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Kurak Dönemlerde Elektrik Üretim Kaynakları Arasındaki 
İkame ve Bu İkamenin İthalat Üzerindeki Etkileri 

Evrim İmer-Ertunga           İbrahim Ünalmış  
 

Yağış miktarının az olduğu dönemlerde hidroelektrik üretiminde düşüş beklenir. Bu 

dönemlerde elektrik talebinin karşılanması için alternatif enerji kaynaklarına 

başvurulması gerekmektedir. Bu kaynakların bazılarının ithal ediliyor olması ise kaynaklar arası 

ikameyi, ikamenin büyüklüğünü ve zamanlamasını iktisadi açıdan daha önemli hale getirmektedir. 

Bu çalışmada kurak geçen dönemlerde elektrik üretim kaynakları arasındaki ikamenin yapısı 

analiz edilmekte ve bunun dış ticaret dengesi üzerindeki olası sonuçları tartışılmaktadır. Sonuçlar 

düşük yağış miktarının, beklendiği gibi, hidroelektrik üretiminde azalmaya yol açtığını 

göstermektedir. Hidroelektrik üretimdeki bu azalma kısa vadede doğal gaz tarafından ikame 

edilse de orta vadede her iki kaynağı da kömür ikame etmektedir. Doğal gazın tamamına yakını 

ithal edildiğinden, çalışmanın sonuçları kuraklığın Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki enerji 

kaynaklı olumsuz etkisinin büyük ölçüde geçici olduğuna işaret etmektedir.  

The periods with a low level of rainfall is expected to be associated with a 

decline in hydroelectricity production. In these periods, the electricity needs have 

to be met with alternative energy sources. If some of these energy sources are imported, the 

degree and the timing of the substitution between alternative sources become economically 

important parameters. This study analyses the substitution between alternative sources of 

electricity production in times of drought and discusses its possible effect on Turkey’s trade 

balance. Empirical findings show that, as expected, a significant decline in the level of rainfall 

leads to a reduction in hydroelectricity production. In the short run, the hydroelectricity production 

is substituted with the electricity production in natural gas power plants. However, coal substitutes 

both of these resources in the medium to long run. Since natural gas is imported from abroad, we 

argue that the effect of drought on Turkey’s trade balance due to energy imports would be 

temporary. 
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1. Giriş 

Kuraklık belirli bir dönemdeki yağışın ortalama yağış miktarından olağanüstü düşük olduğu geçici 

bir durum olarak tanımlanmaktadır (Hisdal ve Tallaksen, 2000). Kuraklığın azalan tarımsal üretimden 

dolayı ekonomik aktiviteyi, artan gıda fiyatlarından dolayı da fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkilemesi 

mümkündür. Bunlara ek olarak gıda talebini karşılamak amacıyla gıda ürünleri ithalatının artırılması, 

hidroelektrik üretiminin azalmasından dolayı da elektrik üretimi için alternatif enerji kaynakları 

ithalatının artması ile birlikte dış ticaret dengesinde bozulma beklenebilir.  

Grafik 1’de gösterilen ve yağış miktarının göreli ölçüsü olan Standart Yağış Endeksi’ne (SYE) göre 

2000 yılı başından bu yana Türkiye’de 3 belirgin kuraklık dönemi yaşanmıştır.1 Buna göre 2001-2002 

ve 2008-2009 yıllarında benzer şiddette kuraklık yaşanmıştır. Fakat endeksin 2014 yılının ilk 

çeyreğinde ulaştığı değer yaşanan kuraklığın diğer dönemlerden daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 

 

Grafik 1. Standart Yağış Endeksi (SYE) 

 

						
Kaynak:	Meteoroloji	Genel	Müdürlüğü	

 

Bu çalışmada, Türkiye’de kuraklık yaşanan yıllarda alternatif elektrik üretim kaynaklarının 

kullanımının nasıl değiştiği incelenmektedir. Ayrıca kuraklık dolayısıyla yerli ve yenilenebilir bir enerji 

kaynağı olan hidroelektrik üretiminin azalması durumunda onu ikame eden enerji kaynaklarının dış 

ticaret dengesi üzerinde yaratacağı olası etkiler tartışılmaktadır. Türkiye’nin elektrik üretimindeki yerli 

kaynaklar sırasıyla %24,2’lik oran ile hidroelektrik ve %15,1’lik oran ile de linyit kömürüdür (T.C. 

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, 2012). Buna karşın, elektrik üretiminin %55,3’ü ithal kaynaklara 

dayanmakta ve bunun %43,2’sini doğal gaz, %12,1’ini ise ithal kömür oluşturmaktadır. Bir başka 

                                                 
1	SYE	 Meteoroloji	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	 hesaplanmış	 ve	 tarafımıza	 iletilmiştir.	 SYE	 değerlerinin	 sınıflandırması	 Ek	 I’de	
sunulmuştur.	
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deyişle hidroelektrik üretimindeki azalmayı ikame edecek üç kaynaktan ikisi ithal edilmektedir. 

Dolayısıyla kuraklıktan dolayı artacak enerji ithalatı talebinin hem döviz talebi hem de cari işlemler 

dengesi üzerinde yaratacağı etki Merkez Bankası politikaları açısından önem taşımaktadır. Buna ek 

olarak, kuraklığın etkilerinin ne zaman ortaya çıkıp, ne zaman ortadan kalktığı sorularının cevapları da 

politika yapıcılar için yol gösterici olabilecektir. 

Aşağıda ilk önce bu çalışmada kullanılan veri ve model açıklandıktan sonra etki-tepki analizi 

sonuçları ortaya konacaktır. Daha sonra bu sonuçlar ışığında kuraklığın dış ticaret dengesi üzerindeki 

olası etkileri tartışılacaktır. 

 

2. Veri ve Model 

Çalışmada Ocak 2003-Mart 2014 dönemini kapsayan aylık veri kullanılmıştır. Veri setinde yer alan 

kapasite kullanım oranları Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’den sağlanan kurulu kapasite ve üretim verileri 

kullanılarak hesaplanmıştır. Kuraklık için ölçü olan SYE ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 

hesaplanmaktadır. 

Kapasite kullanımı üzerindeki talep etkisini ortadan kaldırmak için verilerin GSYİH’ye göre 

tahminleri yapılmış; bu tahminlerin hata terimleri ve aylık mevsimsellik kukla değişkenleri kullanılarak 

aşağıdaki VAR modeli oluşturulmuştur.2 
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Modelde )(kAij , i,j=1,2 katsayı matrisini, 		 	  değişkenler vektörünü,  mevsimsellik için 

eklenen kukla değişkenler vektörünü ve  , 		 , 	  hata terimleri vektörünü göstermektedir. 

Modelde tZ  vektörü SYE’yi, tX vektörü hidroelektrik, doğal gaz ve kömür kapasite kullanımı 

değişkenlerini içermektedir. 

Model Cushman ve Zha (1997) tarafından uygulanan blok dışsallık varsayımına, 0)(12 kA , göre 

oluşturulmuştur. Bu varsayım ile 1tZ ’nin geçmiş değerlerinin 1tX tarafından etkilenmediği 

varsayılmaktadır. Buna göre, elektrik üretim kaynaklarının kullanımı kuraklığı etkilemeyen bir faktör 

olarak modellenmiştir3.  

                                                 
2	Bu	yöntemin	tercih	edilmesinin	sebebi	elektrik	üretim	kaynakları	ve	GSYİH	arasında	eş	zamanlı	ilişki	varsayımıdır.	Bu	yüzden,	eş	
zamanlı	ilişki	yapısı	bulunmayan	VAR	modeline	GSYİH	eklenmemiş,	GSYİH’nin	etkisi	model	dışında	arındırılmıştır.		
3	Uzun	vadede	karbon	yakıtları	kullanımının	iklim	değişikliklerine	sebep	olduğu,	dolayısıyla	bazı	bölgelerde	kuraklığı	artırabileceği	
konusunda	 görüşler	mevcuttur.	 Fakat	modelin	 kısa	 vadeli	 olması	 kuraklığın	 tamamen	dışsal	 bir	 değişken	olarak	modellenmesine	
olanak	vermektedir.	



 
 

Sayı: 2014-15 / 17 Ekim 2014 

 
Ekonomi Notları                   4 
 

Gecikme değeri için Akaike kriteri 4, Schwarz ve Hannan-Quin kriterleri 2 değerlerini önermektedir. 

Gecikme değeri olarak hata terimleri arasındaki otokorelasyonu ortadan kaldıran k=3 değeri tercih 

edilmiştir. Etki-tepki analizinde kullanılan güven aralıkları bootstrap yöntemi ile hesaplanmıştır. 
 

3. Ampirik Bulgular 

Etki-tepki tahminleri Grafik 2’de gösterilmektedir. Beklendiği üzere yağış miktarındaki düşüş 

hidroelektrik üretimini düşürmektedir4. Bu düşüş ilk aylarda doğal gaz çevrim santrallerindeki üretim 

artışı ile telafi edilmektedir. Bununla birlikte, kömür kullanımı ilk iki ay istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde artmamakta, ancak üçüncü aydan itibaren artış göstermektedir. Kömürlü santrallerin üretimi 

hızlı bir şekilde artıramamasının sebebinin, kömür tedarik zincirinin daha yavaş çalışması olduğu 

düşünülmektedir. Üçüncü aydan itibaren kömür santrallerinin kullanımındaki artış ile beraber doğal 

gaz kullanımı azalmakta ve altıncı aydan sonra anlamlılığını yitirmektedir. Doğal gaz kullanımının 

artışının kısa süreli olmasında maliyet unsurunun önemli olduğu düşünülmektedir. Nitekim doğal gaz 

elektrik üretimindeki en pahalı enerji kaynağıdır.  

 

Grafik 2. Elektrik Üretim Kaynaklarına İlişkin Kapasite Kullanımının Yağış 
Miktarındaki Azalma Karşısında Tepkisi 

 
 

	

                                                 
4	Enerji	 sektöründe	 kapasite	 artırımı	 büyük	 yatırımlar	 ve	 zaman	 gerektirdiğinden	 kısa	 vadede	 toplam	 kapasitenin	 sabit	 kaldığı	
varsayılmıştır.	 Bu	 bağlamda	 kapasite	 kullanımının	 düşmesi	 üretimin	 azalması	 olarak	 yorumlanmıştır.	 Veri	 setimize	 göre	 kömür,	
doğal	 gaz	 ve	 hidroelektrik	 santrallerinin	 aylık	 ortalama	 çalışma	 saati	 sırasıyla	 405,	 462	 ve	 241’dir.	 Buna	 göre	 hidroelektrik	
santrallerinin	ayda	12	saat	daha	az	çalışması	kapasite	kullanımında	yaklaşık	%5	azalmaya	işaret	etmektedir.	
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Yukarıda özetlenen sonuçlardan görüldüğü üzere kuraklık elektrik üretimindeki doğal gaz 

kullanımını kısa süreliğine artırmaktadır. Orta vadede kömür santralleri her iki enerji kaynağını da 

ikame etmektedir. 

4. Tahminlerin Dış Ticaret Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Tartışma 

Etki-tepki tahminlerinin sonuçlarına göre kuraklık söz konusu elektrik üretim kaynaklarının ithalatını 

miktar olarak artırmaktadır. Bir başka deyişle, kuraklık yaşanan yıllarda hem doğal gaz hem de kömür 

ithalatında artış beklenebilir. Bununla birlikte söz konusu ikamenin yaratacağı döviz talebinin miktarı 

bu girdilerin ithalat fiyatlarına da bağlı olacaktır. Örneğin kuraklık yaşanan yılda kömür ithalatında artış 

olmasına rağmen ithal kömür fiyatlarında yaşanacak bir düşüş ülkenin toplam kömür ithalatı 

faturasındaki artışı sınırlayabilir; hatta faturayı düşürebilir.  

Doğal gazda ise durum farklılık göstermektedir. Doğal gaz ithalat fiyatları genellikle orta veya uzun 

vadeli sözleşmelerle belirlenmekte ve sözleşme yenilenen yıllar haricinde doğal gaz fiyatlarında 

önemli hareketler gözlenmemektedir. Diğer yandan artan doğal gaz talebi zaman zaman LDG (Likit 

Doğal Gaz) ithalatı ile de karşılanabilmektedir. LDG’nin birim fiyatı, boru hatları ile sağlanan doğal gaz 

fiyatından daha pahalıdır. Kuraklık dönemlerinde LDG’ye talebin artması doğal gaz faturasının 

beklenenden daha hızlı artmasına neden olabilir.  

Türkiye hidroelektrik dışındaki enerji kaynakları açısından önemli ölçüde dışa bağımlı bir ülkedir. 

Bu bağlamda kuraklığın döviz talebi üzerinde etki yaratması kaçınılmazdır. Dolayısıyla Merkez 

Bankası açısından kuraklığın fiyatlar üzerinde yaratacağı etkiler yanında enerji ithalatı ve döviz talebini 

nasıl etkileyeceği konuları da önem taşımaktadır. Yukarıda açıklanan sonuçlar doğrultusunda ve doğal 

gaz fiyatlarının sözleşme yenileme yılları dışında sabit kaldığı varsayımı altında, kuraklığın doğal gaz 

faturasını geçici de olsa artıracağı söylenebilir. Bununla birlikte kömür ithalatının yaratacağı etki 

uluslararası piyasalardaki kömür fiyatlarına da bağlıdır. Dolayısıyla kömür ithalatının dış ticaret 

üzerindeki etkisini tahmin edebilmek için kömür fiyatları yakından takip edilmelidir. Diğer yandan 

özellikle doğal gaz talebinin kısa süreliğine artırması, kuraklığın cari işlemler üzerindeki etkisinin kısa 

süreli olması, artan kömür talebinin kısmen yerli üretim tarafından da karşılanması ile kömür ithalatının 

cari işlemler üzerindeki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. 

5. Sonuç 

Kuraklığın Türkiye’de elektrik üretim kaynaklarının kullanımının ve bunun dış ticaret dengesi 

üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bu çalışmada sonuç olarak şunlar söylenebilir: Yağış miktarındaki 

belirgin azalma hidroelektrik üretiminde azalmaya yol açmaktadır. Bu düşüş ilk önce doğal gaz çevrim 

santrallerindeki üretim artışı ile karşılanmakta sonraları doğal gaz çevrim santrallerindeki üretim yerini 
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daha az maliyetli kömüre bırakmaktadır. Doğal gaz tüketimindeki artışın, ithalat fiyatları sabit kaldığı 

varsayımı altında, Türkiye’nin ithalat faturasını artıracağı söylenebilir. Ancak model sonuçlarına göre 

bu artışın geçici olması beklenmektedir. Bununla birlikte kömür fiyatları için benzer bir varsayım 

yapmak mümkün olmadığından kömür ithalatı artışının, ithalat üzerindeki etkisini tam olarak tahmin 

edebilmek mümkün değildir. 
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Ek Tablo 1: SYE Değerleri ve Kuraklık Kategorisi 

SYE Değerleri Kuraklık Kategorisi 

0 ile -0.99 Hafif Kurak 

-1.00 ile -1.49 Orta Kurak 

-1.50 ile -1.99 Şiddetli Kurak 

 -2.00 Olağanüstü Kurak 
Kaynak:	McKee,	Doesken	and	Kleist	(1993)
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