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İçerik

• IPA raporlarının sonuçlarına dayanarak, enerji sektörünün
modellenmesinde ilgili tüm konuları kapsayan temel bir giriş dersi
sunulacaktır. Öncelikle elektrik üretimi sektöründeki temel
kavramlara odaklanacak, ancak doğal gaz sektörü ve diğer enerji
kaynakları ile de devam edecektir.

• Enerji Talep Tahmin Teknikleri, nihai enerji, arz, talep, sabit ve
değişken maliyet, kullanılabilirlik faktörü, seviyelendirilmiş maliyet, 
yük eğrisi, kapasite faktörü, yenilenebilir üretim için olasılıksal
yöntemler, birim dönüşümü, enerji dengesi, Yakıt değişimi, 
Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu, enerji ekonomisi
ve finans ilkeleri vb. bunlarla sınırlı değildir.
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İçerik

• Daha önceki IPA projeleri

• Enerji sistemi
• Üretim

• Tüketim

• Enerji Modelleri
• Enerji Talep Tahmini Modelleri

• Yenilenebilir Üretim İçin Olasılıksal Yöntemler

• Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• Enerji Ekonomisi ve Finans Prensipleri



IPA raporları

• GÖREV 1 Kurumsal Değerlendirme Raporu, Talep Tahmini Uygulamalarına
Odaklanma, Onaylanmış Sonuç, EKİM 2015
• Bu SEP 2016 raporunun önceki bir sürümüdür; alttan beşinci madde.

• GÖREV 1 Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu, Onaylanmış Sonuç, Aralık
2015
• Türkiye'de çeşitli hükümet organları arasında talep tahminlerini iyileştirmek için

altı öneride bulunulmuştur:
• Projeksiyonları düzenli olarak üstlenme ve enerji verimliliğini de dahil etme

• Geliştirilecek farklı yaklaşımların entegrasyonu

• Kullanılan verilerin daha iyi düzenlenmesi ve paylaşılması

• Enerji talep tahmin faaliyetlerinin daha iyi koordinasyonu

• Sürdürülebilir bir yaklaşım uygulama

• Kalite kontrol prosedürlerini uygulama



IPA raporları

• İstatistikle ilgili Mevzuat Uyum Raporu, 
Onaylanmış Sonuç Versiyonu, Mart 2016
• Türkiye AB mevzuatı ile uyumlu bir

şekilde veri toplama kapsamını önemli
ölçüde geliştirmelidir.

• Enerji dengesi hesapları uygundur.
• Hava emisyonları ve çevresel vergilerin

eksik veri setleri bulunmaktadır.
• Malzeme akış hesapları, çevresel mallar

ve hizmetler için hiç raporlanmamıştır. 

• TASK 1 Enerji Planlama ve Enerji Bilgi
Sistemi, Onaylanmış Sonuç, Ağustos
2016
• Beş önemli öneri sunulmuştur:

• Gaz ve enerji talep tahmini en iyi AB 
uygulamaları ile uyumlu olmalıdır,

• Birincil ve nihai enerji tahmini en iyi AB 
uygulamaları ile uyumlu olmalıdır,

• Sera gazı emisyon tahmini kamuoyu ile
paylaşılmalıdır,

• Birincil ve nihai enerji için resmi
istatistikler mevcut olmalıdır,

• Tedarik öngörme modelleri en iyi AB 
uygulamalarıyla uyumlu olmalıdır.

• TASK 1 Kurumsal Değerlendirme Raporu, 
Talep Tahmini Uygulamalarına
Odaklanma, Güncellenmiş Versiyon, 
Eylül 2016
• Türkiye'de çeşitli hükümet organları

arasında talep tahminlerini iyileştirmek
için dört öneride bulunulmuştur:
• Fiyat değişikliklerinin dahil edilmesi
• Enerji verimliliğinin etkisinin göz önünde

bulundurulması
• Enerji Bakanlığı içinde ve dışında

yaklaşımların iyileştirilmesi
• Düzenli olarak projeksiyon yapılması



Enerji Sistemi

Birleşmiş Milletler
Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli'nin
Beşinci Değerlendirme
Raporu, enerji sistemini
“üretim, dönüşüm, dağıtım
ve enerjinin kullanımı ile
ilgili tüm bileşenler” olarak
tanımlamaktadır.



Enerji Üretimi – Birincil Enerji

• Birincil enerji, çevrede mevcut olan ve dönüştürülmeden doğrudan
kullanılabilen enerjidir.

• Birden fazla birincil enerji kaynağı vardır:
• ham petrol;

• doğal gaz;

• katı yakıtlar (kömür, biyokütle);

• güneş ışığı;

• hidrolik enerji;

• jeotermal enerji;

• nükleer yakıtlardan enerji.

Yenilenebilir Enerji Yenilenemez Enerji



Enerji Üretimi – Birincil Enerji

• Birincil enerji, esas olarak termal
enerji ve mekanik enerji ile
ilgilidir.

• Böylece bir rüzgar jeneratörü 
tarafından üretilen mekanik
enerji bir birincil enerji biçimidir.

• Bir ülkenin farklı birincil enerji
kaynakları toplanarak, toplam
birincil enerji kaynağı (TPES) 
elde edilir.



Enerji Üretimi - Birincil Enerji

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Kaynaklara göre* Toplam Birincil Enerji Kaynağı (TPES)

* Buradaki TPES elektrik ve ısı ticaretini kapsamaz



Enerji Üretimi - Birincil Enerji

Source: Uluslararası Enerji Ajansı

Kaynaklara göre* Toplam Birincil Enerji Kaynağı (TPES)

* Buradaki TPES elektrik ve ısı ticaretini kapsamaz



Enerji Üretimi- İkincil Enerji

• Öte yandan, bu mekanik enerji rüzgâr
türbinlerinde olduğu gibi elektriğe
dönüştürülürse, üretilen elektrik enerjisi bir
İkincil Enerji türü olarak kabul edilir.

• İkincil Enerji dönüşümden elde edilen
herhangi bir enerjidir.

• Bu enerjinin depolanması, taşınması ve
kullanılması birincil enerji kaynaklarından daha
kolaydır.

• Bu nedenle İkincil Enerji'nin formları enerji
taşıyıcıları olarak adlandırılmaktadır.

• Bu özellikle elektrik, rafine edilmiş petrol 
yakıtları (benzin, motorin yağı) için geçerlidir.



Enerji Üretimi– Birincil ve İkincil Enerji

Birincil Enerji Kaynağı

converted
by

Enerji Sistemi Bileşeni

to

Enerji taşıyıcıları (temel)

Yenilenebilir
olmayan
kaynaklar

Fosil
yakıtlar

Petrol (ya da ham 
petrol)

Petrol rafinerisi Fuel oil

Kömür ya da doğal 
gaz

Fosil yakıt elektrik santrali
Entalpi*, mekanik iş veya
elektrik

Mineral
yakıtlar

Doğal uranyum
Nükleer elektrik santrali
(termonükleer füzyon)

Elektrik

Doğal toryum Toryum üretme reaktörü Entalpi veya elektrik

Yenilenebilir
kaynaklar Güneş enerjisi

Fotovoltaik elektrik santrali Elektrik

Güneş enerjisi kulesi, güneş
ocağı

Entalpi

Rüzgar enerjisi Rüzgar türbini Mekanik iş veya elektrik

Dökülen ya da akan 
su, dalga enerjisi

Hidroelektrik santrali, dalga
türbini, gelgit elektrik santrali

Mekanik iş veya elektrik

Biyokütle kaynakları Biyokütle elektrik santrali Entalpi veya elektrik

Jeotermal enerji Jeotermal elektrik santrali Entalpi veya elektrik

Kaynak: Wikipedia

*Sistemin entalpisi, sistemin toplam dahili enerjisine basınc ve hacminin eklenmesi ile elde edilir.



Avantajları

• “DÜ, verimli olduğu için değil, iletim
maliyetlerini önlediği için kazanır”.

• Küçük boyutlu olan DÜ birimleri, 
kademeli talep artışının ardından
kademeli olarak güç sistemine
eklenebilir.

• DÜ birimleri yenilenebilir enerji
kullanabilir.

• Bazı DÜ birimleri sadece yoğun talep
sırasında çalışabilir.

Dezavantajları
• Birçok küçük ünitenin işletme maliyeti

daha fazla olur ve DÜ birimlerinin
operasyon ve bakımı Merkezi Üretim
birimlerinden daha karmaşıktır.

• 80 km'lik bir mesafeden kamyonla 
teslimatın yakıt maliyetlerini %25 
artırabildiği için yakıt sevkiyatı her 
zaman garanti edilmez .

• Teknolojiler nispeten yeni ve
“kanıtlanmamıştır”.

• Aralıklı DÜ'in dağıtılabilirlik için başka bir
kaynakla eşleşmesi gerekmektedir.

Dağıtık Üretim (DÜ)

DÜ büyük tüketici merkezlerinin yakınında bulunan düşük bir orta gerilim ağına
(<36 kV) bağlı bir üretim birimi olarak tanımlanmaktadır.

Kaynak: Wietze Lise (AF), Türkiye'deki büyük ölçekli DÜ'in şebekeye güvenli ve ekonomik entegrasyonu
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2006’da Türkiye’deki tipik güç tesislerinin özellikleri

 Installed 

capacity 

in MW 

Generation 

in GWh 

Capacity 

factor 

CUR  

Efficiency 

η  

Share of 

installed 

capacity 

Share of 

generation 

Central generation      

NG - CCGT 12664 72086 65.0% 60.4% 31.3% 40.9% 

Imported Coal 1455 9721 76.3% 41.4% 3.6% 5.5% 

Hard Coal 410 2704 75.3% 44.9% 1.0% 1.5% 

Lignite 8081 31897 45.1% 34.1% 20.0% 18.1% 

FO - CCGT 1835 2438 15.2% 48.2% 4.5% 1.4% 

Dam 12441 42386 38.9% 0.0% 30.7% 24.0% 

Distributed generation      

River 622 1857 34.1% 0.0% 1.5% 1.1% 

Bio - CHP 41 124 34.2% 69.7% 0.1% 0.1% 

Geothermal 23 124 61.6% 0.0% 0.1% 0.1% 

Wind 59 127 24.6% 0.0% 0.1% 0.1% 

NG - CHP 1634 8656 60.5% 70.0% 4.0% 4.9% 

FO - CHP 881 2121 27.5% 70.0% 2.2% 1.2% 

Coal - CHP 356 2060 66% 70% 0.9% 1.2% 

sum 40502 176300  DG share 8.9% 8.5% 

 Kaynak: Wietze Lise (AF), Türkiye'deki büyük ölçekli DÜ'in şebekeye güvenli ve ekonomik entegrasyonu

Merkezi üretim

Dağıtılmış üretim

MW olarak 

Yüklenen 

kapasite

GWh olarak 

üretim

Kapasite 

faktörü 

CUR

Verimlilik Yüklenen 

kapasitenin 

payı

Üretimin 

payı

NG-CCGT

İthal Kömür

Linyit

FO-CCGT

Baraj

Nehir

Bio-CHP

Jeotermal

Rüzgar

DG – CHP

FO – CHP

Kömür – CHP

toplam



Enerji Üretimi- Nihai Enerji

• Nihai enerji, son kullanıcı tarafından
kullanılmaya hazır bir formda teslim
edilen tüm enerjileri ifade eden bir
terimdir: kullanıcının aracı için bir litre
kurşunsuz benzin, kullanıcının prizindeki
kullanılabilir elektrik vb.

• Kullanılabileceği pek çok yoldan dolayı, 
nihai enerji birçok biçimde gelir: örn. 
elektrik, termal enerji, mekanik enerji.

• Nihai enerji, birincil enerjinin bir kısmıdır, 
bir kere İkincil Enerjiye dönüştürülünce, 
depolanır, taşınır ve son kullanıcıya
dağıtılır.



Enerji Tüketimi

• Nihai enerji tüketimi, hane
halkları, endüstri ve tarım gibi son 
kullanıcılar tarafından tüketilen
toplam enerjidir.

• Kilowatt saat (kWh) olarak ölçülür
ve belli bir süre boyunca tüketilen
elektrik miktarını temsil eder.

• Nihai enerji tüketimi, enerji
sektörü tarafından teslimatlar ve
dönüşüm dahil olmak üzere
kullanılan enerjiyi içermez. 

• Enerji son kullanıcı kategorileri:
• mesken,
• tarım,
• sanayi,
• karayolu taşımacılığı,
• hava Taşımacılığı,
• diğer ulaşım,
• hizmetler,
• diğer.

• Birincil enerji tüketimi, bir ülkenin
toplam enerji talebini ölçer. Enerji
sektörünün tüketimini, dönüşüm
sırasında (örneğin, petrol veya gazdan
elektriğe) kayıpları ve enerji dağıtımını
ve son kullanıcılar tarafından nihai
tüketimi kapsar.
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Enerji Akışı

Ülkenin Enerji Akışı

İthalat

Üretim

İhracat 

Kayıplar

Toplam

Birincil

Enerji

Kaynağı
Dönüştürme

Toplam

Nihai

Tüketim

Nihai
Kullanım
Enerjisi

Şekil 1: Bu şekil Toplam Birincil Enerji Kaynağının, Toplam Nihai Tüketim haline geldiğini göstermektedir. Çeşitli birincil enerji 
kaynakları kombinleri, elektrik santalleri ve rafineriler gibi enerji dönüştürme teknolojileri ile enerji varlıklarına 
dönüştürülmektedir.



Enerji Üretimi– Yakıt Değişimi

• Yakıt değişimi, verimli olmayan yakıtların, daha temiz ve ekonomik
alternatiflerle değiştirilmesini sağlar. Örneğin, kömürün doğal gaz ile
ikame edilmesi

• Modern ekipman güncellemeleriyle ilişkilendirilen yakıt değişimi, 
karbon emisyonlarını azaltarak, son kullanıcılara yönelik enerji
tüketimini ve maliyetlerini azaltmada basit bir yaklaşımdır.

• Ticari uygulamalar: 
• Yakıt değişimi için ekonomik uygulamalar şunları içerir: ticari ve hizmetler

sektörlerinde (ör. ofisler, oteller, hastaneler) klima, soğutma, kojenerasyon
ve küçük enerji üretimi.

• Endüstriyel uygulamalar: 
• Gazın esnekliği ve enerji performansı, endüstrinin ürün kalitesini iyileştirmek, 

atıkları azaltmak ve maliyetleri düşürmek (örneğin cam, ilaç, gıda işleme, elektronik
endüstrileri) için faydalıdır.



Enerji Üretimi– Yakıt Değişimi

• Yakıt değişimi finansmanının faydaları :
• Büyüyen pazarlar: Yükselen enerji fiyatlarının ve düşük

karbonlu yakıtların, son kullanıcılara yakıt
değişimini giderek daha arzu edilebilir hale getirmesi
mümkündür.

• Uzun vadeli enerji maliyeti tasarrufu: Projeler genellikle
zamanla kendilerini finanse etmektedirler.
• Performans iyileştirmeleri: Yakıt değişimi, son kullanıcılar için daha düşük işletme ve bakım

maliyetleri ile sonuçlanabilir.
• Tercihli işlem: Ulusal düzenlemeler, tarifeler ya da sübvansiyonlar, daha temiz bir yakıta geçişi

destekleyebilir ve böylece yakıt değişimi projelerinin ekonomisini geliştirebilir.
• Enerji güvenliği: Belirli pazar koşulları altında, yakıt değişimi enerji kaynağının güvenilirliğini

arttırabilir.
• Çevresel Etkiler: Çevre dostu yakıt geçişinin finanse edilmesi, projelerin karbon emisyonlarını

azaltma konusundaki pozitif etkileri nedeniyle karar vericiler, yatırımcılar ve tüketiciler itibarlı
sermaye kazanabilir.



Enerji Üretimi– Yatırım Gideri

• Bir elektrik üretim tesisinin büyüklüğü, sisteme bağlı yükün
maksimum talebine bağlıdır. 

• Yükün maksimum talebi, yükün ortalama talebinden
oldukça yüksek ise, bu durumda enerji üreten tesis, 
maksimum talep bir saatten daha az sürse bile, sistemin
maksimum talebini karşılayacak şekilde inşa edilmeli ve
iyi donanımlı olmalıdır. 

• Dolayısı ile bu mailyet elektrik santralinin üzerindeki
maksimum talep ile doğru orantılıdır. 



Enerji Üretimi– Sabit
İşletme Gideri

• Elektrik üretim santralinde üretilmiş elektrik
miktarından bağımsız olan bazı masraflar vardır. 

• Bu sabit harcamalar temel olarak şunlara bağlıdır;
• kuruluşu yürütmek için yıllık maliyet,
• sermaye maliyetine faiz,
• kuruluşun kurulduğu arazinin vergi veya

kirası,
• yüksek memurların maaşları,
• kuruluşun sermaye maliyeti üzerindeki kredi

faizleri (varsa). 

• Bu ana maliyetler gibi, elektrik enerjisi üretim
birimlerinin üretim oranının daha az ya da daha
çok olmasına bağlı olarak değişmeyen diğer birçok
harcama vardır. 

Maliyet
&

Gelir
Toplam 
Maliyet

Toplam
Değişken 
Maliyet

Toplam
Sabit 

Maliyet

Üretim



Enerji Üretimi– Değişken
İşletme Gideri

• Sadece üretilen veya oluşturulan birimlerin
sayısına bağlıdır.

• Enerji üretim santrallerinde ana işletme
maliyeti, birim elektrik enerjisi üretimi
başına yakılan yakıtın maliyetidir.

• Yağlayıcı, bakım, onarım ve işletme
personelinin maaşları da tesisin işletme
maliyeti altında muhasebeleştirilir.

• Bu ücretler üretilen birimlerin sayısıyla
doğru orantılı olduğundan, daha fazla
elektrik enerjisi üretmek için gerekli
işletme harcamaları artacaktır ve bunun
tersi de geçerlidir.

Maliyet
&

Gelir
Toplam 
Maliyet

Toplam
Değişken 
Maliyet

Toplam
Sabit 

Maliyet

Üretim



Enerji Üretimi–
Seviyelendirilmiş

Enerji Maliyeti

• Farklı kaynaklardan gelen enerji maliyetini
karşılaştırmak için seviyelendirilmiş elektrik maliyeti
(LCOE) kavramı kullanılmaktadır.

• Ömür boyu maliyetlerin enerji üretimine bölümünü
ölçer. 

• Bu maliyet, santralin ömrü boyunca harcanacak toplam
bina ve işletme masraflarının bugünkü değerini
hesaplar.

• Farklı teknolojilerin sahip olduğu (ör. rüzgar, güneş, 
doğal gaz) eşit olmayan ömürlerinin, proje
büyüklüklerinin, farklı sermaye maliyetlerinin, risk, getiri
ve kapasitelerin karşılaştırılmasına izin verir.

• Bütün yaşam döngüsü maliyetlerini göstererek, 
santralin uzun vadedeki değeri ölçer.

• Fayda oranlarına göre, ekonomik temelde projeleri
hayata koyma kararlarını destekler.

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti = Toplam sahip olma maliyeti (₺) / Kullanım ömrü boyunca sistem
üretimi (kWh)



Enerji Üretimi–
Seviyelendirilmiş

Enerji Maliyeti

• Aşağıdakiler, bir projenin seviyelendirilmiş enerji
maliyetlerini arttırabilecek faktörlerdir:
• Finansman - Krediyi sağlayan finans kurumuna ödenen

faiz, mülkiyet maliyetlerini artırır.
• Yetersiz bakım - Sistem performansının zamanla

azalabilir, bu azalma toplam kWh çıkışının azalmasına
sebep olabilir.

• Sisteme sahip olmak yerine kiralamak –
Seviyelendirilmiş maliyet daha yüksektir çünkü üçüncü
bir taraf kiradan kar elde etmektedir.

• Bataryalar - Bataryalar olduğu zaman estra başlangıç
yatırımı, nihai değiştirmeler ve artan bakım ihtiyaçları
sahip olma maliyetini önemli ölçüde artırır. 

• Diğer taraftan, seviyelendirilmiş enerji maliyetleri şunlar 
tarafından düşürülebilir:
• Vergi muafiyetleri veya vergi kredileri gibi teşvikler.
• Maksimum enerji çıkışı için optimize edilmiş sistem

konumlandırması.



Enerji Üretimi–
Seviyelendirilmiş

Enerji Maliyeti

Örnek:

Ticari bir tesiste bir çatıya güneş PV sistemi kurulacağını varsayalım ve
projenin özellikleri aşağıdaki gibi olsun:

• Proje kapasitesi = 100 kilowatts

• İlk yatırım = 300.000 $

• Bakım maliyetleri = 3.000 $ / yıl (başlangıç yatırımının % 1'i)

• Tahmini yıllık üretim = 182.500 kWh

• Proje ömrü = 25 yıl

• Kullanım ömrü boyunca, bu PV sisteminin toplam kWh üretimi:

Ömür boyu üretim= 182,500 kWs / yıl x 25 yıl = 4,562,500 kWh

• İlk yatırım ve bakım maliyetleri göz önünde bulundurularak toplam sahip
olma maliyeti:

Toplam sahip olma maliyeti = 300,000 $ + 3,000 $ yıl x 25 yıl = 
375,000 $

• Sonuç olarak, bu projen,n seviyelendirilmiş enerji maliyeti:

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti = 375,000 $ / 4,562,500 kWh 
= 0.0822 $ / kWh

• Projenin konumundaki elektrik fayda oranları bundan daha yüksekse, net 
etki enerji harcamalarında bir azalma olacaktır.



Enerji
Üretimi–

Seviyelendiri
lmiş Enerji

Maliyeti

Enerji Sistemi

Finans Dahil 
İlk Maliyetler 

($100)

Yıllık
Harcamalar

($25)

Tesis
Özellikleri/
Kaynaklar

Yıllık 
Enerji Üretimi

(1000 kWs)

LCOE
($/MWs)

$125/1000)
$0.125/kWs

Yıllık Maliyetler
($125)



Enerji Üretimi–
Levelized Cost of 
Energy

Üretim maliyetlerinin farklı üretim
teknolojileri açısından karşılaştırılması
için önemli faktörler: 

• kapasite kullanım oranı (CUR),

• verimlilik (η),

• yakıt, işletme ve sermaye maliyetleri
(€). 
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Türk güç sisteminde tipik enerji santrallerinin özellikleri

(In constant 2006 €) Size Economic 

project 

life 

Capacity 

Factor 

(CUR) 

Efficiency 

(η) 

Fuel 

Heat 

Content 

Fuel Cost Total 

Capital 

Cost 

T&D 

capital 

costs 

Real interest rate 6% MW Years % % kcal/kg €/ton or 

€/'000 m
3
 

€/kW €/kW 

Central generation       

NG - CCGT 600 20 91.3% 58.0% 8100 245 720 600 

Imported Coal 500 20 75.2% 36.5% 6000 75 1150 600 

Hard Coal 300 20 75.2% 35.0% 3500 40 1450 600 

Lignite 160 20 75.2% 45.0% 2470 17 1450 600 

FO - CCGT 160 20 30.0% 50.0% 9860 265 960 600 

Nuclear 1500 20 80.1% 32.8%   2150 600 

Dam 500 20 40.0% 0.0%   1420 600 

Distributed generation       

River 10 20 30.0% 0.0%   1520  

Bio - CHP 2 20 50.0% 70.0%   1200  

Geothermal 15 20 50.0% 0.0%   1700  

Wind 1.5 12 25.0% 0.0%   1120  

NG - CHP 40 20 50.0% 70.0% 8100 294 864  

FO - CHP 40 20 25.0% 70.0% 9860 318 1152  

Coal - CHP 40 20 50.0% 70.0% 5356 78 1446  
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Merkezi üretim

Dağıtılmış üretim

Reel faiz oranı %6

(Sabit € 2006 ) Ebat Ekonomik 

proje 

ömürleri 

Yıllar

Kapasite

Faktörü

(CUR) 

%

Verimlilik Yakıt

Isı

İçeriği

kcal/kg

Yakıt Mal. Toplam

Sermaye

Maliyeti

€/kW

T & D

Sermaye

Maliyeti

€/kW

NG-CCGT

İthal Kömür

Taşkömürü

Linyit

FO-CCGT

Nükleer

Baraj

Nehir

Bio-CHP

Jeotermal

Rüzgar

NG – CHP

FO – CHP

Kömür – CHP

Kaynak: Wietze Lise (AF), Türkiye'deki büyük ölçekli DG'nin şebekeye güvenli ve ekonomik entegrasyonu



Mevcut üretim teknolojilerin maliyet karşılaştırması (2006)
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• İletim yatırım maliyetleri, DÜ 
ile kıyaslandığında MÜ'de
gerçekleşmektedir.

• Toplam sistem maliyetini,n
kurulu MÜ kapasitesinin
yaklaşık 570 € / kW olduğu
tahmin edilmektedir.

• Dağıtım şebekesindeki
sistemin yedekleme
hizmetleri (stabilite, yedek, 
voltaj regülasyonu) için
yatırım maliyetleri, MÜ ve
DÜ'in herhangi bir payı
altında büyük ölçüde aynı
olacaktır.

• Şekil, ek iletim yatırımı ve ağ
takviye maliyetleri
karşılaştırmaya dahil edildiği
sonucu göstermektedir.

Kaynak: Wietze Lise (AF), Türkiye'deki büyük ölçekli DG'nin şebekeye güvenli ve ekonomik entegrasyonu



Mevcut üretim teknolojilerin maliyet karşılaştırması (uzun vade)
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30Kaynak: Wietze Lise (AF), Türkiye'deki büyük ölçekli DG'nin şebekeye güvenli ve ekonomik entegrasyonu



Enerji Üretimi– Yük Eğrisi

• Yük eğrisi, yükün (kW veya MW cinsinden) uygun
zaman sırasına göre grafik gösterimidir.

• Elektrik santrali üzerindeki yük değişimini
göstermektedir.

• Yük eğrisi günlük 24 saat boyunca çizildiğinde, 
günlük yük eğrisi olarak adlandırılır.

• Bir yıl dikkate alınırsa, yıllık yük eğrisi denir.

• Elektrik santralinin yük eğrisi tüm gün aynı
değildir. Günden güne ve mevsime mevsime göre
değişir.

• Yük eğrisi esas olarak iki tip olarak sınıflandırılır, 
yaz yük eğrisi ve kış yük eğrisi.

Kronolojik Yük Eğrisi

Y
ü

k
(M

W
)

Zaman



Enerji Üretimi– Yük Eğrisi

• Yük eğrilerinden elde edilen bilgiler şunlardır:

• Yükleme süresi eğrisi, günün farklı saatleri boyunca yük
değişimini belirler.

• Elektrik santralindeki maksimum talebi belirleyen tepe
yükü gösterir.

• Yük eğrisi altındaki alan, dikkate alınan dönemde üretilen
toplam enerjiyi verir.

• Eğrinin altındaki alan, toplam saat sayısına bölündüğünde
yük elde edilir.

• Yük eğrisi, bir elektrik santralinin kurulu kapasitesine karar verir.

• Çeşitli üretim birimlerinin en ekonomik boyutlarını seçmede
yardımcı olur.

• Yük eğrisi, üretim maliyetini tahmin eder.

• Elektrik santrallerinin çalışma programlarına, yani farklı üretim
birimlerinin çalıştırılacağı diziye karar verir.

Kronolojik Yük Eğrisi

Y
ü

k
(M

W
)

Zaman



Enerji Üretimi –
Kullanılabilirlik Faktörü

• Bir santralin kullanılabilirlik faktörü, şebekeye enerji sağlamak için
kullanılabilir olan sürenin yüzdesidir.

• Bir santralin kullanılabilirliği çoğunlukla güvenilirliğinin ve ihtiyaç
duyduğu periyodik bakımın bir faktörüdür.

• Bir santralin kullanılabilir olması, tam kapasitesi üretim yapacağı
anlamına gelmez. 

• Örneğin, bir hidroelektrik santral kullanılabilir olabilir, ancak tam 
kapasitesine ulaşmak için gerekli olan tüm suyu serbest
bırakmak mümkün olmayabilir.

• Aynı şekilde, gecenin ortasında, mevcut bir güneş fotovoltaik
tesisi herhangi bir şey üretmeyecektir.

• Aynı güneş PV tesisi, kullanılabilir olsa bile, Aralık ayında
Temmuz ayında ürettiği gibi fazla elektrik üretmeyecektir.

• Gaz, kömür ve nükleer santraller % 80'in üzerinde, genellikle % 90 veya
daha yüksek oranda kullanılabilirlik faktörlerine sahiptirler.

• En modern rüzgar santrali kullanılabilirlik faktörü % 95, güneş PV 
tesisleri ise % 98'in üzerindedir.

• Belirli teknolojiler veya tesisler için genellikle kullanılabilirlik faktörleri, 
kullanılmaz. Bunun yerine, yaygın olarak izlenen ölçü, harici olarak
ölçülebilen Kapasite Faktörüdür.



Enerji Üretimi –
Kapasite Faktörü
• Kapasite faktörü, bir santral tarafından, tam kapasitesine kıyasla, üretilen gerçek

elektrik üretim miktarını belirtir.

• Kapasite faktörü harici olarak ölçülebilir. Belirli bir sürede santralin gerçek
üretiminin, ideal koşullardaki tam kapasite üretimine bölünmesi ile
hesaplanmaktadır.

• Kapasite faktörü neredeyse her zaman kullanılabilirlik faktöründen daha
düşüktür, bazı durumlarda (çoğunlukla yenilenebilir enerji kaynaklarında) çok
daha düşüktür. 

• Bazı durumlarda, kapasite faktörleri amaca uygun olarak düşük tutulabilir: bu
durum sadece yoğun talep yüzünden ihtiyaç duyulduğunda kullanıma sunulan
(tipik olarak gaz veya yağla çalışan) santrallerde olmaktadır ve bu nedenle 
kapasite faktörleri, kullanılabilirlik faktörleri çok yüksek olmasına ragmen,
düşüktür.

• Yenilenebilir enerji santralleri (özellikle güneş ve rüzgar) kaynaklarının aralıklı 
olması nedeniyle çok düşük kapasite faktörleri taşırlar.

• Rüzgar tribünleri için kapasite faktörü % 35 ila % 40 arasında, 

• Güneş enerjisi santralleri için % 20 ila % 25, 

• Hidroelektrik enerji % 70, 

• Kömür % 80, 

• Jeotermal yaklaşık % 90,

• Nükleer % 95 civarındadır. 

• Sıklıkla zirve yapan tesislerde kullanılan gaz % 10 ile % 90 arasında değişen 
bir kapasite faktörüne sahiptir.



Enerji Birimi ve Dönüşüm

Enerji Birimleri ve Dönüşümler

• 1 Jul (J), bir Newton'un bir metreden geçen kuvvetine eşit olan MKS 
enerji birimidir. 
1 Watt, saniyede bir Enerji Jul'ünün gücüdür
Güç = Akım x Gerilim (P = I V)
1 Watt, 1 Volt'tan akan 1 Amperlik akımın gücüdür. 
1 kilowatt bin Watt. 
1 kilowatt-saat, bir saat boyunca akan bir kilowatt enerjisinin
enerjisidir. (E = Pt). 
1 kilowatt saat (kWh) = 3,6 x 106 J = 3,6 milyon Jul 

• 1  kalori, 1 gram suyu 1 derece Santigrat yükseltmek için gerekli
miktardır. 
1 kalori (cal) = 4.184 J
(Gıda sınıflarında kullanılan kaloriler aslında kilokaloridir.) 

• Bir BTU (İngiliz Isı Birimi) 1 pound suyu 1 derece Farenheit (F) 
arttırmak için gerekli ısı miktarıdır. 
1 İngiliz Isı Birimi (BTU) = 1055 J (Isı İlişkisinin Mekanik Eşdeğeri)
1 BTU = 252 cal = 1.055 kJ 
1 Quad = 1015 BTU (1996 ölçümlerine göre Dünya enerji kullanımı 300 
Quads/yıl civarındadır, ABD enerji kullanımı ise 100 Quads/yıl
civarındadır) 
1 therm = 100,000 BTU 
1,000 kWh = 3.41 million BTU

Güç dönüşümü

• 1 beygir gücü (hp) = 745.7 watt

Gaz Hacimden Enerji Dönüşümüne

Bin kübik feet gaz (Mcf) -> 1.027 milyon BTU = 1.083 
1 milyar J = 301 kWs
Bir therm = 100,000 BTU = 105.5 MJ = 29.3 kWs
1 Mcf -> 10.27 therm

Yakıtların Enerji İçeriği

• Kömür 25 milyon BTU/ton 
Ham petrol 5.6 milyon BTU/fıçı
İşlenmiş petrol 5.78 milyon BTU/ bidon = 1700 

kWs / fıçı
Gazolin 5.6 million BTU/fıçı (bir fıçı 42 
gallon) = 1.33 therm
Doğal gaz sıvıları 4.2 milyon fıçı
Doğal gaz 1030 kübik feet
Odun 20 milyon BTU/cord

https://www.physics.uci.edu/~silverma/units.html
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Energy Modelleri

• Enerji çevresel ve ekonomik sistemlerde deney yapmak
tehlikeli, pahalı ve hatta imkansız olabilir. 

• Bunun yerine, enerji planlaması için matematiksel modeller
uygulanır.

• Deneylerin yerine, yapıyı ve 'enerji modellerinin' bazı
parametrelerini değiştirerek, bağımlı parametrelerin değerlerini
hesaplayarak, varyasyonları karşılaştırarak ve onların
değerlerini yorumlayarak oluşturulan metodolojiler kullanılır.



Enerji Modelleri
Grupları

Proses 
Mühendisliği (PE) 

Modelleri

Hesaplanabilir 
Genel Denge 

(CGE) Modelleri

Makroekonomik 
Büyüme (MG) 

Modelleri

Toplam 
Optimizasyon
(AO) Modelleri

•Proses Mühendisliği
ve Makroekonomik
Büyüme Modellerinin
birleşimi.



Proses Mühendisliği Modelleri

• Bir fiziksel akış modeli olarak düşünülebilir.

• Belirtilen mal veya hizmetlere yönelik taleplerin bir vektörü
verildiğinde, dikkate alınan teknolojileri ve kaynakları kullanarak
yeterli tedarik temin eder.

• PE Modellerinin omurgası, enerji zincirinin yapılandırıldığı, 
modellenen sistemin teknik tanımıdır.

• Sağlanacak enerji hizmetlerinin yanı sıra, ele alınan ve fiilen
kullanılan enerji formlarının (malların) tanımının da içerir.

• Teknolojiler, girdileri ve çıktıları, tamamlayıcı girdiler veya
çıktılar arasındaki verimlilik ve değişkenlik derecesi ile
tanımlanır.



Proses Mühendisliği Modelleri

• Bölge / alan içinde mevcut miktarlar ve ithalat olasılıkları üzerindeki
sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır.

• Talep ile birlikte, teknik sistem temel kısıtlama setini sunmaktadır: 
talep, modellenen enerji zinciri aracılığıyla yerli kaynaklardan ve
ithalattan gelen enerji tarafından karşılanmalıdır.

• Proses Mühendisliği Modelleri, temel olarak politik bakış açısından
veya stratejik bir konu için hükümet perspektifinden kullanılır. 

• Örnek: Bölgesel veya ulusal düzeyde maliyet etkin emisyon
azaltma stratejilerinin değerlendirilmesi,

• Örnek: Elektrik santrali ve rafineri işletme planlaması,

• Örnek: Uzun vadeli kapasite planlaması. 

• Simülasyon ya da optimizasyon modelleridir.



Proses Mühendisliği Modelleri

• Proses Mühendisliği Modelleri dinamiktir, yani, 
kaynakların depolanması, ara mallar ve üretim
kapasiteleri ile bağlantılı olan birkaç dönemi hesaplarlar.

• Kapasite planlaması veya emisyon azaltımı için
uygulanan modeller, sadece mal akışlarını değil, aynı
zamanda mevcut kapasiteleri de hesaba katmakta ve
ilave birimler ve operasyonlar da dahil olmak üzere
toplam sistem maliyetini en aza indirmektedir.



Hesaplanabilir 
Genel Denge 
(CGE) 
Modelleri

Genel denge teorisi, piyasalarda bireysel olarak hareket eden enerji, enerji 
dışı mallar ve birincil üretim faktörleri için çok sayıda tedarikçi ve talepçiye 
sahip olduğunu varsayar. 

Tüm aktörlerin pazar paylarının yeterince küçük olduğunu, böylece 
kimsenin piyasa fiyatlarını etkileyemeyeceğini varsayar. 

Ürün fiyatları sadece aktörlerin optimizasyon davranışları, teknolojik ve 
sosyal kısıtlamalarının sonucudur.

Genel denge modelleri, enerji sektörü ile ekonominin geri kalanı arasındaki 
bağlantıları açık bir şekilde birleştirerek, hane halkının fayda 
maksimizasyonu ve firmaların maliyetlerini en aza indirgemesinin altında 
yatan davranışsal ilişkileri kullanır. 

Enerji talebinin diğer mal ve hizmetlere olan talepten kaynaklanmasından
ve enerji tedariki de sermaye, işgücü gibi girdileri gerektirmesinden dolayı
bu ilişkiler ortaya çıkmaktadır. 



Bağlantıları açıkça birleştirmek, göreli ürün ve faktör fiyatlarının ve 
kaynakların dağıtımının, politik önlemler veya teknolojik değişimden 
nasıl etkilendiği hakkında bilgi sağlar.

Tipik HGD piyasa katılımcıları arasında üreticiler ve diğer ticari firmalar, 
meskenler, hükümet ve dünyanın geri kalanı sektörleri yer almaktadır. 

Üretim, farklı birincil ve ikincil enerji kaynaklarını içeren bir alt gruba 
ayrılmıştır. 

Her sektörün üretimine yönelik toplam talep, diğer firmaların ara 
talepleri ve meskenler, hükümet ve yabancı ithalatçıların nihai 
taleplerinden oluşmaktadır.

Firmalar teknolojik seçeneklerinden dolayı maliyetleri asgariye 
indirecek birincil faktörleri (işgücü ve sermaye), ara malı talebini ve 
yatırım seviyesini seçebilirler. 

Girdi gereksinimlerinin en aza indirgenmesine, üretim sektörlerinin 
çıktılarının maksimize edilmesi eşlik eder. 

Hesaplanabilir 
Genel Denge 
(CGE) 
Modelleri



Aynısı, tüketici davranışının, hizmet kalitesinin 
ve mal ve hizmetlerin göreceli fiyatlarının en 
üst düzeye çıkarılmasıyla yönlendirildiği hane 
halkı sektörü için de geçerlidir. 

Bu kâr ve istikrar maksimizasyonu, tüketim 
harcamalarının, tasarrufların ve işgücü arzının 
zamanla değişimini belirler. 

Hükümet ise vergileri toplar ve mal ve hizmet 
satın alır.

Hesaplanabilir 
Genel Denge 
(CGE) 
Modelleri



Üretim ve faktör fiyatları, aktivite düzeylerinin, modelin 
davranışsal ilişkilerini yöneten denge koşullarını 
karşılayacak şekilde değişmektedir:

- fiyatlar, her bir sanayi üretimi için talebin arzına 
eşit olmasını sağlayacak şekilde ayarlanmaktadır;

- ücretler, sektöre göre emek talebinin, hane 
halkının işgücü arzına eşit olmasını sağlayacak şekilde 
ayarlanır;

- faiz oranları, şirketler tarafından sermaye için 
toplam talebin sermaye arzına eşit olması için ayarlanır; 

- devlet nihai talepleri kamu sektörü için gelir-
harcama davranışına göre belirlenir.

Hesaplanabilir 
Genel Denge 
(CGE) 
Modelleri



HGD modelleri, politika değişikliklerine cevap olarak çok fazla enerji tüketen 
ürünlerden uzaklaşan veya yakınlaşan, fiyatlara dayalı ikamenin simülasyonunu sağlar.

Bir kıyaslama ile başlayarak, dışsal kaynaklı eylemlerin etkileri incelenebilir. Ör. karbon 
vergilerinin uygulanması. 

HDG modellerini uygulayarak incelenen ana sorular şunlardır:

- Düşük maliyetli ve adil sera gazı azaltma stratejilerinin temel özellikleri 
nelerdir?

- Çevresel vergilerin ekonomiye etkisi nedir?

- Ulusal enerji ve çevresel vergilerden etkilenen ulusal ekonominin rekabet 
gücü nasıldır?

- Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi önlemlerinin ulusal ve uluslararası 
sonuçları nelerdir?

Hesaplanabilir 
Genel Denge 
(CGE) 
Modelleri



Makroekonomik 
Büyüme 

Modelleri

• Enerji politikası analizi için tasarlanmıştır.

• Enerji dışı sektörlerin toplam üretimini, sermaye ve iş
gücünü, elektrik ve elektrik dışı enerji ile birlikte 
girdiler olarak kullanan iç içe, doğrusal olmayan bir 
üretim fonksiyonuyla temsil ederler.

• Nihai tüketim, yatırım ve enerji harcamaları arasındaki 
üretim dağılımı, bölgesel ya da küresel CO2 emisyonları 
üzerindeki seçime bağlı kısıtlamalar ile tüketimin 
indirgenmiş faydasını maksimize ederek belirlenir.

• Bu optimizasyon problemi, kaynak tükenmesi ve 
sermaye stoğunun birikmesi nedeniyle dinamiktir.

• Dolayısıyla, mevcut yatırımın daha düşük bir oranı 
gelecekteki tüketim için mevcut üretim miktarını 
azaltır. 



Makroekonomik 
Büyüme 

Modelleri

• Modeldeki toplam üretim fonksiyonu, elektrik ve
elektrik dışı enerjiye olan talebi yıllık GSYİH 
büyümesinin, dışsal ve çapraz fiyat esnekliklerinin ve
göreceli faktör fiyat değişikliklerinin bir fonksiyonu
olarak hesaplar.

• Enerji ürünleri için bu talep göz önüne alındığında, en
düşük maliyetli arz kalıplarının belirlenmesi için faktör
gölge fiyatlarının uzun vadeli maliyetlere denk gelen
bir doğrusal programlama analizi uygulanmaktadır.



Toplam
Optimizasyon
Modelleri

Enerji sistemi analizi ve 
planlamasında, Makroekonomik 

Büyüme modelleri çoğunlukla 
enerji tedarik sektörlerinin Proses 

Mühendisliği Modelleri ile 
bağlantılıdır.

Elektrik ve elektrik dışı enerji
talepleri, enerji dışı sektörlerin

faaliyetleri ve enerji tedarik
sektörlerindeki fiyat kaynaklı ve

özerk koruma ile belirlenir.

Enerji dışı sektörlerin MB modeli ve
enerji sektörlerinin PE modeli, 

elektriksel ve elektrik dışı enerjinin
PE'den MB'ye ve enerji

maliyetlerinin MB’den PE’ye girdi
olması ile bağlanmıştır. 

Enerji arzı maliyetleri, tüketim, 
yatırım ve enerji maliyeti ödemeleri
arasında toplam üretimin tahsisini

yöneten dönemsel kısıtlamalar
yoluyla MB'ye girmektedir.

Tek başına bir PE modelinin amacı
genel enerji tedarik maliyetlerini en

aza indirgemek iken, Toplam 
Optimizasyon Modellerinin amacı

zaman içinde enerji tüketiminin
indirimli kullanımını en üst düzeye

çıkarmaktadır.

Bu modeler uluslararası CO2 
emisyonlarının sınırlanmasının
sonuçlarını tahmin etmek ve

belirtilen indirgeme hedeflerine
ulaşmak için gerekli karbon

vergisini hesaplamak için
kullanılmaktadır.



Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Talep tahmini, genel olarak üç kategoriye ayrılabilir: 

• Kısa vadeli tahminler

• Genelde 1 saat ila 1 hafta arasında olanlar, 

• Orta tahminler

• Genelde 1 hafta ila 1 yıl arasında olanlar, 

• Uzun vadeli tahminler

• 1 yıldan uzun olanlar.

• Talep tahmin teknikleri üç ana grupta sunulabilir: 

• Geleneksel Tahmin Tekniği

• Modifiye Geleneksel Teknik,

• Esnek Hesaplama Tekniği.



Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Geleneksel Tahmin Teknikleri

1. Regresyon Modelleri

• Regresyon yöntemleri genellikle talebin ve hava koşulları, gün 
tipleri ve müşteri sınıfları gibi diğer faktörlerin ilişkisini 
modellemek için kullanılır.

• Bu yöntem, talebin standart bir talebe ve talebi etkileyen bazı 
faktörlere doğrusal olarak bağlı bir trende bölünebileceğini 
varsayar.

• Talebin bir yıl boyunca doğru olarak tahmin edilmesi için, 
mevsimsel talep değişimi ve yıllık talep artışı dikkate 
alınmalıdır.

2. Çoklu Regresyon

• Meteorolojik etkilerden, sermaye artışına, elektrik fiyatlarına, 
ekonomik büyümeye vb. kadar çeşitli faktörlerden etkilenen
talebi tahmin etmek için Çoklu Regresyon kullanılır.

• Talep tahmini için Çoklu Regresyon analizi, en küçük kareler
tahmin tekniğini kullanır.



Excel’de Örnek Regresyon
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• Geleneksel Tahmin Teknikleri

3. Panel Regresyon

• Panel verileri zaman içinde tekrarlanan kesitlerdir, özünde zaman 
boyutlarının yanı sıra konum da olacaktır.

• Bireyler / birimler örneğin işçiler, firmalar, devletler veya ülkeler
olabilir:

• Birkaç yıl boyunca her devletin yıllık işsizlik oranları

• Birkaç çeyrek boyunca bireysel mağazaların üç ayda birlik satışı

• Birkaç farklı işte çalışan aynı işçi için ücretler

• Panel verileri şunları kontrol etmenizi sağlar

• kültürel faktörler veya şirketlerdeki iş uygulamaları gibi
gözlemleyemediğiniz farklılıklar veya ölçemediğiniz değişkenler; 
veya

• zaman içinde değişebilen ancak kurumlar arasında değişmeyen
değişkenler (ör. ulusal politikalar, federal düzenlemeler, 
uluslararası anlaşmalar, vb.).

Enerji Talebi Tahmin Modelleri
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Geleneksel Tahmin Teknikleri

3. Panel Regresyon

• Sabit Etki Modeli:

• Yalnızca zamanla değişen değişkenlerin etkisini
analiz etmek istediğimizde kullanılır.

• SE, bir kurumdaki (ülke, kişi, şirket vb.) bağımsız ve
sonuç değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırır. 

• Rastgele Etki Modeli

• Eğer bireyler büyük bir popülasyondan rastgele
örnek olarak görülebilirse, rastgele etki modeli
kullanılmalıdır.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Geleneksel Tahmin Teknikleri

4. Hareketli Ortalama

• Hareketli ortalamanın elemanları, tarihsel verilerin önceden 
belirlenmiş sayısının ortalaması alınarak elde edilir.

• Kısa vadeli dalgalanmaları düzeltir ve uzun vadeli eğilimleri veya 
döngüleri vurgular.

5. Üstel Düzleştirme

• Bu yöntemde, talep önceki verilere göre modellenir.

• Üstel Düzleştirme, eskiyen gözlemlere katlanarak azalan ağırlıklar
verir.

• Winters yöntemi, mevsimsel zaman serilerini doğrudan analiz etme
kapasitesine sahip mevcut üstel düzleştirme yöntemlerinden biridir. 
Durağanlık, trend ve mevsimsellik için üç düzeltme sabitine dayanır.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Modifiye Geleneksel Teknikler

• Geleneksel tahmin teknikleri, değişen çevresel koşullara göre tahmin
modelinin parametrelerini otomatik olarak düzeltebilmeleri için modifiye 
edilmiştir.

1. Uyarlanabilir Talep Tahmini

• Talep tahmin modeli parametreleri, gözlemlenen son değerlerdeki
ani ve önemli kaymalara göre düzeltilmektedir.

• Parametreler sıcaklık, ışık yoğunluğu, rüzgar hızı, nem, gün tipi (iş
günü, hafta sonu) olabilir.

• Bu yaklaşımın benzersiz bir özelliği vardır: model parametrelerini
güncellemeye ek olarak, zaman serisinin yapısı ve sırası yeni
koşullara uyarlanabilir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Modifiye Geleneksel Teknikler
2. Olasılıksal Zaman Serileri

• Zaman serisi yöntemleri, verilerin otokorelasyon, trend 
veya mevsimsel değişim gibi bir iç yapıya sahip olduğu 
varsayımına dayanmaktadır.

• İlk yaklaşım, mevcut verileri eşleştiren bir kalıbı doğru 
bir şekilde birleştirmek ve daha sonra belirlenen modeli 
kullanarak zamana göre öngörülen değeri elde 
etmektir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Modifiye Geleneksel Teknikler

A. Otoregresif (AR) Model

• Talebin, önceki taleplerin doğrusal bir kombinasyonu olduğu 
varsayılmaktadır.

• Ardından talep aynı zaman serisinden önceki değerlere göre
tahmin edilir.

B. Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Modeli

• Düzgün davranan bir zaman serisi verisine hem otoregresyon 
analizi hem de hareketli ortalama yönteminin uygulandığı tahmin
modelidir.

• ARMA zaman serisinin zamandan bağımsız bir ortalamaya göre
eşit şekilde dalgalandığını ya da sabit kaldığını varsayar.

C. Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) Modeli

• Eğer süreç dinamikse / durağan değilse, ilk önce seriler durağan
forma dönüştürülmelidir.

• Bu dönüşüm fark alma süreci ile yapılabilir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Modifiye Geleneksel Teknikler

3. Destek Vektör Makineleri Tabanlı Teknikler

• DVM, verileri analiz ederek örüntüleri tanıyan, sınıflandırma
ve regresyon analizi için kullanılan istatistiksel öğrenme
teorisine dayanan güçlü bir makine öğrenme yöntemidir.

• DVM'nin ana fikri, farklı sınıflar arasındaki ayrışmayı en üst
düzeye çıkarmak için karar yüzeyi olarak bir hiper düzlem
oluşturmaktır. 
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Esnek Hesaplama Teknikleri

• Esnek hesaplama, insan aklının belirsizlik ve uygunsuzluk ortamında dikkate
değer sebeplendirme ve öğrenme becerilerine paralel olarak ortaya çıkan yeni
bir yaklaşımdır.

• Bilgisayar tabanlı akıllı sistemlerin, insan aklının kesin olmaktan ziyade yaklaşık
olarak akıl yürütme modlarını kullanma yeteneğini taklit etmesine yardımcı
olacak bir araç olarak hızla gelişmektedir.

• Esnek hesaplamanın temel teması, kesinliğin ve uygunluğun bir bedeli olması
ve akıllı sistemlerin, mümkün olan her yerde, uygunsuzluk ve belirsizlik
toleransını belirlemesidir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Esnek Hesaplama Teknikleri

1. Genetik Algoritmalar

• Genetik Algoritmalar (GA), doğal seleksiyon ve genetiğin evrimsel
fikirlerine dayanan uyarlamalı sezgisel arama algoritmasıdır.

• Bu nedenle, optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan
rastgele bir aramanın akıllıca bir kullanımını temsil ederler.

• Aramayı arama alanında daha iyi bir performansa yönlendirmek
için tarihsel bilgileri kullanırlar.

• GA'ların temel teknikleri, evrim için gerekli doğal sistemlerde
süreçleri simüle etmek için tasarlanmıştır.

• Bu nedenle, GA, talep tahmini model parametrelerini tanımlamak
için kullanılabilir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Esnek Hesaplama Teknikleri

2. Bulanık mantık

• İnsanların kesin olmayan ve sayısal olmayan bilgilere dayanarak karar aldıkları
gözlemine dayanmaktadır.

• Bulanık modeller, belirsizliği ve kesin olmayan bilgileri temsil eden matematiksel
araçlardır.

• Bu modeller, belirsiz ve kesin olmayan veriyi ve bilgiyi tanıma, temsil etme, kullanma, 
yorumlama ve kullanma becerisine sahiptir.

• Bulanık mantık yöntemleri, geleneksel talep tahmini yöntemlerine alternatiftir.

• Bu özellikle tarihsel veriler arasında matematiksel bir ilişki kurmanın zor olduğunda
uygun bir yöntemdir. 

• Girdiler (önceki günkü talep, maksimum yük, gün, zaman) ve çıktılar (tahmin edilen
talep) arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri yakalamak için tasarlanan yöntem, 
matematiksel olarak ifade edilme açısından çok karmaşıktır ve kullanıcıya sezgisel bir
anlayış sunmaz.

• Bulanık mantığı kullanarak, bu matematiksel ilişki bir dizi İSE- O HALDE ifadesi gibi bir
mantık tablosuna indirgenebilir.

• Tarihsel talep bilgisi, gün, zaman, 'bulanık' bilgiye dönüştürülür. “Bulanık” tahminler
üretmek için bulanık bir kural tabanı geliştirilir ve sistem talebi için bir nokta tahmini
oluşturmak için bulanıklaştırma yapılır.

• Bu metodoloji, diğer daha karmaşık istatistiksel modellerle karşılaştırılabilir doğru
sonuçlar vermiştir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Esnek Hesaplama Teknikleri
3. Yapay Sinir Ağları

• Yapay sinir ağı (YSA) algoritmalarının, doğrusal olmayan verileri
barındırması, altta yatan ilişkilerin bilinmediği veya tanımlanması zor
olsa bile, ampirik veriler arasındaki ince fonksiyonel ilişkileri
yakalamak için talep tahmini için yararlı teknikler olduğu
bulunmuştur.

• YSA, bir tahmin modelinin fonksiyonel bir biçimine olması
gereksiniminin üstesinden gelme potansiyelini sunmaktadır.

• Çok sayıda sinir ağları vardır: çok katmanlı algılayıcı ağ, kendi kendini 
organize eden ağ, vb.

• Ağda birden çok gizli katman vardır.
• Her gizli katmanda birçok nöron vardır.
• Ağ çıkışları, girişleri ve gizli birimleri çıkış ünitelerine bağlayan 

ağırlıkların doğrusal fonksiyonlarıdır.
• Buradaki ana avantaj, literatürde görülen tahmin yöntemlerinin 

çoğunun aksine, bir talep modeli gerektirmemesidir.
• Ancak, bu ağların eğitimi genellikle çok zaman almaktadır.
• Bu nedenle, bu çıktı ağırlıkları için doğrusal denklemler çözülebilir.
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Enerji Talebi Tahmin Modelleri

• Esnek Hesaplama Teknikleri
4. Bilgi Tabanlı Uzman Sistemleri

• Uzmanlık sistemleri, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin sonucu
olarak ortaya çıkan yeni tekniklerdir.

• Bir uzmanlık sistemi, yeni bilgi ortaya çıktıkça bilgi tabanını
genişletme, açıklama ve geliştirebilme yeteneğine sahip bir
bilgisayar programıdır.

• Modeli oluşturmak için, “bilgi mühendisi”, uzmanlık sisteminden
bilgi tabanı bileşeni olarak adlandırılan bir alandaki uzmanlardan
talep tahmini bilgisini çıkarır.

• Bu bilgi gerçekler ve EĞER- O HALDE kuralları olarak temsil edilir
ve ilişkiler kümesinden oluşur.

• Sistem talebindeki değişiklikler ile elektrik kullanımını etkileyen
doğal ve zorlanmış koşul faktörlerindeki değişimler arasında bu
kural tabanı, tahminlerin üretilmesi için günlük olarak
kullanılmaktadır.

• Bazı kurallar zamanla değişmezken, diğerleri sürekli
güncellenmelidir.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
Yöntemler

• Elektrik üretim tahminleri, ünite arızaları haricinde, gerçekte gelecekteki elektrik
üretimini fiili olarak kontrol ettiğinden basittir.

• Böyle bir durumda, tahminler doğrudan potansiyel çizelgelerden oluşur ve bu da 
piyasada arz teklifleri anlamına gelir.

• Yenilenebilir enerji üretimi söz konusu olduğunda, elektrik santrallerinin gelecekteki
planlamasını en çok doğa etkilemektedir:

• Rüzgar gücü sadece rüzgar estiğinde vardır.

• Güneş enerjisi ise güneş parladığında.

• Yağmur ve karın erimesinden kaynaklanan su, devasa depolarda 
saklanabildiğinden sadece hidro güç bu durumdan ayrılabilir. 

• Diğer türdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzde teknolojik ve ekonomik
olarak verimli bir şekilde depolanamaması, yenilenebilir enerji üretiminin uygun
tahminleri için olan ihtiyacı arttırmaktadır.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
Yöntemler

• Bu modellerde odak her zaman güç değişkenine yerleştirilir.

• Çünkü yenilenebilir enerji üretim tesislerinde ölçülen güçtür.

• Bu zaman periyotları boyunca güç gözlemlerini entegre ederek, gerekirse belirli süreler için enerji 
değerlerini elde etmek kolaylaşır.

• Çok sayıda karmaşık fiziksel sürecin kombinasyonuyla, bu süreçleri anlamamıza yönelik ek belirsizliklerle de 
karışık olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konusundaki bilgimizde her zaman bir 
rastlantısallık parçası olacaktır. 

• Örneğin, bir rüzgar santrali için, her türbin (türbin üreticisi tarafından sağlanan) teorik güç eğrisinin
mükemmel bir görüntüsüne sahip olsa bile, rüzgar santralinin güç eğrisinin ne olduğunu tam olarak
bilmek imkansızdır.

• Bu belirsizlik, türbinler arasındaki gölgeleme etkilerinden, türbülans etkilerinden, tozlardan ve
bıçaklar üzerindeki böceklerden kaynaklanır.

• Yenilenebilir enerji üretimi sürecinde belirsizlikler olduğu gerçeğini kabul edilerek, olasılıksal süreç olarak
değerlendirilmektedir.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
Yöntemler

• Bu olasılıksal süreç, yalnızca bir tür yenilenebilir enerji türünü ele alırsa tek değişkenli ya da açık denizde
rüzgar ve dalga enerjisi üretimi gibi çeşitli yenilenebilir enerji üretim biçimlerini birlikte ele alırsa çok
değişkenli olabilir.

• Benzer şekilde, hem zaman hem de konum boyutları genellikle ortak olarak düşünülebilir

(i) Odak noktası, yalnızca konum boyutu üzerine olabilir, örneğin bir güç akışı hesaplamasına girdi
olarak ya da

(ii) Odak noktası sadece zaman boyutu üzerine olabilir, örneğin, optimal depolama operasyonunda
belirli bir konum için yenilenebilir enerji üretimi ile ilgileniliyorsa.

• Ayrıca, tesis kapasitesinin, örneğin yenilenebilir enerji varlıklarının bakım planlaması ve hizmet dışı 
bırakılması / yeniden işletilmesi nedeniyle zaman içinde değişebileceğini hesaba katmak önemlidir.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
Yöntemler• Modele dayalı yenilenebilir enerji üretiminin tahmini, seçilmiş bir model, 

tahmini bir parametre seti ve belirli bir zaman dilimine kadar olan iligili süreçler
hakkındaki tüm veri ve bilgileri bir araya getiren bilgi seti verildiğinde, 
olasılıksal sürecin bazı özelliklerinin bir tahminidir.

• Nokta Tahmini

• t + k için t zamanında yapılan yenilenebilir enerji tahmini, tek değerli
olduğu zaman, bir nokta tahmini olarak adlandırılır. Tahmin edilen değer, 
zamanımıza kadar olan bilgi birikimimize göre gerçekleşebilecek her 
şeyin ortalamasıyla tahmin edilir.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
Yöntemler

• Olasılıksal Tahminler

• Ne olacağı konusunda tam bir resim veremeyecek olan nokta tahminlerinin eksikliği, 
operasyonel problemler söz konusu olduğunda hayati önem taşımaktadır, bu
durumda potansiyel olarak gerçekleşmesi muhtemel aralıkların maliyete olan etkileri
hesaba katılmalıdır.

• Nokta tahminlerinin aksine, olasılıksal tahminler karar vericilere potansiyel gelecekteki
sonuçlar hakkında tam bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

• t + k süresi için verilen bir olasılık tahmini, öngörülen değerlerin olasılık dağılımı
fonksiyonlarının tahmin edilmesini içerir.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
YöntemlerA. Dağılım Dilimi Tahminleri

• Dağılım dilimi tahmini, t zamanda, bir yenilenebilir enerji üretiminin t + k zamandaki 
değerinin belirli bir değerden daha az olmasına olasılık α ataması yapar.

• Dağılım dilimi tahminleri bir dizi operasyonel problemler için önemlidir.

• Örneğin, rüzgâr enerjisi üreticilerinin optimal teklif stratejilerinin tasarımında
bu tahminler kullanılır. Çünkü optimal teklifler dağılım dilimi tahminleridir ve
seviyeleri gün öncesi ve dengeleme piyasasının basit bir fonksiyonudur.

• Ayrıca, dağılım dilimi tahminleri tahmin aralıklarını tanımlar.



Yenilenebilir
Üretim İçin
Olasılıksal
YöntemlerB. Tahmin Aralıkları

• Dağılım dilimi tahminleri, gelecekteki yenilenebilir enerji üretimi hakkında, bir olasılıkla
ilişkili bir eşik seviyesi biçiminde, olasılıklı bir bilgi vermektedir.

• Birtakım operasyonel problemler için doğrudan kullanımda olsalar bile, kullanıcılara
gelecek dönem için tahmin belirsizliği seviyesi hakkında bir fikir veremezler.

• Bu amaçla, tahmin aralıkları kesinlikle en alakalı tahmin tipidir.

• Ayrıca, tahmin optimizasyonları, sağlam optimizasyon kullanarak belirsizlik altında karar
vermek için sıklıkla kullanılır.



Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• Avrupa Komisyonu, Dünya sıcaklık
seviyesinde sanayi öncesi seviyelere
göre iki santigrat derecelik bir artis
oraninin önlenmesine yardimci olmak
için sera gazı (GHG) emisyonlarını
aşağıdaki oranlarda azaltmaya
kararlıdır:
• 2020 yılına kadar 1990 seviyelerinin %20 

altında
• 2030 yılına kadar 1990 seviyelerinin %40 

altında,
• 2040 yılına kadar 1990 seviyelerinin %60 

altında,
• 2050 yılına kadar 1990 seviyelerinin %80 

altında. 



Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• Ulaştırma sektörü, sera gazı
emisyonlarının önemli
katkılarından biridir; nitekim 1990 
yılında toplam sera gazı
emisyonlarının yaklaşık % 15’i 
ulaştırma sektörüne atfedilmiş ve
bu pay 2015 yılında % 23'e 
yükselmiştir. 

• Bu nedenle, yukarıda belirtilen
azaltma hedeflerine ulaşırken, 
ulaştırma sektörünü yeniden
düşünmenin önemli bir
potansiyeli vardır. 



Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• 2013 yılında AB, elektrik, doğal gaz, 
biyoyakıt vb. gibi alternatiflerin bir karışımı ile
ulaşım için konvansiyonel enerji kaynaklarının
yenilenmesi için teknolojinin tarafsız bir
stratejisi olan Avrupa Alternatif Yakıtlar
Stratejisini başlatmıştır. 

• Günümüzde binek otomobiller için 
elektrifikasyon teknolojisi zaten oldukça 
gelişmiştir. 

• Aynı şey şehir otobüsleri için ve muhtemelen kısa bir süre sonra hafif taşıma
araçları ve kamyonetler için de söylenebilir. 

• Ancak, ağır vasıta kamyonlarının ve şehirlerarası otobüs taşımacılığının, tekne
ve uçak taşımacılığının elektrifikasyonunun kısa mesafeli operasyonlarla sınırlı
kalması beklenmektedir.



Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• Sera gazı emisyonlarına ikinci önemli katkı, binalardır.

• Ticari, kamu ve konut binalarından oluşan bina sektörü, Avrupa'da sera gazı emisyonlarının
yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

• Ancak, hava, özellikle ısınma için enerji tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu için, 
bazı ülkelerde, bina sektörünün sera gazı emisyonlarının payı % 40'a kadar çıkmaktadır.

• AB’de bina sektörünün emisyonlarının yaklaşık 
% 60'ını konut olmaya elverişli meskenler oluşturmaktadır.

• Bu nedenle konut sektörünün Avrupa’da sera gazı
emisyonlarını azaltmak için ulaşım sektörüne benzer
potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.

• Sıcak su ısıtıcıları ve bina ısıtma sistemleri elektrifikasyon
için mükemmel adaylardır. 

• Petrol veya propan kullanan ısıtma sistemlerinin her ikisi
de doğal gazdan daha yüksek maliyetlere ve karbon
emisyonlarına sahiptir.



Ulaştırma ve Isıtma Sektörlerinin Elektrifikasyonu

• Hem ulaşımda hem de binalarda, elektrifikasyon sera 
gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. 

• Bununla birlikte, elektrifikasyon, fosil yakıtların 
rolünün azaltıldığı anlamına gelmez. 

• Bu rol, elektriğin gelecekte nasıl üretileceğine
bağlıdır.

• Özellikle, doğal gaz önemli bir fosil enerji kaynağı
olarak kalabilir.

• Gelecekteki enerji sistemlerinde gazın ulaşım ve
ısınmada elektrifikasyon ile potansiyel rolü de, gaz
piyasasının arz tarafındaki gelişmelere bağlıdır. 

• Avrupa'nın hala, gaz talebini daha da artırabilecek,  
büyük gaz hacimlerinin depolanmasının yanısıra 
taşınması ve dağıtımı için geliştirilmiş bir gaz altyapısı
bulunmaktadır. 



Enerji Dengesi

• Enerji dengesi, ortak bir muhasebe birimindeki tüm enerji biçimlerini ifade eder.

• Denge; arz, enerji dönüşüm süreçleri girdileri ve çıktıları, ve nihai kullanımın farklı sektörleri tarafından gerçekleştirilen enerji
tüketimi arasındaki ilişkileri göstermektedir.

• Dengenin temel fikri, termodinamiğin birinci yasası olan ‘bir kütle ya da enerji yaratılamaz ya da yok edilemez’ olmasıdır.

• Ancak enerji kullanım sırasında ayrışır ve kullanımı fiziksel performans için aynı potansiyele sahip değildir.

• Bu nedenle, enerji kullanımının girdi ve çıktıları arasında ayrım yapmak önemlidir.

• Giriş tarafı, sayaç okumalarının yardımıyla kolayca ölçülebilir.

• Ancak çıkış tarafında ısı veya gürültü gibi öngörülmesi zor olan etmenler olabilir.

• Bu nedenle enerji kaynaklarında ve tüketim yerlerinde bir ayrım gereklidir. 



Enerji Dengesi
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• Enerji ekonomisi, enerji kaynaklarını ve enerji ürünlerini inceler ve şunarı kapsar: 

• şirketleri, bireyleri, hükümetleri enerji kaynaklarını tedarik etmeye, bu kaynakları başka yararlı enerji formlarına
dönüştürmeye, bunları kullanıcılara ulaştırmaya, kullanmaya ve kalanları bertaraf etmeye iten güçleri; 

• bu faaliyetlerle ilgili piyasa yapıları ve düzenleyici yapıları; 

• ekonomik dağılım etkileri ve çevresel sonuçları; 

• ekonomik verimliliğe sahip ürünler ve kaynakların kullanımını ve ekonomik verimlilikten uzaklaşan kaynak ve
faktörleri.

• Ağaıdaki prensipleri tanır: 

1) enerji ne yaratılır ne de yok edilir, ancak formlar arasında dönüştürülebilir;

2) enerji fiziksel ortamdan gelir ve sonuçta oraya geri döner.

• Dolayısıyla, enerji ekonomisi, genellikle karmaşık dönüşüm süreçlerinden enerji hizmetleri sağlayan formlara kadar, 
doğal kaynaklardan elde edilen formları kullanan insan faaliyetlerinin incelenmesidir.
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• İnsanlar arzu ettikleri hizmetleri sağlamak için düzenli olarak enerji dönüşüm süreçlerinin karmaşık dizilerini
kullanmaktalar.

• Örneğin: Ham petrol, kimyasal enerjiyi içeren benzin, motorin, jet yakıtı, ağır damıtma ürünleri gibi rafine
edilmiş ürünlere ayrılır.

• Enerji talebi, arzu edilen hizmetleri elde etmek üzere enerji kullanma isteklerinden kaynaklanmaktadır. 

• Enerji talebi öncelikle arzu edilen hizmetlere, enerji dönüşüm teknolojilerinin kullanılabilirliğine ve özelliklerine
ve dönüşüm için kullanılan enerji ve teknolojilerin maliyetine bağlıdır.

• Örneğin, elektrik tüketiciler tarafından sadece elektrik kullanan işlevler için satın alınır.

• Enerji dönüşüm ekipmanlarının verimliliği de enerji talebini belirler.

• Genel olarak, artan enerji fiyatları, enerji hizmetlerinin kullanımını azaltarak ve daha yüksek dönüşüm
verimliliği ekipmanı seçimini motive ederek talebi azaltmaktadır.
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• Enerji ürünleri ekonomik ikame edicilerdir.

• Örneğin, evler elektrik, doğal gaz, petrol veya odun kullanılarak ısıtılabilir, çünkü her biri termal enerjiye dönüştürülebilir.

• Enerjinin bu ikame edilebilirliği, mevcut enerji dönüşüm teknolojileri tarafından mümkün kılınmakta ve sınırlandırılmaktadır.

• Ekonomide, temel ürün, fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun, talebin olumlu kaldığı üründür. 

• Enerji, çoğu zaman temel bir ürün olarak tanımlanır çünkü insan aktivitesi, enerjinin kullanılmadığı durumlarda imkansız olabilir: 
yaşam, kimyasal enerjiyi besleyen yiyecekler gerektirir.

• Her ne kadar enerji insanlar için gerekli olsa da, enerji ürünleri temel ürünlerdir.

• Tüketici, enerjisini bir başkasına dönüştürebildiği için, belirli enerji ürünleri şart değildir.

• Satın alınan enerjinin yeterince yüksek fiyatları için, tüketiciler tarafından satın alınan enerjiye olan talep sıfırlanabilecektir.

• Tüketicilerin alternatif teknolojilerin dönüşüm verimliliğini ne ölçüde anladıkları ve bu anlayış üzerinde harekete 
geçtiği ve dönüşüm ekipmanlarının üreticilerinin tüketici tercihlerine ne ölçüde yanıt verdiği hakkında tartışmalar 
sürmektedir. 
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• Enerji kaynakları tükenen veya yenilenebilir ve depolanabilir veya depolanamaz.

• Yenilenebilir kaynaklar, bir zaman ölçeğinde kendini yenilemektedir ve ekonomik kararlar almak için önemlidir.

• Çoğu enerji ürünleri depolanabilir (rafine edilmiş petrol ürünleri, işlenmiş doğal gaz, kömür, piller), ancak elektrik, 
elektrik olarak depolanamaz.

• Tükenen kaynaklar, yenilenme hızları çok yavaş olduğu için bir defaya ve sadece bir defaya mahsus olarak kullanıma
sunulması uygun görülen kaynaklardır. 

• Ham petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum bu kategoriye girmektedir.

• İnsan enerjisi kullanımı baskın bir şekilde, özellikle fosil yakıtlar olmak üzere, tükenen kaynaklardır. 

• Ancak, tükenen kaynak kullanımı sonsuza kadar egemen olamazlar. 

• Bu nedenle gelecekte, özellikle fosil yakıtlardan olmak üzere, tükenebilir kaynaklardan uzaklaşmak
kaçınılmazdır.

• Piyasa güçleri yenilenebilir kaynaklara geçişi yönlendirebilir.
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• Enerji dönüşümü asla tam verimli değildir ve bazı girdi enerjisi çevre içerisinde kaybolur.

• Teknolojik ilerleme çok önemli olabilir. Doğal gaz veya kömürden elektriğe dönüşüm verimliliğini artıran ve
daha düşük işletme ve sermaye maliyetlerine sahip olması beklenen yeni teknolojiler mevcut hale gelmektedir. 

• Bu tür teknolojik ilerlemelerin, bu enerji ürünlerinin fiyatlarını zaman içinde birbirine yakınlaştırması
beklenebilir.

• Bu teknolojik değişimlere ek olarak, dünya genelinde elektrik üretim ve dağıtım endüstrisinin ekonomik
yapısında önemli değişiklikler bulunmaktadır.

• Birçok ülkede devlete ait sanayi elektrik üretmekte, iletmekte ve dağıtmaktadır.

• Diğerlerinde, özel elektrik tedarikçileri özel ekonomik düzenlemeye tabidir.
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Enerji Ekonomisinin Prensipleri

• Birçok önemli çevresel zarar; üretim, dönüşüm ve enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır.

• Enerji kullanımından kaynaklanan çevresel zararlar, başta karbon dioksit olmak üzere sera gazlarından
kaynaklanan iklim değişikliğini içerir. 

• Üç birincil fosil yakıtın - kömür, petrol ve doğal gaz - her biri karbon içerir.

• Karbon dioksit atmosferde birikmekte ve küresel ısınma, okyanus seviyelerinde yükselmeler, tropik fırtınaların
yoğunluğu ve biyoçeşitlilik kayıpları dahil olmak üzere dünyadaki iklim üzerinde önemli zararlı etkilere neden
olması beklenmektedir.

• Bu çevresel zararların maliyetleri genellikle enerji ürünleri ve kaynakları için fiyatlara dahil edilmez; bu ihmal, 
enerjinin aşırı kullanılmasına yol açmakta ve politik müdahaleleri motive etmektedir.

• Bu konudaki endişe, enerji ekonomisi, çevre ekonomisi ve ekolojik ekonomi için ortaktır. Enerji ekonomisi ve 
çevre ekonomisi etkilerin parasal değerlemesi tayin edilmeye çalışılmakta ve ekolojik ekonomi, çevresel 
etkilere parasal bir değer getirilebileceği fikrini reddetmektedir.
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Enerji Finansı Prensipleri
• Enerji finansı, yasal ve risk yönetimi uzmanlığı ile endüstri, düzenleyici

ve piyasa bilgisinin bir kombinasyonunu ve finansal temellerin sağlam
bir şekilde kavranmasını gerektiren bir uzmanlık alanıdır. 

• Küresel gündemde giderek artan bir şekilde enerji üretimine olan
talep, özellikle yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yapılan
yatırımlar son yıllarda büyük ölçüde artmıştır.

• Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, toplam küresel enerji
yatırımları 2016 yılında dünya GSYİH'sının % 2.2'sine karşılık gelen 1,7 
milyon $ 'a ulaşmıştır (IEA 2017). 

• Elektrik sektörü en önemli payı (718 milyon dolar) alırken, toplam
petrol ve doğalgaz yatırımları 649 milyon $ 'a ulaşmıştır.

• Diğer yandan, küresel bazda enerji verimliliği yatırımları bir önceki yıla
göre % 5 artışla 232 milyon dolara ulaşmıştır. 

• Son on yılda artan yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine yönelik
yatırımlar da 297 milyon dolar ile hatırı sayılır bir paya sahiptir.

• Kuşkusuz bu yatırımların çoğu proje finansmanı ile gerçekleştirilmiştir.
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Enerji Finansı Prensipleri
• Enerji projeleri genellikle büyük olduğu ve yüksek getiri sağladığı için

hem ulusal hem de uluslararası finans sektörleri için çok önemlidir. 

• Proje finansmanı ve diğer finansman türleri arasındaki en önemli fark, 
yatırımcıların proje varlıklarını nakit akışından ziyade teminat olarak
görmeleridir.

• Riskin değerlendirilmesi ve fiyatlandırılması, proje finansmanının temel 
bir bileşenidir ve özellikle enerji yatırım projeleri bazı teknik, ekonomik 
ve jeopolitik risklere tabidir. 

• Bu nedenle, enerji yatırımlarının finansmanı konusundaki 
araştırmaların çoğu bu değişkenlere odaklanmaktadır.

• Şirketlerin yatırım ve finansman faaliyetlerine ek olarak, finansal 
yönetim de varlıklarının etkin kullanımı ile ilgilenmektedir.

• Enerji şirketleri nakit yönetiminden envanter yönetimine kadar mevcut 
varlıklarının yönetimiyle ilgilenirken, sermaye bütçelemesi alanı da 
finansal yönetim için önemlidir.

• Enerji şirketlerinin sermaye yapısı kararı, borç ve öz kaynak 
maliyetlerinin hesaplanması ve finansman türünün seçimi de finansal 
yönetimin sorumluluğundadır.
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• Uluslararası enerji piyasalarının yeni yapısını teknolojik, çevresel, ekonomik
ve jeostratejik faktörler belirler. 

• Özellikle 2000 yılından bu yana, enerji piyasaları finansal yatırımcıların artan
faaliyetlerinden dolayı büyük ölçüde gelişmiştir. 

• Böylece, enerji yatırımları ile finans sektörü arasındaki engelleri ortadan
kaldırarak, toplumdaki her sektör, enerji ile ilgili projelere yatırım
yapmaktadır. 

• Ayrıca, finansal yenilikler ve türev finansal araçlar, enerji yatırımcılarına yeni
kaynaklar yaratmış ve enerji piyasasını eskisinden daha rekabetçi hale 
getirmiştir. 

• Enerji piyasaları finansal piyasalara entegre edildiğinden, finans
araştırmacıları enerji sektörünü daha derinlemesine incelemeye devam
etmişlerdir. 

• Finansal piyasaların en önemli görevi, bu karmaşık yapının risklerini
değerlendirmek ve parasal açıdan fiyatını değerlendirmektir. 

• Sonuç olarak, proje finansmanı, finansal kaynakların yönetimi ve enerji
şirketlerinin yatırımları, güvenlik ve stok piyasaları dahil tüm finansal
faaliyetler enerji ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
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