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Giriş

Türkiye’nin fosil kaynaklar bakımından zengin
olmaması, enerji politikalarında özellikle
arz güvenliği bağlamında dışa bağımlılık
açısından sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple,
yerli kaynakların ve bu kaynaklar içinde linyit
rezervlerinin değerlendirilmesi öteden beri tartışma
konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir.
Ancak, değerlendirmeye yönelik yapılan
düzenlemeler ve bu düzenlemeler çerçevesindeki
girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Makro hedeﬂer açısından yerli kömür
kaynaklarının enerji üretiminde değerlendirileceği
resmi belgelerde belirtilmiş olmasına rağmen
yeterli düzenlemeler yapılmadığından ilerleme
kaydedilememiştir. Gecikmeler ithalata bağımlılığı
artırmış ve ödemeler dengesinde enerji kalemi
ciddi bir risk unsuru halini almıştır.
Rapor linyit rezervlerinin elektrik enerjisi üretiminde
kullanımını tartışmak ve model önerisinde
bulunmak üzere hazırlanmıştır. Şüphesiz ki
tüm paydaşların bu konuda söyleyecekleri
bulunmaktadır. Ulusal kaynakların en verimli şekilde
değerlendirilmesi ve değerlendirme sırasında çevre,
bölge halkının talepleri gibi unsurların dikkate
alınması en önemli hedeftir.
Enerji talebinin ve ﬁyatlarının sürekli yükselmesi
Türkiye’nin giderek artan enerji ihtiyacının daha
büyük bölümünün yerli kaynaklarla karşılanmasını
zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan sistemin termik
güç ihtiyacının hem eskiyen santraller hem de
yükselen talep nedenleri ile giderek artması linyit
rezervlerinin gün geçmeden değerlendirilmesi
yönünde baskı yapmaktadır.

Raporun ilk bölümünde kömür santrallerinin makro
ekonomik açıdan değerlendirilmesi yapılarak söz
konusu yatırımların enerji üretiminin yanı sıra dışsal
ekonomik etkileri ortaya konacaktır.
İkinci bölüm hükümet politikalarına ayrılmıştır. Bu
bölümde hükümet politikaları ve teşvik tedbirleri
linyit rezervlerinin değerlendirilmesi odaklı
tartışılacaktır.
Üçüncü bölümde mevcut linyit rezervleri ve linyit
santrallerinin durumu değerlendirilecektir.
Dördüncü bölüm yapımı planlanan santrallere
ayrılmıştır. Bu bölümde özel sektör başvuruları için
de linyite dayalı başvurular incelenmektedir.
Beşinci bölümde sistem ihtiyacı analiz edilerek
bu ihtiyaç içinde linyit kömürü santrallerinin yeri
tartışılacaktır.
Altıncı bölümde linyit santral yapımı ile ilgili
engeller üzerinde durulacaktır.
Yedinci bölümde yatırım modelleri tartışılarak
mevcut düzenlemeler irdelenecektir.
Sekizinci bölümde ise bir önceki bölümle bağlantılı
olarak model önerisinde bulunulacaktır.
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Yönetici özeti

Türkiye’nin enerji kaynakları açısından dışa
bağımlılığı sürekli sorun olmuştur. Özellikle son
yıllarda dış ticaret açığında enerji kaleminin artması
risk teşkil etmektedir. Enerji kaleminin piyasadaki
bu artışının bir sebebi de yerli birincil enerji
kaynaklarının tam verimle kullanılmamasıdır.
Ülkemizde yıllardır yerli birincil enerji kaynaklarının
özelliklede linyitin üretimi ve enerji ile sanayi
sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması ihmal
edilmiş ve çeşitli belgelerde ve demeçlerde konuya
önem verildiği, verileceği, gereken tedbirlerin
alınacağı belirtilmiş olsa da uygulama da bunun
sonuçları görülememiştir.
Özel sektörün özellikle de yabancı yatırımcıların
yatırım kriterlerinde en önemli beklentileri kamu
ve yerel özel sektör lehine ayrımcılık yapılmaması,
yasa ve mevzuatın geriye yönelik değiştirilmemesi,
sektör kurallarının açık olması ve ﬁnanse edilebilir
modellerle ihaleye çıkılmasıdır. Linyit yakıtlı
elektrik enerjisi projelerinin gerçekleştirilmesinde
en önemli unsur, diğer mega projelerde (nükleer
enerji projeleri) olduğu gibi belli bir süre için
alım garantisinin verilmesidir. Mega projelerin
başka türlü ﬁnansmanı söz konusu olmadığından
kamu yatırımlarının yanı sıra benzer özel sektör
projelerinde de alım garantisi verilerek ayrımcılık
yapılmadığı yerli ve yabancı özel sektöre
gösterilmelidir. Tüm dünyada da mega projelerin
hayata geçirilmesi piyasa mekanizması dışında
modellerle yapılmıştır.
Türkiye de gerek birincil enerji kaynaklarında
gerekse elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılık
giderek artmaktadır, bu etki ile enerji maliyetleri
ve dış açık giderek artmakta, arz güvenliliği bir
risk olarak görülmektedir. Ayrıca yerli birincil enerji
kaynaklarından olan linyit kullanımı da sistemde
işletmede bulunan linyit santralleri yaşlı santraller
olması ve kapasite kullanım oranları düşmesi
sebebiyle azalmaktadır. Sistemin termik (bazyük)
kapasite ihtiyacı eskiyen santraller ve yenilenebilir
enerji üretimindeki kontrolsüzlük faktörü nedenleri
ile artmaktadır.
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Türkiye linyit rezervleri açısından zengin bir ülkedir.
Bu rezervlerin değerlendirilmesinin bölgesel
kalkınma, dış açığın azaltılması, arz güvenliği,
elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, istihdam,
katma değerin yurt içinde kalması, rekabetçi sanayi
yaratılması gibi kalkınma amacına uygun bir çok
olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple, linyit
rezervlerinin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması
dışında bir alternatif bulunmamaktadır.
Linyit sahalarının büyük bir bölümü kamu
sektörünün elindedir. Kamu sektörü, liberalizasyon
ve kamu ﬁnansman yetersizliği nedeniyle sektörden
çekilmektedir. Bu açıdan kamumun elindeki linyit
kaynaklarının değerlendirilmesinde kamu-özel
sektör işbirliği modelleri gündeme gelmektedir. Bu
modellerin uygulanması ile zengin linyit rezervleri
değerlendirilerek ekonomiye kazandırılabilecek
ve sektörel ve makro ekonomik hedeﬂer
gerçekleştirilebilecektir.
Türkiye elektrik piyasasında hidrolik santrallerin
su gelirlerinin düzensiz olması, yenilenebilir
enerji kaynaklarının yüklerinin stabil olmaması,
mevcut linyit santrallerinin yaşlı olması ve emre
amade kapasitelerinin sürekli düşmesi, nükleer
santral yapımının uzun süre gerektirmesi, yaz ve
kış puantlarının riskli bir hal alması, yüksek talep
artışının sürmesinin beklenmesi gibi etkenlerle
sistemin, gerek günümüzde gerekse gelecek
yıllarda, baz ve puant yüke cevap verebilecek
santrallere ihtiyacı bulunmaktadır.

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında sistem
güvenliği için de linyit santrallerinin yapılmasının
zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Linyit rezervlerinin kamu kuruluşlarının uhdesinde
bulunması nedeniyle özel sektör elektrik üretim
lisans başvuruları diğer kaynaklara özelliklede
doğalgaz yatırımlarına yapılmaktadır. Kaynak
tedarik serbestliğinin sağlanması ancak kamu
elinde bulunan sahaların özel sektöre açılması
ile mümkündür. Bu sahalarının ekonomiye
kazandırılması için çeşitli modeller mevcuttur.
Linyit yatırımlarının özel sektör desteği ile
yapılmasını sağlamak için kullanılabilecek
ilk model olan yap işlet devret modelinde
tesisin süre sonunda devri modelin ﬁnansmanı
açısından handikap teşkil etmektedir. Ancak
linyit santrallerinde süre sonunda rezerv tükenip,
santral ekonomik ömrünü doldurduğundan
devrin ekonomik anlamı kalmamaktadır. Yap
işlet modelinin aksine tesis mülkiyetinin kamu
kesiminde olması ﬁnansmanda duraksamalara
yol açmaktadır. Bu durum ise kurulacak proje
şirketinde kamu ortaklık payının yüzde ellinin
altında olması ile giderilebilmektedir.
İkinci model olan yap işlet modelinde ise tesis
mülkiyetinin özel şirkette olması nedeniyle, ipotek
vb. ﬁnansman için gereken işlemler daha kolay
gerçekleşmekte ve ﬁnansörler tarafından bu model
daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca 4283 sayılı
Yap İşlet Kanununun 1.maddesinde belirtildiği
üzere kanun, linyit kömürünü kullanan santral
yatırımlarını da kapsamaktadır. Ancak kanunun
mevcut hali ile linyit santrallerinde kullanılması
pratikte mümkün değildir.

Bunun sebeplerini sıralayacak olursak:
• Linyit yatırımlarının işletme süresi (izinler, tesis
ve işletme süresi), hedeﬂenen kurulu güç
ve kömür rezervleri nedeniyle bu kanun ile
örtüşmemektedir.
• Yap işlet modelinde kamunun ortaklığına dair bir
düzenleme bulunmamaktadır.
• Yap işlet modeli kaynakların özel sektör
tarafından temin edilmesi esasına dayalıdır. Yap
işlet modeli termik santralleri kapsamakla birlikte
linyit yakıtlı santrallerde kaynak kamu sektöründe
olduğundan kamunun alım garantisi dışında da
işin içinde olmasını gerekli kılmaktadır. Zira EÜAŞ
elindeki kaynak nedeniyle kaynağın kullanım
hakkını kurulacak şirkete devretmesi veya
belirlenen miktarda kömürü kurulacak şirkete
tedarik etmesi gerekir. Bu durumun modelde
ﬁnansman açısından zorluk yaratmaması için
sahanın kullanım hakkının veya mümkünse
ruhsatının ayni sermaye olarak şirkete koyması
karşılığında şirketten pay alması bir çözüm olarak
düşünülebilir. Tersine deyişle santrali kuracak
şirket EÜAŞ ile maden sahasının kullandırılması
karşılığı ortaklık yapmaktadır.
• Son olarak linyit yakıtlı santralden üretilen
elektriğin belli bir süre ile TETAŞ tarafından satın
alınacağına dair yasal düzenleme yapılması
gerekmektedir.
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İhale kriteri olarak kurulacak şirkette EÜAŞ’a en
yüksek payı teklif eden şirket tercih edilebileceği
gibi alım garantisi süresini veya işletmeye geçiş
süresini en kısa teklif eden şirket de tercih edilebilir
veya bu üç kriter ağırlıklandırılarak uygulanabilir.
Mega projelerde kamu kesiminin proje içinde
yer almasının; idari işlerin daha kısa sürede
çözümlenmesi, ﬁnansman kolaylığı sağlanması
gibi yararlar getirecektir. Ayrıca maden sahasının
ayni sermaye olarak değerlendirilmesi, rodövans
veya maden sahasının satışında ortaya çıkacak
enerji üretim bedeli üzerindeki ek maliyetleri
yaratmayacaktır.

Yap işlet modelinin linyit sahalarının
değerlendirilmesinde uygulanabilmesi için 4283
sayılı Kanunda değişikliklere gidilmesi veya salt
bu işe ilişkin müstakil bir Kanun sevk edilmesi
gerekmektedir.
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Buna karşın yap işlet devret modelinde katkı payı
düzenlemesi ﬁnansör ve yatırımcılar için bir sigorta
niteliğindedir ve ﬁnansman maliyetlerini azaltabilir.
Ayrıca teşvik tedbirlerinde yeni düzenlemeler
projelerin gerçekleşmesine katkı yapacaktır.
Yapılması gereken tüm bu düzenlemeler dikkate
alındığında mevcut koşullarda linyit sahalarının
değerlendirilmesinde yap işlet devret modelinin
uygulanması anlamlı olmaktadır.

Bölüm 1 - Linyit kömürü santrallerinin makro
ekonomik açıdan değerlendirilmesi

1.1. Elektrik üretiminde ulusal kaynaklar
sorunu1
Bilindiği üzere ülkemizde son yirmi yılda enerji
politikası üzerinde çeşitli kuruluşların ve iktidarların
kendilerince haklı söylemleri olmuştur. Hazine,
Enerji Bakanlığı, DPT vb. kuruluşlar arasındaki
koordinasyon eksikliği nedeniyle yatırım
modellerinde duraksamalar söz konusu olmuştur.
Zaman zaman, kriz nedeniyle kapasite kullanım
oranlarının düşük gerçekleşmesi muhtemel
kesintileri ertelediği bir gerçektir. Bir diğer gerçek
ise elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının
ağırlığının yerli kaynaklar, özellikle de linyite dayalı
termik santraller aleyhine artmış ve halen artmakta
olmasıdır. Elbette ülke ekonomisi için özellikle
sanayi açısından doğalgaz kullanımı da gereklidir.
Ancak makroekonomik açıdan bakıldığında yerli
kaynakların harekete geçirilmesinin ithal girdi ile
üretimden daha fazla katma değer daha fazla
istihdam sağladığı ve daha ucuza elektrik üretimi
gerçekleştirildiği de bir vakadır. Bu bağlamda
kömüre dayalı termik santralleri doğalgaza
dayalı termik santrallerle makroekonomik etkileri
açısından çok genel hatları ile bir kez daha
karşılaştırmak faydalı olacaktır.

Doğalgaz çevrim santrallerinin yakıt girdilerinin
ithal ve, dövize bağlı olması, kur ve ﬁyat riski
taşıması ve BOTAŞ’ın alım taahhüdünün de
olması nedeniyle yurtiçi kaynaklar yurtdışına
aktarılmaktadır. Linyite dayalı termik santrallerde
ana yakıt ulusal kaynaktır. Doğalgaz santrallerinin
yatırım maliyetinin yüzde sekseninin ithal makine
teçhizat ağırlıklı olması nedeniyle yatırım bedeli
tutarları da yurtdışına aktarılmaktadır. Linyite dayalı
termik santrallerde yerli yatırım malı kullanım oranı
özellikle maden sahalarında daha yüksektir.
Doğalgaz santrallerinde yatırımlarının makine
teçhizat ağırlıklı olmaları nedeniyle istihdam edilen
personel sayısı diğer bir ifade ile yaratılan istihdam
azdır. Örneklemek gerekirse bir doğalgaz çevrim
santralinde yüz kişi çalışırken aynı güçteki kömüre
dayalı termik santralde maden sahası dâhil iki bin
kişi istihdam edilmektedir. Bu istihdam nedeniyle
gerek bölge gerekse ülke ekonomisine büyük bir
katma değer sağlandığı bir gerçektir. Diğer taraftan
kırsal kesimden kente göçü engellemesi nedeniyle
kentlerde yapılması muhtemel altyapı yatırım
maliyetlerinden de tasarruf edilmiş olunmaktadır.
Doğalgaz çevrim santrallerinde yabancı ortak
paylarının yüksekliği nedeniyle yaratılan değer
yurtdışına transfer edilmektedir. Kömüre dayalı
termik santrallerde kaynaklar büyük oranda ülke
ekonomisinde kalmakta, tekrar ülke içinde yatırıma
dönüşmektedir.

Linyit kömürü santrallerinin, yerli kaynak nedeniyle tedarik
ve fiyat avantajı ve arzın sürdürülebilirliğine, istihdama,
bölgesel kalkınmaya ve dış açığa olumlu katkısının olması
yatırımlarda öncelik almasının nedeni olarak görülmektedir

1. Cengiz Güneş
Dünya Gazetesi 2001
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Kaldı ki dışa bağımlı gaz girdisi nedeniyle üretimin
sürdürülememesi, enerji açığı, hazine ve ülke
riskleri artmaktadır. Enerji üretim bedelleri doğalgaz
santrallerinde kömüre dayalı termik santrallerinin
üzerindedir. Bu durum ise sanayide girdi
maliyetlerinin artması nedeniyle enﬂasyonist bir
baskı yaratmakta, kamu ﬁnansman dengesine ve
ülke sanayinin rekabet gücüne olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Diğer taraftan gaz bedellerinin
ülke mallarının ilgili ülkeye ihraç yerine nakit olarak
ödenmesi dış ticaret dengelerinde geri dönülmez
açıklar yaratmaktadır.
Yabancı sermayenin ulusal kaynaklarımızı
değerlendirmek üzere yatırım yapması, yaratılan
katma değerinin ülke ekonomisi içinde kalmasını
sağladığı gibi işsizlik gelir dağılımı, hazine riski,
düşük maliyetli üretim, sanayinin rekabet gücü
gibi kritik makro ekonomik göstergelere önemli
katkıda bulunacaktır. Ülkemizde karar verilmesi
gereken temel konu, üretimin ve üretime katkı,
katma değer yaratan projelerin desteklenmesidir.
Batı uygulamalarında ulusal kaynaklara dayalı
üretim sektörleri zarar da etse sübvansiyonlarla
desteklenerek üretimin ve istihdamın sürdürülmesi
politikası uygulanmış ve uygulanmaktadır.
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Enerji politikalarının bu tespitler çerçevesinde tekrar
değerlendirilmesi ve ulusal kaynaklara yatırım
yapan ve istihdam yaratan projelere öncelikli olarak
destek verilmesi ülkemizin enerji politikasının riske
sürüklenmemesi ve sürdürebilir bir kalkınma için
en önemli amaç olmalıdır. Sonuç olarak doğalgaza
dayalı termik santraller ülke ekonomisine katma
değer, döviz tasarrufu, istihdam ve gelir dağılımı,
yerli girdi kullanımı gibi makroekonomik kriterler
açısından linyit santrallerinden daha az katkı
sağladığı gibi, pahalı üretim nedeniyle sanayi
sektörünün girdi maliyetini artırarak enﬂasyonu,
dış açık nedeniyle de ülke riskini artırma ve
ulusal kaynak kullanımını engelleyici sonuçlar
doğurmaktadır.

Doğalgaz santralleri de gerekli olmakla birlikte,
makroekonomik tercihler ve ülke menfaati
açısından önceliğin kömüre dayalı termik
santrallerde olması gerektiği yadsınamaz bir
gerçektir. Sonuç olarak linyit kömürü santrallerinin,
yerli kaynak nedeniyle tedarik ve ﬁyat avantajı
ve arzın sürdürülebilirliğine, istihdama, bölgesel
kalkınmaya ve dış açığa olumlu katkısının olması
yatırımlarda öncelik almasının nedeni olarak
görülmektedir. Bütün bu makro ekonomik
üstünlüklerine rağmen linyit kömürünün toplam
elektrik üretimindeki payı düşmektedir.
Elektrik üretiminin kaynaklara dağılımında ithal ve
yerli termik kaynaklarda faktör olan doğalgaz ve
linyit üretiminin son yirmi bir yıllık gelişimi Şekil
1’de yer almaktadır.

Tablo 1 – Linyit ve doğalgaz santrallerinin kaşılaştırılması
Linyit Santralleri

Do÷algaz Santralleri

Linyit santrallerinin ilk yatÕrÕm maliyetleri yüksek olmakta
Do÷al gaz santrallerinin ilk yatÕrÕm maliyetlerinin büyük
fakat bu maliyet yerli kaynaklar kullanÕlarak karúÕlanmaktadÕr kÕsmÕ ithal kaynaklar kullanÕlarak karúÕlanmaktadÕr
Marjinal maliyeti daha düúüktür.
Elektrik üretiminde kullanÕlacak olan kaynak, linyit
ülkemizin iç kaynaklarÕ kullanÕlarak tedarik edilecektir,
arzın sürdürülebilirliğine
katkı sağlamaktadır.
sürdürülebilirli÷e
katkÕ sa÷lamaktadÕr
Kur riski bulunmamaktadÕr.
Karbon emisyonu yüksektir

Marjinal maliyeti daha yüksektir
Elektrik üretiminde kullanÕlan do÷al gaz ithal edilmektedir ve
ülkemin cari açÕ÷ÕnÕ olumsuz etkilemektedir.
Kur ve fiyat riski bulunmaktadÕr.
Karbon emisyonu daha düúüktür.

Şekil 1. Toplam elektrik üretiminde doğalgaz ve linyit kaynakların payı
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Bölüm 2 - Hükümet politikaları

2002 yılı öncesinde yapılan santraller sektörde
Devletin tekel olduğu dönemde ve klasik
ﬁnansman yöntemi ile yapılan tesislerdir. Linyit
rezervlerinin ekonomiye kazandırılması sorununun
4628 sayılı Kanun uygulamasından sonra çözülmesi
gündeme geldiğinden Hükümet politikaları olarak
2002 ve izleyen yıllarda belirlenen politikalar
dikkate alınmıştır.
2.1. Elli Dokuzuncu Hükümet Programı
‘Elli Dokuzuncu Hükümet Programında yerli kaynak
kullanımının önemine değinilmiş fakat konu
detaylandırılmamıştır. Programda konudan şu
şekilde bahsedilmektedir:
’Enerji kaynaklarının tümünden en etkin ve verimli
bir şekilde yararlanılacaktır. Enerji darboğazının
oluşmaması için, maliyet ve ﬁyatlamayı da dikkate
alan bir planlama yapılacak, çevreci nükleer
enerji kaynakları da devreye sokulacaktır. Yurtdışı
enerji kaynakları ve bunun imkânları, ekonomik
kriterler göz ardı edilmeden çeşitlendirilerek
değerlendirilecektir.
Hükümetimizin enerji politikasının temelinde, ulusal
çıkarlarımızı koruyarak, enerji arzının güvenliğini ve
devamlılığını sağlamak, serbest rekabete dayalı bir
enerji piyasası oluşturmak ve duyarlı olduğumuz
çevreyi ve insan sağlığını korumak bulunmaktadır.
Aynı zamanda, Türkiye'yi bir enerji köprüsü haline
getirebilmek için hükümetimiz azami çaba içinde
olacaktır.
Yeraltı kaynaklarımızın zenginliği, ülkemize
mukayeseli bir üstünlük sağlamaktadır.
Hükümetimiz, zengin yeraltı kaynaklarımızın
ülke gelişmesine arzu edilen bir düzeyde katkıda
bulunması için, ulusal çıkarlarımızı öne çıkararak,
etkin bir madencilik programını süratle uygulamaya
koymak isteğindedir. ‘’
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2.2. Altmışıncı Hükümet Programı
Altmışıncı hükümet programında enerji arz
güvenliğinden ve doğalgazın payının düşürülmesi
gerekliliğinden şu şekilde bahsedilmektedir:
‘’Enerji politikamızda ana unsur, enerji arz
güvenliğidir. Elektrik üretim ve dağıtımında özel
sektör katılımının sağlanması, rekabetin oluştuğu
işleyen bir piyasanın oluşturulması, tedarikçi
ülkelerin çeşitlendirilmesi ve enerji üretiminde
azami oranda iç kaynak kullanarak ithalata
bağımlılığın azaltılması temel önceliklerimizdir.
……………………. .
Doğalgazın elektrik üretimindeki payı düşürülecek,
sektörde rekabete dayalı bir piyasa oluşturulacaktır.
’’
2.3. Altmış Birinci Hükümet Programı
Altmış Birinci Hükümet Programı’nda enerjide dışa
bağımlılıktan ve cari açığa etkisinden şu şekilde
bahsedilmektedir:
‘’…………. cari açık konusunu da dikkatle takip
ediyoruz.
Türkiye'nin hızlı büyüme dönemlerinde yaşadığı
yüksek cari açığın altında bazı yapısal nedenler
bulunuyor. Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 74'ler
seviyesinde olduğu ülkemizde, petrol ve doğal
gazın neredeyse tümü, kömürün ise beşte 1'i
ithal ediliyor. Bu nedenle uluslararası enerji ﬁyat
hareketleri Türkiye'nin cari açığını doğrudan
etkiliyor. Cari açığın gayrisaﬁ yurt içi hasılaya oranı
2008 yılında yüzde 5,7 iken 2010 yılında yüzde
6,5 olarak gerçekleşti. Enerji ﬁyat etkisinden
arındırıldığında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 1,8'e
ve yüzde 4'e geriliyor.
Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı
içindeki payını artıracağız. Yine bu amaçla nükleer
santrallere yönelik çalışmalara kararlılıkla devam
edeceğiz. ‘’
………………. .
‘’ Bu çerçevede önümüzdeki dönemde yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde
değerlendireceğiz. ‘’ için gerekli tedbirler alınacak
ve elektrik üretiminde doğal gazın ve ithal
kömürün payı azaltılacaktır.

2.4. 2012-2014 Orta Vadeli Plan2
Orta Vadeli Planda Enerji başlığı dışında da çeştli
belirlemeler mevcuttur. ‘’…………Son dönemde
yaşanan dalgalanmalar, arz/talep dengesizliği ve
düşük büyüme beklentisi nedeniyle petrol, emtia
ve gıda ﬁyatlarının gelecekteki seyri belirsizdir.
Bu durum, Türkiye’nin de dahil olduğu enerji
bağımlılığı yüksek ülkeler açısından önemli bir
belirsizlik alanı oluşturmaktadır…. enerjide dışa
bağımlılığı azaltacak adımlara devam edilecek
ve AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik
programlar etkin bir biçimde uygulanacaktır…….
enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalar cari
açıkla mücadelede önemli katkı sağlayacaktır. ’’
Enerji altyapısının geliştirmesi konu başlığında
ise belirtilen iki politika konumuz ile ilgili
bulunmaktadır ve bu ilgili konulardan raporda şu
şekilde ifade edilmiştir.
Enerji politikasının temel amacı; artan nüfusun ve
büyüyen ekonominin ihtiyaç duyacağı enerjinin,
rekabetçi bir serbest piyasa ortamında, sürekli,
kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle
karşılanmasıdır. Bu çerçevede;
• Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve
elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarının
arz-talep projeksiyonları çerçevesinde
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
• Elektrik enerjisi üretiminde yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının payının artırılması
2.5. 2012 Yıllık Program
2012 Yıllık Program’ında konudan şu şekilde
bahsedilmektedir:
‘’Fosil yakıtlar bakımından linyit hariç zengin
rezervlere sahip olmayan Türkiye’de, 2008 yılından
bu tarafa birincil enerji tüketiminde en büyük pay
doğal gaz kaynağına aittir. Doğal gaz tüketimi
2009 yılında 2008’e göre düşmüş, ancak 2010
yılında tekrar yükselerek ekonomik daralma
öncesindeki seviyeleri aşmıştır.

2010 yılında 37,5 milyar metreküp olan Türkiye
doğal gaz tüketiminin 2011 yılında 41,6
milyar metreküp olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Tüketimin yüzde 56’sının elektrik
üretiminde, yüzde 21’inin konutlarda, yüzde
20’sinin ise sanayi sektöründe gerçekleşeceği
öngörülmektedir.
Yerli üretimi düşük seviyelerde seyreden ve büyük
oranda ithal edilen doğal gaz kaynağına bu ölçüde
bağımlı olunması, önemli bir arz güvenliği riski
oluşturmaktadır. Ülkede tüketilen petrolün de
büyük ölçüde ithal bir kaynak olması, Türkiye’yi
birincil enerji kaynakları açısından bağımlı bir ülke
haline getirmektedir. Arz güvenliği sorununun
aşılması için öncelikle yerli kaynakların daha
fazla değerlendirilmesi, daha sonra hem ithal
enerji kaynaklarının hem de ithal edilen kaynağın
getirildiği ülkelerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Arz güvenliği sorununu haﬁﬂetmek üzere
Türkiye’de bir yandan petrol ve doğal gaz aramaları
sürdürülürken, diğer yandan yerli kaynakların
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda özellikle yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının teşvik edilmesi bir politika olarak
benimsenmiştir.
Enerji politikasının temel amacı; iktisadi
kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu
enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında
sürekli, kaliteli, güvenli ve mümkün olan en düşük
maliyetle teminidir.
2012 yılında nükleer enerji alanında hukuki ve
kurumsal altyapının güçlendirilmesine devam
edilecektir. Elektrik arz kaynaklarının sağlıklı bir
şekilde çeşitlendirilmesine katkı sunacak olan
nükleer santral yapım çalışmaları sürdürülecektir.

2. 13.10.2011 gün ve 28083
(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
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Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi
için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesine önem verilecektir. Bu kapsamda,
yerli kömür kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde
daha fazla pay sahibi olması için yürütülen
çalışmalara devam edilecektir. ’’

Tablo 2 - Yıllık plan hedeﬂeri

Öncelik 23. Enerji arz güvenliğinin artırılması için izleme ve değerlendirme yapılacak, yerli ve yenilenebilir
kaynaklardan daha çok yararlanılması sağlanacaktır.

Tedbir 49. Elektrik
arz güvenliği
izlenecek ve gerekli
önlemler alınacaktır

Tedbir 51.
Yerli kömür
kaynaklarımızın
iklim değişikliği ile
mücadele hedeﬂeri
dikkate alınarak
değerlendirilmesi
için yöntemler
belirlenecek ve
gerekirse mevzuat
geliştirilecektir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı (S),
Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı,
EPDK,
İlgili kuruluşlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı (S), TKİ, EÜAŞ

Aralık sonu

Aralık sonu

Lisansların yatırıma dönüşmesi ve
yatırımların öngörülen tarihlerde
devreye girmesi için gerekli tedbirler
alınacaktır.
Kamu santrallerindeki rehabilitasyon
ve verimlilik artırma yatırımlarına
devam edilecektir.
5784 sayılı Kanun çerçevesinde
elektrik arz güvenliği periyodik
olarak değerlendirilecektir. Piyasanın
arz güvenliğini sağlamada yetersiz
kaldığı durumlarda arz güvenliğinin
temini amacıyla kapasite
mekanizması oluşturulacaktır.

Bilinen linyit ve taşkömürü
kaynaklarının tamamının 2023
yılına kadar elektrik üretiminde
kullanılması amacıyla, uygun yerli
linyit ve taşkömürü sahalarının,
emisyonları kabul edilebilir sınırlar
içinde tutabilen santral projeleriyle
değerlendirilmesi uygulamasına
devam edilecektir.

Elektrik enerjisi üretiminde yerli
kaynakların payının artırılması
öncelikli hedeftir. Bu doğrultuda,
yerli kaynakların kullanılmasını
teşvik etmek üzere piyasayı
yönlendirici tedbirler alınacaktır.
2.6. Strateji Belgesi
18.05.2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu (YPK) Kararı olarak yayımlanan
“Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi
Belgesi”, Türkiye’nin uzun dönemli elektrik
kaynak kullanım hedeﬂerini ortaya koymakta ve
atılması planlanan adımları saptayarak sektöre yol
göstermektedir.
Anılan Belge’de iki sayılı başlıkta amaç ve esaslar şu
şekilde belirlenmiştir.
Elektrik enerjisi sektörünün yapılandırılması ve
piyasanın işleyişinde;
• Piyasa yapısı ve piyasa faaliyetlerinin, arz
güvenliğini temin edecek şekilde oluşturulması ve
sürdürülmesi;
• Sürdürülebilir bir elektrik enerjisi piyasasının
oluşturulması hedeﬁ doğrultusunda, iklim
değişikliği ve çevresel etkilerin sektörün
her alanındaki faaliyetlerde göz önünde
bulundurulması;
• Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve
kullanımında kayıpların asgariye indirilmesi,
verimliliğin artırılması, enerji politikasının kaynak
öncelikleri temel alınarak oluşturulacak rekabet
ortamı yoluyla elektrik enerjisi maliyetlerinin
azaltılması ve bu sayede oluşacak kazanımlarla
elektrik hizmetinin tüketicilere daha makul
maliyetlerle sunulması;

• Enerji arzında dışa bağımlılığı azaltmak üzere,
yeni teknolojilerin özendirilmesi, kaynak
çeşitliliğinin sağlanması ve yerli ve yenilenebilir
kaynakların azami ölçüde kullanılması;
• Sektörde yapılacak yatırımlarda yerli katkı payının
artırılması
İlkelerine uyum esas olacaktır.
Bakanlığın arz güvenliği ve kaynak kullanımına
ilişkin uzun vadeli hedeﬂeri ise şu şekilde
belirlenmiştir.
‘’Kısa, orta ve uzun dönemli arz güvenliği, 5784
sayılı Kanunla 4628 sayılı Kanuna eklenen “Arz
Güvenliği” başlıklı Ek 3 üncü madde kapsamında
sürekli olarak izlenecek, değerlendirilecek ve gerekli
görülen tedbirler alınacaktır. Bu değerlendirmede
temel yaklaşım; arz-talep dengesinin yeterli yedekle
sağlanması, kaynak çeşitliliği, dışa bağımlılık,
çevresel etkiler ve piyasalarda oluşan ﬁyatlar
açısından sektörün belirlenen hedeﬂere uygun
olarak gelişmesi ve hedeﬂerden sapma halinde
ise, piyasanın yönlendirilmesi sağlayacak tedbirler
alınmasıdır.
Elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların payının
artırılması öncelikli hedeftir. Bu doğrultuda, yerli
kaynakların kullanılmasını teşvik etmek üzere
piyasayı yönlendirici tedbirler alınacaktır.
5784 sayılı Kanunla 4628 sayılı Kanuna eklenen
Ek Madde 3 hükümleri doğrultusunda ETKB
tarafından arz güvenliği konusunda Bakanlar
Kurulu’na sunulacak raporda, yukarıdaki genel
hedefe ulaşmak üzere aşağıda kaynaklar bazında
tadat edilen hedeﬂere ulaşılması ve bu hedeﬂerin
üzerine çıkılması için gerekli tedbirler önerilecektir.
Teknolojideki, piyasadaki, kaynak potansiyelindeki
ve talep projeksiyonlarındaki gelişmeler dikkate
alınarak hedeﬂerde değişiklik yapılabilecektir.

15

Bilinen linyit kaynakları ve taşkömürü kaynakları
2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi
amacıyla değerlendirilmiş olacaktır. Bu amaçla
elektrik üretimine uygun yerli linyit ve taşkömürü
sahalarının, elektrik üretimi amaçlı projelerle
değerlendirilmesi uygulaması sürdürülecektir. ’’
Politika olarak yerli kaynaklardan yararlanılması,
kaynak çeşitliliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın
azaltılması vb. hedeﬂer resmi belgelerde vurgulana
gelmiştir. Burada dikkat çekmek istediğimiz konu
son hükümet programında tüm bu hedeﬂerin yanı
sıra cari açık konusunda enerjide dışa bağımlılığın
yapısal bir sorun haline geldiğinin belirtilmesi
olmuştur. 3
Son zamanlarda en somut politika verisi ise Afşin
C-E sahaları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların
ardından gelmiştir. 4
‘’Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’nün
bünyesinde bulunan ve devralacağı kömür
rezervlerinin durumu ve potansiyelin termik santral
kurulması amacıyla değerlendirilmesine yönelik
Kamu-Özel Sektör işbirliğinin geliştirilmesi için
kamu ve özel sektör temsilcileri 3 Kasım 2011
tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda
(ETKB) bir araya geldi.
Yaklaşık 35 ﬁrma temsilcisinin katıldığı toplantının
açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ‘’enerji politikalarının
başında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesi ve değerlendirilmesinin geldiğini
belirterek, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile yerli kömür
yatırım imkanlarının nasıl geliştirileceğine ilişkin
çalışmalar yapıldığını’’ ifade etti. Bakan Yıldız,
serbestleşme temelinde çevreyi de dikkate alarak
yapılacak yatırımların tespit edileceğini kaydederek,
kömürün elektrik üretimindeki payını arttırmayı
hedeﬂendiklerini ifade etti.

Toplam rezerv olarak yaklaşık 18.000 MW’lık
termik santral potansiyeli olduğunu bildiren Bakan
Yıldız, ilk etapta 7.000 MW’lık termik santral
yatırımı yapılması için çalışmalara başlanacağını
belirtti. Bakan Yıldız ayrıca, geri kalan potansiyelin
de 2023 yılına kadar değerlendirilmesinin
hedeﬂendiğini kaydederek, Afşin Elbistan C-D ve E
Sahaları ile birlikte 9 milyar Dolar’lık termik santral
yatırımının hedeﬂendiğini açıkladı.
‘’Daha problemsiz olan yerleri özel sektöre
vermek istiyoruz” diyen Bakan Yıldız, bu konuda
Su ve Orman Bakanlığı ile de ortak bir yapı
oluşturmayı hedeﬂendiklerini kaydetti. Bakan
Yıldız, ‘’ETKB tarafından yapılan çalışmalarda
sahalar için bir modelin belirlenmiş olduğunu
belirterek, çalışmalarına özel sektörün ﬁkir desteği
vermesini istedi. Yatırımcılara az yük getirecek
şekilde bir yapı oluşturacaklarını dile getiren Bakan
Yıldız, yatırımların birim ﬁyatla tarife yoluyla geri
ödemesinin yapılabileceğini bildirdi. ’’
2.7. TBMM Araştırma Raporu
TBMM Araştırma Raporu’nda konu ile ilgili
değerlendirmede şu konulara yer verilmiştir.
Kömür, diğer birincil enerji kaynakları ile
karşılaştırıldığında tartışmasız çok fazla olan rezerv
ömrü ve yeryüzündeki geniş dağılımı nedeniyle
özellikle 2030 yılından sonra çok daha büyük önem
kazanacaktır. Dünyada toplam kanıtlanmış kömür
rezervi 909 milyar ton olup ülkemiz sahip olduğu
linyit rezervleri ile ilk 10 içerisinde yer almaktadır.
Günümüzdeki üretim düzeyi dikkate alındığında,
kömür rezervlerinin ömrü 160–220 yıl olarak
hesaplanmaktadır. Bu süre petrol için 40 yıl, doğal
gaz için 67 yıl olarak verilmektedir.

3. Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 74'ler seviyesinde olduğu ülkemizde, petrol ve doğal gazın neredeyse tümü, kömürün ise beşte 1'i ithal ediliyor. Bu nedenle uluslararası enerji
ﬁyat hareketleri Türkiye'nin cari açığını doğrudan etkiliyor. Cari açığın gayrisaﬁ yurt içi hasılaya oranı 2008 yılında yüzde 5, 7 iken 2010 yılında yüzde 6, 5 olarak gerçekleşti. Enerji
ﬁyat etkisinden arındırıldığında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 1, 8'e ve yüzde 4'e geriliyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artıracağız. Yine bu amaçla nükleer santrallere yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. ‘’Hükümet Programı TBMM
Tutanakları
4. TEBA Haber Kasım 2011
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Kömür rezervleri dünya üzerinde 70’den fazla
ülkede bulunmaktadır. En büyük rezerv 247 milyar
ton ile ABD’ye aittir. Bu ülkeyi 157 milyar ton ile
Rusya ve 114,5 milyar ton ile Çin izlemektedir.
Dünya kömür ticaretinin % 91,3’ünü 9 ülke elinde
bulundurmaktadır, tespitlerine yer verilmektedir.
Linyit sahalarına ilişkin değerlendirme ise şu
şekildedir.
Ülkemiz, toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık
%1,6’sını içermekte olup linyit açısından önemli
bir yere sahiptir. Bununla birlikte linyitlerimizin %
79’unun, 2.500 kcal/kg ısıl değerin altında olması
daha çok termik santrallerde kullanımını ön plana
çıkartmıştır.
Enerjide son dönemde giderek artan dışa
bağımlığımızın azaltılmasında yerli linyit
kaynaklarımız ülkemiz açısından önemli bir fırsat
olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, ülkemiz linyitlerinin Tunçbilek ve Soma
linyitleri hariç büyük bir bölümü düşük ısıl değere
sahip olup yüksek oranda kül, uçucu madde,
nem ve kükürt içermektedir. Yakıtların emisyon
değerleri linyitte 900 gr/kWh, taş kömüründe 800
gr/kWh, petrolde 800 gr/kWh, doğal gazda 400
gr/kWh’dir. Bununla birlikte, linyitlerin yaklaşık %
80’i sanayi ve tesislerinde kullanım standartlarında
olmadığından, termik santraller ülkemiz için ayrı
bir önem taşımaktadır. Son yıllardaki yeni yakma
teknolojileri ile kömürdeki emisyon oranları çok
daha aşağılara çekilmiş ve doğal gaz emisyon
oranlarına yaklaşmıştır. Bu durum ülkemiz linyit
kaynaklarının enerji üretimi amacıyla kullanılması
yönünde bir fırsat olarak görülmektedir.
Linyit Arama Seferberliği Projesi (LAP) kapsamında
yapılan aramalar sonucu yeni linyit rezervleri tespit
edilmiştir. Aşağıdaki graﬁkte, yıllara göre arama
sondajları arttıkça buna paralel olarak bulunan
rezervin arttığı görülmektedir.

Tablo 3 - Linyit rezervleri

Rezerv (Gör+Muh)
(Ton)

Cinsi
Linyit

12.000.000.000

Açıklamalar
AID: 868-5000 kcal/kg

Kaynak: TBMM Araştırma Raporu

Şekil 2 - MTA’nın yıllar itibarıyla kömür sondajları ve rezerv artışı arasında ilişki
4.500.000.000

700.000

4.000.000.000

600.000

3.000.000.000

400.000

2.500.000.000
2.000.000.000

300.000
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1.500.000.000

200.000
Rezerv
Rezerv ArtÕúÕ
artışı

100.000

Rezerv artışı (Ton)

Sondaj (metre)

3.500.000.000
500.000

1.000.000.000
500.000.000
0

0
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17

Tablo 4 - MTA tarafından rezerv artışı sağlanan ve yeni bulunan sahalar
K. Maraş - Elbistan EÜAŞ Sahasında 1,3 milyar ton (1200 kcal/kg),
K. Maraş - Elbistan MTA Ruhsat Sahalarında 515 milyon ton (1200 kcal/kg),
Manisa - Soma’da 172 milyon ton (3000 kcal/kg),
Trakya Havzası’nda 498 milyon ton (2300 kcal/kg),
Konya - Karapınar’da 1,3 milyar ton (1460 kcal/kg)
Eskişehir - Alpu’da 275 milyon ton (2000 kcal/kg)
Kaynak: TBMM Araştırma Raporu

Türkiye, kullandığı doğal gazın % 98’sini, petrolün
% 90’ını, kömürün %20’sini, ithal etmektedir.
2.8. Devlet yardımları mevzuatı çerçevesinde
uygulanan destekler
Yatırımlara sağlanan devlet yardımları, 14.07.2009
tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar ile bu Karar’a ilişkin
düzenlenen 2009/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde
uygulanmaktadır. Söz konusu 2009/15199 sayılı
Karar; yatırımların teşviki açısından temel olarak;
a) Bölgesel ve sektörel destek uygulaması,
b) Büyük ölçekli yatırımlar ve
c) Genel teşvik sistemi olmak üzere üçlü bir
sınıﬂandırmayı öngörmektedir.
ARGE / çevre yatırımlarına sağlanan destekler
ve taşınma desteği de dâhil edilirse beşli bir
sınıﬂandırmadan söz edilebilir.
Madencilik sektörü yatırımları gerek şu anda
yürürlükte bulunan Karar gerekse daha önceki
Kararlar döneminde daima azami ölçüde
desteklenen sektörler arasında yerini almıştır.
Hâlihazırda uygulanan 2009/15199 sayılı Karar
kapsamında da, madencilik sektörü ülkenin
tamamında desteklenen sektörler arasında yer
almaktadır.
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Yatırım desteklerinin uygulanması açısından
bölgeler, istatistik bölge birimleri sınıﬂandırması
ve sosyoekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate
alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel
desteklerden yararlanacak yatırım konuları, her bir
il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü
dikkate alınarak belirlenmiştir. Söz konusu dört
bölge kapsamında belirlenen il gruplarını içeren 26
alt bölge aşağıda yer almaktadır.
I. Bölge:
İstanbul (TR 10), Tekirdağ-Edirne-Kırklareli
(TR 21), İzmir (TR 31), Bursa-Eskişehir-Bilecik
(TR41), Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova (TR 42),
Ankara (TR 51).
II. Bölge:
Balıkesir-Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç)
(TR 22), Aydın-Denizli-Muğla (TR 32), AntalyaIsparta-Burdur (TR 61), Adana-Mersin (TR 62).
III. Bölge:
Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak (TR 33), Kayseri-SivasYozgat (TR 72), Zonguldak-Karabük-Bartın (TR 81),
Gaziantep-Adıyaman-Kilis (TR C1), Konya-Karaman
(TR 52), Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye (TR 63),
Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir (TR 71),
Samsun-Tokat-Çorum-Amasya (TR 83).

1’inci ve 2’nci bölgelerde:
a) Gümrük vergisi muaﬁyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği
(31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlamak
gerekmektedir. )
e) Yatırım yeri tahsisi.
3’üncü ve 4’üncü bölgelerde:
a) Gümrük vergisi muaﬁyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
e) Yatırım yeri tahsisi,
f) Faiz desteği.
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar’ın 2’nci maddesinde “5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde
belirtilen 50 milyon Türk lirasının üzerindeki
yatırımlardan Karar’ın ekinde yer alan 3 No.
lu listede belirlenen yatırımlar” büyük ölçekli
yatırımlar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu
listede madencilik yatırımları da yer almaktadır.
Büyük ölçekli yatırımlar kapsamında desteklenecek
madencilik yatırımları şu şekilde belirlenmiştir.

Maden Kanunu’nda belirtilen IV/C grubu
metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine
yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu
tesislere entegre olan maden üretimine yönelik
(istihraç+işleme) yatırımlar [Avrupa Kömür Çelik
Topluluğu (AKÇT) kapsamı ürünler hariç]. Büyük
ölçekli yatırımlara sağlanan destekler şunlardır;
a) Gümrük vergisi muaﬁyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği
(1’inci ve 2’nci bölgelerde 31.12.2010 tarihine
kadar yatırıma başlanılması gerekmektedir. )
(2 Yatırım yeri desteği. )
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak
üzere, asgari yatırım tutarının (1’inci ve 2’nci
bölgelerde bir milyon Türk lirası, 3’üncü ve 4’üncü
bölgelerde beş yüz bin Türk lirası) üzerindeki tüm
yatırımlar, bölgesel ayırım yapılmaksızın aşağıdaki
desteklerden yararlanırlar.
a) Gümrük vergisi muaﬁyeti,
b) KDV istisnası.
Genel teşvik sisteminden teşvik edilmeyecek
madencilik yatırımları olarak Karar’ın ekinde
yer alan EK 4 No. lu listede aşağıdaki konular
belirlenmiştir.
01.08.1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu
Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin
Ticareti ile ilgili Anlaşma” eki ürün listesinde yer
alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
2. Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar
da dâhil olmak üzere rödovanslı madencilik
yatırımları.
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2.9. Elektrik piyasasında uygulanan teşvikler
ve öneriler
İlan edilen lisans başvurusuna konu olan yerde
faaliyette bulunmak üzere başka bir elektrik üretim
lisansı başvurusunda bulunulması durumunda;
lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal
kaynağın mevcut olması ve başvurulardan birisinin
söz konusu kaynağı lisansı kapsamında kullanacak
olması halinde bu lisans başvurusuna öncelik verilir.
Yerli doğal kaynağa ilişkin başvuru olmaması veya
birden fazla yerli doğal kaynak olması durumunda;
lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin
öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye
katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım
tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi
kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan
tebliğ hükümlerine göre yapılır. (Lisans Yönetmeliği
madde 9/5-a)
Lisans Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca yerli
doğal kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak üzere
lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden
lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan tutarı
tahsil edilmez. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili
lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini
izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli
alınmaz.
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TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler
tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve
sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile yerli
doğal kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik
tanınır. (Lisans Yönetmeliği madde 38/11)
Ayrıca linyit yakıtlı üretim tesislerinin teşviki ile ilgili
olarak aşağıdaki değişiklikler önerilebilir.
• Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden
itibaren belli bir süreyle iletim sistemi sistem
kullanım bedellerinden yüzde indirim yapılması
veya bu bedellerin hiç alınmaması.
• 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk kez işletmeye
girecek linyit kaynaklarına dayalı üretim
tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında
belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadar ki
TEİAŞ’a devredilecek olan enerji nakil hatlarından
yatırım döneminde ve işletme dönemlerinin ilk
10 yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni
bedellerinin alınmaması.

Bölüm 3 - Linyit rezervleri ve santrallerin
mevcut durumu

3.1. Ülkemiz kömür rezervleri
Linyit birçok Avrupa ülkesinde bulunmakla birlikte,
üretim açısından sadece dört ülkenin üretimi
(Almanya, Türkiye, Yunanistan, Polonya) Avrupa
üretiminin yaklaşık %70’ni oluşturmaktadır.
Ülkemizde, çok sınırlı doğalgaz ve petrol
rezervlerine karşın, 535 milyon tonu görünür
olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü
ve 9,8 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde
toplam 11,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır.
Bu miktar Dünya linyit rezervlerinin %5,9’unu
oluşturmaktadır. Türkiye’de kömür genel
olarak linyit ve taşkömürü başlıkları altında
değerlendirilmekte olup taşkömürü rezervleri TTK
tarafından, linyit rezervlerimiz ise Elektrik Üretim
Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) ve özel sektör tarafından işletilmektedir.
Taşkömürlerinin tamamı linyitlerin ise %86’sı
kamuya ait ruhsat sınırları içinde bulunmaktadır
(ETKB 2010).

Özellikle 2005-2008 yılları arasında EÜAŞ
tarafından ﬁnanse edilen ve Maden Tetkik Arama
(MTA) tarafından uygulanan Afşin-Elbistan Linyit
Havzası detaylı linyit aramaları ve diğer havzalarda
TKİ tarafından desteklenen ve MTA tarafından
yapılan arama çalışmaları ile Türkiye linyit rezervi
önemli ölçüde artırılmıştır. Linyit rezervleri ülke
geneline yayılmıştır. Bütün coğraﬁ bölgelerde ve
kırktan fazla ilde linyit rezervlerine rastlanılmaktadır.
Linyit rezervlerinin %42’si EÜAŞ, %23’ü MTA,
%21,5’i TKİ ve geri kalan %13,5’i ise özel sektör
elindedir (Tablo 5).

Tablo 5 - 2009 Yılı sonu itibariyle linyit rezervleri
Rezervler
(milyon ton)
Kurumlar

Görünür

Muhtemel

Mümkün

Toplam

EÜAŞ

4.718

104

TKİ

2.239

218

1

2.458

MTA

1.803

685

123

2.611

Özel sektör

1.077

337

138

1.554

Toplam

9.837

1.344

262

11.445

4.822

Kaynak: ETKB
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Tablo 6 – 2009 Yılı Türkiye kamu sektörü (EÜAŞ, TKİ, MTA) linyit rezervleri
Yeri

Rezervler (bin ton)

İl

İlçe

Görünür

Adana

Tufanbeyli

323.329

Ankara

Beypazarı

235.295

Aydın

Merkez

Balıkesir

Balya

Bingöl

Muhtemel

Toplam

(AID)kcal/kg

323.329

1298

339.795

2000-2400

2.939

2.939

3260

1.024

4.569

5.593

500-3500

Karlıova

88.662

15.000

103.662

1460

Bolu

Göynük

37.247

1.000

38.247

2340

Bursa

Keles

44.511

19.945

66.016

1900-2340

Çanakkale

Çan

82.924

82.924

3000

Çorum

Alpagut

12.647

2.465

3150

3150

Çorum

Osmancık

6.575

7.430

14.005

1470

Denizli

Dinar

25.000

-

30.000

1480

Eskişehir

Alpu

75.000

100.000

275.000

2100

İstanbul

Çatalca

203.169

50.779

253.948

1894-2086

K. Maraş

Elbistan*

4.402.890

4.402.890

1031-1201

K. Maraş

Elbistan*

515.055

515.055

950-1115

Konya

Beyşehir

81.011

81.011

1110-1150

Kütahya

Seyitömer

152.509

152.509

2080-2510

Kütahya

Tavşanlı

283.017

283.017

2560

Manisa

Soma

608.088

666.083

2080-3340

Muğla

Milas

277.844

277.844

1642-2279

Muğla

Yatağan

160.651

160.651

1903-2692

Tekirdağ

Çerkezköy

95.000

20.000

20.000

135.000

2060

Tekirdağ

Merkez

89.451

29.646

2.964

122.061

2183-2865

Tekirdağ

Saray

23.581

105.570

129.151

2080

Sivas

Kangal

79.393

-

-

79.393

1282

Kamu
toplamı

8.759.064

1.007.812

124.524

9.891.400

Özel sektör

1.077.834

337.69

138.617

1.554.020

Türkiye toplamı

9.836.898

1.345.381

263.141

11.445.420

104.500

Mümkün

Alt ısıl değ.

-

1.560

15.112

100.000

57.995

Kaynak: ETKB, EİGM, Kömür rezervlerinin tespiti amacıyla kurulan komisyonun raporu, 2010
*En büyük rezerv artışı olarak, EÜAŞ’a bağlı Elbistan Linyit havzasının büyük bölümünde MTA’nın yaptığı etüt ve sondajlardan sonra havzanın
toplam görünür rezervi 4, 4 milyar tona yükselmiştir. Havzanın diğer bölümlerinde TKİ’nin yaptığı değerlendirmelerle birlikte Havzanın görünür
rezervi daha da artmaktadır.
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Tablo 7: 2009 Yılı Türkiye özel sektör linyit rezervleri
Yeri

Rezervler (bin ton)

İl

İlçe

Görünür

Adana

Tufanbeyli

Adıyaman

Muhtemel

Toplam

(AID)kcal/kg

100.800

100.800

1940

Gölbaşı

51.325

51.325

1385

Çankırı

Orta

94.390

94.390

860-1000

Edirne

Uzunköprü

16.500

31.200

4200

İstanbul

Silivri

31.500

31.500

1500

Karaman

Ermenek

45.723

45.723

4000

Kırklareli

Pınarhisar

60.480

1.620

4000

Konya

Ilgın

143.000

143.000

4000

Manisa

Kırkağaç

27.000

20.040

15.000

62.040

4900

Başlıca özel sek. toplamı

570.718

34.260

17.100

622.078

Diğer özel sek. toplamı

507.116

303.329

121.517

931.940

Toplam özel sektör

1.077.834

337.569

138.617

1.554.018

12.600

Mümkün

Alt ısıl değ.

2.100

1.620

Kaynak: ETKB, EİGM, Kömür Rezervlerinin Tespiti Amacıyla Kurulan Komisyon Raporu, 2010

Türkiye linyit rezervleri toplamının yüzde on üçüne
sahip olan özel sektörün uhdesinde 420 adetten
fazla linyit rezervleri ruhsatı bulunmaktadır. Ancak
toplam rezervi 30 milyon tonun üzerindekiler
sınırlı olup diğerleri daha küçük rezervli sahalardan
oluşmaktadır (Tablo 7).
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3.2. Devrede olan santraller
Türkiye’de Elektrik Üretiminde Kömür Kullanımı
1970’li yıllardan itibaren başlayan elektrik enerjisi
üretim amaçlı termik santral ve linyit üretim
yatırımları çok büyük oranda kamu sektörü
tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
yatırımlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Tablo 8 - Linyite dayalı santrallar

Proje adı

Kömür tüketim
kapasitesi
(bin ton/yıl)

Kurulu güç (MW)

Muğla-Yatağan

5.350

630

Muğla - Milas -Sekköy

3.750

420

Muğla - Hüsamlar

5.000

630

Çanakkale Çan

1.800

320

Kütahya Seyitömer

7.100

600

Manisa Soma

8.000

1.034

Bursa Orhaneli

1.500

210

Afşin Elbistan A

18.000

1.360

Afşin Elbistan B

18.000

1.440

Sivas Kangal

5.400

450

Ankara Çayırhan

4.300

620

Kaynak:ETKB, EİGM
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Linyite dayalı termik santraller iktisadi ömrünü
tamamlamak üzere olan santrallerdir. Devreye giriş
yılları dikkate alındığında mevcut kurulu gücün
%65’i 20 yılın üzerinde, %35’i 20 yılın altında
bir yaştadır. İlerleyen dönemde santrallerin hem
verimliliği düşmekte, hem emre amade kapasite
sorunu bulunmakta, hem de rehabilitasyon
yatırımlarının yapılmasının iktisadi değeri
kalmamaktadır.
Şekil 3 - Linyit kurulu gücü yaş dağılımı
20 Yıl
20
YÕlüzeri
Üzeri
20 Yıl
20
YÕlaltıAltÕ

35%
%35

3.3. Sorunlar
İşleyen santrallerin başlıca sorunlarını şu şekilde
sıralayabiliriz.
Genel olarak verimi etkileyen problemler;
• Yatırım ve rehabilitasyonların yapılmamış olması,
• Kaliﬁye eleman eksikliği,
• Linyit kömürünün istenen miktar ve kalitede
karşılanmaması,
• Yakıttan kaynaklanan problemler nedeniyle
bakım onarım enerji üretim maliyetlerinin
artması,
• Kömür kalorisinin santral dizayn değerinin
altında kalması nedeniyle yük düşmesine neden
olması, yanma optimizasyonun sağlanamaması
sayılabilir.

%6565%

Büyük tamir bakım ve rehabilitasyon işleri arasında;

Kaynak:ETKB, EİGM

• elektro ﬁltre rehabilitasyonu
• kül sevk sistemi rehabilitasyonu
• yağ yakım sistem rehabilitasyonu
• soğutma kulesi rehabilitasyonu
• o kömür yanma optimizasyonuna ilişkin
rehabilitasyon konuları bulunmaktadır.
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Bölüm 4 - Yapımı planlanan linyit
kömürü santralleri

4.1. Projeler
4.1.1. İşletmede olan santrallere özelleştirmede ek
ünite yapılması

Ocak 2012 itibariyle yaklaşık 24 GW olan EÜAŞ
Kurulu gücünün, 16 GW’ının kademeli olarak
özelleştirilmesi hedeﬂenmektedir. Özelleştirilecek
bu 16 GW’lık Kurulu güç arasında, EÜAŞ
tarafından işletilen tüm linyit santralleri de yer
almaktadır. Özelleştirme İdaresi tarafından
özelleştirilmesi planlanan linyit yakıtlı santrallerde
kömür rezervinin yeterli olması durumunda mevcut
tesisin ek ünite yapılması koşulu ile özel sektöre
devri planlanmaktadır.
Bu tespite göre şu şekilde bir tablo ortaya
çıkmaktadır.
Tablodan da görülebileceği gibi sadece mevcut
santrallere ek üniteler yerleştirilmesi durumunda
bile 1.150 MW’lık ek linyit gücüne ulaşmak
mümkün olacaktır.
4.1.2. Yeni santral yapım projeleri

Termik Santral Kurulması planlanan kömür
sahalarının durumu dikkate alındığında, arza
katkı yapacak asıl kapasite artışının henüz
değerlendirilmeyen sahalardan beklendiği
görülmektedir.

Henüz değelendirilemeyen bu sahalarda
kurulabilecek muhtemel kapasiteler şu şekildedir:
• Konya-Karapınar Sahası: 1,8 milyar ton termik
santral potansiyeli: 5.800 MW
• Kahramanmaraş/Elbistan sahası: 515 milyon ton
termik santral potansiyeli: 1.000 MW
• Trakya sahası: 390 milyon ton Termik santral
potansiyeli: 1.400 MW
Bu sahalara ek olarak Afşin Elbistan C-D ve E
sahalarına yönelik sahaların özellikleri ise şu
şekildedir5;
• C Sahası: 760 milyon ton. Sahada bulunan
2.400 kişinin iskan edilmesi, Hurman Nehrinin
derive edilmesi, 37 milyon metrekare alanın
kamulaştırılması gerekmektedir. Termik santral
potansiyeli: 1.440 MW
Bu sahaların değerlendirilmesi durumunda
yukarıdan da görüleceği gibi yaklaşık 10.000
MW’lık ek linyit gücünün kurulması mümkündür.
• D Sahası:758 milyon ton. Sahada bulunan 7.000
kişinin iskan edilmesi, 40 milyon metrekare alanın
kamulaştırılması gerekmektedir. Termik santral
potansiyeli: 1.440 MW
• E Sahası: 741 milyon ton. Sahada iskan sorunu
olmayıp, 41 milyon metrekare kamulaştırma
gerekmektedir. Termik santral potansiyeli:
1.440 MW

Tablo 9 - Özelleştirilecek santrallere yapılması planlanan ek üniteler
Santral

Yakıt tipi

Konum

Mevcut kapasite
(MW)

Eklenebilecek
kapasite (MW)

Soma

Linyit

Soma, Manisa

1.034

500

Tunçbilek

Linyit

Kütahya

365

400

Seyitömer

Linyit

Kütahya

600

150

Orhaneli

Linyit

Bursa

210

100

Kaynak: ÖİB Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 İstanbul
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5. Havza içinden geçen
Hurman Çayı’nın sektörlerde
planlanan üretimlere göre
en uygun şekilde ve sayıda
derivasyonu gerekmekte olup,
ayrıca havzada kurulacak
termik santraller için su temini
amacıyla Karakuz Barajı’nın
kurulması planlanmaktadır.

4.2. Özel sektör başvuruları
Özel sektör başvuruları incelendiğinde, lisans
alımında herhangi bir kaynak yönlendirmesinin
bulunmaması nedeniyle doğalgaz başvuruları
sürekli artmaktadır ve bu tabloda politika
hedeﬂerinin tutturulması mümkün
görülmemektedir. Bazı başvurular ileriki dönemde
kamulaştırma, bağlantı sorunları, ﬁnansman, ÇED
vb. nedenlerle elenmesi durumunda dahi başvuru
içindeki doğalgaz ağırlığının kısa ve orta dönemde
değişmeyeceği görülmektedir.

Şekil 4 - Lisans başvuru dağılımı

3%
%3

%5
5%

20%

%20

Doğalgaz
Asfaltit

%0
0%

İthal kömür

72%

Linyit
Taş kömürü

Yukarıda da belirtildiği gibi özel sektör termik
santral başvuruları ağırlıklı olarak doğalgaz
kaynaklıdır. EPDK’na yapılan termik santral
başvurularının 15.11.2011 tarihi itibariyle dağılımı
şu şekildedir.
Şekilden görüleceği üzere toplam 51.612 MW
başvurunun yaklaşık %72'si (37.131 MW)
doğalgaz santral başvurusudur. Linyit santral
başvurusu ise sadece %3’ü (1.448 MW)
oluşturmaktadır.
Benzer şekilde yapımı devam eden santraller
içerisinde de linyitin ağırlığı çok düşüktür. Aralık
2011 itibariyle, lisans alan almış ve yapımı devam
eden linyit santralleri ise 1.457 MW toplamındadır.
Ancak bu projelerin proje ilerlemeleri çok düşük
seviyelerde olduğu gibi lisansın verildiği tarihten bu
yana normal yapım sürelerinin üzerinde süreler söz
konusudur. Ayrıca Aksa Göynük Enerji Üretim
A.Ş. ’nin Bolu ili, Göynük İlçesi’nde yapımı
planlanan 275 MW gücündeki yerli linyit kömürü
santral başvurusu uygun bulunmuştur.

Kaynak: EPDK Lisans Başvuruları 17.11. 2011

Yakıt

Mw

Doğalgaz

37.131

Asfaltit

137

İthal kömür

10.447

Linyit

1.448

Taş kömürü

2.449

Toplam

51.612

Tablo 10 - Özel sektör linyit santrali lisansları ve gerçekleşme oranları
Lisans
kurulu

Lisans ortalama
üretim
(kWh/yıl)

İnşa
halindeki
kapasite
(MWm)

Fiili
gerçekleşme
- Temmuz
2011 (%)

Geçen
süre
(Yıl)

Firma adı

Tesis yeri

Yakıt /
Kaynak

3S Enerji ve
Maden Üretim A. Ş

Çankırı

Linyit

380

2.800.000.000

380

%9

5

Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A. Ş

Eskişehir

Linyit

294,2

2.100.000.000

294,2

%6

3

Baha Esat Tekand
Kütahya Şeker Fabrikası A. Ş

Kütahya

Linyit

7,518

22.800.000

4,724

%0

8

Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A. Ş

Çankırı

Linyit

170

1.300.000.000

170

%7

4

Enerjisa Enerji Üretim A. Ş

Adana

Linyit

453

375.000.000

453

%10

7

Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A. Ş

Kütahya

Linyit

52,02

357.000.000

52,02

%29

3

Tam enerji

Sivas

Linyit

103,1

650.000.000

103,1

%13

3

Kaynak: EPDK Lisans Başvuruları 17. 11. 2011
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Bölüm 5 - Sistem ihtiyacı

Türkiye elektrik piyasasında hidrolik santrallerin
su gelirlerinin düzensiz olması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının yüklerinin stabil olmaması, mevcut
linyit santrallerinin yaşlı olması ve emre amade
kapasitelerinin sürekli düşmesi, nükleer santral
yapımının uzun süre gerektirmesi, yaz ve kış pik
yükünün riskli bir hal alması, yüksek talep artışının
sürmesinin beklenmesi gibi etkenlerle sistemin,
gerek günümüzde gerekse gelecek yıllarda, baz
ve pik yüke cevap verebilecek santrallere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin
sağlanması hedeﬁ doğrultusunda sistem ihtiyacına
cevap verebilecek santraller olarak linyit santralleri
tek seçenek olarak görülmektedir. Tedarik
güvenilirliği, maliyet avantajı diğer etkenler olarak
belirtilebilir. Linyit santrallerinin diğer önemli
avantajları arasında tedarik güvenilirliği ve, maliyet
avantajı sayılabilir.
Aynı zamanda strateji belgesinde ve diğer
resmi politika belgelerinde belirtilen hedeﬂerin
gerçekleştirilmesi içinde linyit yakıtlı santraller
alternatifsiz bir durumdadır.

Ancak özel sektör yatırımlarının gaz ağırlıklı olması
ve gazın ülke dışından gelmesi tedarik riskini de
beraberinde getirmektedir.
Özellikle önümüzdeki dönemde beklenen kurak
yılların6 her zamankinden uzun sürmesinin
beklenmesi linyit santrallerinin önemini her
zamankinden daha fazla artırmaktadır.
Yenilenebilir enerji proje stoğunun yüksek olması,
termik santral yapım ihtiyacını da artırmaktadır.
Sistemin gerek ana faaliyet, gerekse yan hizmet
olarak ihtiyacını giderebilecek olan linyit yakıtlı
santrallerin kuruluş yerlerinin tüm ülkeye yayılmış
olması da ayrı bir sistem güvenliği faktörü olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Tüm bu unsurlar dikkate alındığında sistem
güvenliği için de yeni linyit santrallerinin ve
aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi son
yıllarda kapasite kullanım oranları iyice düşmüş
mevcut santrallerde rehabilitasyon yatırımlarının
yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.

Tablo 11 - Kapasite kullanım oranları
Kapasite kullanım oranı
Santral

2003

2004

Afsin-A

%26

%15

Afsin-B

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%21

%23

%35

%35

%35

%17

%35

%39

%49

%57

%62

%61

%45

%73

%78

%70

%76

Orhaneli

%38

%57

%34

%59

%63

%72

%65

%64

Seyitömer

%53

%49

%66

%57

%59

%77

%77

%69

Tunçbilek

%24

%39

%38

%36

%46

%50

%50

%52

Kangal

%43

%37

%51

%63

%69

%45

%41

%58

Soma A-B

%46

%40

%43

%37

%52

%61

%53

%43

Yatağan

%38

%27

%61

%52

%56

%72

%59

%47

Yeniköy

%43

%58

%46

%55

%60

%52

%24

%35

Kemerköy

%38

%31

%27

%53

%53

%62

%55

%49

Çan

Kaynak: EÜAŞ
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6. Uzmanlar, 2013 sonrası
için 'kurak yılların başlangıcı'
uyarısında bulunuyor. Bu
nedenle belediyelere 'içme,
sulama ve enerji amaçlı
kullanılan suları, kurak
yıllara göre ayarlayın' çağrısı
yapıyor. Kurak dönemin 3
ila 7 yıl arasında süreceği
tahmin ediliyor. DSİ açıklaması
14.11.2011 Akşam Gazetesi

Bölüm 6 - Linyit kömürü santral
yatırımlarında engeller

Linyit sahalarının ekonomiye kazandırılmasında her
bir saha için özel engeller bulunmakla birlikte genel
olarak ÇED, kamulaştırma ve su sorunu ön plana
çıkmaktadır. Tesis yatırımına ilişkin diğer sorunlar
(bağlantı vb.) ise ikincil önemdedir. Söz konusu
kaynakların kullanımı geciktikçe sahalarda yerleşim
artmakta, bu durum sahayı değerlendirmede
sorun teşkil etmektedir. Finansman birincil önemde
olduğundan tüm dokümanların bu amaca yönelik
hazırlanması baş koşuldur. Yatırımların, piyasayı
bozucu etkisi olmaması açısından teknoloji, alım
süresi ve şeklinin doğru tespit edilmesi gereklidir.

6.1 Mevzuata ilişkin konular

Çalışmalarda kurulacak her bir tesis bazında durum
tespiti kapsamında yapılacak çalışmaları çok genel
hatları ile şu şekilde açıklayabiliriz:

• EPK ve İkincil Mevzuat
• Rekabet Kanunu
• Çevre Kanunu
• TTK
• 233 ve 399 Sayılı KHK
• Maden Kanunu
• Tapu Kanunu
• Kamulaştırma Kanunu
• İş Kanunu
• Vergi Kanunları
• BKK Kararları
• AB Direktiﬂeri
• Uluslar arası Anlaşmalar(Kyoto vb)
• Teşvik Mevzuatı
• Diğer bağlantılı Mevzuat
• Kurul Kararları
•Yargı Kararları

• Emisyon, atık, deşarj vb. tüm izinlerin durumu
• Yakıt, bağlantı, sistem kullanım, tesis vb.
anlaşmalarının analizi
• Geçiş dönemi sözleşmeleri
• Sahaya ilişkin üçüncü kişilerle olan uyuşmazlıklar
• Kamu Kuruluşları ile davalar
• Tapu, imar vb tespitler, varsa sorunlara ilişkin
çözüm önerileri
• Kısıtlayıcı mülkiyet şerhlerinin hukuki durumu
• Geçici ve kesin kabul durumları ve yapımda
gecikmeler
• Santral sahalarının mülkiyet durumu
• Maden sahalarının hukuki durumları ve
kontratları
• Kireç taşı saha tespit ve etüdü, ruhsat durumları,
temin sözleşmeleri
• Yakıt alım sözleşmeleri ve su kullanım anlaşmaları
• Yapım yöntemi ve teknoloji
• İhale ile ilgili hukuki metinlerin hazırlanması
• Tanıtım metinlerinin hazırlanması
• İdari kararların alınması
• Maden kullanımı ile ilgili hukuki durumlar

Linyit santrali yatırımları hem maden işletmeciliğini,
hem de santral işletmeciliğini içerebildiğinden
birçok kanun ve mevzuat dikkatlice incelenmelidir.
Bir kez daha vurgulamak gerekir ki tüm çalışmalar
disiplinler arası özellik gösterdiğinden uzmanların
koordinasyon halinde çalışması önemlidir. Elektrik
piyasası işlemlerinin özellikle kamu-özel yatırım
ve işletme çalışmalarının disiplinler arası özeliliği
dikkate alınarak hareket edilmelidir.
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6.2 Sözleşmelere ilişkin konular
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren üretim
şirketlerinin gerek genel olarak gerekse yakıt
cinsleri itibariyle çeşitli sözleşmelere muhatap
oldukları görülmektedir. Hukuki durum tespitinde
tüm bu anlaşmalar ve lisanslar dikkate alınarak
hareket edilmelidir.
• Zorunlu yan hizmet anlaşmaları
• Ticari yan hizmet anlaşmaları
• Bağlantı anlaşmaları
• Sistem kullanım anlaşmaları
• İkili anlaşmalar (alım-satım)
• İletim kontrol anlaşmaları
• Ortak saha kullanım anlaşmaları
• Yakıt tedarik anlaşmaları
• Yardımcı yakıt anlaşmaları
• Su kullanım anlaşmaları
• Enerji satış sözleşmeleri
• Lisans ve ruhsatlar
• Sigorta
• Diğer anlaşmalar (bakım, kül satış vb. )
6.3 Çevresel etmenlere ilişkin konular
ÇED konusunun projenin ﬁzibilitesi üzerinde
doğrudan etkisi vardır. Avrupa çevre mevzuatı
kapsamında özellikle çevre emisyon düzenlemeleri
ile ilgili olarak dikkate alınması gereken üç ana
Avrupa yönergesi vardır:
• Ulusal Emisyon Tavanı
• Ortam Hava Kalitesi
• Büyük Yakma Tesisleri
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Avrupa yönergeleri üye ülkeler için emisyon tavanı
belirlemekte ve katılım sürecinin bir parçası olarak
AB'ye girmek için başvuru yapan ülkeler içinde
bu sınırları geçerli kabul etmektedir. Söz konusu
yönergeler, SO2, NOX, VOC ve NH3 gazları için
limitler belirlemektedir. Belirlenen limitlerle ilgili
ülkelere çeşitli esneklik sağlanmaktadır. Birçok
AB ülkesi mevcut durumda ulusal emisyon tavan
limitlerini karşılama konusunda darboğaz ile
karşılaşmaktadır.
AB Komisyonu tarafından çeşitli Avrupa ülkelerine
Ortam Hava Kalitesi için geçici istisnalar verilmiştir.
Bu istisnalar doğrudan doğruya kurulu güç ile
bağlantılıdır ve sadece emisyonların azaltılması
için yatırım planları kesinleşmiş ve onaylanmış
ülkeler için söz konusudur. Ayrıca bazı AB
ülkelerine(Polonya ve Yunanistan) Büyük Yakma
Tesisleri Yönetmelikleri için geçici istisnalar
tanınmıştır.
Türkiye Kyoto Protokolü'nü onayladığından
bu durum pazarda CO2 emisyonu tarifelerinin
uygulanması anlamını da taşımaktadır, ancak CO2
emisyon tarifelerinin ne zaman uygulanacakları
konusunda henüz karar alınmamıştır. Bu nedenle
emisyon tarifeleri ile üreticiler üzerine yük
geldiğinde mevzuattan kaynaklanan değişiklikler
olarak yatırımın geri dönüş süresi içinde ek yükün
tarifeye yansıtılması beklenir.

Bölüm 7 - Model tartışmaları

Linyit rezervlerinin kamu kuruluşlarının uhdesinde
bulunması nedeniyle özel sektör elektrik üretim
lisans başvuruları diğer kaynaklara özelliklede
doğalgaz yatırımlarına yapılmaktadır. Kaynak
tedarik serbestliğinin sağlanması ancak kamu
elinde bulunan sahaların özel sektöre açılması ile
mümkündür.
Linyit yatırımlarının yapılmasında ilk uygulamalar
devletin doğrudan yatırımı ve TKİ’nin elinde
bulunan sahaları özel sektöre santral kurma koşulu
ile rodövans modeli çerçevesinde işletme hakkını
vermesi yolu ile gerçekleşmiştir. TKİ uygulamasının
ilk örnekleri Bolu Göynük, Tekirdağ Saray, Bursa
Keles, Silopi sahaları olmuştur. Bu sahalardan
sadece Bolu Göynük ve Silopi(asfaltit) sahaların
kullanımını alan şirketler elektrik üretmek üzere
TKİ ile sözleşme imzalamış ve Silopi sahasındaki
tesis işletmeye geçmekle birlikte, Bolu Göynük
sahasında kurulacak santralin lisansı henüz uygun
bulunmuştur.
Diğer bir yol olarak TKİ’nin talep eden yatırımcılara
uzun dönemli sözleşme ile kömür satışı
uygulamasıdır. Uygulaması daha kolay olan bu
modelde risklerin işin uzmanı kuruluşta bulunması
bir avantaj teşkil etmektedir. Linyit üzerinde uzman
kuruluş olan TKİ’nin kömür çıkarımını üstlenmesi,
elektrik üretecek özel sektör kuruluşunun
santral tesis etmesi kolaylıkla uygulanacak bir
model olmakla birlikte bu modelin uygulaması
yapılmamıştır.

Bu proje her biri yaklaşık 3,5 Milyar $ seviyesinde
yatırım ile Türkiye için mega bir projedir. Bu
projelerin özel sektörce yapılması için:
• 31.07.2007 tarihinde 1.nci ihaleye çıkılmış ancak
teklif gelmemiştir.
• 26.06.2008 tarihinde 2.nci ihaleye çıkılmış,
bir teklif gelmiş, ﬁyat yüksek olduğundan iptal
edilmiştir.
Model uygulamalarında kamunun kendi imkanları
ile santral yapımı politik ve öncelikli olarak tercih
edilmemekle birlikte 4628 sayılı Kanun’un Ek 3
maddesi uyarınca arz güvenliği açısından gerekli
görülmesi halinde kamunun yatırım yapması
seçeneği mevcuttur, ancak bu seçenek tüm
yollar denenip arz açığının kapatılamayacağının
anlaşılması ile ve BKK ile yürürlüğe girebilmektedir.
Kamunun santral yapmamasının nedenleri, 4628
sayılı Kanun ile elektrik üretiminin serbestleşmesi,
devleti küçültme politikası, kamu kuruluşlarının
yönetimindeki siyasi etkilerle verimsizlik
vb. nedenleri söz konusudur. Bu çerçevede
yatırımların yapılmasında öncelikli seçenek olarak
mevcut koşullarda kamu-özel sektör işbirliği
gündeme gelmektedir. Bu bağlamda hem
elektrik üretimindeki yetkili kuruluş olması, hem
de uhdesinde bulunan linyit sahaları ve MTA
uhdesindeki sahaları devralması muhtemel kuruluş
olan EÜAŞ’ın kilit rol üstlenmesi beklenmektedir.

Geçmişte ihaleye çıkan Afşin Projesi iki ana
bölümden oluşur:
• 1.440 MW Kurulu güçte termik santral yapımı,
• Yıllık 18 milyon ton kömür üretim kapasiteli
maden işletmesi kurulması
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7.1. EÜAŞ’ın yatırım yapmadaki hukuki
durumu
EÜAŞ’ın elektrik piyasasındaki faaliyetleri 4628
sayılı Kanunun 2. maddesinde belirlenmiştir. Anılan
maddeye göre;
Elektrik piyasası faaliyetleri MADDE 2–
………………………………………
1. Elektrik Üretim Anonim Şirketi; DSİ bünyesindeki
üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine göre
devralır, TEAŞ'dan devralınan ve özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış
üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları
ile Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden
yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim
şirketleri vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde
sistemden çıkarır.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi, mevcut sözleşmeler
kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya
yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara yapılacak
ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza
eder. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ek Madde 3
kapsamında verilen görevleri yerine getirir.
Madde metninden görüleceği üzere mevcut
faaliyetlerinin yanı sıra Ek:3. maddeye atıfta
bulunulmaktadır. Ek 3. madde arz güvenliğini
düzenlemekte ve henüz uygulamaya girmeyen
kapasite mekanizması ile arzı yönlendirme amacını
taşımaktadır. Madde metninde EÜAŞ’ın yatırım
yapmasını öngören hüküm ise şu şekildedir.

32

Arz güvenliği EK MADDE 3- (Ek:9/7/2008-5784/6.
md. )
Yukarıda öngörülen tedbirlerle de arz güvenliğinin
sağlanamayacağının Bakanlık tarafından tespit
edilmesi halinde, kamu elektrik üretim şirketlerine
gerekli üretim tesisi yapma görevi de dâhil arz
güvenliği bakımından gerekli görülen tedbirleri
almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu durumda EÜAŞ’ın arz güvenliği kapsamında
yatırım yapabilmesi Bakanlar Kurulunun EÜAŞ’a
görev vermesine bağlıdır. Öte yandan, Bakanlar
Kurulu'nun görev vermesi istisnai bir durumu
ifade etmektedir. Zira madde de öngörülen
tedbirlerle arz güvenliğinin sağlanamayacağının
anlaşılmasından sonra bu mekanizma devreye
girmektedir. Bu açıdan normal koşulları ve bu
bağlamda EÜAŞ’ın ana sözleşmesi ile diğer Kanun
hükümlerini incelememiz gerekecektir.
EÜAŞ ana sözleşmesinde kamu özel ortaklığına
ilişkin düzenlemeleri dikkate aldığımızda
aşağıdaki maddede görüleceği üzere EÜAŞ, iştirak
yapabilmekte, Bakanlık tarafından kurulması
öngörülen yeni üretim tesislerini kurabilmekte
ve maden sahalarını işletebilmekte veya üçüncü
şahıslara işlettirebilmektedir.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları
MADDE 6- (1) Teşekkül amaç ve faaliyetlerini
doğrudan doğruya Merkez, Müessese, İşletme,
Bağlı Ortaklık, İştirak ve diğer birimler veya üçüncü
şahıslar eliyle yerine getirir.

7.2. Yasal düzenlemeler
EÜAŞ’ın faaliyetine ilişkin yukarıda yaptığımız
tespitlerden sonra Afşin C ve D santralleri ile
ilgili geçmişte yapılan ancak uygulanmayan iki
düzenlemeyi hatırlamamız yerinde olacaktır.
7.2.1. İlk Düzenleme

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları aşağıda
gösterilmiştir:
ç) Bakanlık tarafından kurulması öngörülen yeni
üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek, özel
hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere işletme hakkı
devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerinin
ve bunlara yapılacak ilave ve idame yatırımlarının
mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili mercilerce
özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya İştirak
hisselerinin ilgili mevzuat çerçevesinde devrini
yapmak,
d) Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak
Kurumdan Lisansları almak ve Kurul tarafından
belirlenen Lisans bedellerini Kuruma ödemek ve
alacağı Lisansların hükümleri uyarınca faaliyet
göstermek,
……………………………. .
l) Gerektiğinde;
1) Mevcut ve/veya kurulacak olan termik
santrallarda, Elektrik Üretiminde Kullanılacak
Madenleri ve diğer hammadde kaynaklarını
işletmek veya hizmet alımı yoluyla ürettirmek,
2) Elektrik üretiminde kullanılacak maden
tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya
hizmet alımı yoluyla işlettirmek,
3) Elektrik üretimi için üçüncü şahıslara maden
sahalarını kiralamak,
……………………………….
s) İlgili mevzuatta tanınan tüm hak ve yetkilerle
faaliyette bulunmak,
ş) Mevzuat hükümleri çerçevesindeki diğer
görevleri yapmak.

Linyit rezervlerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak
yapılan ilk düzenleme Jeotermal Kaynaklar Ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu’na eklenen madde ile
yapılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Elektrik Üretim Anonim
Şirketi tarafından yapılan kömür tahsis (rodövans)
ihalesi sonucunda kömür kullanım hakkı elde
edecek şirketler tarafından yapılacak 1.000
MW üzeri güçte yerli kömür yakıtlı elektrik
santrallerinden 2014 yılı sonuna kadar işletmeye
girenlerin ürettiği elektrik, perakende ve toptan
satış lisansı sahibi şirketler tarafından on beş yıl
süreli ikili anlaşmalar ile satın alınır ve üstlenilecek
elektrik enerjisi alımına ilişkin hükümler bu
şirketlerin lisanslarına dercedilir.
(2) Toptan ve perakende satış şirketlerine satışı
yapılacak miktarla santralın üreteceği yıllık elektrik
miktarı arasında ikili anlaşmaya bağlanamayan bir
üretim bakiyesi oluşursa, bu miktar için Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi alım
anlaşması yapar.
(3) Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından
1.000 MW üzeri güçte yerli kömür yakıtlı elektrik
santralı yapılması amacıyla yapılacak kömür tahsis
(rödövans) ihalelerinde isteklilerce; yıllara sâri
olarak rödövans bedeli, on beş yıllık süre için yıllara
sarî olarak elektrik enerjisi üretim miktarları ve yıllık
birim elektrik enerjisi satış ﬁyatları teklif edilecektir.
Bu ihalede seçim, şartnamede belirlenecek esaslar
dahilinde, teklif edilecek yıllık üretim miktarları ile
yıllık birim elektrik enerjisi satış ﬁyatlarının çarpımı
sonucu oluşacak elektrik alım bedellerinin önceden
saptanmış belirli bir ıskonto haddi üzerinden
ihalenin yapıldığı tarihe indirgenmiş değerleri
toplamı ile rödövans bedelinin değerlendirilmesi
sonucunda yapılır.
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Bu düzenlemede üretici için alım garantisi
verilmekte alım için ise perakende ve toptan satış
lisansı sahibi şirketler yükümlü kılınmaktadır.
Bu düzenlemede elektriğin iletimi için gerekli
tesisler, santralın su temini, kamulaştırma ve ÇED
konularının belirsiz olması nedeniyle uygulamaya
girmemiştir. Yukarıda yer alan düzenlemeden sonra
yapılan ihaleye teklif gelmemiştir.
7.2.2. İkinci düzenleme

İlk düzenlemeden beş ay sonra yeni bir düzenleme
daha yapılarak Nükleer Güç Santrallarının
Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin
Kanun’a Geçici ikinci madde eklenmiştir. Bu madde
ile yapılan düzenleme birinci düzenlemeden daha
geniş olup, birinci düzenlemede yer verilmeyen
elektriğin iletimi için gerekli tesisler, santralın
su temini, kamulaştırma ve ÇED konularında
düzenlemeler yer almış ve ayrıca üretilen elektriğin
alım yükümlülüğü doğrudan TETAŞ’a verilmiştir.
Yerli kömür yakıtlı santralların teşviki
GEÇİCİ MADDE 2- (1) EÜAŞ, yerli kömür yakıtlı
elektrik santralı yapılması amacıyla kömür tahsis
(rödovans) ihalesi yapabilir.
(2) İhale neticesinde yapılacak santrallerin 1.000
megavat (MW) ve üzeri güçte olması ve santralın
tamamının 2014 yılı sonuna kadar işletmeye
girmesi halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) İhalede isteklilerce, yıllara sari olarak rödovans
bedeli ile on beş yıllık süre için birim elektrik enerjisi
satış ﬁyatı ve asgari üretim taahhüdü olarak üretim
miktarı teklif edilir. İhalede seçim ise teklif edilen
rödovans bedeli ile elektrik enerjisi satış ﬁyatının
ihalenin yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin
şartnamede belirlenen esaslar dahilinde
değerlendirilmesi sonucu yapılır.
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b) İhalenin sonuçlanmasından itibaren üç ay
içerisinde, santrallerden üretilecek elektrik
enerjisinin alımına ilişkin olarak, ihalede seçilen
şirket veya şirketler ile TETAŞ arasında ihale sonucu
belirlenen elektrik enerjisi satış ﬁyatı ve asgari
üretim miktarı üzerinden, santralın işletmeye
geçme tarihinden itibaren on beş yıl süreli enerji
satış anlaşması imzalanır. TETAŞ'ın enerji alımına
ilişkin usul ve esaslar şartnamede belirlenir. TETAŞ
tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde satın
alınacak enerji, santralın devreye girmesinden
itibaren her yıl, faaliyette bulunan perakende ve
toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, yapılacak
ikili anlaşmalar çerçevesinde satılır.

Perakende ve toptan satış lisansına sahip bu tüzel
kişilerin alacakları enerji miktarı bu tüzel kişilerin bir
önceki yıla ait Türkiye toplam enerji tüketimindeki
payları oranında her yıl belirlenir. Bu Kanun
kapsamında toptan ve perakende satış lisansı sahibi
tüzel kişiler tarafından ikili anlaşmalarla üstlenilecek
elektrik enerjisi alımına ilişkin hükümler lisanslarına
dercedilir. TETAŞ tarafından toptan ve perakende
satış şirketlerine yapılacak enerji satışına ilişkin usul
ve esaslar ile taraﬂarın yükümlülükleri bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
c) Santral sahası hariç olmak kaydıyla, ihale
konusu maden sahası ile ihale konusu projenin
gerçekleşmesi için zorunlu olan baraj ve su alma
yapı yerlerinin kamulaştırmaları şartnamede
belirlenecek esaslar çerçevesinde EÜAŞ tarafından
bedeli de ödenmek sureti ile yapılır. Yerleri
kamulaştırılanların iskanı 19/9/2006 tarihli ve 5543
sayılı İskân Kanununa göre yapılır.

ç) Yapılacak olan santralların sözleşmelerinde
öngörülen sürede işletmeye alınamaması halinde
uygulanacak yaptırımlar şartname ve sözleşmelerde
yer alır.
d) Gerekli enerji nakil hatları TEİAŞ tarafından,
şirketle TETAŞ arasında yapılacak olan sözleşmede
belirlenecek olan santral ünitelerinin işletmeye
giriş programına uygun olarak yapılır. Gecikmeden
dolayı oluşan zararlar TEİAŞ tarafından karşılanır.
e) İhale kapsamındaki santraller için, Endüstri
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde belirlenen emisyon sınır değerlerini
sağlamak kaydıyla, Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliğinde belirlenen hava kalitesi sınır
değerleri, projenin uygulanmasına imkan verecek
şekilde Çevre ve Orman Bakanlığınca yeniden
belirlenir.
(3) 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
geçici beşinci maddesi bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren uygulanmaz.
Ancak bu düzenlemeden de sonra yapılan ihalede
verilen tekliﬂer uygun bulunmayarak ihale iptal
edilmiştir.
Rodövans yöntemi maden sahibi ile maden
işletmecisinin farklı kişiler olması durumunda
üretilen maden ve/veya maden kullanılarak üretilen
nihai mamul üzerinden alınan bedeldir.
Maden maliyetinin olmaması, üretime bağlı maliyet
oluşması, rodövans yönteminin avantajları olarak
ifade edilebilir, madenin varlık olarak bilançoda
gösterilmemesi, ﬁnansman zorluğu, indirimli
kurumlar vergisinden yararlanamama, cirodan pay
yönteminde zararlı iken pay ödemesi rodövans
yönteminin dezavantajlarıdır. Madenin varlık olarak
satışında ise işletmede iken pay ödenmemekle
birlikte maden ruhsatının devri için ﬁnansman
gerekmektedir.
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Bölüm 8 - Önerilen model ve gerekçeler

Enerji yatırımlarında mevcut koşullarda linyit
yakıtlı santral yatırımları için üç düzenleme
bulunmaktadır.
• Birinci model EPK çerçevesinde pazar riskinin
alınarak yatırım yapılmasıdır,
• İkinci model 3996 sayılı Kanun kapsamında
yatırım yapılmasıdır,
• Üçüncü model ise 4283 sayılı Kanun kapsamında
yatırım yapılmasıdır.
Linyit santrallerinin yapımında genellikle kaynağın
kamuda olması ve proje kurulu gücünün yüksek
olması nedeni ile pazar içinde bu yatırımların
yapılmasını zorlaştırmaktadır. Nitekim bu yüzden
daha önce uygulanamayan düzenlemelerde
alım garantisi getirilmiştir. Bu bağlamda mevcut
düzenlemelerde linyit sahalarının yap işlet devret,
yap işlet veya ara bir model ile yapımı gündeme
gelmektedir
8.1. Yap işlet devret modeli
Yap-işlet-devret modeli; İleri teknoloji veya
yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen
özel bir ﬁnansman modeli olup, yatırım bedelinin
(elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine
veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi
içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya
hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle
ödenmesini, ifade eder.
Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca
(kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri
teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren
bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli
çerçevesinde yaptırılmasını sağlamaktır. (Madde 1)

36

Sermaye Şirketi; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına
göre kurulmuş veya kurulacak olan ve gerektiğinde
kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadi
teşebbüsleri dahil) ortak olduğu ve bu Kanunun
4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu
kararında öngörülen şartları taşıyan anonim şirketi,
İdare ise;Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda
öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret
modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye
şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme yapmaya
yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan kurum ve
kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları
dahil) ifade eder.
Ücret Madde 8 – Bu Kanuna göre yap-işletdevret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım sonucu
üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak
ödenecek ücretler veya katkı payları, Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usul ve
esaslar uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin
bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından
belirlenir.
Süre Madde 7 – Yapılacak sözleşmelerde sermaye
şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini
üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin
belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde edilecek
kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri
ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin
miktarı ve işletme esasları dikkate alınır.
Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz.

Sonuç olarak bu bilgiler ve ilgili kanun
maddelerinin ışığında yap-işlet-devret modelini şu
şekilde tanımlayabiliriz:.
“Yap-işlet-devret modeli bir hizmetin kamu kurum
ya da kuruluşları ile ulusal ya da uluslararası
özel sermaye arasında yapılan bir sözleşme
çerçevesinde sermayesi, kar ve zarar ile tüm
masraﬂarı yüklenici tarafından karşılanarak
gerçekleştirilmesi ve yapılan tesisin yüklenici
tarafından belli bir süre işletilmesi ve üretilen
hizmet veya ürünün kamu kuruluşlarına veya
piyasaya satışı sonucunda yatırılan sermayenin ve
belli bir karın (zararın) elde edilmesi ve sözleşmede
belirtilen sürede tesisin işler vaziyette her türlü
taahhüt ve borçtan arındırılmış olarak ilgili kamu
kurum ya da kuruluşlarına devir ve teslimini
sağlayan kamu yatırım ve ﬁnansman modelidir.”7

7. Cengiz Güneş Enerji ve
Altyapı Yatırım Modelleri 2002
Ankara
8. 11 Haziran 2011 gün ve
27961 (Mükerrer) Sayılı Resmî
Gazete

Görüleceği üzere yap işlet devret modeli linyit
sahalarının değerlendirilmesinde uygun bir
yapı sağlamaktadır. Sermaye şirketine kamu
kuruluşunun iştirak edebilmesi, şirketin işletme
süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare
veya hizmetten yararlananlarca satın alınması
suretiyle ödenmesi, yatırım sonucu üretilecek
mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek
ücretler veya katkı paylarının belirlenmesi (alım
ve ﬁyat garantisi), kamu iktisadi teşebbüslerinin
sermaye şirketi veya yabancı şirket ile sözleşme
yapmaya yetkili kılınması Kanunda düzenlenmiştir.
3996 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden sonra
daha önce uygulamada olan 94/5907 sayılı BKK
yerine 2011/1807 sayılı BKK yayınlanmıştır.8
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8.2. Yap işlet modeli9
Yap işlet modeli mülkiyeti üretim şirketine ait olmak
üzere tesisin kurulmasını, işletilmesini ve işletme
süresi boyunca üretilen hizmetin devlet tarafından
alınmasını düzenleyen bir modeldir.
Model 16.07.1997 tarih ve 4283 Sayılı Kanun10
ile yasal çerçeve kazanmıştır. Daha sonra uygulama
usul ve esaslarına ilişkin 97/9853 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.11
Yap işlet modeli yönetmelikte elektrik enerjisi
santrallerinin üretim şirketleri mülkiyetlerinde
kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik
enerjisinin belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
TEAŞ’a satışını içeren model olarak tanımlanmıştır.
Yapılan düzenleme sadece termik santralleri
kapsamaktadır. Yap işlet modelinin yap-işlet-devret
modelinden ayıran en önemli yönü sözleşme
süresi bitiminde tesisin devlete devredilmemesi,
mülkiyetin yatırımı yapan yüklenicide olmasıdır.
Her iki modelin birleşen yönü ise, üretilen hizmetin
devlet tarafından alım garantisinin verilmesidir.
Yap işlet modeli sadece, termik santrallerle sınırlı
bir model olmakla birlikte yap-işlet-devret modeli
termik santraller da dahil tüm altyapı yatırımlarını
kapsamakta hatta devletin özel hukuk kişisi olarak
yaptığı işlemlerde çeşitli üst yapı işleri ile hizmetleri
kapsayabilmektedir.
Yap İşlet Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca optimal
elektrik üretim sistemi gelişim planları çerçevesinde
yapımı, öngörülen üretim tesisleri için teklif almak
üzere TEAŞ12 tarafından Resmi Gazete’de ilan
edilir. TEAŞ, üretim şirketini seçme hususunda işin
özelliğini belirten şartname hazırlayarak kapalı
teklif veya belli istekliler arasında kapalı teklif veya
pazarlık usullerinden işin gereğine uygun olanını
uygular.
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Ayrıca üretim tesisi kurmak ve işletmek üzere
üretim şirketleri de TEAŞ’a başvurabilirler. Bu
durumda önerilen projelerin, TEAŞ tarafından
optimal sistem gelişim planları çerçevesinde
değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, yapımı
öngörülen üretim tesisi için teklif almak üzere
rekabet ortamının sağlanması amacıyla, işin
gereğine uygun ihale yöntemleri de belirlenerek
Resmi Gazete’de ilan edilir. TEAŞ tarafından bu
modelle yapılması öngörülen projelerle ilgili olarak,
yapılacak ilandan önce kalkınma planları, enerji
plan ve politikalarına uygunluk açısından Devlet
Planlama Teşkilatının görüşü alınır.
Alınan tekliﬂer TEAŞ tarafından 4283 Sayılı
Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde
değerlendirildikten sonra, uygun teklif belirlenerek,
ilgili üretim şirketine tesis kurma ve işletme izni
verilmek üzere Bakanlığa (Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı) gönderilir. Bakanlık TEAŞ tarafından
kendisine gönderilen tekliﬁ uygun gördüğü
taktirde tesis kurma ve işletme izni verir. Bu iznin
verildiğinin TEAŞ’a bildirilmesinden sonra, TEAŞ
ile üretim şirketi arasında üretim tesisi kurma,
işletme ve enerji satışını düzenleyen sözleşme
imzalanır. Bakanlık ve TEAŞ değerlendirmelerinde
kalkınma planları, ülke enerji plan ve politikaları
doğrultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en
ucuz ve güvenilir şekilde sunulmasını ve arz-talep
dengelerini dikkate alır.
Bu Kanun’a göre yapılacak üretim tesisleri için,
ihaleye katılanlarda aranılacak şartlar, üretim
şirketinin sermayesi, şirket ve/veya ortaklarının
deneyimi, şirketin seçimi, proje ve ﬁzibilite esasları,
yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin
miktarı, süresi, enerji birim ﬁyatı oluşturma esas ve
usulleri, tesis kurma ve işletme izni esas ve usulleri
ile diğer hususlar Yönetmelikte düzenlenmiştir.
9. Cengiz Güneş a. g. e
10. 19. 07. 1997 tarih ve
23054 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
11. 29. 08. 1997 tarih ve
23095 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
12. TEAŞ’ın üretim faaliyeti
EÜAŞ’a, alım yükümlülüğü
TETAŞ’a geçtiğinden, Kanun da
yer alan TEAŞ kısaltmasını bu
bağlamda almak gerekmektedir.
Bkz. 2001/2026 ve sayılı BKK

Yap işlet modelinde TEAŞ sadece garantili yıllık
net üretim miktarının önceden belirlenmiş bir
yüzdesini (% 85) al ya da öde (take or pay) ilkesiyle
satın almak yükümlülüğüne girmektedir. Fazla
üretim için indirimli satış ﬁyatı ödenir. TEAŞ, tesisin
taahhüdünü, önceden belirlenmiş bir yüzdenin
altına (% 85) düşüremez. Şirkete bağlı nedenlerle
üretilemeyen elektrik miktarları için ceza alınır ve
buna bağlı olarak da TEAŞ’ın satın alma garantisi
azaltılır. Mücbir sebepler olması halinde, TEAŞ,
satın alma ﬁyatının yatırım geri ödeme payını
ödeme ve sadece o dönem için ﬁyat artırımı
uygulama yükümlülüğündedir. Santrallerin deneme
çalışmaları süresince, enerji birim ﬁyatının yakıt
ve değişken işletme maliyeti bileşenleri TEAŞ
tarafından karşılanmaktadır.
Yap işlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen
üretim tesisi için alınacak tüm izinler için gerekli
süre ile tesis süresi de dahil olmak üzere en fazla
yirmi yıldır. (Yönetmelik Madde 4-g)
Yap işlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen
üretim tesisi için yakıt ve diğer girdilerin temini ve
teminin sürekliliği konusunda her türlü sorumluluk
üretim şirketine aittir. Yakıtın Türkiye’de tekel
niteliği taşıyan bir kuruluştan temin edilmesinin
zorunlu olduğu durumlarda tekel niteliğindeki
kuruluş tarafından hazırlanan yakıt temin
sözleşmesi de şartname ve ilgili evrakla birlikte
isteklilere verilir. (Yönetmelik Madde 5-b)
8.3. Mevcut modellerin değerlendirilmesi ve
düzenlemeler
Termik santrallere bağlı linyit sahalarındaki
madencilik işletmelerinin istisnalar bulunmakla
birlikte genel olarak dikey bütünleşik yapı
benimsenmektedir. Maden işletme modeline
elektrik enerji üreticilerinin karar verebilmesi bir
avantaj teşkil etmektedir.

İşletme modeli olarak, madencilik faaliyetlerinin
de doğrudan olarak üretici tarafından
gerçekleştirilmesi veya madencilik faaliyetlerinin
taşeronlara verilmesi yöntemleri uygulanabilir,
genellikle madencilik faaliyetlerinin de doğrudan
olarak üretici tarafından gerçekleştirilmesi
esneklik sağlamaktadır. Ancak bu durum daha
yüksek sermaye maliyeti ve özel madencilik
tecrübesi gerektirmektedir. Yatırımcı tüm riski
kendisi almakta, gerekli gördüğü durumlarda alt
yüklenicilere baş vurmaktadır. İdare açısından da
tek bir muhatap olması tercih edilmektedir. Sonuç
olarak maden işletme biçiminin santralı yapacak
ana yükleniciye bırakılması uygun olacaktır.
Yap işlet devret modelinde tesisin süre sonunda
devri modelin ﬁnansmanı açısından handikap teşkil
etmektedir. Aynı zamanda Yap işlet modelinin
aksine tesis mülkiyetinin kamu kesiminde olması
ﬁnansmanda duraksamalara yol açmaktadır.
Ancak önerilen modelde kurulacak proje şirketinde
kamu payının yüzde ellinin altında olması ve
kömür rezervi bitiğinde tesisin ekonomik ömrünü
tamamlaması bu handikapları gidermekte, mülkiyet
ve devir sorunu çözülmektedir ve, devrin ekonomik
anlamı kalmamaktadır. Yap işlet modelinde tesis
mülkiyetinin özel şirkette olması nedeniyle, ipotek
vb. ﬁnansman için gereken işlemler daha kolay
gerçekleşmektedir.
Bu açıdan 4283 sayılı Yap İşlet Kanununun 1.
maddesinde linyit kömürünü kullanan santral
yatırımlarını da kapsamaktadır. Ancak işletme
süresi (izinler, tesis ve işletme süresi) hedeﬂenen
kurulu güç ve kömür rezervleri nedeniyle
örtüşmemektedir. İkinci olarak yap işlet modelinde
kamunun ortaklığına dair bir düzenleme
bulunmamaktadır.
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Üçüncüsü yap işlet modelinde kaynakların özel
sektör tarafından temin edilmesi esasına dayalıdır.
Yap işlet modeli termik santralleri kapsamakla
birlikte linyit yakıtlı santrallerde kaynak kamu
sektöründe olduğundan kamunun alım garantisi
dışında da işin içinde olmasını gerekli kılmaktadır.
Zira EÜAŞ’ın elindeki kaynak nedeniyle kaynağın
kullanım hakkını kurulacak şirkete devretmesi veya
belirlenen miktarda kömürü kurulacak şirkete
tedarik etmesi gerekir.
Bu durum modelde ﬁnansman açısından zorluk
yaratmaması için sahanın kullanım hakkının veya
mümkünse ruhsatının ayni sermaye olarak şirkete
koyması karşılığında şirketten pay almasıdır.
Tersine deyişle santralı kuracak şirket EÜAŞ ile
maden sahasının kullandırılması karşılığı ortaklık
yapmaktadır. Üretilen elektriğin belli bir süre ile
TETAŞ tarafından satın alınacağına dair düzenleme
yapılması gerekmektedir. 4283 sayılı Kanunundan
sonra TEAŞ üçe bölündüğünden bu düzenleme
gereklidir. İhale kriteri olarak kurulacak şirkette
EÜAŞ’a en yüksek payı teklif eden şirket tercih
edileceği gibi alım garantisi süresini veya işletmeye
geçiş süresini en kısa teklif eden şirkette tercih
edilebilir veya her üç kriter ağırlıklandırılarak
uygulanabilir.

Yap işlet modelinin linyit sahalarının
değerlendirilmesinde uygulanabilmesi için 4283
sayılı Kanunda değişikliklere gidilmesi veya salt
bu işe ilişkin müstakil bir Kanun sevk edilmesi
gerekmektedir. Yap işlet devret modelinde ise
katkı payı düzenlemesi ﬁnansör ve yatırımcılar
için bir sigorta niteliğindedir ve ﬁnansman
maliyetlerini azaltabilir. Kömür santrallerinde
süre sonunda rezerv tükenip, santral ekonomik
ömrünü doldurduğundan devrin ekonomik anlamı
kalmamaktadır bu da yap işlet devret modelinin
handikapını gidermektedir.
Tüm bu düzenlemeler dikkate alındığında linyit
sahalarının değerlendirilmesinde yap işlet devret
modelinin uygulanması anlamlı olmaktadır.
Bu kapsamda indirimli kurumlar vergisi
uygulamasından yararlanamayan 8/6/1994
tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan
yatırımların, linyit yakıtlı maden ve santral
yatırımları için indirimli kurumlar vergisinden en
yüksek oranda yararlanmasının sağlanması ve
KVK 32/A maddesinin bu kapsamda değiştirilmesi
gerekmektedir.13

Afşin santral projeleri gibi mega projelerde kamu
kesiminin proje içinde yer almasının; idari işlerin
daha kısa sürede çözümlenmesi, ﬁnansman
kolaylığı vb. yararlar sağlayacaktır. Ayrıca maden
sahasının ayni sermaye olarak değerlendirilmesi,
rodövans veya maden sahasının satışında ortaya
çıkacak enerji üretim bedeli üzerindeki ek
maliyetleri yaratmayacaktır.

13. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun
apsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından
teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. Bakanlar Kurulu; a) İstatistikî bölge birimleri sınıﬂandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, b)
Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25. 02. 2011) % 55'i(*), yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda
ise (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25. 02. 2011) % 65'i(**) geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya, c) Yatırım
harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,
yetkilidir.
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8.4. Önerilen modelin avantajları ve
aşamaları
Yatırım modeli olarak yap işlet devret modeli
hedeﬂere ulaşmak için uygun koşulları
sağlamaktadır. Yap işlet modelinin avantajları
olarak aşağıdakiler sıralanabilir:
• Maden sermaye olarak konulduğundan
maden bedeli yatırımcıya ek ﬁnansman yükü
getirmeyecektir.
• Kardan pay alınacağından rodövans nedeniyle ek
maliyet oluşmayacaktır.
• Alım garantisi belli bir süre için verildiğinde
piyasayı bozucu etki yaratılmayacaktır.
• Hisse satışı yoluyla kamu payı azaltılabilecektir.
Modelin uygulama aşamalarını genel hatları ile şu
şekilde özetleyebiliriz.

Tablo 12 - Yatırım modellerinin karşılaştırılması
Kriter

YİD

Yİ

Süre

49 Yıl

20 Yıl

Katkı payı

Var

Yok

Kamu ortaklığı

Var

Yok

Tedarik

Var

Garanti değil

Rödovans

Yok

Belli değil

Alım garantisi

Var

Var

Fiyat garantisi

Var

Var

Maden kullanım
hakkı

Var

Yok

Tahkim

Var

Var

• A.Ş kurulup maden ruhsatının veya kullanımının
devri
• A.Ş' nin santral yerinin ve teknolojinin tespiti,
üretim lisansı ve tüm izinleri alması
• A.Ş' nin santral kurma koşulu ile hisselerin devri
(en az %51 özel sektör)
• Kar paylaşımı
• Santral işletmeye geçtikten sonra kamu hisse
satışının sürmesi ve kamu payının azaltılması
İhale kriterlerinin uygulanmasında çeşitli seçenekler
söz konusudur. Bu kriterler en kısa sürede
işletmeye geçiş, kamuya en fazla hisseyi teklif eden
teklif sahibinin seçimi, en kısa alım garanti süresini
teklif eden teklif sahiplerinin tercih edilmesi veya
karma kriter (üç veya iki kriterin ağırlıklandırılması)
olarak uygulanabilecektir.
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Sonuç

Sonuç olarak linyit ile çalışacak termik santrallerin
ve özellikle ölçek büyüklüğü de dikkate alındığında,
projelerin ﬁyat, tedarik, yatırım ve işletme maliyeti
ve diğer yönlerden güçlü rekabet avantajı
bulunmaktadır. Bu avantajların gerçekleştirilmesi
ve artırılması için tesislerin bir an önce devreye
girmesi gerekmektedir. Zira arz sıkışıklığının ﬁyata
ve geri dönüş süresine olumlu etkisi kısa ve orta
dönemlidir. Diğer bir ifade ile arz sıkışıklığı olan
sektörde kısa dönem ﬁyatları orta ve uzun dönem
ﬁyatlarından daha yüksektir. İzleyen yıllarda sistem
dengeye geleceğinden gecikme halinde ﬁyat
avantajı ortadan kalmasa dahi azalabilecektir, arz
yönlü çalışan ve orta dönemde de bu eğilimin
sürmesi beklenen piyasa da erken devreye girme
avantajını kullanmak işin esasını oluşturmaktadır.

Tablo 13 - Potansiyel yatırım sahaları
Saha

Rezerv

Potansiyel
MW

Konya - Karapınar

1,8 milyar ton

5.800

Elbistan yeni

515 milyon ton

1.000

C Sahası

760 milyon ton

1.440

D Sahası

758 milyon ton

1.440

E Sahası

741 milyon ton

1.440

Trakya sahası

390 milyon ton

1.400

Özel sektörün kaynaklarını linyit santralleri
yatırımlarına sarf etmesini sağlamak üzere ihale
belgelerinin ve sözleşmelerin ﬁnansörlerin aradığı
koşulları sağlaması gerekmektedir.
Sistemin linyit santrallerine ihtiyacı olup, politika
verileri bu yatırımların yapılmasını desteklemektedir
ancak teşvik tedbirlerinde bu yatırımlara ilişkin ek
düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Linyit yatırımlarının başta dışa bağımlılığın
azaltılması olmak üzere istihdam, bölgesel
kalkınma, arz güvenliği, ödemeler dengesi vb.
olumlu makro etkileri bulunmaktadır. Kaloriﬁk
değerlerinin düşük olması sebebiyle linyit
rezervlerinin enerji sektörü dışında kullanımı
mümkün değildir.
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Dışa bağımlılığı sadece kaynak anlamında değil,
teknoloji olarak da azaltılmasını sağlamak üzere,
yapılacak santrallerde azami oranda yerli katkının
sağlanması için yan sanayi geliştirilmelidir.
Özellikle kamu özel sektör ortaklığının mümkün
olması sebebiyle yatırım modeli olarak yap işlet
devret modeli hedeﬂere ulaşmak için uygun
koşulları sağlamaktadır. Uygun ihale kriterleri ile
bu yatırımlar gerçekleşebilir. Bu ihale koşullarının
sağlanabilmesi için bağlantılı mevzuatta (vergi
oranları, amortismanlar vb.) değişiklikler yapılması
uygun olacaktır.
Yatırımların piyasayı bozucu etkisi olmaması
açısından teknoloji, alım süresi ve şeklinin
doğru tespit edilmesi gereklidir. Yap işlet devret
modelinde kamu payının hisse satışı yolu ile
azaltılması mümkündür.
Yatırıma başlandıktan sonra (sözleşme
imzalandıktan sonra)mevzuatta meydana gelen
ve yatırımı etkileyen konuların(özellikle emisyon
yükünün) tarifeye yansıtılması sözleşmelerde açık
olarak yer almalıdır.
Özel sektörün özellikle de yabancı yatırımcıların
yatırım kriterlerinde en önemli beklentisi kamu ve
yerel özel sektör lehine ayrımcılık yapılmaması,
yasa ve mevzuatın geriye yönelik değiştirilmemesi,
sektör kurallarının açık olması ve ﬁnanse edilebilir
modellerle ihaleye çıkılmasıdır.
Bu adımların uygulanması halinde tabloda da
gösterildiği gibi 10.000 MW’ın üzerinde bir
kapasite Türkiye kurulu gücüne eklenecek ve
yabancı yakıtlara olan bağımlılık bir nebze de olsa
azaltılacaktır.
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