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Tespitler ve Beklentiler
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EMO Üyesi – Elektronik Mühendisi



Uyarı

• Bu sunumdaki hiçbir görüş, Barış Sanlı’nın geçmişte, bugün, gelecekte 
ilişkili olduğu, çalıştığı, üyesi olduğu, toplantısına katıldığı kurumların, 
derneklerin görüşleri değildir.

• Tamamı kişisel görüşler olup, kasıtlı olmayan yanlışlar olabilir, 

• Bu görüşlere göre yatırım kararı, politika ve ödev yapanlar için hiçbir 
sorumluluk tarafımca üstlenilmemektedir. 

• Bilgi, belge ve bu sunum için www.barissanli.com
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http://www.barissanli.com/


İçindekiler

• Tarihsel perspektif (Kurulu güç gelişimi değil)

• Kavramlar ve Türkiye

• Önerme

• Geleceğe Bakış
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Enerji Planlaması
Planlama hep vardı - Belki 100 yıllık bir olay
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Elektrik Pilleri – Maden Kömürleri

http://www.barissanli.com/calismalar/tarih/
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Gaz de Konstantinople - Fatura

http://www.barissanli.com/calismalar/tarih/
19/11/2015 www.barissanli.com 6



Societe Anonyme Ottomande D’Electricite

http://www.barissanli.com/calismalar/tarih/
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Societe Anonyme Turque d’Electricite

http://www.barissanli.com/calismalar/tarih/
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1940’lardan
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1. İstişari Enerji Kongresi

Konular:
- Hidrolik tesisler
- Elektriklendirme (elektrifikasyon)
- Silahtarağa
- Doğalgaz 
- Petrol

Kimler var?
- Belediyeler,
- Madenciler
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Tarihçe -1958 – EİEİ Enerji Analizörü

http://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=316&dergi=1
19/11/2015 www.barissanli.com 11



1959 – Turgut Özal’ın Makalesi

http://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=410&dergi=1
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TEK dönemi (1970-1984)

• Düzenli planlamalar

• Nükleer santral konusu

• Elektrifikasyon (1989’da tamamlandı)

• 1974 – Türkiye  - Kurucu üye, Uluslar arası Enerji Ajansı
• TPAO ? 

• Geniş bir literatür
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Modern dönem

• Arz güvenliği

• Piyasa gözlem raporu

• Gelişim Raporu

• Özel sektör raporları
• Fiyatların Seyri

• Banka raporları
• Yatırımlar vs
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Kavramlar ve Türkiye
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Enerji Planlaması

• Enerji Planlaması, Stratejik Enerji Planlaması

• Dönemler
• Genelde uzun ,(orta, kısa?)

• Arz-talep-tedarik zinciri
• Arz planlaması, tedarik tahminleri, arz-talep bağlantısını sağlayan tedarik 

zincirleri

• Ne kadar detaya girilmeli?
• Türkiye’nin enerji tarihinden girip, siber güvenlikten çıkmak?
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Örnek bir plan metodolojisi
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Türkiye’de neyi planlayacağız

• Neden?
• Özel sektör (master planlar vs)

• Serbestleşme

• Dağınık yapı

• Ademi merkezileşme – Merkezileşme

• Arz fazlamız var

• Devlet neyi planlayacak o zaman?

• Para=planlama
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Arz güvenliği planlaması

Dr Zafer Demircan, EİGM, http://www.tugs2014.org/program.html19/11/2015 www.barissanli.com 19



Elektrik Planlama da Değişim

1923-1970

Elektrifikasyon
Linyit-Hidro kaynaklar

1970-1984

Entegre Planlama 
Nükleer

1984-2003

Kurulu güç
Arz Güvenliği
Yeni yatırım 
modelleri

2006-2014~

Piyasa fiyatı
İletim kısıtları

2014 sonrası

Toptan satış piyasası hacmi
YEKDEM maliyetleri
Vadeli fiyatlar
Risk
Portföy optimizasyonu
Risk
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Türkiye Elektrik Talebinin Geleceği

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/elektrik-piyasasi-turkce.pdf19/11/2015 www.barissanli.com 21



Türkiye Kurulu Güç Geleceği

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/elektrik-piyasasi-turkce.pdf19/11/2015 www.barissanli.com 22



Üretim değişimi

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/elektrik-piyasasi-turkce.pdf19/11/2015 www.barissanli.com 23



Peki neyi planlayacağız

• Elektrik-enerji sektörü 
her zaman değişiyordu

• Problemler-sorunlar 
değişiyor 

• 31 Mart Kesintisi ne 
anlattı?

https://www.entsoe.eu/Documents/SOC%20documents/Regional_Groups_Continental_Europe/20150921_Black_Out_Report_v10_w.pdf19/11/2015 www.barissanli.com 24



Önerme
Yeni Dengeler – Yeni sorunlar
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Nasıl bir planlama?
• Mükemmel çözüm- mükemmel model - mükemmel program

http://library.rumsfeld.com/doclib/sp/2382/2001-04-12%20To%20George%20W%20Bush%20et%20al%20re%20Predicting%20the%20Future.pdf
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Kişisel Öneriler

• Uzman bir grup (aykırı görüşler ++ : Gelecek kafamızdaki gibi olmayacak)
• Uzun bir danışma süreci
• Sorun envanteri
• Nereye gideceğiz (Stratejik Vizyon)
• Senaryoların oluşturulması
• Sayısallaştırılması
• Etki/Maliyet analizi
• Kurumsal yapı/mevzuat analizi ++ 

• Kurumsal kapasite var mı?
• Yarın elektrikli arabalara geçecek olsak, altyapı, insan gücü
• Bunları dinleme («Evet var, mevzuata ben yazdım, evet mümkün, yapılır»)
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Durum analizi

• İlk defa çok düşük fiyatlar
• Sebebi petrol fiyatları?
• Elektrik kesildi fiyat oynamadı

• Üretim fazlası ve sistem dengesizliği birlikte mi hareket ediyor?

• Doğalgaz – elektrik sistemi ilişkisi (<2014 +++, 2014< +-?)

• Finansal riskler > fiziksel riskler ? (Kamu planlaması)

• Türkiye elektrik sisteminin şizofrenik yapısı (Turgut Özal’ı hatırla)

• YEK ya ucuz değilse??

• Talep analizi (sanayi tabanlı büyüme mi, tüketim tabanlı büyüme mi?)

• Siber güvenlik?
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Eskiyen hikaye - 2012
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Orta dönem önceliklerimiz ne?
• Kuşak farkı : 

• 2003 öncesi, çok felaket, serbestleşme son tercih ama tercih

• 2010 sonrası, aşırı piyasa tasarımı, mevzuat kalabalığı, kontrol isteği

• Kurumsal yapı hazır mı? A-B-C-D-E planları yapabilecek kapasitede mi?

• Özel sektör riski kamunun riski midir
• Bırakalım «creative destruction» işlesin mi, aman yetişelim yangın büyümesin mi

• Teknolojik gelişim
• Eğitimli insan?

• Sanayi?

• Çevreci diye alım garantisi nereye kadar devam eder? (2 kuruş/kWh ek)

• Doğalgaz nereye ? (2014 : 48, 2015 : 43? , 2016 <40?)
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Marmara ve Diğer Bölgeler
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Bölgesel Piyasalar mı?

Marmara Bölgesi Diğer Bölgeler
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Fiyatlar hep arttı, peki düşünce?

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/elektrik-piyasasi-turkce.pdf

- Cumhuriyet tarihinin en düşük fiyatları mı?
- Talep neden gelmiyor?
- Üretim yatırımı yapanlar 6-7 $cent/kWh’a göre 

yaptı, yatırım riskleri?
- Düşen fiyatlar nasıl doğal dengesine gelir?
- Kur riski en büyük korku
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Altyapı – Elektrik
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Altyapı - Doğalgaz
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Geleceğe Bakış
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Gelişmekte olan ülke riskleri

• Üniversite eğitimi ne işe yarar, hangi yıldaki teknolojiyi anlatıyor
• Coursera, EdX, Udemy…. 

• 3d yazıcı (gelişen-ucuz işçiliğe talep----)

• Elektrikli araba/güneş enerjili araba derken -> otonom araç
• Ulaştırma talebini arttırır, katma değer esas

• Siber güvenlik (İnsan gücü, kurumsal yapı?)

• Robotlar (Amazonda 15000 robot çalışıyor)
• Ucuz iş gücünün geleceği , iş gücü nereye

• AI (Yapay zeka)
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Belirsizlikler

Finansal Piyasalar

Enerji Fiyatları 
(Küresel)

Kredi İmkanları

Teknolojik GelişimlerÜlke Ekonomisi

Sanayi Tüketim temelli

Türkiye+Başka ülkeler
İçin üretim

Başka ülkelerden tüketim

Yatırımcı 
davranışları Tüketici davranışları

Unkonvansiyonel
Verimlilik
YEK
Elektrik Depolama
Akıllı Sistemler
Siber Güvenlik
Robotik
3D yazıcı
IoT
Ulaştırma

Eğitimli İnsan Kaynağı?

Enerji                                Teknoloji
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Senaryo 1 – 100% Yenilenebilir

• Enerji = Sanayi Politikası

• İstihdam+(2. Otomotiv sektörü)+ Lojistik

• Emisyon 

• Fiyatlar ++ , alım garantilerine bağımlı bir enerji sektörü?

• Uzun süre düşük seyreden doğalgaz fiyatları = Fransanın nükleer 
politikası (fiyatlar yüksekken başarı, düşükken kamuya zarar?)

• Altyapı yatırımları ++++, Toplumsal rahatsızlık ++++
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Senaryo 2- Bekle-Gör

• 2018’e kadar rahat

• Doğalgaz talebi düşer

• YEK maliyeti artar

• İflas olasılığı ++, ne kadar büyük olacak?

• Marmara kırılganlığı?

• Bölgesel piyasalara geçiş, sanayinin bölgesel kayışı

• Artan ticaret -> Oligopol

• Volatil fiyatlar
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Senaryo 3 – Riskler masada

• Altyapı yatırımları gecikir

• Yİ anlaşmaları uzatılır

• Petrol talebi ->950bin varil/gün (2025), Üretim 10bin varil/gün

• Marmara da talep büyümesi elektrik kalitesini etkiler

• Küresel petrol fiyatları 2017-2018 gibi tekrar 120$’ları görür

• Yatırım ---

• Talep ----

• DG
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Enerji Genelinde

• Enerji-Sanayi-Teknoloji ilişkisi?

• Türkiye unkonvansiyonel aramacılığı

• Gaz hidratlar

• Toryum

• Temiz kömür teknolojileri

• Ulaştırmada alternatif modlar
• Hibrit, elektrik, yakıt hücreleeri, CNG, LNG
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En büyük risk

• İnsan kaynağı

• Enerji daha çok teknoloji ile iç içe giriyor

• Silikon vadisi, tüm sektörleri sarsıyor

• Tesla -> Mercedes 

• Pil teknolojileri?

• Akıllı şebeke

• IoT

• 3d yazıcı

• Kim hazır? Hangi üniversite hocası, hangi öğrenci?

19/11/2015 www.barissanli.com 43



Teşekkürler

• Barış Sanlı

• Google «Barış Sanlı»
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