminin toplam üretimdeki payının %22 olması öngörülmüştür.

Toplam üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı % 42 olarak beklenmektedir.

Akkuyu santralinin 2023 yılında üretime katkısı sınırlıdır. (386 Gwh)

2022 den 2023 yılına %3,5 talep artışı tahmin edilmiştir.

Kişi başı elektrik tüketiminin 4007 kWh’ten 4102 kWh’e yükselmesi beklenmektedir.



ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAMU PROJELERİ

558 MW kurulu güce sahip Yusufeli Hidroelektrik Santralinde yıllık ortalama 1.888 GWh

elektrik üretimi öngörülmektedir. Baraj su tutmaya hazır halde olup projenin genelinde fiziki

tamamlanma oranı yüzde 90’dır.

Temeli 2018 yılında atılan ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santralinin

tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 21/07/2022 tarihinde dördüncü

ünitenin inşaatına başlanmıştır.

1.200 MW kurulu güçteki 4 üniteden oluşacak olan santralin ilk ünitesinin 2023 yılında, diğer

ünitelerinin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınması planlanmaktadır.

Akkuyu dışında iki nükleer güç santralinin daha kurulmasına yönelik saha seçimi, yer

lisansı, teknoloji sahibi şirket veya ülkelerle işbirliği gibi

konularda çalışmalar sürdürülmektedir.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ

2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamındaki
eylemler için 2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD doları düzeyinde yatırım

yapılması ve enerji tüketiminde 23,9 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP)

tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca belirlenen kamu binaları

için 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefine

yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.



ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAMU PROJELERİ

Afşin-B Termik Santrali, Keban Hidroelektrik Santrali (HES), Karakaya HES ve Hirfanlı
HES rehabilitasyonları gerçekleştirilecektir.

Kamuya ait hidroelektrik santrallerde EÜAŞ otomasyon sistemleri kurulacaktır.

Kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiyekazandırılması

sağlanarak, elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve istihdama

katkı sağlanacaktır.

Temiz kömür teknolojilerine ilişkin Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz

Depolama Tevsii Projesi tamamlanarak, toplam doğal gaz yeraltı depolama
kapasitesi 10 milyar metreküpe çıkarılacaktır.



ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAMU PROJELERİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji
üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla

gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecektir.

YEKA benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi

üretiminde daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Elektrik arzında bölgesel yeterlilik sağlanmaya çalışılacak, elektrik iletim altyapı

yatırımları sistemin güvenliğini ve bölgelerin arz-talep durumlarını gözetecek
şekilde hayata geçirilmeye devam edilecektir.

Enerji KİT’lerinde kullanılması amacıyla Milli Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi (Milli

SCADA) geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.



ENERJİ SEKTÖRÜ HEDEFLER



ENERJİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ HEDEFLER

Ülkemizin yerli enerji kaynaklarına yönelim politikası doğrultusunda linyit kaynaklarımıza

ilişkin yapılmış ve yapılmakta olan arama yatırımlarının santral kurulumu ile sonuçlanması

ve bu kaynakların işletmeye alınması halinde madencilik sektörü üretim yatırımlarında

önemli artış olacağı düşünülmektedir.

Linyit rezervlerimizin etütleri tamamlanarak santral kurulum ihalesine hazır hale

getirilecektir. Bursa Keles sahası için ihaleye çıkılacaktır.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sanayide hammadde ihtiyacı karşılanmasına

yönelik kamu kurumları tarafından yürütülen maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal

kaynak arama ve üretimine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Enerji sektörünün petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin hammadde

ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacaktır.



YORUM VE GÖRÜŞLER



ENERJİ SEKTÖRÜ SONUÇLAR
Günümüzde tüm dünyada enerji arz güvenliği ülke güvenliği ile birlikte değerlendirilmesi gereken

bir konu durumuna gelmiştir. Politikaların yapılması ve hedeflerin belirlenmesinde çok yönlü

çalışmaların ve kısa orta uzun dönem senaryoların dikkate alınması ve modellenmesi

gerekmektedir.

Doğalgaz depolama ve LNG projeleri arz güvenliği açısından birincil derecede önemini

korumaktadır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasite artış hedefleri tutarlı görülmektedir.

Enerji KİT’lerinin nakit açıkları sürmektedir. Bu özel sektörün yatırım tercihlerini de olumsuz etkileyen

yapısal bir sorun halini almıştır.

Şebeke bağlantı kapasite sorunlarının kısa dönemde sürmesi kaçınılmazdır, öz tüketim bağlantı

talepleri, depolamalı üretim, hibrit yatırımlar, planlanan iletim hatlarının ÇED ve kamulaştırma

konularındaki gecikmeleri, planlama ve finansman zorlukları yaratmakta ve ayrıca sistem

işletmecisinin yük dağıtımı, sistem stabilitesi sağlaması ve manevra kabiliyetini bölgesel ve

mevsimsel olarak güçleştirmektedir. Şebeke yatırımlarının hızlandırılması arz güvenliği için en önemli

unsurdur.



ENERJİ SEKTÖRÜ SONUÇLAR

Tekirdağ A-B Doğalgaz Santralları, Çayırhan Termik Santralı ve maden sahası için özelleştirme kapsam

kararları alınmakla birlikte Programda hedefler arasında yer almaması ayrı bir eksiklik olarak belirtilebilir.

Talep tarafı katılımı ve kaynak bazlı uzlaştırma, serbest piyasa işleyişinin iyileştirilmesi, EPİAŞ kurumsal

yapısının geliştirilmesi, kapasite mekanizması, kaynak bazlı uzlaştırma konularında politika hedefleri yer

almamıştır.

Yeni kapasite yaratılmasına ilişkin kapasite tahsis yarışmaları ikincil mevzuatı halen belirlenmemiştir.
Mevcut makro ekonomik ve finansal koşullarda arz güvenliği açısından kapasite tahsis yarışmaları önemli

bir yatırım modeli durumuna gelmiştir. Yenilenebilir kapasite arttıkça özellikle sıcak yedek ihtiyacı

açısından termik santrallerin önemi artmaktadır.

Tarife sübvansiyonu hedefleri günümüz koşullarına uygun olmakla birlikte sübvansiyon tutarlarında

(özellikle tavan fiyat uygulamasından elde edilen fonun dağıtımı) şeffaflık sağlanmalıdır.

Sektörün üzerindeki kur baskısı, tedarik maliyetleri ve tavan fiyat uygulamaları borç servis oranını

aşındırmakta; yatırımcı şirket işletme sermayelerinde ve kredi geri ödemelerinde güçlükler

yaşanmaktadır. Bu durum yeni yatırımların finansmanı için handikap teşkil etmektedir. Krediye ulaşmada
sektörel ek regülasyonlar yapılmalıdır.



ENERJİ SEKTÖRÜ SONUÇLAR

Trakya bölgesinin tek kaynağa bağlı üretim yapısı risk olarak devam etmektedir.

İstanbul ve Trakya Bölgesindeki arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, 1.500 MW kurulu gücündeki

İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santralinin Yenilenmesi ve Kapasite Artışı Projesi kapsamında
yatırım modeli sorunu (kapasite kiralama, kapasite

tahsis modeli, farklar için sözleşme vb.) aşılamamıştır.

Doğalgaz sektöründe alternatif tedarik kaynak ve güzergahlarına ilişkin politika hedeflerine yer

verilmemiştir.

TEİAŞ’ın halka arz özelleştirme çalışmalarının elektrik piyasasında yaratacağı ek maliyetler yönünden etki
analizi ile birlikte yapılması gerekmektedir. Tarifesi düzenlemeye tabi kuruluşun serbest tarifeye geçişini

ifade eden halka arz ; sistem kullanım, sistem işletim, özel sektör hatlarının devir maliyetleri, yeni proje

maliyetleri, kamulaştırmalar, makul kar dikkate alındığında tarifelerde olağanüstü artışa yol açacaktır.

Kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılmasından bahsedilmekle

birlikte model ve finansman konusunda belirleme yapılmamış ve diğer hedeflerle (iklim değişikliği, yeşil

dönüşüm hedefleri vb.) çelişkisi
dikkate alınmamıştır.
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