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1.- ENERJİ!FİYATLARININ!YEK!YAYILIMI!ÜZERİNDEKİ!ETKİSİ!(GÖREV!1A!–!ETKİNLİK!14).!
Öncelikle! şunu! belirtmek! gerekir! ki! dünya! üzerinde! YE! çıktısı! için! belirlenen! fiyatlar! YEK!
teknolojisin!masraflarının!bir!fonksiyonu!olup!rekabet!halindeki!enerji!kaynaklarının!ücretlerine!
pek!de!bağımlı!değildir.!Bu!durum!devlet!politikasının!her!hangi!bir!enerji!sistemine!eklenecek!
belirli! YE! kapasitesinin! miktarına! karar! verdiği! ve! bu! kapasiteyi! gerçekleştirmek! için! uygun!
fiyatların!geliştiricilere!ödenmesi!gerektiği! içindir!–!gelişim!masraflarını!karşılayan!ücretler!artı!
yatırım!için!kabul!edilebilir!bir!dönüş.!Bu!sebeple,!ücretler!YE!teknolojisinden!çok!alternatif!enerji!
kaynaklarıyla!ilgilidir.!Tarihsel!olarak,!diğer!ücretlendirme!düzlemleri!kullanıldığında!(alternatif!
üretimin!kaçınılan!masrafı! gibi),! YE! teknolojileri! rekabet!edemediği! için! çok!küçük!YE!gelişimi!
yaşanmıştır!ya!da!hiç!yaşanmamıştır.!!

Fakat! hatırlanması! gerekir! ki! hükümet! politikasını! belirleyenlerin! diğer! enerji! kaynaklarının!
yükselen!ve!düşen!fiyatlarından!bir!noktaya!kadar!etkilenmeleri!çok!muhtemeldir.!Yükselen!yağ!
ve! gaz! fiyatları! ile,! sadece! göreceli! ekonomik! viyabilite! için! değil! aynı! zamanda! yeşil! enerji!
kaynakları! için!kamu!desteği! sebebiyle,!muhtemelen!YE!gelişimini!artırmak! için!daha! fazla!bir!
yönelim!yaşanmıştır.!Düşen!yakıt!fiyatları!ile!ise,!aynı!politikaları!belirleyenler!daha!pahalı!olan!
YE!teknolojileri! ile!daha!az!masraflı!olan!konvansiyonel!yakıtları!kullanan!kaynaklar!arasındaki!
fiyat! farkına! önem! verip! –vergi! ödeyenlerin! veya! tüketicilerin! cüzdanlarına! olan! etkisined!
sonuçlarla!birlikte!YE!gelişimini!teşvik!etmeyi!durdurabilirler.!Fakat!devletin!yakıt!fiyatlarına!nasıl!
karşılık!vereceğini!söylemek!zordur!ve!bu!durum!en!temelde!politik!sebeplere!dayanmaktadır.!
Hasılı,!YE!fiyatları!için!birincil!belirleyici!YE!masraflarıdır.!!

Bu! sebeple! diğer! enerji! ücretleri! ile! ilgili! tartışma! sonradan! gelmektedir,! YE! ücretlerine! olan!
muhtemel! etkilerinden! ziyade! YE! teknolojilerinin! ekonomilerine! olan! etkileri! etrafında!
dönmektedir.!!

1.1- ELEKTRİK!FİYATLARI!!

Türkiye’de,! elektrik! piyasasındaki! satışların! %80d85'i! iki! taraflı! antlaşmalar! aracılığıyla! yapılır.!
Elektrik! piyasasında! verimli! şekilde! ticareti! yapılan! o! halde,! ertesi! gün! satışları,! derhaldteslim!
satışları!ve!dengeleme!"satışları"nı!kapsayan,!"artık"!kapasite!enerjisidir.!YE!geliştiricileri!teorik!
olarak!bu!piyasada!ticaret!yapabilirler.!Fiyatlarda!görülen!yüksek!dalgalanma!verili!herhangi!bir!
anda!bu!aralığın!dışına!çıkacak!şekilde!aşırı!yüksek!veya!aşırı!alçak!fiyatlara!neden!olmuşsa!da;!
yıllık!ortalama!fiyat!2009'dan!bu!yana!kWh!başına!0.04d0.06!Amerikan!doları!civarında!seyretti.!
YE!geliştiricileri,! iki! taraflı!antlaşmalarla!veya!yasalaştırılmış!garantili! tarifelerle!ve!daha!düşük!
risklerde,!ortalama!haliyle!çok!daha! iyi! fiyatlar!elde!edebilirler.!Ayrıca!güneş!ve!rüzgar!gibi!YE!
teknolojileri! sevk! edilmesi! anlamında! kolaylık! sağlamaz,! bu! da! piyasaya! diğer! tip! üretim!
santralleri! kadar! verimli! katılımları! açısından! bir! dezavantaj! oluşturmaktadır.! Bu! sebeplerle,!
toptan!elektrik!ücretleri!ve!YE!yayılımı!üzerine!etkisi!arasında!herhangi!bir!ilişki!kurmak!zordur.!

1.2- YAKIT!FİYATLARI!!

Daha!önceki!incelemelerde!(1A4!ve!1A9!aktiviteleri!altında)!YE!kaynaklarından!elde!edilen!her!
marjinal!kWh!üretiminin!doğalgazla!yanan!üretimde!karşılık!gelen!düşüş!tarafından!dengelendiği!
kesinleştirilmişti! dçünkü!bu! santraller! genellikle! talepteki! artış! ve!azalışı! takip!eden! "salıncak"!
üretimi!görevi!görürler.!Böylece!doğalgaz!fiyatları,!YE!üretiminin!ekonomik!varlık!kapasitesine!
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büyük!etkide!bulunur.!Bir!yılda!sadece!%!5'lik!azalış!seyreden!doğalgaz!fiyatlarının!10!yıl!zarfında!
hidroelektrik! güç! hariç! tüm! YE! projelerini! ekonomik! olmayan! bir! pozisyona! getireceği!
görülmüştür!

Çeşitli!uzun!vadeli!tahminler!araştırması1,!2000'de!ve!erken!2020'lere!doğru;!Avrupa!doğalgaz!
fiyatını,!Aktivite!1A9'da!varsayıldığı!gibi!%5!yıllık!düşüşle!tutarlı!olacak!şekilde,!MMBTU!başına!6!
Amerikan! doları! altına! yerleştirir.! Sonuç! olarak! Türkiye'deki! çoğu! YE! projesi! bugünün! YE!
maliyetleriyle! desteklenmiş! sayılır.! Ancak! YE! maliyetleri,! özellikle! de! güneş! için,! düşüş!
göstermektedir! ve! dolayısıyla! doğalgaz! fiyatlarındaki! muhtemel! düşüş! YE! maliyetlerinde! bir!
azalışla!eşleşebilir!dve!YE!projeleri!daha!düşük!yakıt!maliyetlerine!rağmen!ekonomik!olarak!halen!
makul!bulunabilir.!

Uzun!vadede,!hem!doğalgaz!hem!de!kömür!için!korunan!düşük!yakıt!fiyatları!daha!çok!doğal!gaz!
ve!kömürle!yanan!üretim!santralleri! kurma! tercihine! sebep!olabilir.!Ancak!mevcut!boru!hattı!
sınırlamaları! ve! Türkiye'nin! yakıt! üreticileriyle! aldyaddadöde! düzenlemeleriyle! beraber,! yakıt!
fiyatlarındaki!herhangi!bir!düşüş!görece!uzun!bir!dönemde!oluşacak!gibi!gözükmektedir!dve!eğer!
gerçekleşirse! 2020'ye! doğru! uzayacaktır.! Bu,! önceden! planlanandan! daha! fazla! termal!
kapasitenin!eklenmesine!yönelik!herhangi!kararın!gecikmesine!meyleder.!Böylece,!10!yıllık!bir!
tahmin!aralığında,!daha!düşük! fiyatlı! termal! kaynaklardan!muhtemel! ikame!etkisi,! bir! ihtimal!
olarak!bulunsa!da,!minimal!düzeydedir.!

1.3- NİHAİ!KULLANIM!ÜZERİNDEKİ!ETKİ!

Elektrik! tüketicileri! YE! gelişimine! yılda! 370! milyon! USD'lik! teşvikte! bulunmaktadır.! Bu!
hesaplamanın,!yaklaşık!olarak,!gerçekte!ödenen!garantili!tarifeye!dayalı!olduğu,!taban!tarife!ve!
teşvik!eklemesinden!sonraki!en!yüksek!değer!arasındaki!orta!noktaya!ve!hidro!güç!enerjide!neyin!
sabit! neyin! sabitdolmayan! enerji! olduğu! tahminlerine! dayandırıldığı! not! edilmelidir.! Tahmini!
sübvansiyon;!garantili!tarifenin,!doğalgazla!yanan!üretimde!kaçınılan!maliyetin!üstüne!çıkan!aşırı!
miktardan!oluşur.!!

Türkiye'de!2014! toplam!elektrik! satışı!207,375!Gwh! idi.!2014'te!mevcut!orandaki!büyüme!bu!
miktarı! 2016'da! 220,000! Gwh'ya! getirecektir.! Dolayısıyla! 370! milyon! dolarlık! sübvansiyon,!
tüketici! seviyesinde! kWh! başına! 0.0017! Amerikan! doları! civarında! maliyete! denk! gelecektir.!
Türkiye'de!elektriğin!ortalama!satış!fiyatı!kWh!başına!yaklaşık!0,30!TRY!ya!da!kWh!başına!0.10!
USD!gözükmektedir.!Böylece,!tüketicilerin!YE!projeleri! için!faturalarına!%2’lik!bir!ek!ödedikleri!
görülebilir.!

!

!

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Aktivite!1.A.15!altında!açıklanmaktadır!
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2- ENERJİ!ÜCRETLERİNİN!YEK!GELİŞİM!TAKVİMİNE!ETKİSİ!(GÖREV!1A!–!ETKİNLİK!15)!

2.1- GİRİŞ!!

Tarife!garantisini!belirleyen!etkenleri!inceledikten!sonra,!şu!durum!belirlenmiştir:!
a)- YE!fiyatlarını!belirleyen!temel!faktör!YE!maliyetleridir;!ve!!
b)- YE!fiyatları!üzerinde!etkisi!kabul!edilen!yegane!konvansiyonel!yakıt!doğalgazdır.!Bu!

zamana!kadar!YE!projelerinin!fiyatlarını!etkileyişinin,!YE!fiyatlarına!dair!politik!kanaat!
sahiplerinin!kararlarını!etkilediği!bilinmektedir.!!

Türkiye!geçmişte!imzaladığı!anlaşmalar!gereği,!satın!aldığı!doğalgazın!çok!büyük!bir!kısmını!
dünya!fiyatlarına!göre!daha!yüksek!fiyatlardan!almak!durumundadır.!Fakat!son!iki!yılda!çok!
belirgin!şekilde!düşmekte!olan!dünya!enerji!fiyatları!Türkiye!fiyatları!üzerindeki!baskıyı!
azaltmak!yolunda!kullanılabilir.!Pek!tabi!bu,!dünya!çapında!süre!gelen!düşük!gaz!fiyatlarının!
sürdüğü!koşullarda!mümkün!olacaktır.!!

Bu!sebeple!bu!bölümde!hem!dünyada!hem!Türkiye’de!doğalgaz!fiyatlarının!analizine!girişmek!
uygun!olacaktır.!

2.2- DÜNYA!DOĞAL!GAZ!PİYASASI!!

Dünya! üzerindeki! doğal! gaz! akışlarının! yaklaşık! %70’I! üretim! ülkesi! içerisindeki! hedeflere!
taşınırken,!bu!akışların!%20’si!boru!hatları!üzerinden!uluslararası!sınırları!aşmaktadır,!ve!yaklaşık!
%10’luk! kısmı! sıvılaştırılmış! doğal! gaz! (liquid! natural! gas! –! LNG)! olarak! piyasa! hedeflerine!
gönderilmiştir.!Doğal!gazın!kendi!doğduğu!yerlerden!bu!kısıtlı!açılımı,!aslında,!küresel!doğal!gaz!
piyasasında! çeşitli! bölgesel! piyasaların! bulunmasıyla! sonuçlanmıştır.! Bu! durum,! meta! olarak!
şeklinden!dolayı!doğal!gazın!ticaret!etkinliğine!başlamanın!zor!olmasından!kaynaklanmaktadır,!
yani!ya!boru!hatları! ile!kuyu!ağızlarından!başlayan!şekilde!nakliye!edilebilirler!ya!da!gönderim!
süreci!için!bir!noktada!LNG’ye!çevrilirler.!Bu!sebeple,!fiyatlar!bir!piyasadan!öbürüne!farklılıklar!
göstermektedir.!!

Tarihsel!olarak,!doğal!gazın!uluslararası!ticareti!iki!fiyatlandırma!sistemi!kullanılmıştır:!(i)!“gasd
ondgas”! temelli! fiyatlandırma!ve! (ii)! petroldendeksli! fiyatlandırma.! “Gasdondgas”! fiyatlandırma!
altında,!ki!Kuzey!Amerika’da!yaygın!bir!şekilde!kullanılmaktadır,!doğal!gaz!ücreti!rekabetçi!bir!
şekilde!ya!“finansal!(vadeli!işlemler)!piyasada!(New!York!Ticaret!Borsası!vadeli!işlem!sözleşmesi!
temelli),! ya!da! gerçekleşen!doğal! gaz! sevkiyatı! için!ödenen!ücretin!ABD!dolaylarındaki! birkaç!
sevkiyat!noktası! boyunca!değiştiği,!Henry!Hub!ücretin!en!ünlüsü!olduğu! fiziksel! spot!piyasası!
üzerinden!belirlenir.!Bu!ücretler!arzdtalep!yığınına!göre!değişecektir.!!

Petroldendeksli!fiyatlandırmada,!petrol!doğal!gaza!göre!daha!rekabetçi!bir!şekilde!işlem!gördüğü!
için,!doğal!gaz!fiyatı!sözleşmesel!olarak!petrol!spot!ücretlerine!bağlanmıştır.!Avrupa’da!bu!amaç!
için! kullanılan,! genellikle! Brendt! Crude! Oil’in! referans! ücreti! olarak! kullanıldığı! Kıtalararası!
Santraldir! (Intercontinental! Exchange! –! ICE! olarak! da! bilinir).! Avrupa’da! petrol! indekslemesi!
genellikle!kullanılan!ücretlendirme!mekanizması!olsa!da!“gasdondgas”ın!popülerliği!zaman!içinde!
istikrarlı!bir!şekilde!yükselmektedir.!!

Şekil! bir! dünya! üzerindeki! doğal! gaz! fiyatlarının! tarihsel! evrimini! 2013! senesine! kadar!
göstermektedir.!Amerika! fiyatlarının!MMBTU!başına!3!USD! ile!6!USD!arasında!düşüp!ve!Asya!
fiyatlarının!2012’ye!kadar!MMBTU!başına!14!USD’den!18!USD’ye!çıktısıyla!önemli!bir!sapmanın!
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yaşandığı! 2010’a! kadar! bütün! fiyatlar,! göreceli! olarak! dar! bir! aralıktaydı.! Avrupa! fiyatları! bu!
sırada,! “orta”! yolu! takip! etti.! Bu! durum! kısmen! de! olsa! gazdondgas! ile! petrol! endekslemesi!
üzerinden!açıklanabilir!–!yani,!2010’dan!itibaren!dünya!çapındaki!doğal!gazın!fazla!oluşu!Kuzey!
Amerika’da!fiyatların!piyasa!arzdtalebine!göre!düşmesine!sebep!olurken,!Asya’da!petrol!fiyatları!
varil! başına! 100! USD’yi! aşmıştır.! Gasdondgas! ticaretinin! önemli! olduğu! ama! baskın! olmadığı!
Avrupa’da!doğal!gaz!fiyatları!MMBTU!başına!yaklaşık!10!USD’ye!çıkmıştır.!!!

Şekil!1:!Tarihsel!Gaz!Fiyatları.!

!

2013’ten!beri!dünya!petrol!fiyatlarının!çöküşü,!aynı!etkiyi!doğalgaz!üzerinde!de!yarattı.!Kuzey!
Amerika’nın! doğalgaz! fiyatları! her! MMBTU! (bir! milyon! İngiliz! Isıl! Birimi)! başına! $2’ın! biraz!
üzerindeyken!Avrupa!pazarında! fiyatlar!her!MMBTU!başına!$5!kadardır.!Asya! fiyatlarıysa!her!
MMBTU!başına!$5!ile!$8!arasında!değişmektedir!(peşin!fiyatlar!Asya’da!her!MMBTU!başına!$5!
civarındayken,!Japon!fiyatları!her!MMBTU!başına!$8!‘a!yakındır).!

Gazprom’la! olan! benzersiz! anlaşmasının! getirileri! yüzünden! Türkiye,! aldyaddadöde! koşullarına!
tabidir!ve!güncel!olarak!her!MMBTU!başına!yaklaşık!$9!ödemektedir.!Gazprom!ilave!bir!ticaret!
alanı! gibi! görülebilir.! İhracat! ücretlendirme! anlaşmasında! Gazprom! farklı! aralıklar!
kullanmaktadır:!!

a)- Eski!Sovyet!Ülkelerine!doğalgazı!yüksek!indirimlerle!satabilmeyi!başarmıştır,!!
b)- (ii)!Türkiye!gibi!ülkelere!daha!önce!gerçekleştirilmiş!olan!anlaşmalardan!ötürü!doğalgazı!

daha!yüksek!fiyatlardan!satabilmeyi!başarmıştır!ya!da!!
c)- (iii)! Batı! Avrupa’da! olduğu! üzere! piyasa! güçleri! ve! diğer! olası! tedarik! kaynakları,!

Gazprom’u!fiyatlarını!düşürmeye!ve!piyasada!aktif!bir!oyuncuya!dönüşmeye!zorlamıştır.!

Botaş’ın!elektrik!üretimi!için!mevcut!gaz!fiyatı!bin!m3!başına!yaklaşık!210!USD’dir!ki!bu!miktar!
MMBTU!başına!yaklaşık!5.60!USD’ye!karşılık!gelmektedir!ve!Türkiye!gaz!ve!elektrik!tüketicileri!
için! en! temel! rahatlamayı! sağlar.! Bu,! aynı! zamanda,! sübvanse! edilen! bir! fiyattır! ve! Türkiye!
ekonomisine! olan! gerçek! masrafı! yansıtmamaktadır,! yani! Türkiye’nin! tedarikçilerine! ödenen!
gerçek!fiyatı.!!
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2.3- DOĞAL!GAZ!İÇİN!KÜRESEL!FİYAT!TAHMİNLERİ!!

2’den! 5’e! kadar! olan! şekiller! birkaç! tahmin! üzerinden! doğal! gaz! fiyatlarının! tahminlerini!
göstermektedir.! Bu! tahminleri! incelemek! tutarlı! olduklarını! göstermektedir! ve! aşağıdaki!
durumları!belirtmektedir:!!

•- AB!doğal!gaz!fiyatları!en!azından!2019’a!kadar!MMBTU!başına!5!USD’den!daha!aşağıda!
olacaktır! (birçok!durumda!MMBTU!başına!4!USD’den!daha!az!olacaktır).! 2019’u!aşan!
tahminler!de!bu!durum!2020lerde!de!yaşanacağını!göstermektedir.!!

•- İki! tahmin,! beklenen! süre! dilimleri! içerisinde,! Avrupa! fiyatlarının! MMBTU! başına! 6!
USD’den! daha! aşağıda! olacağını! tahmin! ederken,! diğer! iki! tahmin!Avrupa! fiyatlarının!
MMBTU!başına! 7!USD’yi! aşacağını,! bir! tahmin! ise!MMBTU!başına! 8!USD’yi! aşacağını!
göstermektedir.!!

Şekil!2:!IMF’nin!Doğalgaz!Tahminleri!–!Ocak!2016.!

!

Şekil!3:!Ekonomist!İstihbarat!Biriminin!Doğal!Gaz!Fiyatları!Tahmini!!

!
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Şekil!4:!Doğal!Gaz!Fiyatlarının!Statik!Tahminleri!!

!

Şekil!5:!Deloitte’un!Doğal!Gaz!Fiyatları!Tahmini!(Not:!1!Mcf!yaklaşık!1!MMBTU!kadardır).!

!

Türkiye’nin! doğalgaz! alım! fiyatları! büyük! ölçüde! Gazprom’la! yaptığı! anlaşma! tarafından!
belirleniyor!olsa!dahi,!Türkiye!fiyatlarının!her!yıl!%5,!güncel!olan!fiyatla!MMBTU!başına!yaklaşık!
$9,!aşağıya!çekileceğini!kabul!etmek!mantıksız!değildir.!Yakın!tarihte!fiyatlandırmada!belirli!bir!
indirime! gidilmiştir! ve! bu! Gaprom’la! Türkiye’nin! yakın! tarihte! yaptığı! anlaşmada! açıkça!
gösterilmiştir.!Gazprom,!Türkiye’ye!satılan!doğalgazın!güncel!fiyatına!göre!%10.25’lik!indirimden!
söz!etmektedir.!Eğer!dünya!çapında!doğalgaz!fiyatları!düşük!kalmaya!devam!ederse,!Gazprom!
fiyatını!aşağıya!çekmek!yönündeki!baskı!aratacaktır!zira!Türkiye!doğalgazı!talep!etmekle!beraber,!
tedarik! ettiği! kaynağı! da! çeşitlendirecektir! –! yine! de! bu! yavaş! bir! süreç! olacaktır.! Gazprom,!
Avrupa’daki! rekabetin! sonucunda! zaten! Avrupa’ya! karşı! fiyatları! düşürdüğü! bir! yaklaşıma!
sahiptir!ve!bu!da!iddiamızı!desteklemektedir.!

Diğer! yandan,! Gazprom’un! fiyatlandırma! stratejisi! internet! sitelerinde! ifade! edildiği! gibi! şu!
şekilde!olmaya!devam!etmektedir:!!

+“Gazprom’un+ihracat+stratejisi,+albya+daböde+prensibi+altındaki+uzun+vadeli+sözleşmeler+ile+birlikte+

normal+yatırım+döngüsünde+plan+yapmada+öngörülebilir+temeller+sunan+endüstri+ölçütü+olduğu+

için+petrol+ürünü+fiyatlarına+sabitlenmiş+sözleşmesel+gaz+fiyatı+üzerine+temellendirilmiştir.”+
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Bu! sebeple! Gazprom,! her! ne! kadar! doğal! gaz! fiyatını! petrol! fiyatına! sabitlemenin! stratejinin!
önemli!bir!parçasıymış!gibi!dursa!da,! fiyatlandırma!stratejisinden!sapmaya!hazır!değilmiş!gibi!
görünmektedir! –! apaçık! ki! düşen! petrol! fiyatlarının! bir! sonucu! olarak! doğal! gaz! fiyatlarının!
düzenlemesine!karşılık!olarak!çok!az!şeyin!olduğu!Türkiye!için!değil!(ya!da!Türkiye!için!çok!daha!
az).!!

Yukarıdakileri! hesaba! katınca,! Türkiye! için! doğal! gaz! fiyatı! zaman! içinde! aşamalı! olarak!
düşeceğini!varsaymak!makuldur.!!

2.4- TÜRKİYE!ÜZERİNE!ETKİ!!

Daha!önceden!aktivite!1A9’da!uygulanan!ekonomik!analizde!belirtildiği!üzere,!düşüş!gösteren!
doğalgaz!fiyatları!Türkiye’deki!YE’nin!ekonomik!kapasitesi!üzerinde!olumsuz!bir!etkiye!sahiptir.!
Elbette! ki! günümüz! maliyetlerinde! birçok! YE! projesi! Türkiye’de! ekonomik! olarak!
gerçekleştirilmesi!mümkündür!ama!yapılan!ekonomik!analizin!sonuçları!bu!istisnai!senaryonun!
çoğunlukla!ekonomik!olmayan!projeler!ortaya!çıkaracağını!göstermektedir.!Aslında!bu!büyük!bir!
endişelenmeye! sebebiyet! vermemelidir! zira! YE! gelişimi,! hidroelektrik! haricinde! (maliyetlerin!
fazlasıyla! değişkenlik! göstermesi! sebebiyle),! sadece! yakın! zamanda! ekonomik! olarak!
uygulanabilir! görünmektedir.! Başka! bir! deyişle,! YE! projeleri! hiçbir! zaman! ekonomik! olarak!
uygulanabilir!olmamıştır!ve!sadece!git!gide!yükselen!konvansiyonel!yakıtlardan!edinilen!yüksek!
enerji! fiyatları! sebebiyle! (elbette! ki! YE! fiyatlarındaki! bazı! düşmelerin! de! etkisiyle)! YE! üzerine!
yatırım!yapmak,!maliyet/verim!ekseninden!bakıldığında!makul!hale!gelmiştir.! Yine!de,! son! iki!
yılda!görülen!düşük!enerji!fiyatları!dünya!çapındaki!bu!trendi!büyük!ölçüde!tersine!çevirmiştir.!

Şimdiye!kadar!hem!ekonomik!hem!de!finansal!olarak!uygulanabilir!olmayan!(fakat!gerekli)!özel!
sermayeyi! YE! projelerine! çekebilmek! için,! devletler! YE! gelişimini! teşvik! edebilmek! adına!
sübvansiyonlar!şeklinde!cömert!destek!mekanizmaları!sunmak!zorunda!kaldı.!Türkiye!örneğinde,!
birçok!YE!projesinin!ekonomik!uygulanabilirliğine!karşın!bir!fiyatlandırma!destek!mekanizması!
kullanılmaktadır.!Bu!durum,!destek!mekanizmasının!gereğinden!fazla!cömert!olduğunu!gösterir.!
Ya! da,! daha! yüksek! olan! YE! ücretlerinin,! doğalgazın! kaçınılan! masraflarından! fazla,! özel!
yatırımcıları!cezbetmek!için!gerekli!olduğunu!gösterir,!misal!tanıtımın!bir!bedeli!vardır.!

Her!durumda,!Türkiye!tüketicileri!tarafından!bugünün!doğalgaz!fiyatları!ve!YE!masrafları!altında!
ödenen!sübvansiyon!miktarı!yıllık!olarak!370!milyondur.!Bu!durum,!YE’nin!yokluğuna!göre!elektik!
faturaların!%2!daha! fazla!olmasına! sebep!olur.!Bu,!kWh!başına!0.10!Amerikan!Doları!olan!ve!
bunun!kWh!başına!0.07!Dolarının!tam!anlamıyla!enerji!(yakıt)!temelli!olduğu!kaçınılan!doğalgaz!
masrafına!göre!şekillenmiştir.!Doğalgaz! fiyatlarının!yıllık!%5!azaltılmasıyla! ilgili! senaryo,!10!yıl!
içinde!bugüne!kıyasla!doğalgazda!%40’lık!bir!düşüşe!yol!açacaktır!ki!yukarıda!tahmine!göre!şu!
anki! Avrupa! fiyatlarına! göre! yukarıdadır.! Sonrasında,! kWh!başına! doğal! gaz! santrali! değişken!
ücreti!0.042!Amerikan!Doları!olacakken,!toplam!ücret,!sabitler!ve!değişkenler!dahil,!kWh!başına!
0.072!Dolar!olacaktır.!Bu!ücrette,!Türkiye!tüketicileri!tarafından!ödenen!sübvansiyon!miktarı!530!
milyon!Amerikan!Doları’na!çıkardı!ki!bu!YE’nin!yokluğunda!elektrik!faturalarında!uygulan!ücretin!
ötesinde!%2!ile!%3!arasında!artışa!karşılık!geliyor.!

!
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3- !GÖREV!1A!–!ETKİNLİKLER!16A!VE!16B.!PAZAR!MODELİ!SİMÜLASYONLARI.!

3.1- PİYASA!MODEL!SİMÜLASYONLARI!GÖREVİNİN!AMACI!!

Senaryo! simülasyonunun! amacı,! farklı! seviyelerdeki! YEK! politikalarının! etkilerinin! ekonomik!
analizini! geliştirmektir.! Bir! yandan,! ekonomi! açısından! danışman,! 2016d2030! arasındaki!
beklenen! toplam! sistem! masraflarını! YEK! desteği! olarak! ve! olmadan! kıyaslayarak! bu! etkiyi!
bütünsel!bir!seviyede!analiz!etmiş,!böylelikle!bir!fayda!maliyet!analizi!elde!etmiştir.!Diğer!yandan,!
muhtemel! kazananları! ve! kaybedenleri! ve! gelecekteki,! YEK’çi! olmayan! yatırımcılar! için! belirli!
riskleri!belirlemek!adına!danışman,!her!bir!paydaş!özelinde,!teknoloji!temelli!tanımlanmış,!etki!
analizini!detaydan!özete!geçirmiştir.!Ayrıca!analiz!doğrudan!ekonomik!etkilerle!sınırlı!değildir,!
yeterlilik!ve!güvenlik!kısıtlamaları,!CO2!emisyonu!ve!sevkiyattaki!YEK!payının!nüfuzu!gibi!daha!az!
somut!fakat!gerekli!metrikleri!de!ölçmektedir.!!

Metodolojik! yaklaşımız! Tüzük! ile! uyum! içinde! olup! kısa! vadeli! dağıtım! simülasyonuyla!
tamamlanan!uzun!vadeli!d15!yıllık!kapsamd!en!düşük!maliyeti!planlama!modeliyle!iki!kademeli!
bir! metod! uygulamaktadır.! Her! iki! model! de! sistem! işleticilerin! günlük! hayatta! karşılaştığı!
güvenlik! kısıtlamaları! ekonomik! sevkiyata! (ve! uzun! dönemli! simülasyon! durumunda! kapasite!
gelişimine)! optimal! çözümü! bulmak! adına! uygulanan! en! gelişmiş! matematiksel! teknikleri!
uygulayan!optimizasyon!takımı!olan!EDM!optimizasyon!paketinin!parçasıdır.!!

Uygulanan!metodolojik!yaklaşım,!uzun!vadeli!d15!yıllık!kapsamd!en!düşük!maliyeti!planlayan!ve!
kısa!vadeli!dsaatlikd!detaylı!sevkiyat!simülasyonlarıyla!tümlenmiş!iki!katlı!bir!metoda!sahiptir.!Her!
iki!model!de!sistem!operatörlerinin!gerçek!hayatta!karşılaştığı!güvenlik!sorunlarına!ve!ekonomik!
sevkiyata! (uzun!vadeli! simülasyon!örneğinde!kapasite!gelişimi)!optimal!çözümleri!bulmak! için!
gelişmiş!matematiksel!teknikleri!kullanan!optimizasyon!takımı!olan!EDM!optimizasyon!paketinin!
bir!parçasıdır2.!

İş!için!önerilen!metot!aşağıdaki!basamakları!kapsamaktadır:!!!

•- Veri!toplama:!bu!veri!sadece!mevcut!fizikseli!kapsamaz,!öncül!genişleme,!tedarik!planları!
ile!birlikte!bölgedeki!ve!Türkiye’deki!kurumsal!bilgileri!de!kapsar.!3.!

•- Gelecek! senaryosu! oluşturma:! toplanan! verilerden,! devlet! politikası! ve! mevcut!
kaynaklar! temelli,! her! birinde! üç! tane! simülasyon! örneği! olan! üç! farklı! senaryo!
oluşturduk!(dokuz!simülasyon!durumu4).!

•- Optimal!genişleme!planlaması:!bu!aşamada,!EDM!modeli!kullanılır.!!

Bu!seçimdeki!girdi!verileri,!her!bir!senaryoyu!tanımlayan!değişkenler,!birincil!plandaki!
aday! santrallerin! seti,! ve! en! erken! ve! en! geç! karar! tarihi! gibi! yatırım! kısıtlamaları,!
yenilenebilir!nüfuz!hedefleri,!makrodekonomik!değişkenler! ve!diğer! verilerdir.!Her!bir!
veri!girdiği!aşağıdaki!alt!bölümde!detaylı!olarak!tanımlanmıştır.!!

Çıktı,!optimal!sistem!gelişimi!ile!birlikte!sevkiyat,!maliyet!ve!emisyon!açısından!beklenen!sistem!
performansıdır.!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!EK!A!–!EDM!Modeli!Tarifi!!modelin!kapsamlı!bir!tarifini!sunar.!
3TEİAŞ!ve!EDKB!çalışanlarına,!veri!toplama!sürecindeki!desteklerinden!dolayı!minnettarız.!!
4Senaryoların!detaylı!tanımlamaları!bu!rapora!ek!olarak!konulmuştur.!!
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Kutu$1$–$Senaryoların$detaylı$tarifleri$$

Öngörülen! yük! büyümesini,! yakıt!masraflarını,! üretim! tesisleri! için! sermaye!masraflarını,! YEK!
kullanırlığı! ve! masraflarını,! diğer! karbonsuz! teknolojilere! dair! görüşleri,! ıskonto! oranını,!
güvenilirlik! standartlarını,! devletin! 2023! hedefleriyle! ilintili! hali! hazırda! uygulanan! belirgin!
yatırım!ve!hedeflerini,!diğerleri!ile!birlikte!göz!önüne!alınca!aşağıdaki!senaryolar!önerildi:!$

BaU$Senaryosu:$

Sistem! için! talep! ve! uzun! vadeli! rezerv! (yeterlik)! kriterini! gerçekleştiren! optimal! minimum!
masrafla!üretim!gelişim!planını!(2016d2030)!belirler.!Gelişim!planı!2023!planının!hali!hazırda!var!
olan!gösterge!sistem!planını!bir!kaynak!olarak!kullanarak!gerçekleşeceğini!garanti!eder.!$

Bu!senaryo!şunları!belirleyecektir:!$

1.!Verilen!rezerv!gereklilikleriyle!talebi!en!düşük!masrafla!gerçekleştirmesi!gereken,!sabit!
kapasiteye! karşı! puant! talebi! oranları! gibi! geleneksel! rezerv! marjinlerce! belirtilen! üretim!
yatırımlarını!(2023!hedeflerine!dahil!edilenlerin!ötesinde),$

2.!!Kısa!vadeli!güneş/rüzgar!çeşitlilik!sorunları,!kısa!vadeli!simülasyonlar!(saatlik),!uzun!
vadeli! gelişim!modeli! tarafından! irdelenemeyen! kısa! vadeli! aralıklılığı! sağlamak! için! fazladan!
üretim!üniteleri! (kısa! vadeli! rezervler),! güneş/rüzgar! güç! taşımı! veya!depolaması! gibi! belirgin!
tepkileri!tanımlayacaktır.$

Bu! senaryo,! yenilenebilir! kaynakların! varsayılan! nüfuzuna! dair! iki! hassasiyete! tabidir5.! Birinci!
hassasiyet,!piyasa!güçlerine!bırakarak!hiçbir! telafisi!olmadan!saf! IRR!yatırım!kararları!olarak!o!
dönemden! 2030’a! kadar! kapasite! gerekliliklerini! gerçekleştirmek! için! 2020’ye! kadar! olan!
kapasite! artışını! planlı! olarak! varsayacaktır.! Bu! senaryo! mevcut! politikaların! maliyetdkazanç!
analizlerini!hesaplamak!için!temel!olarak!kullanılacaktır.! İkinci!hassasiyet!Türkiye’nin!2023’ten!
sonra!politika!hedeflerini,!brüt!toplam!enerji!tüketiminin!en!az!%27’sinin!yenilenebilir!enerji!olan!
AB’nin! 2030! hedefleriyle! ortaklaşabilmek! adına! yeniden! gözden! geçireceğini! varsayar.! Bu!
senaryo! mevcut! politikaların! devamını! ölçmek! için! hizmet! etmekle! birlikte! zorlayıcı! AB!
hedeflerinin!etkilerini!de!değerlendirecektir.!

Düşük$İndirim$Oranı$Senaryosu:!

Bu! senaryo! BaU! senaryosunun! kullandığı! girdileri,! yatırımların! daha! önce! değerlendirildiği!
indirim!oranının!azaltılacağı!ikazıyla!kullanacaktır.!MWh!başına!ortalama!fiyat!veya!yenilenebilir!
kaynakların! seviyelendirilmiş! masraflarının! yüksek! oranda! bu! faktöre! bağımlı! olduğunu! farz!
ederek!bu!teknolojilerin!değişken!maliyetlerinin!düşük!payı!sebebiyle,!bu!senaryo!uzun!vadeli!
kapasite!gelişiminin!bu!değişimden!nasıl!etkilendiğini!irdeleyecektir.!!

Emisyon$Üst$Sınırı$ve$Ticareti$(CapFandFTrade)$Sistem$Senaryosu:!

Şimdiye! kadar! simülasyonlar,! Avrupa’da! üretilebilecek! toplam! miktarda! kirliliği! sınırlandıran!
emisyon! üst! sınırı! ve! ticareti! sistemiyle! CO2! emisyonunun! cezalandırıldığını! göz! önünde!
bulundurmamıştır.! Bu! sebeple,! CO2! emisyon! izinlerinin,! ikincil! marketlerde! belirli! bir! değeri!
vardır! ve!meta! gibi! alınıp! satılmaktadır.! Bu! senaryoda! Türkiye’nin! 2023’ten! sonra,! eğer! ülke!
AB’nin! parlamenter! çerçevesine! yaklaşmak! istiyorsa! zorunlu! olan! bu!mekanizmaya! gireceğini!
varsayıyoruz.! Bu! sebeple! bu! senaryo,! ücretlendirme! dışsallıklarının! etkilerini! ve! elektrik!
sektörüne!olan!etkilerini!ölçecektir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5! Yenilenebilir! kaynaklar! olarak! bütün! hidro! temelli! üretim! tesislerini,! rüzgar,! güneş,! jeotermal! ve! biyo! kütle!
kaynaklarını!dahil!edeceğiz.!
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3.2- KISA!VE!UZUN!VADELİ!PROJEKSİYONLAR!!

Aşağıdaki! alt! başlıklar,! analiz! edilen! her! bir! senaryo! ve! hassasiyet! için! geliştirilen! piyasa!
simülasyon! işinin! sonuçlarını,! varsayımlarını! ve! veri! yapısını! tarif! edecektir.! Varsayımlara!
geldiğinde! ise! dosya,! kısa! vadeli! ve! uzun! vadeli! simülasyonlar! için! kullanılan! hipotezlerin!
birbirlerinden!ayrıştığı!durumda!ayrı!ayrı!gösterecektir.!!

3.2.1- MEVCUT!DURUM!VE!SENARYO!TANIMI!!

Bugün!itibariyle!Türkiye’deki!enerji!üretimi!kurulu!kapasitenin!%90’ını!oluşturan!üç!temel!kaynak!
tarafından! domine! edilmektedir:! hidro,! doğal! gaz! –en! temelde! kombine! çevrim! formunda!
(CCGT)!–ve!kömür!–ithal!edilen!kaynakları!ve!yerel!üretimi!içerir!(Şekil!!6’ya!bakınız).!Bu!sebeple,!
enerji! sevkiyatı! bu! üç! kaynaktan! önemli!miktarda! etkilenir.! Kesikli! yenilenebilir! terimleriyle6,!
rüzgar! üretiminin! etkisi! gözlemlenebilir! (kapasite! ve! sevkiyatla! sırayla!%7! ve!%6),! FV! temelli!
güneş!üretimi!hala!çok!düşük.!

Şekil!!6:!2016’daki!Kurulu!Kapasite!ve!Enerji!Sevkiyatı!(MW)!

! !
Source:+EPIAS+

Eldeki!bu!veri!ve!ilgili!paydaş!tarafından!hazırlanan!tahmin!ile!simülasyon!aletlerini!kullanmak!
için!kullanılan!varsayımları!tarif!etmeye!başlayacağız.!!

3.2.2- TALEP!!

Bu! simülasyonda! dikkate! alınan! talep! senaryosu! müşteri! ile! anlaşılmış! ve! TEİAŞ! tarafından!
geliştirilen7!ve!aşağıdaki!tabloda!gösterilen8!kapasite!gelişim!tahminlerine!dayandırılmıştır.!Uzun!
vadeli!tahmin!(2027!ve!sonrası)!2020d2030!arasında!yaklaşık!%3’lük!birleşik!yıllık!büyüme!oranı!
veren!beklenen!sistem!performansıyla!tutarlı,!yıllık!%2.5’lik!bir!konservatif!şekli!varsayar.!

Tablo!1:!Talep!Tahmini!(Enerji!ve!Puant)!2016!–!2030!

Yıl$ Talep!(GWh)!

2016+ 273.51!!
2017+ 284.55!!
2018+ 294.75!!
2019+ 305.29!!
2020+ 315.62!!

Yıl$ Talep!(MW)!

2016+ 44,734!!
2017+ 46,405!!
2018+ 48,067!!
2019+ 49,786!!
2020+ 51,471!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Kesikli!yenilenebilir!kaynaklarına,!rüzgar!ve!güneş!FV!gibi!sevk!edilemez!kaynaklara!değineceğiz.!!
7!“10YıllıkTalepTahminleriRaporu2016.pdf”te!yayınlandığı!gibi.!
8!2021,!2022!ve!2024!tahmini,!danışman!tarafından!verilen!2016d2020!serileri!ve!sunulan!2025!talep!Tahminleri!temelli!
tahmin!edilmiştir.!!
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2021+ 326.11!!
2022+ 336.52!!
2023+ 346.77!!
2024+ 356.89!!
2025+ 366.85!!
2026+ 376.79!!
2027+ 386.80!!
2028+ 396.87!!
2029+ 407.00!!
2030+ 417.17!!

!

2021+ 53,181!!
2022+ 54,879!!
2023+ 56,552!!
2024+ 58,202!!
2025+ 59,825!!
2026+ 61,446!!
2027+ 63,078!!
2028+ 64,721!!
2029+ 66,373!!
2030+ 68,033!!

!

Kaynak:+TEİAŞ+verisi+temelli+kendi+yorumlamamız+

Puant!Talebi,!enerji!talebi!ile!aynı!kaynaktan!alınmıştır.!Uzun!vadede!puant!talebi!enerji!talebi!
evrimine,!bu!sebeple!sabit!bir!tüketim!yük!faktörüne!bağlanmıştır.!!

Simülasyon!terimleriyle,!!

Uluslararası! ticaretin! tedarik! edilecek! toplam! enerjiye! tarihsel! olarak! ihracat! ve! ithalat!
hacimlerinin! çok! benzer! olması! ve! bu! sebeple! birbirlerine! denk! düşmeleri! sebebiyle! ulusal!
üreticiler!tarafından!küçük!bir!etkisi!olacağını!düşünüyoruz!

3.2.2.1! Yük+Profili++

Yük! profili! temsili! için! blok! modelleme! metodunun! amacı! uzun! vadeli! tahmin! modellerinde!
bulunan! doğruluk! ve! hesap! arasındaki! değiş! tokuşa! hitap! etmektir.! Uzun! vadeli! simülasyon!
aletleri! günlük/haftalık! sonuçlara! odaklanmazlar,! fakat! genellikle! boyutları! dolayısıyla!
problemleri!çözmek!imkansız!hale!geldiğinden!yaşanan!hesaplamasal!kısıtlamalar!sebebiyle!aylık!
veya!hatta!daha!uzun!dönem!seviyelerinde!toplam!çıktıya!odaklanırlar.!!

Farklı! ücret! seviyelerinin! her! bir! simülasyon! adımı! içindeki! tahmini! almak! için! yük! eğrileri! –
ENSTOdE!çerçevesinde!toplanan!veriler!temelli!saatlik!kayıtlardan!alınan!(TEİAŞ’ın!uzun!yeterlik!
muhabiri!tarafından!PEMD!veri!tabanı!için!sunulmuştur)!orijinal!yük!seviyelerini!gösteren!parçalı!
eğri! (bloklar)!setine!dönüştürülmüştür.!Bütün!simülasyon!ufku! için!yıllık!8760!saat! için!çıktıya!
sahip! olmaktansa! –bilgisayarlar! için! kontrol! edilemezd! simülasyon! adımı! başına! toplanmış!
saatlerin!bir!setini!karşılamak!için!yük!blokları!kullanılır.!!

Bu!durumda,!simülasyon!aylık!adımlarla!işlemektedir,!her!bir!ayın!720!saati!(yaklaşık)!blok!yükd
profili!eğrilerine!dönüştürülecektir.!Puant,!yarıdpuant,!omuz!(shoulder)!ve!vadi!(valley)!saatleri!
için!dört!farklı!yük!blokları!kullanılmıştır.!Şekil!7b!metodolojinin!bir!görsel!örneğini!sunmaktadır.!!
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Şekil!7:!Düzenlenmiş!Yük!Eğrisi!(ay,!X=!730!saate!kadar!olan!saat)!ve!Blokların!Tanımı!(Görsel!bir!
Örnek)!

!
Kısa! vadeli! simülasyonlara! gelince,! sonuçlar! saatlik! olduğu! için! yük! blok! yaklaşımına! gerek!
duyulmamaktadır.! Her! ne! kadar! daha! sonra! daha! detaylı! bir! şekilde! anlatılacak! olsa! da,! kısa!
vadeli!simülasyonlar!için!de!uzun!vadeli!simülasyon!için!kullandığımız!özellikle!sisteme!güvenlik!
problemleri!için!sorun!yaratabilecek!bir!haftaya!odaklanan,!aynı!yük!profile!verisini!kullanacağız.!!

Hem!talep!profilleri!hem!de!talep!tahmini,!analiz!altındaki!üç!senaryo!altında!da!aynı!kalacaktır.!!

3.3- TEDARİK!!

Ülkedeki! kullanılabilir! kapasite! TEİAŞ! tarafından! danışmana! sunulmuştur.! Bir! önceki! şekilde!
görüldüğü!gibi!(Şekil!!6),!Türkiye’nin!elektrik!karışımı!en!temelde!fosil!yakıt!teknolojileri!ile!hidro!
üretiminin!güçlü!bir!etkisi!üzerine!kurulmuştur.!!

YEK!teknolojilerine!dair,!ilgili!bir!miktar!hidro!kaynağı!hali!hazırda!geliştirilmişken!geçen!on!sene!
içinde!rüzgar!çiftlikleri!sisteme!tanıtılmaya!başlanmıştır,!yenilenebilir!üretimin!geri!kalanı!hala!
oldukça!küçüktür.!Aşağıdaki!tablo!mevcut!kapasite!karışımının!tarifini!göstermektedir.!!

!

Tablo!2:!Kurulu!Kapasite!(2016)!

Kaynak$ Kapasite!(MW)!

Linyit+ve+Yerel+Kömür++ 10,516!

İthal+Kömür+ 7,528!

Doğal+Gaz+ 26,381!

Fuel+Oil,+Dizel+ve+Diğerleri++ 485!

Nükleer+ d!

Toplam$Termal$ 44,909!

Jeotermal+ 849!

Biyokütle+ 406!

Rüzgar+ 5,312!

Güneş+ 605!
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Kaynak$ Kapasite!(MW)!

Hidro+ 26,994!

Toplam$YEK$ 34,167!

TOPLAM$ 79,076!

Kaynak:+TEAIS+

3.4- PLANLANMIŞ!YATIRIMLAR!!

Bir! sonraki! tabloda! görülebileceği! üzere,! önümüzdeki! yollarda! sistem! kapasitesi! gelişimi! çok!
daha!çeşitli!bir!karışım!üzerinden!gelişecektir.!!

Karışımdaki!bütün!yenilenebilir!kaynakların!belirginliği!istisnasız!artar,!doğalgaz!yakıtlı!üniteler,!
sadece! zamanı! geçip! çalışmayı! durduracak! ünitelerin! yerlerinin! doldurulacağı! beklendiği! için,!
çalışma!sırasında!daha!stabil!kalacak!olanlardır.!Uzun!vadede,!nükleer!temelli!ünitelerin!gelişimi!
göze!çarpmaktadır.!!

Bütün! veriler! TEİAŞ! d! TEİAŞ’ın! uzun! yeterlik! muhabiri! tarafından! PEMD! veri! tabanı! için!
sunulmuşturd!ve!MED!TSO!senaryolarından!alınmıştır.!

!

Tablo!3:!Kurulu!Kapasite!Gelişimi,!MW!olarak!(2016!–!2030)!

Kaynak$$ 2016! 2020! 2023! 2025! 2030!

Linyit+ve+Yerel+Kömür++ 10,516! 10,260! 10,260! 14,000! 15,673!

İthal+Kömür++ 7,528! 13,083! 13,083! 13,083! 14,117!

Doğal+Gaz+ 26,381! 30,807! 30,807! 27,842! 29,415!

Fuel+Oil,+Dizel+ve+Diğerleri++ 485! 492! 492! 492! 674!

Nükleer+ d! d! d! 5,900! 8,400!

Toplam+Termal+$ 44,909! 54,643! 54,643! 61,318! 68,279!

Jeotermal++ 849! 1,221! 1,250! 1,250! 1,250!

Biyokütle++ 406! 410! 430! 450! 500!

Rüzgar++ 5,312! 9,128! 12,000! 13,000! 20,168!

Güneş++ 605! 4,085! 5,000! 7,000! 8,000!

Hidro++ 26,994! 32,365! 34,000! 36,000! 38,035!

Toplam+YEK+$ 34,167! 47,208! 52,680! 57,700! 67,953!

TOPLAM+$ 79,076! 101,851! 107,323! 119,018! 136,232!

Kaynak:+TEİAŞ+ve+MEDbTSO+senaryosu+

!

Modelleme! terimleriyle,! bu! kapasite! gelişim! senaryosu! bir! girdi! olarak! kabul! edilecektir! ve!
aşağıdaki!durumlar!dışında!simülasyon!modelince!modifiye!edilmeyecektir:!!

•- Bu! belgenin! ilerleyen! noktalarında! tarif! edildiği! gibi! simülasyon! modeli! yeterlik! ve!
güvenlik!kısıtlamalarını!göz!önünde!bulundurur.!Eğer!bu!kısıtlamalar!ihlal!edilirse,!model!
en!uygun!biçimde!yeni!kapasite!ekleyecektir.!!

•- Market! temelli! yatırımlar:! Simülasyon! modeli! en! az! masraflı! optimal! yatırım! planını!
hesaplar,!ki!bu!demek!oluyor!ki!planlananın!üzerine!yeni!kapasite!eklemek!ekonomik!
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olarak!uygulanabilir! ise!(daha!sonraki!bir!alt!başlıkta!gösterilen!nitelendirilmiş!gelecek!
teknolojilerine!göre!kararlaştırılır)!plan!uygulanacaktır.!!

•- YEK!hassasiyeti!olmayanda!aynı!şartlar!uygulanır!ve!buna!ek!olarak!YEK!kapasitesi!planı!
2020!ve!sonrasında!plandan!ayrışacaktır.!Bu!senaryo!altında,!simülasyon!modeli!kapasite!
boşluğu!ile!en!az!masraflı!teknolojik!çözüm!arasında!optimal!bir!şekilde!köprü!olacaktır.!!

3.5- TÜRKİYE’NİN!YEK!POLİTİKASI!!

Daha!önce! farklı! kısımlarda!bu!konu!detaylı!olarak!ele!alındığı! için,!bu!bölümde!bu!maddeye!
kapsamlı! olarak! değinilmeyecektir.!Model! girdi! olarak! (daha! önceki! tabloda! gösterildiği! gibi)!
Türkiye’nin!Ulusal!Yenilenebilir!eylem!planları!(2023)!ve!Tablo!3’te!gösterilen,!TEİAŞ!tarafından!
onanan!beklenen!uzun!vadeli!kapasite!gelişimini!kabul!edecektir.!

Özet!olarak,!Türkiye’nin!geliştirmek!istediği!kilit!YEK!hedefleri!şöyledir:!

Tablo!4:!2023!için!YEK!kapasite!hedefleri,!MW!olarak!

Kaynak$$ 2023!

Jeotermal++ 1,250!

Biyokütle+ 430!

Rüzgar+ 12,000!

Güneş++ 5,000!

Hidro++ 34,000!

Kaynak:+TEIAS+

!

Geliştirilen! Yüksek! YEK! senaryosu! 2030! itibariyle! Türkiye’nin! YEK! hedeflerinin! AB’ninkilerle!
ortaklaşacağını!düşünmektedir!(brüt!toplam!enerji!tüketiminde!yenilenebilir!enerji!payının!%27!
olması).!!

3.6- BİRİNCİL!YEK!KAYNAKLARI!BULUNURLUĞU!!

Bulunur!kaynakları!düzgünce!modellemek!adına,!her!bir!YEK!kaynağı!ekonomik!potansiyeliyle!
eşleştirilmiştir,!ki!bu!geliştirebilecek!ekonomik!olarak!uygulanabilir!kaynaklardır.!Her!bir!kaynak!
için!detaylar!şu!şekildedir.!!

3.6.1- !GÜNEŞ!

MEDdEMID’e! göre! (AvrodAkdeniz! Enerji! Piyasası! Entregrasyonu! Projesi)9! Türkiye’nin! güneş!
enerjisindeki! uzun! vadeli! potansiyeli! sebebiyle,! bu! kapasite! ülkedeki! kurulu! kapasitenin! çok!
büyük! bir! kısmı! anlamına! gelen! 150! TWha’nın! üstüne! çıkabilir,! ülkede! yeni! güneş! temelli!
kapasiteye!kurulum!sınırlaması!konmayacaktır.!!

Üretim!profilleri!açısından!bunlar,!JRC’nin! internet!sitesinde!bulunan!veriden!başlayan!TERNA!
Plus!değerlendirmelerinin!parçası!olarak!tedarik!edilmiştir10.!JRC’nin!internet!sitesinde!verilen,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9! !http://www.medemip.eu/!sitesinden!alındığı!gibi:!'MEDRING!Update!Study!d!Electricity!Sector'!projesinin!
en! temel!amacı,!Akdeniz!halkasını!oluşturan!22!ülkedeki!elektrik! sektörünün! ilgili! ve!otantik!performans!verilerini!
edinmek,!güncellemek!ve!analiz!etmektir.!!
10! !http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm!
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Ankara’yı! referans! olarak! alan! ve! gün! ışığı! saatleri! ile! tecrübemiz! arasında! dağıtılmış! olan!
ortalama!üretim!olarak!kabul!edilmiştir!ve!saatlik!üretim!profili!aşağıdaki!gibidir.!!
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Şekil!8:!Güneş!Profili!Eğrisi!!

!

3.6.2- RÜZGAR!

Rüzgar!teknolojileriyle!ilgili!ve!Enerji!ve!Tabi!Kaynaklar!Bakanlığı!tarafından!yayınlanan!şekillere!
göre11,! ülkedeki! rüzgar! kaynakları! potansiyeli! 48! GW! rüzgar! kaynaklarına! (yüksek! ve! orta!
verimlilik!ile)!karşılık!gelmektedir.!

Farklı!alternatifleri!ayırt!etmek!için!model!yeterliliklerinin!bazı!avantajlarını!kazanmak!adına,!YEK!
aday!projeleri!–hem!rüzgar!hem!güneşd!üç!farklı!aday!kategorisine!ayrıştırılmıştı.!Yük!faktörlerine!
göre,!projeler!yüksek!(%15),!ortalama!(%70)!ve!düşük!(%15)!idi.!Bu!projelerin!her!birisinin!yük!
faktörü!aşağıdaki!tabloda!gösterilmiştir.!!

!

Tablo!5:!Aday!YEK!Projeleri!Yük!Faktörü!(%)!

Aday$Proje$Yük$
Faktörü$$ Rüzgar! Güneş!

Yüksek+ %35! %19!

Orta+ %28! %18!

Düşük+ %23! %17!

Sonuç! olarak,! saatlik! üretim! profili! ENTSOdE! çerçevesinde! toplanan! veri! üzerine!
temellendirilmiştir.!!

3.6.3- JEOTERMAL!

Rüzgar! için! kullanılan! kaynaktan,! jeotermal! potansiyeli! de! alınmıştır.! ETKB’ye! göre,! ülkede!
31,500! MWt! (Termal! MW)! jeotermal! kapasite! bulunmaktadır.! Bu! potansiyel! aynı! kaynak!
tarafından!2,000!MW’lik!(elektrik!kapasitesi)!uygulanabilir!projelere!karşılık!olarak!gösterilmiştir.!!

Bu!kaynağın!saatlik!üretim!profili!2015!tarihli!çıktılardan!alınmıştır.!!

3.6.4- BİYOKÜTLE!

Bütün! biyokütle! ve! biyogaz! projelerini! bu! kategori! altında! toplayacağız.! ETKB! 10.6! MToe!
düzeyinde! kombine! bir! potansiyel! ve! ısınma! amacı! için! kullanılacak! %60’lık! bir! potansiyel!
varsaymaktadır.!!

3.6.5- HİDRO!
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Son! olarak,! EPDK,! şimdiye! kadar! ülke! çapında! yarısının! gerçekleştirildiği! 160! TWh’lık! bir!
ekonomik!potansiyel!yayınlar.!Hidro!varlıklar,!oldukça!proje! temelli!özelliklere! sahip!oldukları!
için,! ! ! tTablo! 3’te! gösterilen! kapasite! gelişim! trendi! halihazırda! bu! on! yıl! içinde! geliştirilecek!
optimal!projeleri!göz!önünde!bulundurur12.!

Yüksek! YEK! senaryosunda,! bu! kısıntıdan! kurtulur! ve!modelin! daha! önce! belirtilen! ekonomik!
potansiyele!kadar!hidro!kapasite!eklemesine!izin!veririz.!!

3.7- KONVANSİYONEL!YAKIT!TİPLERİ,!TEDARİKİ!VE!FİYATLARI!

Yakıt!ücretleri!Dünya!Bankası’nın!uzun!vadeli!projeksiyonlarına!(Ocak!2017!gereğince13)!dayanır!
ve! aynı! kaynağın! MUV! fiyat! indirgeyicisini! (deflator)! kullanarak! 2010! reel! oranlarına!
dönüştürülür.! Fiyatların! 2026! sonrasında! aynı! olacağı! Kabul! edilir! –! 2030! fiyatını! bir! referans!
olarak!kullanarak.!Şekiller!aşağıdaki!tabloda!görülebilir.!!

!

Tablo!6:!Yakıt!Ücretleri!Senaryosu!!

Yıl$ Ham!Petrol!
USD/bbl!

Kömür!!
USD/Ton!

Doğal!Gaz!!
USD/MBTU!

Fuel!Oil!
USD/Kl!

Dizel!
USD/Kl!

2016+ 45.57! 90.35! 5.70!! 426.36! 904.74!

2017+ 57.99! 93.60! 7.26! 542.64! 1151.58!

2018+ 61.74! 81.90! 7.74! 577.32! 1226.04!

2019+ 62.10! 75.40! 7.79! 581.4! 1233.18!

2020+ 62.62! 75.40! 7.84! 586.5! 1243.38!

2021+ 62.97! 74.75! 7.89! 589.56! 1250.52!

2022+ 63.36! 74.10! 7.94! 592.62! 1258.68!

2023+ 63.75! 73.45! 7.99! 596.7! 1265.82!

2024+ 64.14! 72.80! 8.04! 599.76! 1273.98!

2025+ 64.52! 72.15! 8.09! 603.84! 1281.12!

2026+ 66.32! 69.55! 8.32! 620.16! 1316.82!

Kaynak:+WB+verisi+temelli+kendi+değerlendirmemiz++

Simüle!edilen!bütün!durumlar!Türkiye’nin!ETS!gibi!Avrupa’da!uygulanan!hiçbir!emilim!ticareti!
mekanizmasına!dahil!olmayacağını!varsaymaktadır,!bu!sebeple!ülkede!açık!şekilde!hiçbir!emilim!
cezası!olmayacaktır,!aşağıdaki!CO2!fiyatlarının!kabul!edildiği!CapdanddTrade!(emisyon!üst!sınırı!
ve! ticareti)! senaryoları! hariç! –bu! fiyatlar! IEA’nın! Dünya! Enerji! Görünümü! tahminlerine!
(WEO2015)!dayanır.!Ekonomiyi!bir!yılda!birden!bire! tahrif!etmemek! için,!ödeneklerin!sektöre!
2020!itibariyle!kademeli!bir!şekilde!gireceğini!ve!2024’te!tamamen!uygulanacağını!varsayıyoruz.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2015/Bioenergy%20Statistics%20Presentations/!
Administrative%20and%20other%20data%20sources/Turkey_Energy%20Policy%20and%20Biomass%20Energy%20P
otential.pdf!
12!Bütün!hidro!gelişimi!proje!özelinde!ilerlediği!için!yeni!hidro!gelişimlerinin!haftalık!depolama!kapasitelerinin!olacağını!
ve!hidro!santralleri! için! tarihsel!ortalama!yük! faktörü!tedarik!edebileceğini!varsaydık.!Bütün!projeler!normal!hidro!
projeleri!olarak!kabul!edilecektir.! Yüksek!YEK! senaryosunda,!hidro!ekonomik!potansiyelin!bir!parçası!olarak! (daha!
önceki!çalışmalarda!belirtildiği!gibi)!3,000!MW’ye!kadar!pompa!depolama!projeleri!geliştirme!imkanı!vardır.!!
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12044822.pdf)!
13!http://pubdocs.worldbank.org/en/926111485188873241/CMOdJanuaryd2017dForecasts.pdf!
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Tablo!7:!CO2!Emilim!Masrafları14!

Yıl$
CO2!

Emisyonu!
EUR/Ton!

Süzülüş!
Hattı!!

Son!CO2!
Emisyonu!
EUR/Ton!

2020+ 20.00! 20%! 4.00!

2021+ 21.00! 40%! 8.40!

2022+ 22.00! 60%! 13.20!

2023+ 23.00! 80%! 18.40!

2024+ 24.00! 100%! 24.00!

2025+ 25.00! 100%! 25.00!

2026+ 26.00! 100%! 26.00!

2027+ 27.00! 100%! 27.00!

2028+ 28.00! 100%! 28.00!

2029+ 29.00! 100%! 29.00!

2030+ 30.00! 100%! 30.00!

Kaynak:+IEAbWEO2015+verisi+temelli+kendi+değerlendirmemiz++

3.8- GELECEK!TEKNOLOJİLERİNİN!KARAKTERİZASYONU!!

Bir!sonraki!sayfada!bulunan!Tablo!8,!model! için!aday!genişleme!alternatiflerini!sunmak!adına!
teknolojik!temelde!alınan!varsayımları!göstermektedir.!Bu!şekil!için!kaynak,!Ulusal!Enerji!Ajansı!
(International! Energy!Agency! d! IEA)! tarafından!yayınlanan!Dünya!Enerji!Görünüşü’dür! (World!
Energy!Outlook!d!WEO2016).!

Simülasyonlarda! kullanılan! indirim! oranı,! danışmanın! bölgedeki! tecrübesi! temelli! %13’tür15.!
Senaryonun! tamamı,! uzun! vadeli! kapasite! gelişimi! üzerindeki! etkiyi! ölçmek! adına! %7’lık! bir!
indirim!oranıyla!yürütülecektir.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Fiyatlar!EUR2014!temelli!gösterilmiştir.!
15!Danışman!Türkiye’deki!elektrik!kapasitesi!üretimi!projesi!için!onlarca!ticari!durum!tespitine!katılmıştır!ve!bu!şeklin!
yatırımcıların!proje!riskleri!değerlendirmesi!ve!finanslama!masraflarına!dair!tutarlı!bir!ortalama!olduğunu!belirtmiştir.!
Kıstas!olarak,!hesaplanan!WACC’nin! (indirim!oranına!vekil!olarak)!EPDK!tarafından! izin!verilen!ülkedeki!dağıtım! işi!
%11.91’dir,!üretim!işindeki,!risk!altında!işleyenler,!doğal!olarak!daha!riskli!kabul!edilmelidir.!
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Tablo&8:&Teknolojik&Alternatifler&&

!

Technology*
Sermaye&Masrafları&(USD/KW)& O&M&Masrafları&(USD/KW)& Verimlilik&(Net,&LHV)&

2015& 2020& 2025& 2030& 2015& 2020& 2025& 2030& 2015& 2020& 2025& 2030&
CCGT$ 1,023! 1,023! 1,023! 1,023! 25.57! 25.57! 25.57! 25.57! %59! %59! %60! %60!

Gaz$türbini$ 511! 511! 511! 511! 20.46! 20.46! 20.46! 20.46! %40! %40! %41! %41!

Kazan$Kömürü$–$Kritik$altı$ 1,739! 1,739! 1,739! 1,739! 46.03! 46.03! 46.03! 46.03! %39! %39! %39! %39!

Kazan$Kömürü$–$Kritik$üstü$ 2,046! 2,046! 2,046! 2,046! 61.38! 61.38! 61.38! 61.38! %43! %43! %43! %43!

Kazan$Kömürü$–$Ultra$süper$kritik$ 2,251! 2,251! 2,251! 2,251! 66.49! 66.49! 66.49! 66.49! %45! %46! %47! %47!

Nükleer$ 6,752! 6,138! 5,678! 5,217! 173.91! 168.79! 168.79! 168.79! %33! %33! %33! %33!

Biyokütle$Güç$Santrali$$ 2,455! 2,404! 2,378! 2,353! 86.95! 81.84! 81.84! 81.84! %35! %35! %35! %35!

Jeotermal$ 2,967! 2,864! 2,813! 2,762! 61.38! 56.26! 56.26! 56.26! /! /! /! /!

Hidro$Güç$–Büyük$Ölçek$$ 2,711! 2,711! 2,711! 2,711! 71.61! 71.61! 71.61! 71.61! /! /! /! /!

Güneş$Fotovoltaikler$–$Büyük$Ölçek$$ 1,350! 1,064! 972! 880! 14.32! 12.28! 12.28! 12.28! /! /! /! /!

Yoğunlaştırıcı$güneş$enerjisi$$ 5,831! 5,217! 4,782! 4,348! 235.29! 204.60! 189.25! 173.91! /! /! /! /!

Kıyıda$rüzgar$$ 1,882! 1,821! 1,790! 1,760! 47.06! 45.01! 45.01! 45.01! /! /! /! /!

Kaynak:$IEAOWEO2016$verisi$

!

!

!
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3.9! DİĞER!VARSAYIMLAR!!

Bitirmek!adına,!aşağıdaki!varsayımlar!da!modelleme!terimlerinde!düşünülmüştü:!!!

•! Güvenlik!Kısıtlaması:!Türkiye’nin!enerji!talebinin!en!az!%10’unun!işleyen!rezervler!olarak!
ulaşılabilir!olması!gerekir.!!

•! Güvenilirlik! Kısıtlaması:! Belirleyici! bir! güvenilirlik! kısıtlama! indeksi! kullanılacaktır.! Bu!
bağlamda,! 1.2’lik! sabit! kapasite! metriği! puant! talebin! üzerine! sabit! kapasite! olarak!
ölçülmüştür.!!

Model! tarafından! geliştirilen! gelecek! genişleme! planlarının! en! temel! dinamiklerinden! birisi!
olacağı!için!yukarıdaki!ikinci!maddenin!önemi!belirtmek!gerekir.!!

Belirtildiği!gibi,!Bu!kısıtlama,!minimum!sabit!kapasiteyi!yıllık!puant!talebine!tatbik!ederek!stresli!
şartlar! altında! güvenilir! bir! sistem! garantilemeyi! hedefliyor.! Bu! sebeple,! her! bir! teknolojinin!
puant!zamanlarında!“sıkılığını”! tanımlamanın!kilit!önemi!vardır.! “Sıkılık”! faktörü!sistem!puant!
durumdayken!her!bir!santralin!beklenen!mevcut!kapasitesini!ölçecek,!ve!genelde!termal!enerji!
santralleri! için! mevcut! tarihsel! kayıtlardan! ve! YEK! için! kaynakların! uygunluk! eğrilerinden!
hesaplanacaktır.!!

Aşağıda!uzun!vadeli!planlama!senaryolarının!sonuçları!gösterilmiştir!ve!sonra!bu!saatlik!temelli!
işletimlerin! sonuçlarını! sonlandırmak! adına! kısa! vadeli! simülasyonlar! için! özel! varsayımlar!
sunulmuştur.!!

3.10!SONUÇLAR!

Sonuçlar! kısmı,! işletilen! her! bir! senaryo! için! genellikle! aynı! akışa! sahip! olacaktır.! Beklenen!
kapasite!gelişimini!ve!enerji!sevkiyatının!sonuçlarını!göstermeye!başlayacağız.!Sonrasında,!enerji!
sevkiyatı! ve! kapasite! gelişimi! temelli! ana! ekonomik! parametreler! ile! bitirmek! için,! çalışma!
sürecindeki!beklenen!CO2!emilimleri!trendini!göstereceğiz.!

3.10.1!OLAĞAN!ŞEYLER!(BUSİNESS!AS!USUAL!BAU)!SENARYOSU!–!ANA!HAT!

Aşağıdaki! tablolar! ve! grafikler! BaU! senaryosunun! çıktılarını! gösterir.! Şekil! 9,! 2016g2023!
arasındaki!planlanan!kapasite!gelişimini!gösterir,!şeklin!üstünde!sabit!ve!puant!talep!metrikleri!
görülebilir.!Bu!süre!sırasında,!hali!hazırda!planlanan!termal!ve!yenilenebilir!santraller!güvenilir!
bir!sistemi!korumak!ve!talep!artışını!tedarik!etmek!için!verimlidir.!!

Şekil&9:&2016-2023&Arası&Kapasite&Gelişimi&(GW)&&

!
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Şekil&10:&2016-2030&Kapasite&Gelişimi&(GW)&&

!
Şekil! 10!bu! yolda!devam!eder.! 2023g2030!döneminde! güvenilirlik! indeks! kısıtlaması! bağlayıcı!
değildir!ve!yeterli!bir!sistem!işletimini!garantiye!almak!için!karışıma!daha!fazla!kapasite!ekleme!
ihtiyacı!yoktur.!!

Enerji!sevkiyatı!terimleriyle,!durum!kurulu!kapasitenin!durumuna!benzemektedir,!hidro,!kömür!
ve!doğal!gaz!kaynakları,!nükleerin!uzun!vadedeki!alakalı!etkisi!ve!yenilenebilirin!ufuktaki!artan!
oranıyla!birlikte!enerji!tedarikinin!büyük!çoğunluğunu!oluşturmaktadır,!!

Şekil&11:&2016-2030&Arası&Enerji&Sevkiyatı&&

!
Yukarıdaki!şekildeki!yeşil!çizgi!talebi!tedarik!edebilme!adına!yenilenebilir!kaynaklarının!katkıda!
bulunduğu! payı! göstermektedir,! gelişim! periyodun! başında! %30’a! yakın! 2030! itibariyle! %40!
dolaylarında!oldukça!sabittir,!bu!demek!oluyor!ki! talep!artışı! termal!temelli!üretimden!ziyade!
yenilenebilir!kaynakların!payı!üzerinden!karşılanacaktır.!Aşağıdaki!şekiller!2023!ve!2030!yılları!

!"
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için! enerji! kaynağı! başına! tedarik! çöküşünü! gösterir.! Üretim! terimleriyle,! nükleer! üniteler!
tarafından!alınan!sevkiyat!saatleri!doğal!gaz!yakıtlı!CCGTlerce!kaybedilmiştir.!!

Şekil&12:&Birincil&kaynak&sevkiyat&çöküşü&(Sol:&Yıl&2023&–&Sağ:&Yıl&2030)&

! !

Çevresel! terimlerle,! CO2! emisyonları! simülasyon! dönemi! boyunca! sabit! bir! gelişim! takip!
etmektedir,! 2016’da! yaklaşık! 95! milyon! tondan! 2030’da! yaklaşık! 160! milyon! tona! çıkması!
ilerleyen!13!sene!içinde!neredeyse! iki!katına!ulaşmasıdır.!Yenilenebilirleri!ve!nükleer!üretimin!
etkilerini!tanıtmak!bu!artışı!sabit!tutmaya,!en!azından!olduğu!gibi!tutmaya!izin!verir.!

Şekil&13:&2016’dan&2030’a&CO2&Emisyonları&

!
Ekonomik! etkiye! gelince,! çeşitli! ölçümler! değerlendirilecektir,! bu! grup! kısa! marjinal! fiyatlar!
üzerindeki! etkiyi,! kapasite! gelişimi! planlarının! bütün! ekonomik! etkisini! ve! tarife! garantisinin!
yenilenebilir!üretim!için!etkisini!içerir.!!

Sunulan! ekonomik! analiz! hiçbir! teknoloji! veya! yakıta! herhangi! bir! sübvansiyon! verilmediğini!
kabul!eder!ve!ekonomi! içindeki!optimal!ekonomik!dağıtımı!hesaplar.!Yatırım!masrafları,! veya!
kapital!masrafları!her!bir!masraf!ögesinin!daha!gerçekçi!dağıtımını!göstermek!adına!eşdeğer!yıllık!
ödeneklerinin!içine!yıllık!esasta!indirgenmiştir.!Görüleceği!üzere,!elektrik!toptan!satış!sistemi!ile!
ilgili!masraflar!2030!senesinde!yaklaşık!15!milyar!USD’den!45!milyar!USD’ye!çıkar,!bu!masrafların!
çoğu!sıkı!bir!şekilde!yatırım!masraflarıyla!ilişkilidir.!!

!
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Şekil&14:&Konsept&başına&Masraf&Dağılımı&(2016-2030)&

!
Aşağıdaki!şekiller,!yakıt!masraflarının!büyük!resimde!ilgili!önemini!göstermek!için!yatırım!masrafı!
metriğini! göstermeden! bir! önceki! trendi! gösterir.! Eğer! sermaye! masrafları! çıkartılırsa,! yakıt!
masrafları!kısa!vadede!masraf!yapısının!%75’ini!oluşturur,!uzun!vadede!azalan!etkisiyle!yine!de!
masraf!yapısının!yaklaşık!%50’sini!oluşturur.!!

Şekil&15:&Konsept&başına&Masraf&Dağılımı&(2016-2030)&sermaye&masrafları&hariç&&

!
Son!olarak,!Şekil!16!sistemin!kısa!vadeli!marjinal!masraflarının!(the!shortgrun!marginal!costs!g!
SRMC)! gelişimini! gösterir.! SRMC! piyasa! fiyatlarının! enerji! piyasasından! bir! ihbarname! ile!
alınabilmesi!için!iyi!bir!vekil!sergilemelidir.!Türkiye!havuzu!tek!enerji!piyasası!olduğu!için,!SRMC!
metriği!bazı!görevlilerin!yatırım!masraflarını!karşılayamayacağı!için!yetersiz!gelebilir.!Ek!olarak,!
çeşitli! düzenleyici! rejimlerin! aynı! piyasa! altında! bulunması! (temlik! PPA’sı,! yenilenebilir! için!
teşviklendirilmiş! düzenleyici! çerçeve,! yerel! yakıtlar! için! destek,! vb)! piyasanın! işlemesini! daha!
fazla!karmaşık!hale!getirebilir.!!

!

!
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Şekil&16:&Kısa&Vadeli&Marjinal&Masraflar&&

!

3.10.2!OLAĞAN!ŞEYLER!(BUSİNESS!AS!USUAL!BAU)!SENARYOSU!–!YEK!HASSASİYETİ!YOK!

YEK!politikasının!ekonomik!ve!çevresel!seviyede!etkilerini!ölçmek!adına,!ana!hat!simülasyonuna!
bir! hassasiyet! uygulanmıştır.! Bu! hassasiyette,! planlanan! YEK! yatırımı! 2020’den! itibaren!
kaldırılmıştır,! simülasyon!aracını!Türkiye’nin!uzun!vadeli! enerji! karışımının!nasıl! görüneceğine!
dair!optimal!ekonomik!bir!temelde!karar!vermesi!için!serbest!bırakır.!!

Girdilerin!geri!kalanı!(yakıt!fiyatları,!termal!kapasite!planları,!indirim!oranları!vb)!ve!kısıtlamalar!
(yeterlik!ve!güvenlik,!vb)!YEK!planlarının!etkisini!tek!değişkenli!bir!karşılaştırmada!sunmak!adına!
öylece!bırakılmıştır.!!

İlk!olarak,!aşağıdaki!şekiller!ve!tablo!kurulu!kapasitenin!etkisini!göstermektedir,!görüleceği!üzere,!
2020’den! itibaren! planlanan! yenilenebilir! penetrasyon! yolu! uzun! vadede! termal! kapasite!
tarafından! doldurulmuştur.! Şekil! 17! ve! Şekil! 18! toplam! enerji! karışımını! ve! tedarik/talep!
dengesini!optimize!etmek!için!sistemden!ayrılan!kapasiteyi!gösterir.!!

Şekil&17:&2016-2030&Arası&Kapasite&Gelişimi&(GW),&YEK&Hassasiyeti&Yok&&

!
!
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Şekil&18:&Kapasite&Karışım&İkamesi&(Pozitif,&karışımdan&ayrılmış.&Negatif,&karışıma&eklenmiş)&

!
Tablo&9:&Kurulu&Kapasite&Mukayesesi&(Ana&Hat&vs.&YEK&Yok)&

Yıl$
Ana&Hat& YEK&Yok&

Kurulu&Kapasite&& %&Termal& %&YEK&
Kurulu&
Kapasite&&

%&Termal& %&YEK&

2020# 101,689! %54! %46! 101,689! %54! %46!

2021# 104,130! %53! %47! 102,530! %54! %46!

2022# 105,523! %52! %48! 102,649! %53! %47!

2023# 107,324! %51! %49! 103,147! %53! %47!

2024# 113,257! %51! %49! 107,570! %54! %46!

2025# 119,018! %52! %48! 111,821! %55! %45!

2026# 123,654! %52! %48! 114,813! %56! %44!

2027# 127,855! %52! %48! 117,371! %56! %44!

2028# 130,257! %51! %49! 118,129! %56! %44!

2029# 132,658! %50! %50! 118,887! %56! %44!

2030# 136,233! %50! %50! 120,818! %57! %43!

!

Bu! sonuçlar!doğrudan!YEK!penetrasyonunun!dondurulduğu!2020!yılı! itibarının! sevkiyatına!da!
yansıtılmıştır.! Şekil! 19! ve! Şekil! 20! bu! sonuçları! göstermektedir,! YEK! penetrasyonunun! enerji!
sevkiyatında!2020!senesinde!yaklaşık!%35!azaldığı!2030!senesinde!%30!azaldığı!görülebilirken!
ana!hat!senaryosunda!durumun!yaklaşık!%40!olduğu!görülür.!!

!

! !
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Şekil&19:&2016-2030&Arası&Enerji&Sevkiyatı&–&YEK&Hassasiyeti&Yok&

!
Şekil&20:&YEK&Sevkiyatının&Payı&(%)&

!
Dolayısıyla,! CO2! emisyonu! trendi! de! doğrudan! etkilenmiştir,! bir! sonraki! şekil! bu! etkiyi!
göstermektedir,! 2030! senesi! itibariyle! emisyon! yaklaşık! 100! milyon! tona! (birikimli)! ulaşır,!
ortalama!yıllık!10!milyon!ton!olarak.!!

! !
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Şekil&21:&Ana&Hat&ve&YEK&Yok&Senaryolarının&CO2&Emisyonu&&

!
!

Son!olarak,!ekonomik!terimlerle,!aşağıdaki!şekiller!ana!hat!ve!YEK!Yok!senaryolarının!arasındaki!
farkları!göstermektedir.!Görüleceği!üzere,!YEK!politikası!toplam!masrafları!arttırıyor,!NPV!değeri!
terimleriyle!politikanın!ekonomiye!masrafı!4,280!milyon!USD’dir.!!

Şekil&22:&YEK&politikasının&etkisi&&

!

3.10.3!OLAĞAN!ŞEYLER!(BUSİNESS!AS!USUAL!BAU)!SENARYOSU!–!AB!HEDEFLERİ!HASSASİYETİ!!

En! son!hassasiyetin! amacı! okuyucunun!Avrupa’nın! 2030! iklim! ve! enerji! çerçevesine,! özellikle!
yenilenebilir!enerjide! (en!az)!%27’lik!payı! kuralına!bağlı! Türkiye’nin!durumunu!görmesi!adına!
sonuçları!göstermektir.!!

%27!ülkenin! en! son!brüt! enerji! tüketiminin!parçası! olarak!hesaplanır,! pay!elektrik,! ısınma!ve!
soğuma!ve!ulaşım!sektörlerinden!karşılanmalıdır.!Bu!hedefe!elektriğin!katkısının!%50!olduğunu,!
geri!kalan!%50’nin!ise!ısınma!ve!soğuma!ve!ulaşım!arasında!paylaşıldığını!varsayıyoruz.!!
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Ülkedeki!son!enerji!tüketimini!hesaplamak!için!tarihsel!veri!kullanılmıştır.!Aşağıdaki!tablo!birincil!
enerji!tüketimi!ile!Türkiye’deki!en!son!brüt!enerji!tüketimi!arasındaki!tarihsel!ilişkiyi!gösterir16,!
2023! için!olan!şekil,!aşağıda!ve!Devlet! tarafından!beklendiği!üzere17!Türkiye’nin!Birincil!enerji!
tüketiminin!o!sene!için!215!milyon!Toe!olacağı!varsayımı!altında!gösterilen!doğrusal!regresyon!
üzerine!temellendirilmiştir.!!

Tablo&10:&Türkiye’deki&Birincil&ve&Son&Enerji&Tüketimi&&

Yıl$ Birincil&Enerji&
Tüketimi&(Ktoe)&

Son&Enerji&
Tüketimi&(Ktoe)&

1990# 52,299! 38,649!

1995# 62,095! 45,127!

2000# 76,654! 56,162!

2005# 85,565! 63,444!

2010# 106,866! 73,977!

2013# 118,533! 82,942!

2014# 124,013! 85,916!

2023# 215,000# 145,893#

! !

Bu! sonuçları! ETKB! ile! değerlendirdiğimizde,! yakın! bir! zamanda! (gizlilik! amaçları! sebebiyle!
sunulmayacak)!Türkiye’nin!enerji!tüketimi!tahminlerinin!yeniden!değerlendirildiği!bir!çalışmanın!
bittiğini!öğrendik.!2023!adına!beklenen!birincil!enerji!tüketimi!ve!böylece!final!enerji!tüketimi!
şekilleri,!bahsi!geçen!çalışmada!bir!önceki!kaynakta!verilenlere!göre!oldukça!düşüktü,!bu!sebeple!
ülkenin! yenilenebilir! hedeflerini! olduğundan! fazla! göstermeme! adına,! ülkenin! 2023! itibariyle!
final!enerji!tüketimi!için!112!Mtoe’luk!bir!tutucu!şekil!kullanacağız.!!!

Aşağıdaki! tablo!önceki! son!enerji! tüketiminin! elektrik! talebine! ve! YEK! katkısına!dönüşümünü!
göstermektedir.!!

Tablo&11:&Elektrik&sektörü&için&AB&hedefinin&yansıması&&

Yıl$2023$
Elektrik&talebi&&

(TWh)&
Elektrik&talebi&

(MToe)&
YEK&Katkısı&
(GWh)&

YEK&Katkısı&
(Mtoe)&

YEK&Payı&
(%)&

346.8!! 30.5!! 133.8!! 11.5!! %38!
!

Hedef$Son$Enerji$Tüketimi$
(Mtoe)$

27%&YEK&Hedefi&
(Mtoe)&

Elektrik&
Sektöründen&

(Mtoe)&
YEK&Payı&(%)&

112.5## 30.4!! 15.2!! %50!

Eğer!hedefin!%50’si!elektrik!sektöründen!enerji!tüketimi!tarafından!karşılanıyorsa,!bu!durumda!
%50’lik! enerji! sevkiyatının! (30Mtoe’lık! toplam! talepten! 15Mtoe)! yenilenebilir! kaynaklardan!
gelmesi!gerekir.!Ülkenin!bu!rakamsal!verilere!2030!itibariyle!varacağını!varsayıyoruz.!!

Hassasiyet! için! kilit! varsayımı! yerleştirdikten! sonra,! aşağıdaki! şekiller! sonuçlanan! kapasite!
gelişimini!ve!enerji!sevkiyatını!gösterir.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Enerji!Bilanço!Tablosu,!2016!Edisyonu,!Eurostat!
17!http://www.mfa.gov.tr/turkeysgenergygstrategy.en.mfa!
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Şekil&23:&2016-2030&Arası&Kapasite&Gelişimi&(GW),&AB&hedefleri&hassasiyeti&&

!
Şekil&24:2016-2030&Arası&Enerji&Sevkiyatı&–&AB&hedefleri&hassasiyeti&&

!
Sonuçlar,! YEK! Yok! senaryosunun! aksine,! yenilenebilir! kaynaklara! yönelik! belirli! bir! dönüşü!
gösterir.! Termal! kaynakların! sevkiyata! katkısı! YEK! tanımından! olağan! üstü! bir! şekilde!
etkilenmiştir,!özellikle!uzun!vadede!CCGTlerden!gelen!üretimler!etkilenmiştir.!!!
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Şekil&25:&Kapasite&Karışım&İkamesi&(Pozitif,&karışımdan&ayrılmış.&Negatif,&karışıma&eklenmiş)&

!
Şekil!24’te!görüldüğü!üzere,!YEK!payının!önemli!bir!kısmı!su!kaynakları!tarafından!karşılanır,!bu!
demek! oluyor! ki! yenilenebilir! penetrasyonunun! büyük! seviyelerini! başarabilmek! için! ülkenin!
kestirilen!su!potansiyelini!geliştirmek!kilit! rol!oynar.!Veri! jeotermal!potansiyellerin!bittiğini!ve!
geri!kalan!hedeflerin!rüzgar,!güneş!kaynakları!ve!biyokütle!tarafından!karşılandığını!gösterir.!!

Hedeflendiği! gibi,! 2030! itibariyle,! yenilenebilirin!enerji! sevkiyatındaki!payı!%50’dir,! geri! kalan!
talep!%13!nükleer!ve!%37!termalden!karşılanacaktır.!!

Şekil&26:&Birincil&kaynak&sevkiyat&dökümü&(Sol:&Yıl&2023&–&Sağ:&Yıl&2030)&

! ! !

CO2!emisyonuna!gelince,!bu!senaryo!havaya!atılan!kirleticilerin!başarılı!bir!şekilde!azaltılmasını!
sağlamaktadır.!2023!itibariyle!emisyon!yaklaşık!150!milyon!tondan!azalma!trendi!sergileyecek!
2030’da!135!milyon!tona!ulaşacaktır,!bu!demek!oluyor!ki!AB!politika!çerçevesini!başarmak!2019!
ve!2030!senesindeki!miktarlara!dönmek!anlamına!gelir.!

!
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Şekil&27:&Ana&Hat,&YEK&Yok&ve&AB&Hedefleri&Hassasiyetleri&Senaryolarının&CO2&Emisyonu&&&

!
Son! olarak,! bu! politikanın! etkisi! ana! hat! senaryosuyla! kıyaslandığında! oldukça! ilgilidir.! Bu!
durumda,! ana! hat! senaryosu,! net! sunulan! değer! terimleriyle,! yaklaşık! 2! milyar! USD! daha!
ucuzdur,!eğer!YEK!Yok!hassasiyetiyle!kıyaslanırsa!fark!5.5!milyar!USD’ye!yakındır.!!

!

Şekil&28:&YEK&Politikasının&Etkisi&–&AB&hedefleri&hassasiyeti&&

!!

3.10.4! DÜŞÜK!İNDİRİM!ORANI!SENARYOSU!!

Bu! senaryonun! amacı! sermaye! masrafının! elektrik! sektörü! tesisleriyle! ilgili! büyük! sermaye!
yatırımı! taahhütleriyle! yüzleşme! zamanı! gelince! yatırımcılar! tarafından! alınan! kararları!
ölçmektir.!Senaryo!düşük!bir! indirim!oranının!(BaU!örneğindeki!%13’e!kıyasla!%7)!ekonomide!
(sebebi! ne! olursa! olsun)! yatırımcıların! bir! teknolojiyi! diğerine! tercih! etmelerinde! nasıl! ekili!
olduğunu!ölçmeyi!amaçlar.!!

Düşük!indirim!senaryosu!yenilenebilir!üretimi!için!kritiktir.!Onlarla!ilişkilendirilen!yakıt!masrafları!
olmadığı!için!bu!varlıklar!masraf!yapıları!tarafından!nitelendiklerinden!ve!sabit!masrafları!dışında!
çoğunluğun! sermaye! masraflarını! finanslamadan! gelmesiyle,! aşağıdaki! tablolar! bir! FV! güç!
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santralinin!örneğini!göstermektedir.!Görülebileceği!üzere,!indirim!oranını!azaltmak!piyasandan!
almayı!bekleyen!fiyat!yatırımcılarını!keskin!bir!şekilde!etkiler.!!

Tablo&12:&Güneş&FV&Santrali&için&Seviyelendirilmiş&Masraf&Hesaplaması&&

Yatırım#Masrafı# 880# USD/KW#

O&M#Masrafı# 12# USD/KW#

İşleme#Saatleri# 1577# h#(%18#l.f.)#

Hayat# 15# Yıl#
!

İndirim$Oranı$$ %13& %10& %7& %5&

Seviyelendirilmiş# Masraf#
(USD/MWh)# 94.1! 81.2! 69.1! 61.6!

Düşüş#(%13’ten)# ! %14! %27! %35!

Aşağıdaki!şekiller!özetlenmiş!senaryonun!sonuçlarını!göstermektedir.!!

Şekil! 29! ve! Tablo! 13! kapasite! karışımının! BaU! senaryosundan! nasıl! değiştiğini,! bu! durumda,!
yenilenebilir! kaynakların! penatrasyounun! nispeten! daha! etkili! olduğunu,! bütün! jeotermal!
potansiyeli!kullandığını!gösterir.!Ana!hat!örneğinde!olduğu!gibi,!planlanan!üretim!bütün!arz!talep!
dengesini!uzun!vadede!doldurduğu!için!fazladan!termal!desteğe!ihtiyaç!duyulmaz.!!

!

Şekil&29:&2016-2030&Arası&Kapasite&Gelişimi&(GW),&Düşük&İndirim&Oranı&&

!
Tablo&13:&:&Kurulu&Kapasite&Mukayesesi&(BaU&vs&Düşük&İndirim&Oranı)&

Year$
%13&İndirim&Oranı& %7&İndirim&Oranı&&

Kurulu&Kapasite& %&Termal& %&YEK&
Kurulu&
Kapasite&

%&Termal& %&YEK&

2023# 107,324! %51! %49! 107,324! %51! %49!

2024# 113,257! %51! %49! 113,365! %51! %49!

2025# 119,018! %52! %48! 119,233! %51! %49!

2026# 123,654! %52! %48! 123,975! %52! %48!
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Year$
%13&İndirim&Oranı& %7&İndirim&Oranı&&

Kurulu&Kapasite& %&Termal& %&YEK&
Kurulu&
Kapasite&

%&Termal& %&YEK&

2027# 127,855! %52! %48! 128,269! %51! %49!

2028# 130,257! %51! %49! 130,792! %51! %49!

2029# 132,658! %50! %50! 133,273! %50! %50!

2030# 136,233! %50! %50! 136,983! %50! %50!

!

Enerji! sevkiyatı! terimleriyle,! sonuçlar! oldukça! benzerdir,! CCGTler! yenilenebilir!
penatrasyonundaki!artıştan!etkilenmiştir.!Küresel!kavramlarla,!2030!itibariyle!BaU!senaryosuna!
kıyasla! yenilenebilir! penetrasyon,! fazladan! eklenen! jeotermal! kaynaklar! sayesinde,! %1!
artmaktadır.!!

Şekil&30:&Birincil&kaynak&sevkiyat&dökümü&(Sol:&Yıl&2023&–&Sağ:&Yıl&2030)&

! !

!

Yenilenebilir! artışı! aynı! zamanda! CO2! emisyonu! açısından! da! dikkat! çekmektedir,! BaU!
senaryosuna!göre!daha!düşüktür.!

Şekil&31:&BaU&ve&Düşük&İndirim&Oranı&senaryolarının&CO2&emisyonu&&

!
Son! olarak,! ekonomide! farklı! indirim! oranı! olduğunu! farz! edersek,! sermaye! masrafı!
harcamalarında! bütün! enerji! santrallerini! etkileyen! büyük! bir! etki! vardır,! aşağıdaki! şekil!
öngörülen!sistem!harcamalarını!gösterir.!Net!mevcut!değer!harcamaları!BaU!senaryosunda!165!
milyar!USD’ye!ulaşmışken,!bu!durumda!rakamlar!198!milyar!USD’ye!ulaşır.!!
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Şekil&32:&Konsept&başına&Masraf&Dağılımı&(2016-2030)&–&Düşük&İndirim&Oranı&&

!

3.10.5! DÜŞÜK!İNDİRİM!ORANI!SENARYOSU!–!YEK!HASSASİYETİ!YOK!!

Bir! önceki! senaryoda! olduğu! gibi,! YEK! Hassasiyeti! Yok,! düşük! indirim! oranından! yararlanan,!
karlılık! açısından! sermaye!masrafına! bağlı! olan! teknolojiler! tarafından! etkilenmiştir.! Çıktıların!
geri!kalanı!daha!önce!sunulanlardan!pek!farklı!olmadığı!için!kapasite!gelişimi!yoluna!ve!ekonomik!
sonuçlara!odaklanacağız.!

!

Şekil&33:&2016-2030&Arasında&Kapasite&Gelişimi&(GW),&Düşük&İndirim&Oranı&–&YEK&Yok&&

!
Bu!senaryonun!ana!hat!örneğinde!olduğu!gibi,!daha!ucuz!sermaye!masraflarından!kaynaklanan,!
yenilenebilirler!kaynak!(jeotermal)!kurulumunda!bir!artış!vardır.!!



!
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Ekonomik!terimlerle,!bu!durum!ana!hattan!yaklaşık!1,900!milyon!daha!ucuz!bir!senaryoya!karşılık!
geliyor,! demek! oluyor! ki! düşük! indirim! oranı! altında,! yenilenebilir! politika! masrafı,! politika!
hedeflerinin!parçası!olarak!sistem!masraflarına!az!yük!bindirir,!aksi!taktirde!ekonomik!albenisi!
bilinen!yatırımcı!tarafından!serbestçe!alınabilirdi.!!

Sekil&34:&Düşük&İndirim&oranı&senaryosu,&Ana&hat&vs.&YEK&Yok&hassasiyetleri&Sistem&harcamaları&&

!

3.10.6! DÜŞÜK!İNDİRİM!ORANI!SENARYOSU!–!AB!YENİLENEBİLİR!HEDEFLERİ!!

Son!olarak,!AB!yenilenebilir!hedefleri!senaryosunun,!kapasite!karışımı,!enerji!sevkiyatı!ve!CO2!
emilimi! açısından! BaU! senaryosuna! çok! benzer! olduğu! için! sadece! son! masraflarını!
özetleyeceğiz,!sadece!yatırımların!zamanlaması!farklıdır.!!

Şekil&35:&Düşük&İndirim&oranı&hassasiyetleri,&toplam&sistem&harcamaları&&

!
Yukarıdaki! şekilde! belirtildiği! gibi,! yüksek! YEK! senaryosu! diğer! iki! senaryoya! göre! daha! fazla!
masraf! ihtiyacı! çıkartmaktadır,! fakat,! daha! önceki! durumda! da! olduğu! gibi,! bir! senaryodan!
diğerine!masraf!farkı!BaU!senaryosuna!göre!daha!azdır.!!

AB!politikası!hedeflerinin!masraflarının!net!mevcut!değeri!bu!örnekte!ana!hat!senaryosuna!göre!
yaklaşık! 1.9! milyar! dolar,! YEK! Hassasiyeti! Yok’a! göre! 2.5! milyar! USD! daha! fazladır,! bu! şunu!
kanıtlar! ki! her! durum! altında! yenilenebilir! penetrasyonu! devlet! hedeflerinden! bağımsız! bir!
şekilde!basitçe!yatırımcılara!olan!ekonomik!değer!sebebiyle!gerçekleşir.!!

!
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3.10.7! CO2!EMİLİMİ!MASRAFLARI!SENARYOSU!!

Simülasyonların!son!seti!Türkiye’nin!Avrupa!mevzuatı!ile!tam!uyum!içinde!olduğunu,!böylelikle!
ürettikleri! kirletici! miktarı! değişken! masrafı! olarak! içselleştirmek! için! elektrik! üreticilerinin!
ihtiyaçlarını! belirtilen! EUA’in! capgandgtarde! (emisyon! üst! sınırı! ve! ticareti)! mekanizmasının!
parçası! olduğunu! varsayacaktır.! CO2! emilimi! izinlerinin! masrafı! yukarıda! Tablo! 7’de!
özetlenmiştir.!!

Bu! senaryoyu! sunarken,! kurulu! kapasite! gelişimi! bütün! örneklerde! aynı! olduğu! için! kurulu!
kapasite!gelişimden!ziyade!BaU!örneğinden!sevkiyat!farklarına!odaklanacağız.!!

Bu! senaryonun! en! temel! farklı! Şekil! 36’da! da! görüldüğü! gibi,! ortaya! çıkan! teknoloji! yer!
değişikliğidir,!bu!senaryoda!CCGT!çıktısı!BaU!senaryosundakine!göre!çok!daha!büyüktür,! linyit!
üretiminin!çıktılarını!yerinden!etmek!en!temelde!CO2!izinleri!üzerindeki!baskı!sebebiyle!değişken!
masraflarındaki!artış!yüzünden!ağır!şekilde!etkilenmiştir.!Var!olan!teknolojiler!için!teknolojik!bir!
kayma! varken,! analiz! edilen! fiyatlarda,! kapasite! gelişiminde! hala! bir! değişiklik! yoktur,! bu!
demektir!ki,!CO2!ücretleri!fazladan!YEK!yatırımlarını!tetikleyecek!kadar!yüksek!değildir.!!

Şekil&36:&2016-2030&Arası&Enerji&Sevkiyatı&–&CO2&emisyonu&masrafları&senaryosu&&

!
Eğer! bu! yeni! sevkiyatı! CO2! emisyonuna! çevirirsek,! teknolojik! kaymanın! kirleticilerin! havaya!
salınımı! ile! ilgili!önemli!bir!miktarda!kazanca!döndüğünü!açıkça!görebiliriz.!Yeni!emilim!trendi!
açıkça!2023’ten!2025’e!doğru!azalır,!daha!sonrasında!yıllık!105!milyon!tonda!sabitlenir.!Nükleer!
güç! ünitelerinin! (her! senaryoda)! ilgili! etkisini! unutmamak! gerekir,! yüksek! oranda!
kullanılmaktadır!ve!emilime!gerek!duymaz.!!

!
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Şekil&37:&Üç&ana&hat&senaryosunun&CO2&emilimi&

!
Son!olarak,!sistem!masrafı!yapısına!gelince,!yeni!bir!harcama!girdisi!ortaya!çıkar:!CO2!emilimi!
masrafları.!Aşağıdaki!şekiller,!değişken!masraf!temellerinde!toplam!bir!masraf!skalasına!yaptığı!
etkiyi!göstermektedir.!!

CO2!emilimi!masrafları!değişken!masraf!yapısının!önemli!bir!kısmını!oluşturur,!net!bir!şekilde!
kömür! ve! akaryakıt! kullanan! yüksek! salınımlı! teknolojilerin! katlandığı! yükü! gösterir.! 2030!
itibariyle,! emilim!masrafı! miktarı! neredeyse! sabit! O&M!masrafları! kadardır! ve! bütün! üretim!
parkının!değişken!O&M’inden!daha!fazladır.!

!

Şekil&38:&Konsept&başına&masraf&dağılımı&(2016-2030),&CO2&masrafı&senaryosu&&

!
!

!
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Şekil&39:&Sermaye&masrafları&dışında&konsept&başına&masraf&dağılımı&(2016-2030),&CO2&masrafı&senaryosu&

!
!

Bu! senaryonun! sistem! masrafları! BaU! senaryosununkilerle! kıyaslandığında,! net! sunulan!
değerlerde! 8.8!milyar! USD’lik! bir! fark! görülebilir,! aşağıdaki! şekiller! sonuçları! grafiksel! olarak!
göstermektedir.!CO2!emisyonunu!ücretlendirmek! için!bir!mekanizmaya!sahip!olmanın!faydası!
elektrik! piyasası! oyuncularının! çevresel! etkilerini! açıkça! içselleştirebilirlerdir,! özellikle! emilim!
azalımıyla! ilgili!olanlarda!yenilenebilir!politika!hedefleri! için!yolu!kolaylaştırmadır.!Belirtmekte!
fayda! var! ki! masraf! artışı! daha! fazla! yenilenebilir! yatırımına! karşılık! gelmemektedir,! fakat!
öngörülen!CO2!emiliminin!azaltılmasında!diğer!hiçbir!ana!hat!senaryolarında!ortaya!çıkmayan!
durumda!başarılıdır.!!

Şekil&40:&Toplam&sistem&harcamaları,&BaU&vs&CO2&emilim&senaryoları&&

!
!

!
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3.10.8! CO2!EMİLİMİ!MASRAFLARI!SENARYOSU!–!YEK!HASSASİYETİ!YOK!!

Uygulanan!trade!and!cap!mekanizmasının!hali!hazırda!özetlenen!CO2!etkileri!YEK!hassasiyeti!yok!
senaryosunda! da! eşdeğerdir.! Biz! analizimizde! emisyon! yoluna! ve! sistem! masraflarına!
odaklanacağız.!!

YEK! Yok! senaryosundaki! CO2! emilimi,! yenilenebilir! üretim! kaynaklarındaki! uzun! vadeli!
yatırımlarda! yaşanan! azalma! dolayısıyla! ana! hat! senaryosuna! göre! daha! yüksektir.! Bununla!
beraber,! emilim! diğer! iki! senaryoya! göre! oldukça! düşüktür,! bu! demek! oluyor! ki! enerji!
sevkiyatındaki!azalan!miktardaki!kömür!yanması!keskin!bir!şekilde!bu!metriği!etkilemektedir.!!

Şekil&41:&Üç&ana&hat&senaryosunun&CO2&emilimi&+&YEK&hassasiyeti&yok&&

!
Ana! hat! senaryosunu! bu! hassasiyetle! karşılaştırınca! yenilenebilir! politika! sebebiyle! oluşan!
masraf! artışı! 3.6! milyar! USD’ye! karşılık! gelmektedir,! tekrar,! BaU! senaryosundakinden! daha!
düşük,!demek!oluyor!ki! çevresel! sorunlara!hitap!etmeye!yönelik!açık!ölçümler! tüketiciler! için!
bütün!politikanın!daha!ucuz!olmasına!izin!veriyor.!!

Şekil&42:&YEK&politikası&etkisi&–&CO2&masrafları,&YEK&hassasiyeti&yok&&

!
!
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3.10.9! CO2!EMİLİMİ!MASRAFLARI!SENARYOSU!–!AB!HEDEFLERİ!HASSASİYETİ!

Son! olarak,! AB! hedefleri! hassasiyeti! incelenecektir.! BaU! ve!Düşük! İndirim! oranı! senaryosuna!
oranla! benzer! kapasite! karışımı! verilmiş! olması! sebebiyle,! sonuçlar! enerji! sevkiyatına,! CO2!
emilimine!ve!sistem!masraflarına!odaklanacaktır.!!

Sevkiyat! sonuçları,! ana! hattakilere! benzer! bir! davranış! göstermektedir,! fakat! beklenen! daha!
büyük! yenilenebilir! penetrasyonuyla.! En! ilgili! sorun! fosil! yakıt! kaynaklarından! sevkiyatın!
azalması,! diğer! senaryolardakine! göre! CCGTleri! çok! daha! fazla! etkilemektedir,! ve! daha! çok!
kömür!yakan!teknolojileri!etkilemektedir.!!

Şekil&43:&2016-2030&Enerji&Sevkiyatı&–&CO2&emilimi&masrafları&senaryosu,&AB&hedefleri&hassasiyeti&&

!
CO2! emilimine! gelince,! bu! senaryo,! şimdiye! kadar! işletilenler! arasında! en! az! emilimi!
göstermektedir.! Aşağıdaki! şekiller! bu! hassasiyetin! emilim! yolunun! diğer! hassasiyetlere! ve!
senaryolara! göre! olan! durumunu! grafikle! göstermektedir.! Sonuçlar! çarpıcı! biçimde! daha!
düşüktür,!2025!senesinde!2016!senesinin!emilim!seviyesine!varır!ve!daha!sonrasında!orada!sabit!
kalır.!!

Şekil&44:&Üç&ana&hat&senaryolarının&CO2&emilimi&+&hassasiyetleri&&

!
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Son!olarak,!bu!politikanın!masrafı!ana!hat!hassasiyetine!oranla!0.7!milyar!USD!net!sunulan!değer!
miktarına!ulaşmıştır,!YEK!Yok!ve!AB!hedefleri!arasındaki!fark!4.3!milyar!USD’ye!varırken.!Diğer!
senaryolarda!da!olduğu!gibi,!hali!hazırda!piyasada!emilim!masrafları!yönünden!içselleştirildikleri!
için,!emilim!masraflarının!etkisi!YEK!politikalarının!masraflarını!daha!küçük!hale!getirir.!

Şekil&45:&Toplam&sistem&harcamaları,&hassasiyetlerin&mukayesesi&&

!

3.10.10! SONUÇLARIN!ÖZETİ!VE!ANA!SONUÇ!!

Aşağıdaki!madde!işaretleri!hali!hazırda!sunulan!sonuçları!özetlemektedir!ve!kazanılmış!en!alakalı!
sonuçları!çizmektedir.!Her!bir!sonucu!konusuna!göre!ayıracağız.!!

Kurulu!kapasite:!işletilen!bütün!simülasyonların!model!planlama!önerilerinin!hali!hazırda!girdiler!
olarak!sunduğu!kalıplaşmış!boşluk!vardır,!bununla!birlikte!bahsedilmesi!ve!altı!çizilmesi!gereken!
bazı!farklılıklar!vardır.!!

o! Bütün!simülasyonlarda,!daha!fazla!termal!kapasite!karışıma!eklenmediği!için,!sistem!
yenilenebilir! nüfuz! hedeflerine! (ve! daha! fazlasına)! daha! uzun! süre! direnebilme!
konusunda!yeterince!dirençlidir.!Bazı!büyük!termal!projelerin!gecikmesini!planlayıcı!
bakış!açısından!incelemek,!bu!durum!üretim!fazlasının!bir!göstergesi!olabileceği!için,!
akıllı!bir!hamle!olur.!

o! Sermaye!masraflarının!etkisi.!Gösterildiği!gibi,!düşük!indirim!oranı!bütün!teknolojiler!
için! düşük! seviyelendirilmiş! maliyet! anlamına! geliyor,! fakat! yenilenebilir! gibi!
sermaye! olarak! yoğun! teknolojileri! daha! çok! etkiliyor.! Düşük! indirim! oranı!
senaryoları!hâlihazırda!kararlaştırılmış!santrallerin!üstüne,!risk!altındaki!yatırımcılar!
için!ilginç!tercihler!olduklarını!göstererek!daha!fazla!yenilenebilir!eklemektedir.!!

o! AB!hedefleri!senaryosu,!sitemin!AB’nin!yeşil!çerçevesini!karşılamak!için!içine!girmesi!
gereken! değişim! çeşitleriyle! ilgili! bir! fikir! vermektedir.! Bu! hedefler,! mevcut! ve!
planlanmış!varlıklara!hidro!üretimi!eklenmezse,!çok!zor!görünüyor.!

o! Aşağıdaki!tablo!her!bir!senaryonun!sonuçlarını!göstermektedir.!
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Şekil&46:&Bütün&senaryolar&için&kurulu&kapasite&evrimi&&

!
Tablo&14:&Senaryo&Başına&Kurulu&Kapasite&Kıyası&

Senaryo$$
Kurulu&Kapasite&(MW)& Fazladan&Kapasite&(MW)&

Termal& YEK&
! Termal& YEK& !

BaUPAna#Hat# 68,280!! 67,953!!
BaUgAna!

Hat! 68,280!! 67,953!!
BaUgAna!

Hat!

BaUPYEK#Yok## 68,280!! 52,538!!
BaUgYEK!

Yok!! 68,280!! 52,538!!
BaUgYEK!

Yok!!

BaUP#AB#Hedefleri# 68,280!! 89,950!!
BaUg!AB!
Hedefleri! 68,280!! 89,950!!

BaUg!AB!
Hedefleri!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#Ana#
Hat#

68,280!! 68,703!!

Düşük!
İndirim!
Oranı!gB!
Ana!Hat! 68,280!! 68,703!!

Düşük!
İndirim!
Oranı!gB!
Ana!Hat!

Düşük#İndirim#Oranı#P#YEK#Yok#

68,280!! 53,538!!

Düşük!
İndirim!

Oranı!g!YEK!
Yok! 68,280!! 53,538!!

Düşük!
İndirim!

Oranı!g!YEK!
Yok!

Düşük#İndirim#Oranı#–#AB#
Hedefleri##

68,280!! 93,769!!

Düşük!
İndirim!

Oranı!–!AB!
Hedefleri!! 68,280!! 93,769!!

Düşük!
İndirim!

Oranı!–!AB!
Hedefleri!!

CO2#MaliyetleriP#Ana#Hat##
68,280!! 67,953!!

CO2!
Maliyetlerig!

Ana!Hat!! 68,280!! 67,953!!

CO2!
Maliyetlerig!

Ana!Hat!!

CO2#MaliyetleriP#YEK#Yok#
68,280!! 52,538!!

CO2!
Maliyetlerig!

YEK!Yok! 68,280!! 52,538!!

CO2!
Maliyetlerig!

YEK!Yok!

CO2#Maliyetleri#PAB#Hedefleri##

68,280!! 93,628!!

CO2!
Maliyetleri!

gAB!
Hedefleri!! 68,280!! 93,628!!

CO2!
Maliyetleri!

gAB!
Hedefleri!!

!
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•! Enerji! Sevkiyatı! ve!Kesinti:!Enerji! sevkiyatı! terimlerinde,! sonuçlar!genelde!kurulu!kapasite!
karışımındaki! bulguları! tekrar! etmektedir,! yenilenebilirin! yerinde! bir! payını! sevkiyatta!
tutabilir!(bundan!sonar!belirtildiği!gibi!sistem!güvenli!ve!uygun!bir!şekilde).!AB!hedeflerinin!
hassasiyetlerinde,!uzun!vadeli!büyük!miktardaki!YEK!nüfuzunun!ve!nükleer!ünitelerin!konuya!
dahil! olmasının! termal! kapasiteyi! sevkiyatın! dışına! ittiğini! belirtmek! gerekir.! CO2!maliyet!
senaryoları!dengeli!sonuçlar!fakat!sevkiyatta!teknolojik!bir!değişim!göstermektedir.!(Linyit!
yerine!CCGTler).!

Bütün! senaryolar! altında,! düşük! talebin! olduğu! sezonlarda! büyük! oranlı! kaynakların!
olmasından!kaynaklanan!bazı!seviyede!YEK!kesintilerinin!olduğunu!belirtmek!önemlidir.!
Aşağıdaki!tablo!bu!etkiyi!özetlemektedir:!

!

Tablo&15:&Her&senaryo&için&kesinti&&

Senaryo$$

$

2016! 2023! 2030&

Kesinti.!wrt!
Yükü!(%)!

Kesinti.!wrt!
Yükü!(%)!

Kesinti.!wrt!
Yükü!(%)! ! Kesinti.!wrt!

Yükü!(%)!
Kesinti.!wrt!
Yükü!(%)!

BaUPAna#Hat# 0.09%! 0.24%! 0.63%! BaUgAna!
Hat! 0.09%! 0.24%!

BaUPYEK#Yok## 0.09%! 0.24%! 0.47%! BaUgYEK!
Yok!! 0.09%! 0.24%!

BaUP#AB#Hedefleri# 0.09%! 0.24%! 0.63%! BaUg!AB!
Hedefleri! 0.09%! 0.24%!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#
Ana#Hat# 0.09%! 0.24%! 0.63%!

Düşük!
İndirim!
Oranı!gB!
Ana!Hat!

0.09%! 0.24%!

Düşük#İndirim#Oranı#P#
YEK#Yok# 0.09%! 0.24%! 0.51%!

Düşük!
İndirim!

Oranı!g!YEK!
Yok!

0.09%! 0.24%!

Düşük#İndirim#Oranı#–#
AB#Hedefleri## 0.09%! 0.24%! 0.63%!

Düşük!
İndirim!

Oranı!–!AB!
Hedefleri!!

0.09%! 0.24%!

CO2#MaliyetleriP#Ana#
Hat## 0.09%! 0.24%! 0.63%!

CO2!
Maliyetlerig!

Ana!Hat!!
0.09%! 0.24%!

CO2#MaliyetleriP#YEK#
Yok# 0.09%! 0.24%! 0.51%!

CO2!
Maliyetlerig!

YEK!Yok!
0.09%! 0.24%!

CO2#Maliyetleri#PAB#
Hedefleri## 0.09%! 0.24%! 0.63%!

CO2!
Maliyetleri!

gAB!
Hedefleri!!

0.09%! 0.24%!

Birçok! senaryoda! kesintiler! görmezden! gelinebilirken,! AB! hedefleri! senaryosunda! kesintiye!
uğramış!miktar!fark!edilebilir!hale!geliyor.!Diğer!senaryolara!göre!kesintiye!uğrayan!YEK!mevcut!
olan!YEK’in! iki!katı! iken,! toplam!yük! ile!kıyaslandığında,!ulaşılabilir!YEK!miktarı!oldukça!büyük!
olduğundan,!sayılar!beş!kata!çıkıyor.!Bu!miktarlardaki!kesinti!piller!gibi!yeni!teknolojilere!yatırımı!
tetikleyebilir,!tepki!mekanizması!talep!edebilir!veya!komşu!ülkelerin!Türkiye’den!çok!ucuz!fiyata!
enerji!satın!almalarını!tetikleyebilir.!!
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Bu!şekillerle!bile,!pompa!depolama!ünitelerinin!aday!yatırımları!model!tarafından!seçilmemişti.!
Bu!durum,!bu!kesintilerle!ilişkilendirilen!fiyat!dalgalanmasının!(piyasada!ücretlerin!sıfır!olduğu!
anlar)!yatırımı!mantığa!bürümek!için!yeterli!değildir.!Yeterli!kapasite!rezervi!ulaşılabilir!olunca!
yüksek! fiyat! uç! noktaları! beklenmediği! için! bu! etkiye! eklenen! önemli! bir! miktarda! gevşek!
kapasite!vardır.!

•! Politika!masrafları,! ekonomik! ve! tarife! garantisi! analizi:! Bir! önceki! alt! başlıkta! gösterilen!
simülasyonlar!kullanıcılara!her!bir!politika!kararı!için!saf!ekonomik!masrafları!karşılaştırma!
ile!sunar,!bunlar!bu!noktadan!sonra!verilecektir.!!

Şekil&47:&Senaryo&Başına&Sistem&Masraflarının&Net&Şimdiki&Değeri&(2017-2030)&

&

Tablo&16:&Senaryo&Başına&Toplam&Sistem&Masrafları&(2017-2030)&

Senaryo$$
Toplam&Sistem&
Masrafları&

(Milyar.&USD)&

Fark&(Milyar&
USD)&

BaUPAna#Hat# $170.02!! $4.84!!

BaUPYEK#Yok## $165.18!! g!!!!

BaUP#AB#Hedefleri# $171.37!! $6.18!!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#Ana#Hat# $185.63!! $3.81!!

Düşük#İndirim#Oranı#P#YEK#Yok# $181.82!! g!!!!

Düşük#İndirim#Oranı#–#AB#
Hedefleri## $186.86!! $5.04!!

CO2#MaliyetleriP#Ana#Hat## $179.95!! $4.10!!

CO2#MaliyetleriP#YEK#Yok# $175.85!! g!!!!

CO2#Maliyetleri#PAB#Hedefleri## $180.66!! $4.81!!
!

Eğer,! ekonomik! masraflardan! ziyade,! tarife! garantisinde,! beklenen! masrafları! kullanan!
yenilenebilirin! etkisine! önem! verirsek,! sonuçlar! devlet! tarafından! oluşturulan! sübvansiyon!
şemaları!üzerine!farklı!bir!etki!gösterecektir.!

.!
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&

Tablo&17:&Senaryo&Başına&Toplam&Tarife&Garantisi&Masrafları&(2017-2030)&

Senaryo$$

Toplam&Tarife&
Garantisi&
Masrafları&

(Milyar&USD)&

Fark&(Milyar&
USD)&

BaUPAna#Hat# !$13.64!! !$4.13!!

BaUPYEK#Yok## !$9.51!! !!!g!!!!

BaUP#AB#Hedefleri# !$14.97!! !$5.46!!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#Ana#Hat# !$13.98!! !$3.66!!

Düşük#İndirim#Oranı#P#YEK#Yok# !$10.32!! !!!g!!!!

Düşük#İndirim#Oranı#–#AB#Hedefleri## !$15.05!! !$4.73!!

CO2#MaliyetleriP#Ana#Hat## !$13.64!! !$4.13!!

CO2#MaliyetleriP#YEK#Yok# !$9.51!! !!!g!!!!

CO2#Maliyetleri#PAB#Hedefleri## !$15.05!! !$5.54!!

!

Tarife!garantisi!analizi!aşağıdaki!varsayımlar!altında!yapılmıştır:!!

o! Sadece! yeni! tarife! garantileri! (2017! itibariyle! işletime! başlayan! YEK! üretimi)! göz!
önünde!bulundurulmuştur.!Devam!eden!destek!mekanizmaları,! bütün! senaryolar!
için!batık!maliyet!olarak!kabul!edilebilir.!!

o! Bir! önceki! analiz! yerel! üretim! için! fazladan! geliri! olmayan! destek! mekanizması!
üzerine! temellendirilmiştir.! Aşağıdaki! Tablo! 18! BaU! senaryosu! için! ortaya! çıkan!
şekilleri! ve! her! sene! için! yerel! desteğin! farklı! seviyelerdeki! etkisini! gösterir.!
Görüleceği! gibi,! sonradan! gelenin! etkisi,! temel! destekle! karşılaştırıldığında! çok!
alakalıdır.!!

o! Hidro!varlıklar!için,!yeni!üretim!tesislerinin!çıktılarının!%20’si!tarife!desteğine!tabidir,!
geri!kalan!tesisler!bu!açıdan!konvansiyonel!üretim!olarak!kabul!görmektedir.!

Tablo&18:&BaU&Senaryo&için&tarife&garantisi&masrafları&örneği&&

Yıl$
Temel&
Tarife&

Garantisi&&

Yerel&Üretim&için&Fazladan&Destek&

%10& %25& %50& %75& %100&

2017# 501!! 501!! 502!! 503!! 504!! 506!!

2018# 798!! 798!! 799!! 801!! 804!! 807!!

2019# 1,110!! 1,111!! 1,112!! 1,114!! 1,118!! 1,123!!

2020# 1,560!! 1,561!! 1,563!! 1,566!! 1,572!! 1,579!!

2021# 2,103!! 2,104!! 2,106!! 2,111!! 2,118!! 2,128!!

2022# 2,614!! 2,615!! 2,618!! 2,623!! 2,630!! 2,640!!

2023# 2,904!! 2,905!! 2,907!! 2,912!! 2,919!! 2,929!!

2024# 3,225!! 3,226!! 3,228!! 3,233!! 3,241!! 3,251!!

2025# 3,556!! 3,557!! 3,560!! 3,564!! 3,571!! 3,580!!

2026# 3,872!! 3,873!! 3,875!! 3,879!! 3,885!! 3,893!!

2027# 4,241!! 4,242!! 4,244!! 4,248!! 4,254!! 4,262!!
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2028# 4,109!! 4,110!! 4,112!! 4,116!! 4,122!! 4,131!!

2029# 4,181!! 4,182!! 4,184!! 4,189!! 4,195!! 4,204!!

2030# 4,238!! 4,239!! 4,241!! 4,246!! 4,253!! 4,262!!

NPV#(2017P2030)# 13,637!! 13,641!! 13,652!! 13,674!! 13,706!! 13,749!!

•! Sonuç!olarak,!MWh!başına!sıralanmış!sonuçların!ağırlığını!göstermek!için!sonuçları,!ortalama!
masraf!ücretleriyle!sunuyoruz.!Tablo,!elektrik!üretimin!enerji!ünitesi!başına!toplam!sistem!
masraflarını! ve! her! bir! senaryo! için! fazladan! yenilenebilir! üretimin! artan! maliyetlerini!
gösterir.!

Bu!şekillerle!birlikte!okuyucu!yenilenebilir!planların!Türkiye!sistemi!elektrik!tarifeleri!için!
etkisinin!büyüklüğü! ile! ilgili! göreceli!bir!bilgiye! sahip!olabilir18.!Hiçbir!durumda!sistem!
masrafı!%4’ten!daha!yukarıya!çıkmaz,!bu!demek!oluyor!ki!gerekli!düzenleyici!eylemler!
gerçekleştirilirse,!her! şekilde!karşılanabilir.!Bununla!demek! istediğimiz! şudur!ki!bütün!
düzenlenmiş! masraflar! (yenilenebilir! desteği,! şebeke! işi! gelir! gereklilikleri! ve! sistem!
güvenliği!ve!yeterliliğini!korumak!için!gerekli!olan!diğer!mekanizma)!tarifede!düzgün!bir!
şekilde!bütçelenmiş!ve!ideal!bir!şekilde!son!kullanıcıya!masraf!olarak!aktarılmıştır.!Eğer!
devlet! son! kullanıcıları! (veya! bazılarını)! herhangi! bir! sebeple! bu! tarife! artışlarından!
korumak!isterse,!ulusal!bütçe!tahsisi!tarife!indirimlerini!karşılamak!için!gerekli!miktarları!
açıklamalıdır.!!

Tablo&19:&:&Senaryo&Başına&Ortalama&Sistem&Masrafları&

Senaryo$$
Ortalama&Sistem&

Masrafları&
(USD/MWh)&

Fazladan&
Kapasite&(%)&

Fazladan&
Masraf&(%)&

Fazladan&Masraf&
YEK&MWh&başına&&

(USD/MWh)&

BaUPAna#Hat# $80.00!! %12.8! %2.9! $70.46!!

BaUPYEK#Yok## $77.72!! g!!!! g!!!! g!!!!

BaUP#AB#Hedefleri# $80.63!! %31.0! %3.7! $56.68!!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#Ana#
Hat# $62.65!! %12.4! %2.1! $36.23!!

Düşük#İndirim#Oranı#P#YEK#
Yok# $61.36!! g!!!! g!!!! g!!!!

Düşük#İndirim#Oranı#–#AB#
Hedefleri## $63.06!! %29.9! %2.8! $29.73!!

CO2#MaliyetleriP#Ana#Hat## $84.67!! %13.4! %2.3! $59.81!!

CO2#MaliyetleriP#YEK#Yok# $82.74!! g!!!! g!!!! g!!!!

CO2#Maliyetleri#PAB#
Hedefleri## $77.66!! %34.0! %2.7! $15.21!!

!

•! CO2! emisyonu! ve! hafifletme!masrafları:! YEK! politikaları! önemli! bir!miktarda! YEK! üretimi!
hedefini! yakalamakla! birlikte! uzun! vadede! ilgili! payın! artmasını! ve! korunmasını!
hedeflemektedir.!Fakat!simülasyonlar!bu!durumun,!elektrik!talebinin!çok!büyük!bir!kısmının!
hala!“kahverengi”!teknolojilerden!karşılandığı!ülkede!CO2!emisyonunu!azaltmak!için!yeterli!
olmadığını!gösterir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Her!zaman!akılda!bulundurmak!gerekir!ki!bu!çalışma!sadece!tedarik!masraflarını!göz!önünde!bulunduruyor,!şebeke!
işinden!gelen!diğer!masrafları!(veya!birikimleri)!değil.!
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Şekil&48:&Senaryo&başına&CO2&emisyonu&

!
AB! hedeflerinin! hassasiyetleri! ve! CO2! masraf! senaryoları,! emisyonun! daha! fazla!
düşürülmesi! isteniyorsa,! ilgili! politika! değişikliklerinin! gerçekleştirilmesi! gerektiğini!
göstermektedir.! Aşağıdaki! tablo,! hafifletme! masrafları! olarak! da! bilinen! emisyonu!
azaltmak!için!eşdeğer!masrafları!göstermektedir.!!

Tablo&20:&Senaryo&başına&tenzilat&masrafları&

Senaryo$$ Toplam&
Masraflar&
(Milyar&
USD)&

Emisyon&
(Milyon&
USD)&

Tenzilat&
Masrafları&
(USD/Ton)&

BaUPAna#Hat# $170.02!! 862.56!! $171.46!!

BaUPYEK#Yok## $165.18!! 890.76!! g!!!!!!

BaUP#AB#Hedefleri# $171.37!! 840.58!! $123.23!!

Düşük#İndirim#Oranı#PB#Ana#Hat# $185.63!! 1,218.87!! $84.23!!

Düşük#İndirim#Oranı#P#YEK#Yok# $181.82!! 1,264.11!! g!!!!!!

Düşük#İndirim#Oranı#–#AB#
Hedefleri## $186.86!! 1,180.65!! $60.33!!

CO2#MaliyetleriP#Ana#Hat## $179.95!! 753.80!! $120.00!!

CO2#MaliyetleriP#YEK#Yok# $175.85!! 788.00!! g!!!!!!

CO2#Maliyetleri#PAB#Hedefleri## $180.66!! 734.36!! $89.67!!
•! Sistem! yeterliliği! ve! güvenliği:! Bu! araştırmanın! en! önemli! sonuçlarından! biri,! Türkiye!

sistemlerinin,! planlanan! seviyedeki! YEK’i! entegre! etmede! güvenli! ve! yeterli! (planlanan!
termal!yatırımlar!gerçekleştiği!sürece)!olmasından!kaynaklanmaktadır.!!

•! Genellikle!var!olan!ve!planlı!hidro!varlıkların!büyük!bir!pay!kaplamasıyla!ilintili!olarak!hiçbir!
senaryo,!kapasite!azlığı!ve!rezerv!azlığı!ile!alakalı!güvenlik!etkisini!göstermiyor.!Şebekenin!bu!
konuda! sınırlayıcı!olmadığını!onaylamak!adına!bu! sonuçların!bir! şebeke!çalışmasında! test!
edilmesi!tavsiye!edilir.!!!
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•! Karlılık! ve! piyasa! sinyalleri:! YEK! politikalarının! uygulanmasıyla! ilgili! uluslararası! en! büyük!
kaygılardan!birisi!diğer!piyasa!aktörleri! tarafından!ortaya!çıkartılan!etkidir,!bu!teknolojiler!
tarafından! sıfır! sevkiyat! masrafının! sunulmasının! piyasa! fiyatları! üzerine! etkisi! vardır.!
Aşağıdaki!tablo,!Türkiye!piyasasında!analiz!edilen!her!bir!senaryo!için!beklenen!kısa!vadeli!
marjinal!fiyatları!göstermektedir.!

Şekil&49:&Senaryo&başına&SRMC&

!
Sonuçlar,! her! bir! hassasiyet! için! aynı! trendi! göstermektedir,! baz! fiyatlar! simülasyon!
döneminde! sabit! durur,! YEK! olmayan! senaryo! aynı! şekilde! davranır! ve! AB! hedefleri!
senaryosu!SRMC!sinyallerini!önemli!ölçüde!azaltır.!!

CO2! masraf! senaryosu! 2020! senesinde! diğer! senaryolara! göre! daha! yüksek! bir! fiyat!
sinyali! gösterir,! CO2! değişken!masraflarının! etkisini! üretim! ünitelerinin! değişken! fiyat!
yapılarında!temsil!eder.!!

!

! !
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3.11!KISA!VADELİ!MODEL!VARSAYIMLARI!!

Daha!önce!belirtildiği!gibi,!her!bir!senaryo!hesaplanan!uzun!vadeli!genişleme!planlarının!güvenlik!
açısından! uygulanabilir! olduklarını! garanti! etmek! adına,! kısa! vadeli! bir! simülasyonla!
tamamlanacaktır.!!

En!ilginç!sonuçları!göstermek!adına,!bu!hafta!sisteme!aşağıdaki!zorlukları!sunabilecek!olduğu!için!
işletilen! simülasyonlar! yılın! en! fazla! hidro! çıktısının! olduğu! –bahar! sırasındag! haftaya!
yoğunlaşacaktır:!

d)! Kaynakların! geri! kalanı! için! artık! yük! en! düşük! hale! getirilmiştir,! bu! demek! oluyor! ki!
termal!santrallerin!sevkiyatları!çok!düşük!olacak.!

e)! Yükün!yeterince!yüksek!olmadığını!ve!termal!olmayan!varlıklar!tarafından!karşılanacağı!
varsayılırsa!güvenlik!sorunları!ortaya!çıkabilir.!!

f)! Muhtemelen!hidro!kaynakların!depolanmayacağını!ve!esnek!olmayan!termal!ünitelerin!
durdurulmama! ihtimalini! varsayarsak! büyük! yenilenebilir! kesintisi! ihtimali! bir! sorun!
olabilir.!!

g)! Hidro!kaynaklar!genel!sistem!yokuşlarını!devralabilecekken,!hat!boyundaki!birkaç!termal!
ünite!için!kesikli!YEK!profillerini!adapte!etmek!bir!zorluk!olacaktır.!!

Şekil&50:&Kısa&Vade&Simülasyonları&için&Seçilen&Hafta&

!
Kaynak:#2015#Hidro#Üretimi#ve#Yük#Profilleri#Temelli##

Aşağıdaki!tablo!güç!santrallerini!çok!özgün!kısa!vade!özelliklerini!modellemek!için!kullanılacak!
varsayımları!gösterir.!!

Tablo&21:&Kısa&vadeli&Teknik&Özellikler&&

Yakıt$ Tip&

NCV&
terimleriyle&
standart&
verimlilik&

%&

Dakika&
Zaman&
açık&

Saat&

Dakika&
Zaman&
kapalı&&

Saat&

Yakıt&
tüketimi&
başlar&&

Net&GJ&
/MW.&Yarı&
otomatik&
başlama&&

Sabit&
masraf&

Başlama&
€/MW&

Yarı&
otomatik&
başlama&

Rampalama&
eğimi&

%/min&

Nükleer# g! %33! 12! 12! 14.0! 21! 5g10!

Taş#
Kömür#

eski!1! %35! 8! 8! 18.0! 70! 4g8!

eski!2! %40! 6! 6! 18.0! 50! 4g8!
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Yakıt$ Tip&

NCV&
terimleriyle&
standart&
verimlilik&

%&

Dakika&
Zaman&
açık&

Saat&

Dakika&
Zaman&
kapalı&&

Saat&

Yakıt&
tüketimi&
başlar&&

Net&GJ&
/MW.&Yarı&
otomatik&
başlama&&

Sabit&
masraf&

Başlama&
€/MW&

Yarı&
otomatik&
başlama&

Rampalama&
eğimi&

%/min&

Yeni! %46! 5! 5! 18.0! 42! 4g8!

CCS! %38! 7! 7! 18.0! 50! 4g8!

Linyit#

eski!1! %35! 11! 11! 18.0! 70! 4g8!

Eski!2! %40! 9! 9! 18.0! 50! 4g8!

Yeni! %46! 8! 8! 18.0! 42! 4g8!

CCS! %38! 10! 10! 18.0! 50! 4g8!

Gaz#

konvansiyonel!
eski!1! %36! 5! 5! 7.6! 68! 4g10!

konvansiyonel!
eski!2! %41! 5! 5! 7.6! 45! 4g10!

CCGT!eski!1! %40! 3! 3! 7.6! 73! 4g10!

CCGT!eski!2! %48! 3! 3! 7.6! 43! 4g10!

CCGT!yeni! %58! 2! 2! 7.6! 25! 4g10!

CCGT!CCS! %51! 4! 4! 7.6! 43! 4g10!

OCGT!eski! %35! 1! 1! 0.2! 52! 10g25!

OCGT!yeni! %42! 1! 1! 0.2! 20! 10g25!

Hafif#yağ# g! %35! 1! 1! 0.2! 36! 4g8!

Ağır#yağ#
eski!1! %35! 3! 3! 7.6! 70! 4g8!

eski!2! %40! 3! 3! 7.6! 50! 4g8!

Bitümli#
Şist#

eski! %29! 11! 11! 18.0! 60! 4g8!

Yeni! %39! 8! 8! 18.0! 42! 4g8!

!

Varsayımların!geri!kalanı!uzun!vadeli!simülasyonlarınki!gibidir,!yani:!!

•! Ongline! ve! offgline! rezervlerin! gerekli! seviyeleri! sistem! güvenliğini! korumakla!
yükümlüdür.!

•! Verimlilik!eğrilerinde!yük!faktörü!etkisi!(termal!santraller!için)!göz!önünde!bulundurulur!
(yani,!düşük!yük!faktörü!seviyesinde!daha!düşük!verimlilik)!
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•! Önceki! tablo! gereğince,! minimum! sabit! yük! çalışma! noktalarına,! ongline! ve! offgline!
minimum!defaya,!çalışma!saatine!bağlı!farklı!davranışlara!(ve!ilgili!masraflara)!bağlanan!
liner!olmayan!etkiler!(termal!santraller!için)!simülasyonlarda!dikkate!alınmıştır.!!

3.12!KISA!VADELİ!SİMÜLASYON!SONUÇLARI!!

Bitirmek!adına,!aşağıdaki!sayfa!2016,!2023!ve!2030!yılları!için!uygulanan!kısa!vadeli!simülasyonun!
anlık! durum! görüntüsünü! sunmaktadır.! Şekiller,! bahsedilen! yıllar! için! aynı! günleri!
göstermektedir! ve! 2030! için! kalan! termal! yük! ve! termal! artış! oranı! için! üç! günlük! bir! detaya!
ihtiyaç!duyulmaktadır!

Aşağıdaki!Şekil!51’den!çeşitli!ilginç!sonuçlar!türetilebilir:!

•! Beklenen!yenilenebilir!nüfuzu!senaryosuyla,!düşük!kalan!talebin19!olduğu!zamanlarda,!
termal!teknolojilerinin!sevkiyatı!tehlikelidir.!Simülasyon!CCGTlerin!payının!sevkiyatta!ne!
kadar! az! ve! ikincil! rezervlerin! provizyonlarının! sınırlı! olduğunu! ve! farklı! kömürgesaslı!
teknolojilerin!sevkiyatının!yenilenebilir!ve!nükleerin!girmesiyle!birlikte!nasıl!düştüğünü!
gösterir.!

•! Her! ne! kadar! simülasyonlar! hiçbir! girdi! parametrelerine! sahip! esneklik! sorunlarına!
tehlike!işareti!koymasa!da,!kısa!vadede!bile!açıkça!görülüyor!ki,!YEK!için!optimal!tahsisatı!
adına,! linyit! buhar! türbinleri! gibi! bazı! daha! az! sahip! teknolojilerin! bazı! modülasyon!
kapasitelerine! sahip! olması! gerekir,! eğer! bu!mevzu! değilse! (ayrıca! uzun! vadede! ithal!
edilen! kömür! üniteleri! için),! ya! ekonomik! faydalarını! kaybeden! hidro! sevkiyatın!
değişmesi! gerekir,! veya! büyük! termal! ünitelerin! kapatılması! ve! ihtiyaç! duyulan!
modülasyon!kapasitesine!sahip!diğerleriyle!değiştirilmesi!gerekir.!!

•! Bir!önceki!maddeyi!takip!ederek,!sağ!alttaki!şekil!uzun!vadede!kalan!termal!yükün,!güneş!
ışımasının!iyi!uyumu!ve!toplam!yük!eğrisi!sayesinde,!göreceli!olarak!daha!küçük!ve!çok!
uygun! olduğunu! gösterir.! Büyük! miktardaki! hidro! üretiminin! güneş! sevkiyatının!
artması/azalması!sebebiyle!oluşan!kalan!yükü!takiben!kolaylıkla!yükselebilir!ve!düşebilir!
olması! sayesinde! artışın,! normal! şartlar! altında! Türkiye! sistemi! için! bir! sorun! olarak!
görünmemesi!gerekir!(her!ne!kadar!saat!başına!2,000!MW!seviyelerine!ulaşabilse!de).!
Termal! artış! sevk! ve! rezerve! edilmiş! CCGTler! ve! müşavirler! (speakers)! tarafından!
irdelenebilir.!

Bu! sonuçların! sadece!üretim! tedarikinin! yeterliliği! ve! güvenliğine!uygulandığı! not! edilmelidir.!
Daha! önce! belirtilen! sonucu! başarılı! şekilde! değerlendirmek! için! yenilenebilir! şebeke!
entegrasyonu! çalışması! gerçekleştirilmelidir.!Bu! çeşit! teknik! çalışmalar,! büyük!miktarda!kalan!
yük! çeşitlerinin! sistemin! bakış! açısına! göre! uygun! olup! olmadığını! değerlendirmek! için! iletim!
şebekesinin! statik! ve! dinamik! parametrelerini! göz! önünde! bulundurmaktadır.! Bu! durum,!
ekonomik! terimlerle,! daha! fazla! destek! (fazladan! üretim)! veya! endişelendirilen! kesintiler!
beklenmiyor! anlamına! gelmektedir.! Fakat! öncelikle,! beklenen! miktarda! enerjiyi! absorbe!
edeceğinin! veya! ikinci! olarak,! yeterli! kapasite! ile! şebekenin! üretim! kaynaklarının! ülkenin! bir!
bölgesinden! diğerine! keskin! olarak! değiştiği! zamanlarda! değişikliklerle! başa! çıkabileceğini!
garantisini!vermemektedir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19! !Toplam! talepten! yenilenebilir! üretimi! ve! kullanılması! gereken! termal! üretimi! çıkartarak! artık! talebi!
bulacağız.!!
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•! Yeterli!miktarda!sıklık!kapsaması!ve!restorasyon!rezervleri!hat!üstünde!olduğu!için!ve!ek!
olarak,! herhangi! bir! rahatsızlık! durumunda! yeteri! kadar! yer! değiştirecek! rezerv! hazır!
tutulduğu!için,!bu!şartlar!altında!Türkiye!sistemi!güvenlidir.!

•! Son!olarak,!bu!haftalarda,!yenilenebilir!kesinti!seviyeleri!tetikte,!her!daim!bütün!yılların!
toplam!talebinin!%0.01’inin!altındadır.!Bu!durum!en!temelde!hidro!üretiminin!adapte!
olabilmesi! ve! güneş! profilinin! iyi! uyumu! ve! toplam! yük! eğrisi! ile! birlikte! artan! talebi!
karşılayan!termal!parkın!esnekliği!sayesinde!mümkün!oluyor.!Eğer!bunlardan!bir!faktör!
değişmek!zorunda!olsaydı!yenilenebilir!dökümü!bir!sorun!olurdu.!

BaU!ana!hat!senaryosu! irdelendiğinde,!hassaslık!analizine!odaklanacağız,!Şekil!52!ve!Şekil!53,!
BaU!ana!hat!hassasiyeti!için!2030!senesi!için!kısa!dönemli!kesinti!sonuçlarını!göstermektedir,!AB!
hedefleri! hassasiyeti,! düşük! indirim! oranı! ana! hat! hassasiyeti! ve! CO2! emisyonu! ana! hat!
hassasiyeti.!Yorumlar!şekillerden!sonraki!sayfada!mevcuttur.!!
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Şekil&51:&2016&için&(Sol&üst),&2023&için&(Sağ&Üst),&2030&için&(Sol&Alt)&saatlik&sevkiyat&ve&2030&(Sağ&alt)&için&denge&detayı&

! !

! !

!
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Şekil&52:&2030&için&saatlik&sevkiyat;&BaU&yüksek&YEK&(Sağ&üst),&Düşük&İndirim&oranı&ana&hattı&(Sol&alt)&ve&CO2&masrafı&ana&hattı&(Sağ&alt)&

! !

! !
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Şekil&53:&2030&için&denge&detayı;&BaU&ana&hattı&(Sol&üst),&BaU&yüksek&YEK&(Sağ&üst),&Düşük&İndirim&oranı&ana&hattı&(Sol&alt)&ve&CO2&masrafı&ana&hattı&(Sağ&alt)&

! !

! !

!
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Son! iki! set! şekil! farklı! senaryolardaki! aynı! gün! ve! haftayı! göstermektedir,! bu! veriler! ışığında!
aşağıdaki!sonuçlar!çizilebilir:!

•! Yüksek! YEK! senaryosu! açıkça! en! zorlayıcı! olandır! ve! bu! tarz! bir! çalışma20! için,! aynı!
zamanda! birçok! teknik! ve! ekonomik! zorluklar! ortaya! çıktığı! için,! en! ilginç! sonuçları!
üretmektedir.! Aşağıdaki! maddeler! okuyucuya! bu! zorlukların! tanımlamalarını,! bu!
zorluklar!üzerindeki!simülasyon!varsayımlarının!etkisini!ve!çözülmesi!gereken!teknik!ve!
düzenleyici!kaygıların!neler!olduğunu!gösterecektir21:!

o! Zorluk!1:!Esneklik!!

1.! Sonuçlar! gösteriyor! ki! göz! önüne! alınan! hafta! için,! hali! hazırda!
görevlendirilenler! dışında! fazladan! esnek! termal! kapasiteye! (hızlı! etki!
üniteleri)!ihtiyaç!yoktur.!Bu!demek!oluyor!ki!tedarik!tarafında!esneklik!
büyük!kaygılardan!birisi!değildir.!!

2.! Yeni!hidro!üretiminin!%60’ının!farklı!bir!zamanda!kullanılmak!ve!böylece!
değerini! azami! noktaya! çıkarmak! için! depolanabileceği! varsayıldığını!
belirtmek!gerekir.!Bu!demek!oluyor!ki,!daha!düşük!seviyedeki!depolama!
kapasitesi!sonuçları!değiştirebilir!(örneğin,!nehir!tipi!üretim!ünitelerinin!
büyük!payları).!Kaygı:!Hidro!depolamanın!eksikliği!

3.! Varsayımla! devam! edersek,! “en! az! esnek”! üretim! üniteleri! (büyük!
kömür! ve! nükleer! STler)! fakat! diğerlerinden! daha! ucuz! olanlar! yük!
faktörünün! %50! kadar! az! olduğu! seviyelerde! gün! sırasında! modüle!
edebilir.! Ekipman! tedarikçilerine! göre! teoride! mümkün! olsa! da! bu!
senaryo! gerçek! hayatta! test! edilmemiştir.! Kaygı:! büyük! nükleer! (ve!
buhar)!ünitelerinin!gün!için!modüle!etmek!için!teknik!yeterlilik.!

4.! Bir! önceki! madde! ile! ilintili! olarak,! YEK! çıktısının! ani! artık/azalışını!
örtmek! için! bazı! saatlerde! termal! artışın! ihtiyaç! duyulması! teknik!
terimlerle!zorlayıcıdır!(4.4!GW/saat).!Her!ne!kadar!yeterli!termal!yığın!
olsa!da,!simülasyon!şunları!göstermektedir:!!

•! Daha! önce! bahsedilen! kaygıları! artırma! daha! az! esnek!
teknolojiler!tarafından!tecrübe!edilebilir.!!

•! Sebep! ne! olursa! olsun! artırmanın! hızlı! tepki! teknolojileri!
tarafından! gerçekleştirilmesi! gerekirse,! büyük! kömür/nükleer!
ünitelerinin! sevkiyat! seviyeleri! daha! da! fazla! azalacaktır.! Bu!
sadece!teknik!implikasyonlar!doğurmakla!kalmaz!]uzun!soluklu!
çevrim!dışı!periyotlar!açısından]!Nükleer!ünitelerin!en!azından,!
uygun! olduğu! sürece! sevkiyatlarını! garanti! eden! katı! PPA!
kuralları! altında! görevlendirildiği! için! sözleşmesel! sonuçlar! da!
doğurur.!!

o! Zorluk!2:!Ekonomik!Sürdürülebilirlik!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20! !Avrupa!sistemindeki!benzer!bir!çalışma!için!“%60!YEK,!EDF!R&D!ile!Avrupa!Elektrik!Sisteminin!Ekonomik!ve!
Teknik!Analizi,!Haziran!2015”e!başvurun.!
21! !Bir!sonraki!bölüm!tekrar!bu!konuya!dönerek!bu!kaygılarla!nasıl!uğraşılacağına!dair!tavsiyeler!sunacaktır.!
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1.! Termal!üretim!parkının!büyük!bir!kısmı!için!üretim!ve!fazladan!yük!yok.!
Kaygı:!Karlılıklarına!dair!kaygı!

2.! Enerji!piyasası!çerçevesi!Türkiye’de!devam!ederse!oyuncuların!sadece!
piyasa! temelli! enerji! servisleri! için! çok! düşük! yük! faktörlerinde! ve!AS!
hizmetleri! için! provizyonları! sebebiyle! ödüllendirileceği! anlamına!
gelmektedir.! Yenilenebilir! desteği! öncesinde! piyasaya! giren! enerji!
santralleri! karlı! olabilmek! için! muhtemelen! yüksek! yük! faktörleri!
bekliyordu,!eğer!durum!böyle!değilse,!hem!tedarikçiler!için!(gelir!azlığı)!
hem! de! tüketiciler! için! (çok! yüksek! masraflar! ile! fiyat! değişkenliği,!
böylelikle!düşük!çalışma!saatleri!kendi!masraflarını!karşılayabilir).!

o! Zorluk!3:!Sistem!Güvenliği!!

1.! Güvenlik! terimleriyle! sevkiyat,! bütün! gerekli! sıklık! kapsamasını! ve!
düzenleyici!rezervlere!ek!olarak!güvenli!sevkiyatı!sağlamak!adına!soğuk!
rezervleri!yerine!getirmektedir.!Fakat!hizmet!sunan!termal!ünitelerinin!
finansal! vurgusu,! bu! üniteler! gerçekte! sevk! edilmediği! için! sorun!
oluşturabilir.!Kaygı:!2.!Zorluk!gibi!düşük!yük!faktörlü!üretim!ünitelerinin!
ekonomik!sürdürülebilirliği!risk!altında!olabilir.!!

o! Zorluk!4:!Yenilenebilir!Enerji!Kesintileri:!!

1.! Kesinti!terimleriyle,!bu!senaryoda!ve!analiz!edilen!bütün!hafta!boyunca,!
mevcut! YEK’in! %5.1’i! kesintiye! uğramıştır! (yaklaşık! toplam! yükün!
%2.9’una! denk! gelir),! eğer! YEK! payı! gelecekte! de! artamaya! devam!
ederse!bu!durum!pompa!depolama!üniteleri!için,!piller!veya!esnek!yük!
hizmetleri!için!imkanlar!sunacaktır.!!

•! Analiz!edilen!diğer!senaryolar!birbirlerine!çok!benzemektedir,!BaU!hattı!ve!düşük!indirim!
oranı!senaryoları!sadece!katılan!yenilenebilirlerin!miktarında!farklılaşır,!fakat!sonradan!
belirtile!artışı!daha!önce!bu!raporda!tanımlanan!BaU!senaryosu!için!çizilen!sonuçta!ciddi!
farklar!katmaz.!!!

•! Eğer!BaU!senaryo!CO2!emisyonuyla!karşılaştırıldığında,!oldukça!belirgin!bir!fark!görülür:!
üretim!santrallerinin!değişken!masraf!yapısındaki!emisyon!ücretlendirmeleri!sebebiyle!
CCGTler!linyit!santrallerinin!yerini!almıştır.!!

•! Son!olarak,!güvenlik!terimleriyle!en!zorlayıcı!sonuç!3!durum!için!de!geçerli!olan!termal!
artış!ünitelerinin!akşamüstü!ve!sabahları!güneş!takvimlerinde!karşılaşmasıdır.!Bu!durum!
5!GW/saat’e!yakın!şekillere!ulaşır,!arz!ve!talebi!dengelemek!için!(yüksek!YEK!senaryosu!
için!yukarıda!zorluk!1’de!açıklandığı!gibi)!hali!hazırda!bağlanmış!ve!fazladan!kapasiteye!
sahip! (artan!yük! rampaları!durumunda)! gerekli!miktarda! termal!üniteleri! gerekli! hale!
getirir.!

3.13!SONUÇLAR!!

Bu!bölümü!bitirmek!adına,!uygulanan!simülasyonlardan!çıkardığımız!ana!sonuçları!özetleyeceğiz!
ve! teknik! ve! ekonomik! taraflarını! göz! önünde! bulundurarak! yüksel! yenilenebilir! penetrasyon!
geleceğinin!Türkiye!elektrik!sistemine!oluşturabileceği!ana!sorunlara!nasıl!cevap!verilebileceğine!
dair!kesin!olmayan!öneriler!sunacağız.!!
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Üç!farklı!senaryo!uygulandı,!her!biri!üç!farklı!durumdan!oluşuyor.!BaU!senaryosu!mevcut22!makro!
ve! teknik! seviyedeki! varsayımları! simülasyonun! temeli!olan!kabul!ediyor,!düşük! indirim!oranı!
senaryosu!ülkedeki!üretim!sektörü!için!daha!ucuza!finanslamanın!etkilerini!analiz!ediyor!ve!CO2!
senaryosu!cap]and]trade!piyasasının!(AB’deki!gibi)!Türkiye’de!uygulandığını!varsayıyor.!Her!bir!
senaryo!ülkedeki!YEK!penetrasyonu!üzerine!etkileri!ölçmek!için!geliştirilmiştir.!!!

Her!bir!senaryo!için,!üç!durum!işletilmiştir.!Ana!hat!ETKBK!2023!YEK!hedeflerinin!2030’a!kadar!
korunmuş! halidir.! AB! hedefleri! durumu! YEK! hedeflerinin! AB! üye! ülkelerinin! 2030! itibariyle!
sorumlu! olduğu! seviyeye! doğru! arttığını! düşünüyor,! mukayese! temeli! olarak,! üçüncü! örnek!
sadece! IRR! ilişkili!yatırımlar!tarafından!yönlendirilen!bir!senaryoyu!göz!önünde!bulunduruyor.!
Bu,! sistemin! 2023! sonrası! hiçbir! yenilenebilir! hedeflerinin! olmadığı! en! açık! asgari! masraf!
genişlemesidir.!!!

Ek! olarak,! her! bir! senaryo! için,! detaylandırılmış! bir! kısa]vade! simülasyonu! –haftalık! birlik!
taahhütü]!test!sonuçlarını!daha!detaylı!bir!şekilde!vurgulamak!için!geliştirilmiştir.!!

Uzun!vadeli!simülasyonlar,!uzun!vadede!kurulu!kapasite!gelişiminin!nasıl!yenilenebilir!hedefleri!
temelli!olabileceğini!gösterir.!Yenilenebilir!hedef!arttıkça,!aynı!orandaki!sevkiyatı!karşılamak!için!
daha! fazla! yenilenebilir! kapasiteye! ihtiyaç! duyulur,! her! ne! kadar! fazladan! termal! destek!
planlanmamış!olsa!da.!!

Tablo&22:&:&Senaryo&Başına&Kurulu&Kapasite&Kıyası&&

Senaryo(
Kurulu&Kapasite&(MW)& Fazladan&Kapasite&(MW)&

Termal& YEK& Toplam& Termal& YEK& Toplam&

BaU$Ana'Hat' 68,280!! 67,953!! 136,233!! ]!!!! 15,415!! 15,415!!

BaU$YEK'Yok'' 68,280!! 52,538!! 120,818!! ]!!!! ]!!!! ]!!!!

BaU$'AB'Hedefleri' 68,280!! 89,950!! 158,230!! ]!!!! 37,413!! 37,413!!

Düşük'İndirim'Oranı'
$B'Ana'Hat' 68,280!! 68,703!! 136,983!! ]!!!! 15,165!! 15,165!!

Düşük'İndirim'Oranı'
$'YEK'Yok' 68,280!! 53,538!! 121,818!! ]!!!! ]!!!! ]!!!!

Düşük'İndirim'Oranı'
–'AB'Hedefleri'' 68,280!! 93,769!! 158,230!! ]!!!! 40,232!! 40,232!!

CO2'Maliyetleri$'
Ana'Hat'' 68,280!! 67,953!! 136,983!! ]!!!! 15,415!! 15,415!!

CO2'Maliyetleri$'
YEK'Yok' 68,280!! 52,538!! 120,818!! ]!!!! ]!!!! ]!!!!

CO2'Maliyetleri'$AB'
Hedefleri'' 68,280!! 93,628!! 161,908!! ]!!!! 41,090!! 41,090!!

!

Masraf! rakamlarıyla,! yenilenebilir! bir! hedefi! zorlayan! senaryolar! hala! en! açık! asgari! masrafı!
planlama!çalışmasından!daha!fazladır,!fakat!çok!da!fazla!değil,!eğer!CO2!vergileri!(veya!piyasaları)!
yerlerinde! olsaydılar! veya! finanslamanın! masrafları! azalsaydı,! rakamlar! kesinlikle! çok! yakın!
olurdu.!!

Tablo&23:&Senaryo&Başına&Toplam&Sistem&Masrafları&(2017F2030)&

Senaryo((
Toplam&Sistem&
Masrafları&

(Milyar.&USD)&

Fark&(Milyar&
USD)&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!TEIAŞ,!ETKB!ve!endüstri!!
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BaU$Ana'Hat' $170.02!! $4.84!!

BaU$YEK'Yok'' $165.18!! ]!!!!

BaU$'AB'Hedefleri' $171.37!! $6.18!!

Düşük'İndirim'Oranı'$B'Ana'Hat' $185.63!! $3.81!!

Düşük'İndirim'Oranı'$'YEK'Yok' $181.82!! ]!!!!

Düşük'İndirim'Oranı'–'AB'
Hedefleri'' $186.86!! $5.04!!

CO2'Maliyetleri$'Ana'Hat'' $179.95!! $4.10!!

CO2'Maliyetleri$'YEK'Yok' $175.85!! ]!!!!

CO2'Maliyetleri'$AB'Hedefleri'' $180.66!! $4.81!!
!

Uzun!vadeli! senaryolardan!önemli!bir! çıkarım!şudur!ki! çoğunlukla!emilim!çalışma!döneminde!
azalmıyor,! bu,! yenilenebilirleri! etkisi! CO2! emilim! trendini! azaltır,! fakat! AB! hedefleri! durumu!
dışında,!eski!haline!getirmek!mümkün!değildir!(her!ne!kadar!CO2!piyasaları!senaryosu!kısa!bir!
vade!için!trendi!azaltabilse!de).!

!
Kısa! vadeli! simülasyonlara! gelince,! analiz! odak! noktasını! değiştirdi! ve! güvenlik! ve! esneklik!
sorunlarına!odaklandı,!çeşitli!kaygılar!gündeme!getirilmiştir.!!

•! Şebeke!Etkileri:!sonuçlar!sistemin!güvenli!(rezerv!açısından)!ve!tedarik!açısından!esnek!
olduğunu!gösteriyor,!fakat!öncelikle!beklenen!enerjiyi!emecek!yeterli!şebeke!kapasitesi!
olduğunu,! sonra! da! yeterli! kapasiteyle! bile! şebekenin! üretim! kaynağı! bir! bölgeden!
diğerine! keskin! şekilde! değişirken! bu! değişiklikle! başa! çıkabileceğini! garanti! etmiyor.!
Yenilenebilir!şebeke!entegrasyon!çalışmasının!uygulanması!önemlidir.!!

•! Ekonomik! Sürdürülebilirlik:! Simülasyonlar! uzun! dönem! için! termal! parkların! sevkiyat!
saatlerinin! bugüne! göre! ciddi! şekilde! düştüğünü! göstermektedir.! Ek! olarak,! bazı!
senaryolarda,! bazı! teknolojilerin! tam!bir! hafta! bile! sevk! edilmediği! oluyor.!Ünitelerin!
sadece!çalışma!saatleri!temelli!ödendiği!bir!çevrede,!kapasite!ödemesi!yok,!gelecekteki!
yatırımlar!engellenmiş!olabilir!veya!sadece!bazı!saatlerde!dengesiz!ve!inanılmaz!yüksek!
fiyatlar! altında! gerçekleşebilir.! Bugün!AB’de! gerçekleştiği! gibi,! Türkiye’nin!düzenleyici!
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zorluk!olan!bütün!teknolojiler! (veya!belirli!olanlar)! için!kapasite!ödemesi!teşviki! (veya!
piyasa)!tanıtımının!ilerleme!yolu!olup!olmayacağını!ölçmesi!lazım.!

•! Esnek! vs! Katı! teknolojiler.! Sevkiyat! sonuçları! ülkedeki! büyük! hidro! üretimi! birlik!
taahhütünü! ve! sevkiyatını! kolaylaştırdığını! gösteriyor,! fakat! aynı! zamanda! hidro!
üretiminin,!diğer!YEK! ile!birlikte!diğer! teknolojiler! için! çok!az!alan!bırakır.! Türkiye’nin!
nükleer! üretim! ünitelerini! görevlendirme! eşiğinde! olmasından! dolayı! seçilen!
teknolojinin! fazladan! talep! az!olduğunda! yeterli! alan! sunduğundan!emin!olunmalı! ve!
tedarikle! alakalı! sözleşmesel! anlaşmalar,! çalışma! saatlerindeki! eksiklik! sebebiyle! ceza!
ödememek!adına,!bu!şekilde!yapılmalıdır.!!

•! Yenilenebilir! kesintisi! hidro! depolamanın! kullanılmasıyla! minimum! indirilmiştir,!
simülasyonlarda!gösterildiği!gibi!(uygulanan!varsayımlara!tabi!olarak).!Hidro!projelerinin!
yeterli! şekilde! izlenmesi! ve! teşviklendirilmesi! gerekir! (fiyatlar! piyasada! bunu!
yapmayacaktır)!böylelikle!saf!hidrolojik!uygunluğu!takip!etmektense!puant!saatlerinde!
enerji!değerini!korumak!için!uygulayıcılar!depolama!sistemlerine!yatırım!yapmaya!istekli!
olurlar,! bu! durum! ortalama! üretimin!maksimize! olmasından! ziyade! gelirlerin! (cherry!
peak!prices)!maksimize!olmasını!sağlayacaktır.!! !
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4! EK!A!–!EDM!MODELİ!TARİFİ!!

MRC!metodu!tescilli!modeli!EDM’yi!kullanarak!gün!sisteminin!işletimini!simüle!eder.!EDM!modeli!
yenilenebilir!enerjinin!ilgili!olduğu!bir!enerji!sistemi!için!uygun!yatırım!stratejilerini!belirlemek!
adına! geliştirilmişti.! EDM,! senaryo]odaklıdır! ve! ilgili! değişkenlerdeki! değişikliklerle! birlikte!
yatırım!stratejilerini!vurgulamaya!izin!verir.!Bu!model,!özetlenen!her!bir!senaryo!için,!bazı!ilgili!
değişkenlerde!belirsizlik!olduğunda!ortaya!çıkabilecek!karar!şemasını!göz!önünde!bulunduran!
optimal!yatırım!stratejisi!sunabilmektedir.!!

Bu! durumda,! YEK! üzerine! bir! politika! CO2! emilimini! kontrol! etme! stratejileriyle! ilgili! dünya!
çapındaki!kararların!geleceğine!ilişkin!güçlü!belirsizliklerle!yüzleşmektedir.!Çoğu!durumda,!YEK’in!
tedarik!güvenliğine!katkısı!önemlidir.! YEK’le! finansal! kaynakları! teşvik!olarak! sunabilecek! ilgili!
mevcut!kararlar!emisyon!kontrolüyle!alakalı!politikaların!ne!kadar!ağır!olacağına!dair!ve!ülkelerin!
hangi! zorunlulukları! varsayacağına! dair! belirsizlikle! karşılaşmaktadır.! Yüksek! bir! YEK!
penetrasyonu!odaklı!pahalı!bir!promosyon!mekanizması!emisyon!kontrolüyle!ilgili!yumuşak!bir!
uluslararası!politikayla!karşılaşabilir!ve!sonuç!olarak!bu!durum!olumsuz!bir!negatif!ve!sosyal!etki!
bırakabilir.! Fakat! rahat/gevşek! bir! YEK! promosyon! şeması! emisyonla! ilgili! sıkı! bir! kontrol!
sağlamak!isteyen!uluslararası!bir!politikayla!çarpışabilir.!Bu!sebeple!belirsizlik,!YEK!penetrasyon!
amaçları! hakkındaki! kararlarda! kilit! bir! rol! oynamaktadır.! Karar! şemaları! bu! tip! yapısal!
belirsizlikleri!analiz!etmek!için!mevcut!olan!alettir.!!

Bir!karar!senaryosu!ile!ilgili!güçlü!kararsızlıklar!sunan!diğer!değişkenler!de!vardır,!yakıt!masrafları!
değişkenliği,! temiz! konvansiyonel! teknolojilerin! gelişimi! (CCS;! IGCC,! nükleer,! vs.)! sermaye!
masrafı,!vb.!gibi.!EDM!dirençli!stratejilerin!tanımlanmasına!izin!verir,!farklı!mümkün!senaryolar!
altında!uygun!bir!sonuç!üretmeye!yetkin!olanlar!gibi.!!

Bu! sebeple,! sunulan!metodolojinin! kilit! yönü!kilit! değişkenlerin!pozitif! veya!negatif! evriminin!
etkilerini!temsil!etmek!adına!yerleştirilen!başa!çıkılır!bir!sayıdaki!senaryoları!tanımlama!ve!analiz!
etme!yeteneğidir.!!

Senaryoların!detaylandırılmasında!aşağıda! verilenlerin! güvenilir! kombinasyonlarını! varsaymak!
uygun!olacaktır:!!

•! Dışsal! değişkenlerin! değerleri:! talep! büyümesi,! yakıt! fiyatları! ve! bulunurluğu,! iletim!
sisteminin!gelişimi,!vb.;!

•! Daha! çok! YEK! politikalarıyla! ilgili! normlar,! prensipler! ve! düzenleyici! sorunlar,! destek!
mekanizmaları!dahil,!özel!yatırımcıların!katılımı,!sınır!ötesi!ticaret!vs.;!

•! Çevresel!politika!sorunları:!muhtemel!CO2!emilim!kısıtlamaları,!büyük!hidro!santraller,!
YEK,!enerji!verimliliği;!

•! Teknolojik:!Kısa!ve!orta!vadede!üretim!teknolojisinde!beklenebilir!gelişimler.!

Tutarlılığın! kilit! bir! noktası,! yukarıda! tanımlanan! değişkenlerin! uygun! bir! kombinasyonundan!
doğmaktadır.!!

Matematiksel!temelde,!EDM!modeli!tahmin!edilen!yükün!çoklu!bölgede!ve!çoklu!ülke!sisteminde!
tedarik!edilmesi!gereken!optimal!üretim!takvimi!yatırımlarını!belirler!(üretim!ve!iletim).!Amaç,!
yakıt!masrafı!ve!değişken!O&M’den,!artı!tedarik!güvenilirliği!kısıtlaması!ile!ilişkilendirilen!kayıp!
enerji!masrafından! (VOLL),! artı! veya!eksi! dışsallıkların!etkisinden!oluşan!yatırım!masrafına!ek!
beklenen!iletim!masrafını!minimize!etmektir.!

Yatırımlar,! hidro! üretimi,! konvansiyonel! termal! üretim! (nükleer,! kömür,! gaz,! yağ,! vb.)!
yenilenebilir! enerji! kaynakları! ve! diğer! bölgelerin! ve! ülkelerin! ara]bağlantılarını! içeren! aday!
projeler!ve!tedarik!opsiyonları!portfolyosundan!seçilmektedir.!Model!hidro!santrallerin!detaylı!
temsiline,!hidrolojik!ve!yenilenebilir!senaryoların!durumuna!izin!verir.!Ayrıca,!termal!santrallerin!
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işletimi!(örneğin!gaz!tedariki,!kojenerasyon!tesislerinin!modellemesi)!ve!ara]bağlantılar!etraflıca!
modellenmiştir.!!

İletim!sistemi!Kirchhoff’!Kanunlarının!her!ikisini!de!gerçekleştirmeyi!hedefleyen!DC!yaklaşımını!
kullanarak!modellenmiştir.!!

EDM!model!puant!yükünün!doğru!bir!temsiline!izin!verir,!böylece!modelin!çıktıları!sistemin!yükü!
karşılamak!için!yeterli!olan!üretim!ihtiyaçlarını!belirleyebilir!ve!ekonomi!ve!sistemin!güvenilirliği!
arasındaki!takası!optimal!şekilde!çözen!teknolojiyi!seçebilir.!!

Ek!olarak,!talep!de!aylık,!çeyreklik,!sezonluk!ve!yıllık!seviyede!tanımlanabilecek!bir!düzenlenmiş!
yük!eğrisi!olarak!modellenmiştir.!Düzenlenmiş!bir!yük!eğrisi! iletim!sisteminin!her!bir!düğümü!
(node)! için! geçerlidir.! Kesikli! YEK!üretimi! yükten!düşülebilir! fakat! farklı! yoğunluklarda! üretim!
varsayar.!!

Öyleyse!talep!var!olan!ve!yeni!üretim!tarafından!karşılanabilir.!Yeni!üretim!için!adaylar!devam!
eden!bir!tam!sayı!olarak!düşünülebilir.!Normalde!hidro!santraller,!iletim!genişlemeleri!ve!büyük!
termal!üniteler!tam!sayı!değişkenler!olarak!simüle!edilirken,!küçük!termal!üniteler!ve!YEK!devam!
eden! sayı! olarak! simüle! edilir.!Genişleme! adayları,!mevcut! kaynak! ve! her! birinin!masrafı! göz!
önünde!bulundurularak!bölgelere!göre!tanımlanır.!!

Model! emilimin! bağlayıcı! olmasına! izin! vermektedir! veya! emilimin! cezalandırılmasına! izin!
vermektedir,! çevresel! kısıtlamaları! temsil! etmesi! adına,! birincisi! belirli! hedeflerin! belirlendiği!
gelecek! sertifikaların! fiyatlarını! belirleyebilen! model! model! olan! yeşil! sertifika! piyasasına!
eşdeğerdir,!ikincisi!ise!cap]and]trade!mekanizmasına!karşılık!gelir.!Her!bir!ülke!için!olan!modelde!
belirli! bir! yenilenebilir! hedefi! de! tanıtılabilir.! Bu! durumda! model! YEK! hedeflerinin!
gerçekleşeceğinden!emin!olurken!masrafları!en!düşük!seviyeye!indirecek!en!optimal!genişleme!
planını! bulacaktır.! Model,! bu! enerji! santralleri! için! depolama! boyutlarını! göz! önünde!
bulundurabilen!model!olarak,!farklı!CSPlerde!depolama!teknolojileri!fikrini!optimize!edebilmek!
için!model!geliştirilmiştir.!

Model,!kullanıcı!tarafından!tanımlanan!uzun!ufuklar!çerçeveleriyle!plan!yapmaya!izin!verir.!Bu!
tarz! çalışmalar! için,!30]40!yıllık!bir!ufuk!uygundur,!her!ne!kadar!en! son!20]25! sene! sonuçları!
kullanmaktan! ziyade! birincil! kararlar! için! bağlayıcı! şartları! tanımlamak! için! kullanılacaksa! da.!
Simülasyonların!çıktıları!birçoklarıyla!birlikte!şunları!içermektedir:!!

•! Gelecek!elektrik!ücretleri!(düğüm!düzeyinde)!

•! Ünite!be!ünite!sevkiyat!ve!yakıt!tüketimi!!

•! Güç!akışları!

•! Santral!başına!emilim!!

•! Yeşil!sertifika!ücretleri!

Son!olarak,!EDM!aynı!zamanda!birlik!taahhüt!(unit!commitment)!gibi!kısa!vadeli!simülasyonları!
çözmek! için! de! uygundur.! Bu! durumda,! simülasyonun! ufku! bir! haftaya! düşürülür! ve! model!
gerçek!hayatta! var!olan!bütün! teknik! kısıtlamaları! (rampalar,! başlangıç! ve! kapanış! zamanı! ve!
masrafları,!minimum!sabit!üretin,!rezerv!kısıtlamaları!vs)!göz!önünde!bulundurarak!saatlik!bir!
optimizasyon!sergiler.!Bu!becerinin!kullanımı!kullanıcıya!eğer!uygulanan!uzun!vadeli!çalışmalar!
saatlik! sevkiyat! seviyesinde! uygunsa! yeniden! test! etme! imkanı,! ve! işleyebilir! bir! uzun! vadeli!
genişlemeyi!garantilemek!için!her!hangi!bir!varsayımı!doğrulama!ve!(eğer!gerekliyse)!düzeltme!
imkanı!verir.!!

!

!


