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1. Projenin Özeti: Genel Bakış ve Projenin Kapsamı
Proje Başlığı:
Yenilenebilir
Danışmanlık Hizmetleri

Enerji

Sektörünün

Geliştirilmesi

İçin

Proje No: Sözleşme- MENR EU IPA12/CS02
Ülke : TÜRKİYE
Projenin Amaçları:
Proje 2012 IPA programı (Katılım Öncesi Yardım Aracı) unsuru olup elektrik
sektöründe aşağıdaki kilit sonuçları hedeflemektedir:
1)
MENR (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Türkiye'nin elektrik, doğal gaz
ve yenilenebilir enerji ile ilgili yasal ve kurumsal çerçevelerini AB müktesebatı
ile uyarlayan gözden geçirme ve düzenleyici etki değerlendirmeyi baz alan AB
enerji öncelikleri ve stratejileri ile paralel Türk Enerji sektörünü geliştirmek için
programı benimser;
2)
MENR yenilenebilir elektrikte daha büyük payı entegre etmek için enerji
sistem esnekliğini iyileştirme dahil olmak üzere yenilenebilir enerji geliştirmeyi
hızlandırmaya yönelik programı benimser;
3)
Türk Finansal Kurumları küçük ve orta ölçekli endüstriler ve binalar için
enerji verimliliğine yönelik finansman başvurularını alır ve gözden geçirir.
Projenin genel amacı Türkiye'nin hızlandırılmış gelişmesine hizmet ederken
yenilenebilir enerjiye yönelik AB Enerji öncelik ve stratejilerine paralel
yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesini desteklemektir, AB müktesebatı
ile uyumlulaştırma için politika ve kurumsal çerçevenin uygulanması ve küçükorta ölçekli yenilenebilir enerji projelerin ölçeklendirilmesi ve piyasa
geliştirilmesidir.
Proje aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla uygulanacaktır (görevler, eğitim,
çalıştaylar ve ziyaretler):
Görev 1: Mevcut Durumun, Bariyerlerin ve Yol Haritasının Değerlendirilmesi
 Görev 1-A: Mevcut Durum ve Bariyerlerin Değerlendirilmesi
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 Görev 1.B: Öneriler+Uzak Kıyı Rüzgar Piyasası, mevzuat ve uygulama
deneyimi hakkında eğitim+Öneriler Hakkında Çalıştay.
 Görev 1.C: Yol Haritası- Strateji ve Eylem Planı+ Yenilenebilir Enerji
Politikasının sürdürülebilirlik analizi ve yenilenebilir ısıtma ve soğutmaya
yönelik ekonomik analiz ve durum vakalarını kullanarak şebeke ile RE
entegrasyonu +Çalıştay
 Görev 1.D: Saha Ziyareti- Almanya ve İtalya
Görev 2: Finansman Mekanizmaların Oluşturulması ve Küçük Ölçekli
Projelerin Formüle Edilmesi
 Görev 2.A: Finansman ve Destek Mekanizmaları
 Görev 2.B: Fizibilite ve Bankalarca Kabul Edilebilirlik için hesaplama
aracının tasarımı
 Görev 2.C: RE Projeleri için Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
 Görev 2.D: Çevresel ve Toplumsal Kabuller
Görev 3: Güneş Enerjisi Santralleri için izleme tahmin ve kontrol sistemiFizibilite ve ToR
Proje aşağıdaki sonuçları elde edecektir: (Proje Çıktıları):
1)
Kapsamlı
Plan:
Türkiye'de
yenilenebilir
enerji
geliştirmenin
hızlandırılmasını, yenilenebilir elektriğin daha büyük payda entegrasyonunu ve
Proje altında belirlenen bariyerlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için
tasarlanacaktır.
2)
İş Geliştirme Hizmetleri: Başarılı finansman sağlamak amacıyla Türk
Kurumlarına KOBİler tarafından yapılacak yenilenebilir enerjiye yönelik
başvurularla ilgili olarak küçük ve orta boy işletmelere sağlanacaktır.
3)
Güneş Enerji Santrallerinin izleme, tahmin ve Kontrol Sistem
Mekanizmaları ile ilgili Teknik Şartnameler ve ToR hazırlanılacak ve
sunulacaktır.
4)
Teknik eğitimlerinin paylaşımlı planı ile Faydalanıcılara yönelik olarak
uygun bilgi transferi sağlanacaktır.
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Çalışmanın başlıca Faydalanıcıları Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı ve Hedef
Gruplar iletim ve dağıtım sistemi operatörleri, mevcut ve olası yatırımcılar, borç
verenler ve endüstridir.
Proje Başlangıç Tarihleri
İmza 01 Ekim 2015
İlerleme Tebliği: 22/11/2015
Başlangıç Toplantısı: 16/12/2015
Proje Süresi:

18 Ay

Yaklaşım belirleme ve planlamadan tüm uygulama sürecine kadar sözleşme
konusu olan faaliyetlerin her birinin Faydalanıcılar ile yakın işbirliğinin içinde
yürütülecek. Müesses sözleşme çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmaya
elverişli görüldüğü hallerde geliştirme sürecinin herhangi bir noktasında
yaklaşım ve planlamada değişiklik üzerinde mutabakat sağlanabilir.
2. Sözleşme Başlangıcı: Başlangıç Aşaması Süresince Gerçekleştirilecek
Faaliyetler
Sözleşme verildikten sonra Danışman Ekip proje Zaman çizelgesi ile uymak
için faaliyetlere zaten başlamıştır. İlk ay içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
i.
Anahtar uzmanların mobilizasyonu ve proje organizasyonu (bakınız
paragraf 3).
ii.

Kamuya açık bilgilerin toplanması ( bakınız paragraf 7).

iii.
Gelecekteki analizin başlangıç noktasını belirlemek ve ele alınacak ana
hususları tanımlamak için mevcut dokümantasyonun hazırlık analizi
iv.
İlgili çalışmalarla ilgili kullanılacak piyasa modelinin tanımlanması (Ek III'
e bakınız.)
v.
Piyasa Etüt Verilerinin ilk olarak tanımlanması ve İlave Bilgi/Açıklama
(Bakınız başlangıç toplantısı Ek 3 ve 3- Toplantı Tutanakları)
vi.
Başlangıç toplantısının hazırlanması. Projenin amaçlarını özetlemek ve
Projenin görevler ve altgörevler halinde alt kırılımlarını ve faaliyetlerin iş akışını
sunmak için Danışman ekip MS PowerPoint Sunumu hazırlar. (Bakınız
Başlangıç Toplantısı Ek 2- Toplantı Tutanakları)
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vii. 16/12/2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen başlangıç toplantısı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Dünya Bankası temsilcileri ve çalışma
ekibi (Sözleşme Sorumlusu, proje Yöneticileri, Görev Liderleri) katılımına
tanıklık etmiştir.
viii. 6 adet ek (Proje Sunumu, Katılımcı Listesi, Danışman İrtibat Listesi,
Gündem, Piyasa Etüdü Veri Talebi ve İlave Bilgiler) dahil olmak üzere Başlangıç
toplantısı tutanakları 23 Aralık 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına Gönderildi.
ix.
Her iki projenin görülürlüğünden sorumlu (GTC) IPA12/CS01 ile ilk
temas ve verilerin değişimi.
x.

Başlangıç raporunun hazırlanması

2.1. Başlangıç Toplantısı
Sözleşme Makamı ile 16/12/2015 tarihinde Ankara'da başlangıç toplantısı
gerçekleştirildi.
Faydalanıcıla gerçekleştirilen başlangıç toplantısının ana sonucu aşağıdaki
faaliyetlerin üstlenilmesine yol açan daha iyi bir anlayışın elde edilmesidir:
 Proje uygulama stratejisini tanımlama; başlangıç konseptini, öncelikleri
ve temel varsayımlar grubu ve sözleşmenin uygulanması için gerekli
veriler dahil danışman tarafından gerçekleştirilecek incelemelerin
gerekliliklerini oluşturma;
◦ Sözleşme makamı görev 1 içerisinde yer alan faaliyetlerin 3 grup
altında yeniden gruplanabileceğini (düzenleyici, teknik ve mali) ve
bunu mali ve düzenleyici hususlarının sorumluluğu Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğünde ve teknik hususların sorumluluğu TEİAŞ'ta
olacak olan üç komitenin takip edebileceğini ifade etti.
◦ Sözleşme Makamı Depolama ve Mikro şebeke hususlarının birinci
önceliğe sahip olduğunu ifade etti.
 İlave bilgi ve veri ihtiyaçlarına yönelik olarak Danışmanın ilk taleplerini
sunma
 Hazırlık inceleme çalışmalarını gerçekleştirme ve başlangıç raporunun
hazırlanması için ilgili belge, rapor, ver, adres ve haberleşme ayrıntıları
ve gerçek bilgileri toplama
 Birinci Faydalanıcıların listesini tanımlama: YEGM irtibat noktası Sn
Sabahattin Öz olacaktır. Sn Becerikli finansal hususları ve 2 Nolu görevi
takip edecektir. YEGM ile birlikte 1 Nolu ve 3 Nolu görevi takip edecek
olan TEİAŞ 1 Nolu görev için kendi irtibat noktası ile iletişim kuracaktır. 3
Nolu görev için irtibat noktası Sn Egehan Gürbüz Olacaktır.
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 YEGM ve TEİAŞ ve rol ve faaliyetlerini koordine etmek için Sabahattin Öz
tarafından toplantı organize edilecektir.
Teknik proje uygulama komitesinin kurulması projenin gerçekten uygulanması
ile ilgili hususları ele almak için önemli ara yüz olarak ifade edilir. Sözleşme
Makamı bunun üzerinde çalışmaktadır ve Komite üyeleriyle mümkün olan en
kısa sürede irtibat kuracaktır.
Çıktıları paylaşmak için eposta listesi oluşturulacaktır.
3. Proje Organizasyonu
Projenin Genel Organizasyonu aşağıda şekilde yer aldığı gibidir:

Şekil 2.01: Proje Organizasyonu
3.1. Yerel Ofis
Proje İletişim ofisi Ankara'da Müşteri merkezinin yakınlarında c/O MWH:
Alternatif Plaza, Kızılırmak Mah. 1446. Cadde No:12 Çukurambar, Çankaya
Ankara / Türkiye adresinde yer almaktadır.
3.2. Uluslararası Ekip: Çalışma Ekibi
Müşavir yüksek seviyede uluslararası kilit uzmanlardan ve yerel kilit olmayan
uzmanlardan oluşan çalışma ekibi organize etmiştir. Kilit olmayan
uzmanlardan bazıları zaten tanımlanmıştır. Diğerleri faaliyetlerin zamanında
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ve doğru şekilde
tanımlanacaktır.

gerçekleştirilmesi

için

gerekli

görüldüğü

şekilde

Teknik/Mali tekliflerde önerilen tüm anahtar uluslararası uzmanlar Ek 1
içersinde onaylanmış ve raporlanmıştır.
Çalışma Ekibi proje hedeflerinin yerine getirilmesinde çok önemli rol
oynayacaktır. Başarılı çalışma ekibi , yerel koşullar hakkında bilgiye ve
uluslararası projelerde deneyime sahip danışman üyelerin kurumsal
uzmanlığını birleştirmelidir.
Uluslararası danışmanlık hizmetlerinde danışmanın tecrübesi aşağıdakilerin
önemini ifade eder.
 Merkezden alınan etkili destekle sahada var olmayı birleştirme
 Müşteri ve Faydalanıcı personelin günlük proje faaliyetlerinde farklı
teknik alanlarda yakın şekilde işbirliği yapana kıdemli danışman ve
uzmanların dahil olduğu proje ekibi
 Proje ekibini destekleyen, yardım ve rehberlik sağlayan destekleme
kaynakları
Çeşitli görevlerin verilen karmaşıklıklarına bağı olarak her bir Görev için görev
liderleri belirlenmiş olup bu kişileri görev faaliyetlerinin teknik koordinasyonu
ve rehberlik gibi konulardan ve Proje Yöneticisine raporlama yapmaktan
sorumlu olacaktır. Görev Liderleri:
1. Görev 1: Sn Jordi Dolader KE8, RES Politika ve Kurumlar Uzmanı
2. Görev 2: Sn Basak NKE
3. Görev 3: Sn Coluzzi KE7- Enerji İletim Sistemi Yönetim Uzmanı
3.3. Proje Yönetimi
Genel proje yönetim yapısı aşağıdakilerden oluşan yönetim yapısı aracılığıyla
yönetilir:
Proje Yönetimi Müşteri Seviyesinde,
 Proje İdari Komitesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı AB İlişkileri
Bakanlığı Temsilcileri, Hazine Bakanlığı Temsilcileri, Danışmanlık
faaliyetlerinin yönetimi ve denetlenmesinden sorumlu AB , Türkiye ve
Dünya Bankası Delegasyonundan Oluşacaktır.
 Teknik Uygulama Komitesi Projenin farklı unsurları/faaliyetlerini
destekleme ile yükümlü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ,
EPDK, endüstri, bankalar ve STKların temsilcilerinden oluşur.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Koordinatörü Danışman Proje
Yöneticisi ile ilişki kuracaktır.
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Danışman Seviyesinde Proje Yönetimi çok tecrübeli uluslararası proje
yöneticisi, ve yerel proje yöneticisi yardımcısı içerir.
 Proje Yöneticisi: Sn Antonio Moretti
 Proje Yöneticisi Yardımcısı: Sn Murat Sarıoğlu
Proje Yöneticisi ve Yardımcısı Aşağıdakilerden sorumludur.
 Uzman ekiplere liderlik yapmak.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Koordinatörü ve Teknik Proje
Uygulama Komitesi ile İlişki Kurma
 Proje İdari komitesinin önerileri ile paralel çalışma planı revizyonunu
hazırlama
 Proje İdari Komite toplantıları hazırlama ve toplantılar için gerekli tüm
dokümantasyonun toplantılarda zamanında hazır olmasını sağlama.
 Uygun uzman ekipleri, Müşteri Proje koordinatörü, MENR/IPA CS-01
Sözleşmesi ile ilgili etkinlik, çalıştay ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve
hazırlanmasını denetleme
 Sözleşme tarafından gerektiği şekilde raporlamanın mevcut olmasını
sağlama
 Katılım değerlendirme ve iyileştirmeler için önerilerle birlikte geri
dönüşlerin analizi dahil olmak üzere olayların uygun kayıtlarının
tutulmasını sağlama
 Projenin görülebilirliğini sağlamak için MENR/IPA CS-01 Sözleşmesi
Yüklenicisi ile İlişki Kurma
 Plan, kontrol ve rapor faaliyetleri
 İdari komite ile uzlaşılan koşul ve termin sürelerine uygun olarak iş
planlarını yönetme.
 Proje ekibine yönelik olarak tüm gerekli idari ve lojistik desteği sağlama
Proje Müdür yardımcısı özel olarak Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı ile
ilişkileri düzenleyecektir.
Proje Yönetim Süreci
Proje uygulamasına Yönelik Çalışma Şekli
Çalışma Şekli ISO 9001 standardı ve beklentilerini karşılama ve proje
amaçlarına ulaşabilmek için Müşteri ile sürekli irtibatı baz alır.
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Bu şekilde projenin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki şekilde rehberlik
yapılacaktır:
Bütün koşulların bilinmesi ve kabul edilmesini garanti etmek için ihale
Dosyası ve Sözleşmenin Müşteri ile birlikte gözden geçirilmesi .
-

Proje planı oluşturarak projenin icra edilmesinin izlenmesi

-

Müşteri ile sürekli bazda iletişim kurma

Gerekirse müşteriyi bilgilendirme ve
esnasında etkilenen özel koşulları revize etme.

projenin

gerçekleştirilmesi

Uluslararası projelerde özel tecrübeleri baz alan Danışman kritik durumlara ve
dar boğazları karşılayabilecek organizasyonel çözümler sağlayacaktır.
Sözleşme faaliyetlerine yönelik irtibat listesi Ek II içerisinde raporlanır.
3.4. Emsal Ekip
Emsal Ekip aşağıdakileri içerir:
 Proje idari Ekip: mevcut durumda çalışmaktadır
 Teknik Proje Uygulama Komitesi: tanımlanacaktır
 Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı Proje Koordinatörü: Sn Ahmet Anıl
4. Proje Planlama
4.1. Planlama metodolojisi
Sözleşme anlaşmalarına ulaşabilmek için görev karakteristiklerine bağlı olarak
her bir görev özel tipik aşamalar aracılığıyla gerçekleştirilir.
Analiz ve kurumsal, mali ve teknik çerçevelere yönelik Öneriler dahil olmak
üzere grev zinciri aşağıdakileri içerecektir:
a) Mevcut belge ve verilerin ön hazırlık toplanması
b) Ön hazırlık analiz.
a. ilk rapor yapısının tanımlanması ve arayüzle ilgili Faydalanıcılarla ele
alınması
b. Verileri açıklığa kavuşturma ve doğrulama;
c. İlave analiz ve toplanan verilerin detaylandırılması;
d. Hazırlama ve ele almak raporları
e. Raporların sunumu
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Veri toplama aşaması karşılık gelen analiz ve sunumun zamanlaması için
kritiktir.
Veri toplama prosesi aşağıdaki adımlara göre gerçekleştirilir.
a)
Proje ve/veya görev amaçlarını elde edebilmek için gerekli bilgi listesinin
tanımlanması
 Kapsam durumunu kontrol etmek için Ülke ve Devlet stratejisi
hakkında Genel (Özel olmayan) verileri gereklidir.
 AB, DB, EBRD, ENTSO, ERRANET, IRENA; ENERJİ TOPLULUĞU,
EURELECTRIC gibi uluslararası kuruluşlarla ilgili halka açık bilgiler
toplanacaktır.
 Enerji Şebekesi varlıkları, iletim şebekeleri ile ve Yenilenebilir enerji
Santralleri ile ilgili geçmişteki yatırımlar ve Enerji Sistemi
genişletilmesi ile ilgili ayrıntılı görüş elde etmek için kamuya açık
bilgiler de toplanacaktır.
 AB ve DB tarafından finanse edilen projelerden elde edilen
belgeler.
b)
Kamuya açık belgelerde elde edilen bilgilerin veya güncellenmiş
bilgilerin elde edilmesinin yetersiz olması durumunda ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlarla doğrudan temaslar gerçekleştirilecektir.
c)
Proje uzmanlarının proje belgeleri, paylaşımlı bilgi, raporlar üretilen tüm
malzemelerle ilgili bilgiye kolayca erişebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda
uzmanların iletişimine imkan vermek için Proje faaliyetleri, bulgular, analizler,
toplantılar ile ilgili proje internet sayfası hazırlanması ve bakımı. Proje internet
sayfası asgari aşağıdaki fonksiyonları sağlayacaktır.
a.
Belge yönetimi: belge organizasyonu, yükleme, indirme, versiyon
yönetimi, ve her bit ortak ve ilgi alanında ise Müşteri yetkilileri tarafından
araştırma.
b.
İletişim: hem eş zamanlı (hem sesli-video,) eş zamansız (kişisel ve
grup mesajlaşmaları), bire bir görüşme, gruplar ve alt gruplar arasında
c.
Faaliyet planlama: Proje planlayıcısı organize edilecek ve tüm
faaliyetleri tanımlayacaktır.
Bilgilerin toplanması işleminin gerçekleştirilmesi ile birlikte bir dizi analiz ve
detaylandırma işlemi gerçekleştirilecektir.
Aynı zamanda raporların hazırlanması süreci de başlatılacaktır, Faydalanıcı ve
paydaşlarla ele alma ile ilgili ara noktanın ilk taslağın yayınlanmasından önce
gerçekleşmesi öngörülür.
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Dönemin sonunda raporlar sunulacaktır.
Özel modelleme araçlarının geliştirilmesini de içeren görevlere yönelik
faaliyetler ve aynı aracı baz alan analiz aşağıdaki yolu takip ederek
gerçekleştirilecektir.
a)

Kullanılacak modelin tanımlanması ve Faydalanıcıla anlaşma

b)

Danışman tarafından ihtiyaç duyulan bilgi grubunun tanımlanması

c)

Faydalanıcıdan veri toplanması

d)

Model bazlı analiz ve hesaplamalar

e)

Sonuç raporunun hazırlanması ve ele alınması

f)

raporun sunulması

Bu durumda talep edilen raporun zamanında sunulması faaliyeti başlatmak
için zorunludur: sonuç olarak teslim planı da böyle uygunluk için kesinlikle
zorunludur.
Mühendislik Sistemi geliştirmeyi içeren görev için geliştirme yolu Danışman ve
Faydalanıcı arasında Sistem gerekliliklerinin tanımlanması ve uzlaşılmasına sıkı
şekilde bağlıdır.
Tüm faaliyetler için İlgili paydaşların dahil olması büyük değer ve öneme
sahiptir: Faaliyetlerin hemen başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
özel Dahil Olma Planı Üzerinde görüşülecek ve uzlaşmaya varılacaktır.
Gerekli tüm başlangıç toplantıları İş Planı programı içerisinde tanımlanacak ve
planlanacaktır.
4.2. Diğer Enerji Projeleri İle Koordinasyon
Proje IPA 12 programı diğer projeleri ve diğer projelerle yakın şekilde koordine
olacaktır.
4.3. İş Tanımı ve Görev Geliştirme İçin Metodoloji
İş tanımları ve Teklif Metodolojisinde herhangi bir önemli değişiklik
yapılmamıştır.
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5. Sözleşme Görevleri:
Geliştirilmesi
5.1. Görev
1:
Mevcut
değerlendirilmesi

Özel

Görev

Durum,

İçeriği

Bariyer

ve

ve

Geliştirmelerin

Yol

haritasının

Amaç
Bu görev Türkiye'de Yenilenebilir Enerji (RE) piyasasında mevcut koşulları analiz
etmeyi ve derinlemesine gözden geçirmeyi ve Yenilenebilir Enerjinin Türkiye
enerji sisteme düşük seviyede nüfuz etmesi ile ilgili sınırlama ve bariyerleri
tanımlamayı amaçlar.
Aşağıdakileri amaçlayan olası politika ve önlemler değerlendirilecektir.
(1) Yenilenebilir enerji penetrasyon oranını iyileştirmek
(2) AB politikalarının uyumlulaştırılmasını sağlamak ve Türkiye tarafından
konan hedeflere ulaşmak
(3) Yeterli, güvenilir ve emniyetli enerji sistemine uygun gelişmeyi sağlama
Geçişi yönetmek için kapsamlı plan teklif edilecektir.
Anahtar Faaliyetler
Bu görevi gerçekleştirmek
sınıflandırılabilir.

için

faaliyetler

üç

temel

kategori

altında

1. Prosedür ve etkili uygulamaları dahil olmak üzere politika ve
yasal/düzenleyici hususlarla ilgili faaliyetler, özellikle piyasadaki ücretlendirme
politikaları ve mekanizmalarının gözden geçirilmesi. Bu faaliyete dahil olarak:
Türkiye yenilenebilir enerji projelerinin yatırım ortamı analizi ile birlikte, (i)
yenilenebilir enerji kanynakları devreye girmesinin piyasa ve fiyatlardaki
etkileri, ör.: elektrik, akaryakıt, kömür fiyatları, nihai kullanıcı fiyatlarına etki,
senaryo analizi ve tahmin yöntemi ile ikame etkisinin; (ii) birincil enerji
fiyatlarının etkisi ile yatırım programında (küresel ve ulusal) tahmini büyüme
(duyarlılık) analizi, dolayısıyla EPDK'nin mevcut verilerden faydalanarak yatırım
kanalı tahmin aracını geliştirme.
Özellikle:
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• Tarife analizi, Bakanlığa ve düzenleyici makamlara politik rehberliği
temin etmek amacıyla uzun vadeli tarife tahmini ve simülasyon
gerçekleştirilecek
• RE destek mekanizmaların opsyonları- planlanan metotların analizi
yapılacak ve Hükümete gerekli rehberliği temin edilecek.
2. Teknik hususlar, Özellikle başlıca kesintili Yenilenebilir Enerji’den (RE)
kaynaklanan tek parça halinde uygulanmış dağıtılmış üretimin şebekeye
entegrasyonundan kaynaklanan hususlar, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
bakımına özel dikkat edilecek, ve
3. Mali hususlar, özellikle Yenilenebilir Enerji Geliştirme için yatırım dostu
ortam geliştirme ile ilgi mali hususlar.
İş tanımı ile tutarlı olacak şekilde, Görev 1 altında gerçekleştirilecek faaliyetler
aşağıda gösterildiği şekilde dört alt görev içerisinde gruplandırılacaktır.
Alt Görev 1A: Türkiye’deki Yenilenebilir Enerjinin Mevcut Çerçevesi ve
Geliştirilmesi
Danışman yasal, düzenleyici idari ve teknik çerçeveyi kapsamlı şekilde gözden
geçirecek, Türkiye’deki Yenilenebilir Enerjinin Geliştirilmesini Engelleyen enerji
şebekesi ve Yenilenebilir Enerji Piyasasındaki kısıtlama ve bariyerleri
tanımlamak için uluslar arası karşılaştırma dahil olmak üzere Türkiye’deki
mevcut durumu değerlendirecek ve analiz edecektir.
Alt Görev 1B: Dar boğazları ve bariyerleri ortadan kaldırmak için uygun
öneriler geliştirme
Bu alt görev içerisinde danışman Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin gelecekte
geliştirilmesi için Görev 1A altında tanımlanan bariyer ve kısıtlamaları ele
alacak ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Gelecekte geliştirilmesini kısıtlayan
bariyer ve darboğazları ortadan kaldırmak için olası çözümleri keşfedecek, ve
uygun çözümleri önerebilmek için
her bir seçeneğin avantaj ve
dezavantajlarını
boşluk
analizleri
ve
etki
değerlendirmelerle
ağırlıklandıracaktır.
Alt Görev 1C: Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Yenilenebilir Enerji
Kullanımını Enerji Sistem Esnekliğini iyileştirme Dahil AB Politikaları ile
Paralel Yenilenebilir Enerji Kullanımını Ölçeklemek için Yol Haritası
Analizler , önceki alt görevler altında geliştirilen öneriler ve değerlendirme
çalışması ışığında, aynı zamanda çalışma öğrenme noktalarını dikkate alarak,
Türkiye Yenilenebilir Enerji Piyasasından AB politikalarının uyumlulaştırılmasına
doğru ve yeterli, güvenilir ve esnek elektrik sisteminin geliştirilmesi dahil
Yenilenebilir Enerji Pazarı hedeflerine etkin şekilde ulaşılabilmesi için ilerlemeye
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yönelik Uygun Eylem Planı/Yol Haritasını tanımlayarak ve Stratejiyi formüle
ederek Görev 1 sonlandırılacaktır.
Alt Görev 1D: Kapasite Oluşturma Bağlamında Saha Ziyaretleri
Görev 1 faaliyetleri iletim sistemi operatörleri, ve Türkiye'nin Yenilenebilir
Enerji Üretim potansiyeli ölçeğine benzer potansiyele sahip Avrupalı
operatörlerle ilgili bilgi değişimi oluşturma bakışı ile seçilen güneş ve kıyıdan
esen rüzgar sahalarına gerçekleştirilecek 2 adet uluslararası saha ziyareti ile
tanımlanacaktır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ katılımcıları Avrupalı TSO'ların
şebeke sistem işletme, büyük ve dağıtılmış güneş PV kurulumları ve kıyıdan
esen rüzgar enerjisini entegre etme ile ilgili zorlukları ile ilgili bilgi değişini ve
pratik deneyimlerinden faydalanacaktır.
Alt Görev 1A altında aşağıdaki eylemler gerçekleştirilecektir.
 Mevzuatla ilgili, düzenleyici bilgiler, kanunlar, elektrik, yenilenebilir
Enerji piyasası ve Türk Enerji sistemine entegrasyonu hakkında
araştırma raporları, etütler ve ulusal raporlar, kapsamlı literatür gözden
geçirme dahil olmak üzere bilgi toplama, Özellikle Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEIAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketleri ve diğer
paydaşlarla ilişki kurma (Anketler/çalıştaylar aracılığıyla)
 UCTE, PSS/E ve Entso*e CGMES 2.4.15 formatında TEİAŞ'tan yüksek
gerilim şebeke analizi ve verileri toplama. Buna dahil olarak;
kullanılmaya hazır rezervleri ve 6 tipik senaryo: kışın yoğun zaman
değerleri, kışın yoğun olmayan zaman değerleri, yaz yoğun zaman
değerleri, yazın yoğun olmayan zaman değerleri, yüksek RES üretimi ile
yoğun değerler ve Yüksek RES üretimi ile yoğun olmayan değerlerin
durumsal analizleri.
 Belge/bilgilerinin toplanması ile birlikte bir dizi analiz ve gözden
geçirme işlemi ve detaylandırma işlemi gerçekleştirilecek ve bunun
yanında yatırımcı, finansal kurum ve ilgili STK'larla danışmanlık işlemleri
gerçekleştirilecektir.
 Karşılaştırma analizinde kullanılacak anahtar AB ülkeleri için
Yenilenebilir Enerji ile ilgili Yönetmelik, politika ve teşvikler de gözden
geçirilecektir: Birinci adım karşılaştırma analizindeki kilit ülkeleri
belirlemek için yüksek seviyede değerlendirme olacaktır. İkinci aşama
ise bu ülkelere yönelik daha derinlemesine gözden geçirmeden
oluşacaktır.
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 Makamlar tarafından yorumlanmaları ve uygulanmaları dahil olmak
üzere politika ve mevzuatsal/düzenleyici önlemlerin etkinliğinin
değerlendirilmesi
 En iyi AB uygulamaları ile karşılaştırma dahil Türkiye Enerji karışımı
içerisinde Yenilenebilir Enerjinin Geliştirilmesine yönelik boşlukları
tanımlama
 Çevre ve toplum duyarlılık mevzuat ve düzenlemelerinin karşılaştırma
analizi ile birlikte, konum belirleme süreçleri, arazi alımı, inşaat izin ve
prosedürleri ile ilgili olan prosedür ve sorunlarının tespiti, bu projenin
ana amaçlarının birisidir. Türkiye'deki yenilenebilir enerji gelişimi ile
alakalı gerçek kısıtlamalar, zorluklar ve engelleri anlamak adına,
Müşavir hazır verilere (ÇED raporları, proje bilgilendirme dosyaları, vb.)
başvurmakla kalmayacak, Çevre ve Bayındırlık Bakanlığı (ÇED G.M.),
dağıtım şirketleri, EPDK ve bazı TSKları (WWF, Nature Conservation,
Birdlife Int. vb.) ile toplantı ve mülakat yoluyla gerekli tüm verileri
toplayacaktır. Proje işi ve mevcut durum tespitinin bir parçası olarak,
Müşavir küçük/büyük RE tesislerine (rüzgar tarlaları, güneş enerji
santralleri vb.) incelemede bulunacak ve çevrelerinde yaşayan
vatandaşların çevresel ve toplumsal endişelerini gözlemesi ve
değelendirmesini sağlayacak.
İlgili alanları :
 Örneğin lisans verme prosedürleri ve uygulamaları, Yenilenebilir Enerji
Piyasa Entegrasyon/destek rejimi, örneğin piyasa fiyatlandırma, farklı
yenilenebilir enerji teknolojileri için teşviklerin karşılaştırılması gibi
Türkiye Yenilenebilir Enerjiyi geliştirmeye yönelik hedefler ve ilgili
prosedürler dahil uygulama politikaları.
 RE kaynaklarının elektrik tarifelerine tesir ve tahminleri, mevcut RE
teşvikleri ile birlikte anailze edilecek.
 Hükümetin hedeflerinin doğrultusunda RE kapasite gelişimini dikkate
alarak nihai kullanıcının fiyatları üzerine alış (feed-in) fiyatlarının
değerlendirmesi.
 RE bağlantı kapasitesi hesaplama metodolojisini geliştirmesinde özel
dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
 Yenilenebilir Enerji tesis konumlandırma sorunları: konum belirleme
prosedürleri, arazi alım prosedürleri, inşaat izin prosedür ve sorunları.
Küçük ölçekliler dahil RE projelerinin çevreye yönelik ektilerine özel
dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
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 Tedarik güvenilirlik, kalite, maliyet ve kamu / iş güvenliği açılarından
Güç sistemi faaliyetleri ve şebeke altyapısına Yenilenebilir Enerji
entegrasyon etkisi.
 İlgili teknik standartlara bağlantı içeren şebekelere yenilenebilir Enerji
erişimi, ilgili maliyetler ve finansmanı, şebeke işletmesi ve giderler ve
enerji depolama sistemlerinin faydaları arasında yenilik dahil geliştirme
ve enerji kalitesi gibi hususları içeren , Kitlesel Yenilenebilir Enerji
Entegrasyonu için sistem yeterliliği dahil Dağıtım ve İletim şebekeleri
hususları. Analiz edilecek hususların örnekleri: a) frekans düzenleme; b)
rezidüel RE tedariki; c) RE çıktı kesinti; d) RE çıktı denetleme ve tahmini;
e) dağıtım merkezinden RE kontrol kabiliyeti; f) RE çıktı gereksinimleri
(örn.: güç faktörü); g) gerilim sapmaları; h) dağıtım hattında gerilim
yükselmesi; i) istenmeyen islanding durumları; l) harmonikler; m)
altistasyon kümesinde ters güç akımı; n) röle korunması; o) hatalı geçiş
(fault ride through); p) gerilim ve açısal tutarlılık ve q) şebeke genişletme
ve sağlamlaştırma. Uygun tedbirler teklif edilecektir.
 Dağıtım seviyesinde beklenen ev tipi veya çatıüstü fotovoltaik ve küçük
çaplı rüzgar sistemlerin artışına istinaden, dağıtım hattında gelirim
yükselmesi, istenmeyen islanding, harmonikler, altistasyon kümesinde
ters güç akımı, röle korunması, fault ride through ve şebeke
sağlamlaştırma gibi ilgili meseleler dikkatle analiz edilecek ve uygun
tedbirler teklif edilecektir.
 Küçük ve mikro dağıtım üretim projelerine yönelik özel düzenlemeler
(özellikle bankalar tarafından kabul edilebilirliklerini sağlamak içim)
 Yenilenebilir Enerji, solar, termal, jeotermal, ısı pompaları ve
adsorpsiyon (yüzeyde tutunma ) soğutucuları içeren teknoloji ve
uygulamaları kullanarak ısıtma ve soğutma
Başlangıç toplantısında (KoM) ifade edildiği üzere Yenilenebilir Enerjiye yatırımı
çekmek için yasal ve düzenleyici önlemlerin gerçekleştirilmesi böyle yatırımların
seviyelerinin beklenenden daha düşük olması nedeniyle başlıca anahtar
zorluklardandır.
Alt Görev 1A Çıktı: D2- Taslak Değerlendirme Raporu
Yeni teknoloji değerlendirmeleri ve Türk Yenilenebilir Enerji Piyasasında sektör
etütler dahil AB müktesebatına göre Yenilenebilir Enerji Piyasasında mevcut
durumu sunacağı için Değerlendirme Raporu bu projenin önemli çıktılarından
birisini oluşturur. Taslak Değerlendirme Raporu altında üretilecek çıktıların
planı ve ilgili içeriklerin özeti Ek III içerisinde sunulmaktadır.
Değerlendirme rapor analizi aşağıdaki bölümlerde yapılandırılır.
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1.

Yasal ve düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi

2.

Ticari ve finansal çerçevenin gözden geçirilmesi

3.
Teknik çerçevenin gözden geçirilmesi: Faydalanıcıın kendi önceliği
hakkında talebine cevap olarak müşavir Ocak 2016 itibariyle iki taraflı
toplantıda ele alınacak Depolama teknolojisi hakkında olası etütle ilgili İdari
endeks hazırladı. Teklif Ek III b içerisinde sunulmaktadır.
4.
Ekonomik, Finansal, Teknik ve Çevresel Ayarlar altında Yenilenebilir
Enerji piyasa geliştirmenin değerlendirilmesi. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için
müşavir Ek IIIa içerisinde sunulan ENTSO-E modelini kullanmayı önerir.
(Senaryo bakış açısı ve Yeterlilik tahminleri)
Ana rapora yönelik özel ekler aşağıdakileri ifade edecektir:
A.

"Uluslararası Karşılaştırma Analizi"

B.

"Yatırımcı Rehberi"

Alt Görev 1B Altında
Alt görev 1A altında gerçekleştirilen gözden geçirme, analiz ve
karşılaştırmadan sonra uygun öneriler geliştirmek için Müşavir yaklaşımı iki
temel bileşenden oluşacaktır:
 Yüksek paya sahip değişken yenilenebilir enerji içerisinde maliyet verimli
ve emniyetli şekilde işlevsel olan piyasa ve düzenleyici çerçevelerin temel
hususlarını inceleme
 Yeni kapsama uyarlamak için düzenleyici koşullara ve mevcut piyasaya
yönelik gerekli ve yeterli değişiklikleri tanımlama
Bu anlamda aşağıdaki adımlar gerçekleştirilecektir.
 Yenilenebilir enerji geliştirmenin ekonomik, finansal, teknik, çevresel
hususlarını dikkate alma,
 Yeterli temel kriter grubu tanımlama ve bu kriterleri karşılamaya yönelik
mevcut zorlukları belirleme,
 Olası iyileştirme inisiyatif/önlemlerini tanımlama,
 TEİAŞ ve dağitim şirketlerinin kullandığı bağlantı kapasite hesaplama
metodu ile ilgili tavsiye,
 Çevresel, bölgelendirme ve tabiat koruması teamülleri ile birlikte
ruhsatlandırma prosedülerini (ulusal mevzuat ve u luslararası standart ve en
iyi uygulamaları dahil) dikkate alarak RE projelerinin konum belirleme
aşaması için bir kılavuz belgesi hazırlanacak.
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 Diğerlerine ilaveten yatırımı desteklemek için özellikle çevresel
fiyatlandırma politika/mekanizmalarına odaklanan Yenilenebilir Enerji
Politika Geliştirmeye yönelik anahtar stratejik önerileri özetleme
 Uluslararası endüstriyel en iyi uygulamalara doğru ilerlemek içim
mevzuatsal,idari ve teknik boşlukları gözden geçirmek ve tanımlamak
için boşluk analizi gerçekleştirme(aynı zamanda hataları tekrarlamadan
kaçınmak için)
 Maliyet/faydaların nicelendirilmesi ve özel önerilen eylemlerin
zamanlaması- "kolay hedefi" çabuk şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan
 Enerji piyasası anahtar oyuncuları tarafından beklenen değişiklikleri
karşılamak için özel düzenleyici ve/veya mevzuatsal müdahaleleri
listeleme
İlgi alanların arasında:
 Verilerin Mevcudiyeti: Güvenilir ve resmi veri kaynaklarının zamanında
belirlenmesi ve dahil edilmesi önemlidir. (Bu aynı zamanda alt görev 1A'
ya da uygulanır).
 Geçiş aşamasının yönetimi
 Geçiş zorluklarını ele alma
 farklı
piyasa
tasarımlarını
dikkate
alan
geçiş
yollarını
değerlendirme(ideal politika, piyasa ve düzenleyici çerçeveleri dahil eden
 Mevcut tasarımlara yönelik marjinal değişiklikler aracılığıyla elde
edilebilir olduğu kabul edilen seçeneklere vurgu yapılacaktır
 ikincil hizmetlerin ücretlendirme mekanizması.
 Kapasite Oluşturma
 Önerilen öneriler ve eylem planının uygulanması için bilgi transferi
 Eğitim İhtiyaçların belirleme &Kapasite oluşturmayı sağlamayı
amaçlayan eğitim strateji önermek (Örneğin ilgili olan yerlerde AB
enerji politikaları ile Türk İklim Değişiklik Politikasının uygunluğunu elde
etme) (Örneğin Düzenleyicinin, ilgili prosedürlerin ve şeffaflığın, veri
uygunluğunun, lisans vermenin, hizmet, izleme ve kontrol
fonksiyonlarının güçlendirilmesi )
Alt Görev 1B: Çıktı D5: Öneriler Raporu, Teknik Eğitim 1 ve Çalıştay 1
Görev 1B Öneriler Raporu önerileri ve ilgili altında yatan analizi sunacaktır.
Yenilenebilir enerji konusunda AB ülkelerinin deneyimlerinden faydalanarak Alt
Görev 1B rapor değerlendirmesi ve ilgili Çalıştay öncesi açık deniz rüzgar
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piyasası, mevzuatı ve uygulama deneyimleri konusunda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı için 1 günlük Teknik Eğitim kursu gerçekleştirilecek.
Çalıştay 1: Taslak öneriler raporunu sunmak ve ele almak için profesyonel
moderatörün başkanlık yaptığı bir günlük çalıştay organize edilecektir(Ankara,
istanbul veya diğer uygun bir yerde),. Alınan yorumlar ve geri besleme dikkate
alınacak ve çalıştay esnasında ortaya çıkan hususları v önerilerde nasıl
yansıtıldıklarını kaydeden özel ek ile birlikte Final Görev 1 Öneriler raporuna
dahil edilecektir. Son öneriler raporu çalıştaydan üç hafta sonra
düzenlenecektir.
Alt Görev 1C altında
Bu alt görevin temel çıktısı yukarıda tanımlanan çalışmadan elde edilir.
Danışman analizi, değerlendirme çalışması ve önceli alt görevlerde geliştirilen
öneriler ışığında ve çalıştay öğrenme noktalarını dikkate alarak Görev 1 için
etüt aşağıdakilerle birlikte sonlandırılacaktır:
 Türkiye Yenilenebilir Enerji piyasasında mevcut durumdan aşağıdakilere
doğru nasıl ilerlenmesi konusunda stratejinin formüle edilmesi
 AB Yenilenebilir Enerji Politikalarıyla etkili uyumlulaştırma
 Özellikle üretim, ısıtma, soğutma, tarım ve ulaştırma sektörlerinde
yenilenebilir enerji kullanımını ölçeklendirme
 Enerji karışımında Yenilenebilir Enerji payını artırmak için ekonomik,
teknik, yasal ve idari bariyerleri ortadan kaldırma.
 Verimlilik ve etkinliği artırmak için yetkilendirme, lisans ve şebeke erişim
prosedürlerini kolaylaştırma
 Enerji sistem işletmesini iyileştirme (esneklik) ve daha büyük payda
yenilenebilir enerji elektriği entegre etmek için yeterli, güvenilir ve esnek
elektrik sistemi geliştirme

 Reform prosesi farklı paydaşlar tarafından kısa ile orta dönemli
ufuklarda uygulanması gerekecek çok fazla sayıda farklı görev, faaliyet
hizmetleri içerir. İlk olarak organize edilecek ve uygulanacak faaliyetleri
belirleyeceğiz.
 Tanımladıktan sonra Türk yasal ortamları tarafından belirlendiği şekilde
sorumluluk ve yetki alanlarına uygun olarak özel aktörler için görev ve
hizmetler tayin edilecektir.

21

 Daha sonra uygun aksiyon planı belirlenecek ve geçişi yönetmek ve
Stratejiyi uygulamayı yönetmek için yol haritası tasarlanacaktır.
Gerçekleştirilecek faaliyetler ve hizmetler danışman tarafından önerilecek ve
Proje teknik komitesi ve Proje İdari komitesi tarafından ilgili toplantılarda
nihayete erdirilecektir.
Alt Görev 1C: Çıktı D9: Yol Haritası Raporu ve Çalıştay 2
Görev 1C Yol Haritası Raporu Eylem Planı, genel bakış ve gerekli tüm
görevlerin, hizmetlerin, hizmetlerin ve ayrıntılı tanımları ile faaliyetleri, Eylem
planı bağlamında sorumlu paydaşlara ve makamlara özel hizmetlerin tayin
edilmesini, ve Eylem Planı içerisinde yer alan faaliyetlere yönelik geçici zaman
çizelgesinin yer aldığı teknik rapordur.
İlgili Çalıştayda Alt Görev 1C rapor değerlendirme öncesi, örnek olay
incelemeleri kullanarak 2 günlük bir Teknik Eğitim gerçekleştirilecek: birinci
gününde
yenilenebilir
enerji
politikası
analizi
ve
yenilenebilir
ısıtma/soğutmanın ekonomik analizi; ikinci gününde RE şebekeyle
entegrasyonu görüşülecek. Bu eğitimlere dağıtım şirketlerinin yetkililerin
katılımları sağlanmalıdır.
Çalıştay 2
Taslak Görev 1 Yol Haritası (Strateji ve Eylem Planı) profesyonel moderatörün
başkanlığını yaptığı ikinci bir tek günlük çalıştay içerisinde ele alınacak ve
sunulacaktır. Alınan yorumlar ve geri besleme dikkate alınacak ve çalıştay
esnasında ortaya çıkan hususları v önerilerde nasıl yansıtıldıklarını kaydeden
özel ek ile birlikte Final Görev 1 Yol Haritası raporuna dahil edilecektir. Son
öneriler raporu çalıştaydan üç hafta sonra düzenlenecektir.

Alt Görev 1D Altında: Çıktı D 11-Saha Ziyaretleri
Görev 1'in sonunda Danışman, Faydalanıcı tarafından belirlenen 12
katılımcıdan oluşan ekip için her biri 4 gün uzunluğunda olacak şekilde
Almanya (Tennet) ve İtalya( Terna) İletim Sistemi Operatörlerine Saha ziyaretleri
gerçekleştirecektir. Ziyaretlere yönelik olarak hazırlık programı üzerinde
TSO'lar, solar ve kıyıdan esen rüzgar işletmecileriyle uzlaşmaya varılmıştır. Aynı
Zamanda İtalya'da iletim şebekesinin emniyeti için İtalya TSO tarafından
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geliştirilen Enerji Yoğun Depolama Sistemine ziyaret gerçekleştirme olanağı
olacaktır.
Ziyaret programları
Görev 1 uygulaması esnasında ortaya çıkacak
Faydalanıcının ve saha koşullarının gerekliliklerine uygun olarak uyarlanabilir.
Saha ziyaretleri esnasında katılımcılar şebeke sistemi çalışması, geniş ve
dağıtılmış PV kurulumları ve kıyıdan esen rüzgar üretim şebeke/bağlantı
sahaları hakkında daha ayrıntılı anlayış geliştirecektir. Almanya''da ekip Tenner
(TSO) ve E.On Kıyıdan esen rüzgar çiftliğini ziyaret edecektir. Heyet Kıyıdan
esen rüzgar şebeke bağlantı kavramları ve düzenleyici rejim hakkında
bilgilendirilecek ve açıklama değişimleri gerçekleşecek ve muhtemelen
konvertör (dönüştürücü) istasyonu ziyaret edecektir. Kıyıdan esen rüzgar
enerjisini şebekeye entegre etmek için tüm mücadeleler ele alınacaktır.
Ziyaretlerin esnasında, proje geliştirmesinin her aşaması (seçimden faaliyete
geçmeye kadar), açık deniz rüzgar enerji santrali kurulum ve yönetimi ile ilgili
olası risk ve zorluklar ile birlikte ilgili uzmanlar tarafından sunulacaktır.
İtalya'da heyet TERNA(TSO) Ulusal Kontrol merkezini, Solar Santraki ve Enerji
Yoğun Depolama projesini ziyaret edecektir.
Ulusal Kontrol Merkezini ziyaret esnasında komite üyeleri TSO tarafından ortak
olarak gerçekleştirilen çalışmayı ve Elektrik değişimini gerçek zamanlı olarak
gerekleştiren Piyasa işletmecisini gözlemleyecek ve TERNA temsilcileri , GME
(İtalya Piyasa İşletmecisi) ve Acquirente Unico (İtalya yasaları tarafından evlere
ve küçük işletmelere güvenli, emniyetli, verimli ve uygun fiyatlandırılmış
elektrik sağlama ile görevlendirişmiş )ile özel ilgi alanı maddelerini
görüşecektir. Marjinal Sistemden piyasa fiyat sistemi, piyasa bölgeleri, piyasa
eşleşmesi, ve fotovoltaik ölçüm, rüzgar enerjisi ve hibrit sistemlere geçişe özel
dikkat gösterilecektir.
Heyet aynı zamanda Sardunya ve İtalyayı bağlayan Latine enerji enterkonekte
sistemi içerisinde yer alan dünyanın en uzun 435 (lm) en derin (1,640m )ve en
enerjili (500 kV 1000 mW)deniz altı HVDC kablo bağlantı sistemini içeren
SAPEI'yi ziyaret edecektir. Ziyaret esnasında heyet projenin uygulanması
esnasında karşılaşılan teknolojik, çevresel ve ekonomik zorluklar hakkında
bilgilendirilecek aynı zamanda İtalyan elektrik piyasası üzerindeki etkileri ve
rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye entegrasyonu konularında da
bilgilendirilecektir. Heyet aynı zamanda TERNA tarafından şebeke
istasyonunda geliştirilen ve kurulan, tamamlandıktan sonra özel şirkete satılan
PV istasyonu ziyaret edecektir. Yenilenebilir Enerjinin şebekenin emniyeti ve
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güvenliği üzerinde etkisini analiz etmek ve ele almak için TERNA mülklerinde
toplantı gerçekleştirilecektir.
Sonraki gün ekip Ginestra Degki Schiavoni'de yer alan Enerli Yoğun Depolama
Projesini ziyaret edecektir. Bu Proje İtalya Elektrik Makamı Terna'nın ulusal
iletim tarifesinde ücretlendirilmek üzere varlıklarının geçerliliğinin şebekenin
güvenliği açısından önemli olduğu onaylandıktan ve yeşil enerjiyi kabul etmeyi
destekleyeceği onaylandıktan sonra TERNA tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
ziyareti özel şebeke alanlarında elektrik sisteminin güvenliğine yönelik önemli
rolüne istinaden gösterilecek olan sardunya enerji yoğun projenin gösterileceği
toplantı takip edecektir.
Eğer ilgi gösterilirse hibrit üretim sistemleri ile enerji verimliliği, bakım yenilikçi
çözümler, pilon teknolojileri gibi ilave çözümler ele alınabilir.
Görev 1 Altında Teknik Eğitim Faaliyetleri
Anlamaya yardımcı olmak ve yeni Yenilenebilir Enerji mücadelelerini
deneyimlemek için Müşavir küçük odaklanmış bir günlük eğitim oturumları
organize edecektir:
 Eğitim Oturumu 1: İmalat, işletme, kıyıdan esen rüzgar ve şebeke
bağlantıları anlamında özel zorluklara sahip olan kıyıdan esen rüzgar
bağlamında Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olması nedeniyle
kıyıdan esen rüzgar piyasası, mevzuat ve uygulama deneyimi ile ilgili
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı'na yönelik 1 günlük eğitim organize
edilecektir.
Konunun gerçekleştirilmesi Çıktı D5'in konusu olacaktır.
 Eğitim Oturumu 2. Yenilenebilir Enerji teknolojilerinin farklı ekonomik
ve sürdürülebilirlik karakteristikleri olması nedeniyle Yenilenebilir Enerji
politikası sürdürülebilirlik analizi ve yenilenebilir ısıtma be soğutmaya
yönelik ekonomik analizle ilgili 1 günlük çalıştay düzenlenecektir.
Konunun gerçekleştirilmesi Çıktı D9 'un konusu olacaktır.
 Eğitim Oturumu 3. RE çıktılarının aralıklılığı ve gönderilmesi özel
zorluklara sahip olduğu için Türkiye ile ilgili temsili vaka incelemelerinin
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yer aldığı şebekeye yönelik yenilenebilir entegrasyonla ilgi bir günlük
çalıştay organize edilecektir.
Konunun gerçekleştirilmesi Çıktı D9 'un konusu olacaktır.
Görev 1 altındaki kapasite geliştirme faaliyetleri
Roma'daki Terna merkezinde Hükümet uzmanlarının ağırlanması
Ziyaret esnasında uzmanlar aşağıdaki konularla iştigal edecektir:
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkındaki uygulamalar,
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları tahmin ve işletme planlaması
sırasında icra edilen uygulamalar ve karşılaşılan zorluklar
Son program ve ziyaretin ana başlıkları Bakanlık ve TERNA tarafından
müştereken karaklaştırılacaktır.

Roma'daki seansın gerçekleştirilmesi Çıktı D9 'un konusu olacaktır.
Faaliyet esaslı görev dağılımı ve ilgili taraflar
Projenin üç ana görevi için detaylı faaliyet incelemesi, EK VIII'de sunulan
Faaliyet esaslı görev dağılımı ve ilgili taraflar tablosunda listelenmiştir. Beher
faaliyet için ilgili destek müşavir timi ve tim lideri, ihale makamı ile birlikte
belirlenir ve onaylanır. Güvenilir ve akıcı bir bilgi alışverişini sürdürmek
amacıyla herbir faaliyetin ilgilendirdiği kuruluşlar belirlenir ve faaliyet
koordinatörleri uygun olarak atanır. Müşavir timi koordinatörlerle yakın
işbirliğini içinde olup, veri taleplerini kendilerine iletir.

Görev 1 İş Planı
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Görevleri Gerçekleştirme ve Uzmanların Dahil Edilmesi
Görev 1 prosesi süresince Anahtar olmayan uzmanların yardımcı olduğu
Müşavir Ekibinden 11 adet anahtar uzman (KE) kapsamlı şekilde dahil
olacaktır.
Ekip Lideri Sn. Jordi Dolader olup, KE8 RES politika ve Kurumlar Uzmanıdır.
Müşavir mevzuatın ne kadar etkili ve yapıcı şekilde yorumlanıp uygulandığını
belirlemek için çeşitli danışmanlık, anket,toplantı,/çalıştaylar aracılığıyla çeşitli
paydaş ve makamlarla ilişki kuracaktır.
Faydalanıcı ve Müşavir arasında yakın koordinasyon ve işbirliği gereklidir.
Müşavir Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı, EPDK, TEİAŞ ve TEDAŞ ve
yatırımcı, finansal kurum gibi paydaşlar ve ilgili STKlarla kapsamlı şekilde
işbirliği yapacaktır. İlgili paydaşlarla sürdürülebilir ve verimli politika diyaloğu
oluşturmak için özel vurgu yapılacaktır.
En önemli payadaşlarının analizi yapılıp, kilit kişilerinin planlanan iştirak
seviyesine ilişkin bir paydaşların hazırlık listesi uygulama döneminin
başlangıcında Faydalanıcı ile görüşülmesi ve üzerine anlaşmaya varılması
gerekmektedir.
Bu bağlamda Faydalanıcı Teknik Proje Uygulama Komitesi konuları ve
projenin fiilen uygulanmasını ele almak için Faydalanıcı ve Müşavir arasında
kritik arayüz olarak önemli rol oynar. Görev 1 altında daha önce ifade edilen
sınıflandırmayı Düzenleyici, Teknik ve Finansal olarak üç kategori altında
dikkate alarak Teknik proje uygulama komitesi YEGM (Enerji ve tabii kaynaklar
bakanlığı) altında finansal ve düzenleyici hususlar ve TEİAŞ altında teknik
hususlarla ilgili üç konfigürasyon altında görev yapabilir. Bu dahil olacak
müşavir ve faydalanıcı personeli açısından esneklik ve daha verimli zaman
yönetimi sağlayabilir.
Zamanında teslim (2016 Ocak Sonu İtibariyle) ve yüksek gerilim şebeke
verilerinin tam olması konularına özel olarak odaklanılacaktır bunun nedeni
ise onların mevcudiyeti mevcut Türk Sistemi hakkında yenilenebilir
penetrasyonun herhangi bir etkisini değerlendirmeyi kısıtlayabilir.
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Veri toplama ve analizi ile ilgili özel metodoloji gerçekleştirilecek başlangıç
toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı ile ele alınacak ve
uzlaşılacaktır.
Görev 1: Uygun Dokümantasyon ve Paydaş Listesinin Başlangıç Seçimi
Halihazırda toplanmış ve başlangıç analizinde sunulmuş olan dokümanların
listesi Ek VI içerisinde sunulmaktadır.
Ek VII belirlenen paydaşların hazırlık listesini raporlar.
5.2. Görev 2: Finansman Mekanizmasının Oluşturulması ve Küçük
Ölçekli Projelerin Formüle Edilmesi
Sahip olduğumuz geniş yenilenebilir enerji finansmanı/borçlanma tecrübesini
baz alarak biz araç, doküman ve prosedür geliştirmelerin sürdürülebilir
yenilenebilir enerji finansman mekanizması geliştirilmesi için hayati öneme
sahip olduğunu düşünüyoruz. Müşavir büyük enerji finansman olanakları
altında bir çok banka için işletme kılavuzu oluşturmuştur bu sayede bu
projedeki bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamalarımızı artırmış olacağız.
Metodoloji ve stratejimiz içerisinde biz proje hedeflerimize sürdürülebilir
şekilde ulaşmayı hedefliyoruz böylelikle Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı ve
diğer kamu paydaşları onlardan gelecekte faydalanabilir. Bu yaklaşım altında
ve İş tanımı içerisinde belirlenen çıktılarla birlikte biz Türkiye'de sürdürülebilir
yenilenebilir enerji finansmanı uygulamasında ve başarının sürekliliğinin
sağlanmasında araç olarak kabul ettiğimiz aşağıdaki Anahtar Performans
göstergelerini listeledik:
 RE yatırımları ile ilgili bir Yatırımcı Rehberi'nin geliştirilmesi
 küçük olçek RE yatırımcı / proje tespiti için inceleme yürütülmesi
 Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı için MS Excel esaslı bir hesaplama
aracı geliştirilmesiBankalarca Kabul Edilebilirlik Proje Değerlendirme
Rapor Şablonunun Geliştirilmesi
 Asgari 186 adet Bankalarca Kabul Edilebilirlik Proje Değerlendirme
raporunun oluşturulması
 Çevre
ve
Toplumsal
Değerlendirme
oluşturulmasıKonum
bilirleme süreci için
oluşturulması
 Tavsiye Raporu ve Yol Harita Planı'nın geliştirilmesi
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Kontrol
Kılavuz

Listesi'nin
Belgesi'nin

Yukarıda ifade edilen KPI'leri elde edebilmek için ve özellikle tüm Yenilenebilir
Enerji Projelerini yaşaabilir yatırımlara yansıtmak için aşağıda yer alan birbirini
takip eden altı aşamadan oluşan ve Görev 2C altında ayrıntılı şekilde
sunulacak olan uygulama yapısını tanımladık.
Görev 2A Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji projeleri için Finansman ve
Destek Mekanizmaları
Maalesef bankacılık sektöründe Türkiye RE projeleri riskli olarak kabul
edilmektedir, bu nedenle diğer ülkelerde bilindiği şekilde RE proje finansmanı
iyi şekilde uygulanamamaktadır. Bir başka ifadeyle bankalar yatırımın geri
dönüş oranı mevcut FIT ve düzenleyici ortamına göre yüksek olmasına rağmen
bankalar yenilenebilir enerji projelerinin karlılığının farkında değildir. Bu
nedenle Türkiye'de doğrudan uygulanan proje finansmanı bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji projelerinin doğasına bağlı olarak potansyel riskler ve tüm
proje girdileri değelendirmesi için adanmış uzmanların bulunmaması
nedeniyle genelde bankaların projelerin finansal açıdan uygunluğunu
değerlendirmesi zordur.
Proje uygulaması için kullanılan teknik terimleri, elektrik üretimi için kullanılan
tahmin ve hesaplamaları, projenin hasılat ve O&M maliyetleri içeren fizibilite
raporlarını kredi yetkililerinin anlaması çok zor addedilmektedir. Çok
görüldüğü gibi büyük ölçekli RE projeleri için proje değerlendirmesi harici bir
danışmanlık firmasına yaptırılıp, maliyeti müşteriye yüklenmektedir. Dolayısıyla
kabul edilebilirlik değerlendirmesi eksik olduğu için bankalar küçük ölçekli RE
projelere kredi vermeye isteksizdir.
Bir çok zaman yatırımcı projeleri karşılıklı anlayışsızlık nedeniyle ve
bankacıların projelerin yönlendiricileri riskleri ve kazançlarını anlayamamamsı
nedeniyle bankalar tarafından reddedilmektedir. Projenin dahilinde küçük
ölçekli RE projelerinin risklerini anlama, ölçme ve azaltma konularında
Müşavir bankalara destek verecek.
Projenin amacının doğrultusunda finansman, biçim, teminat ve performans
açısından yakın zamandaki küçük RE projelerini gözden geçireceğiz. Bu iş
sahipleri ile yapacağımız mülakat veya yer incelemesi finansman veya
karşılaştıkları diğer zorlukları konusundaki alacağımız içgörüleri finansal
engelleri ve alternatif gereksinimleri tespitinde bize kılavuzluk sağlayacak.
Bu proje, farkındalığı artırmakla birlikte ülkenin bu problemlerin üzerinden
gelmesine yardımcı olacak, potansiyel yenilenebilir enerji projelerini yatırıma
çevirip, Türkiye'deki kapasitenin büyümesini sağlayacak. Ancak biz
sürdürülebilir enerji finans mekanizmasının sadece Türk devletinin, ilgili
bakanlıkların, bunların yanında STK'ların ve özel sektörün dahil olması ile
gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle ilgili paydaşlarla sürdürülebilir ve
etkin politika diyaloğu oluşturmaya özel vurguda bulunuyoruz. Paydaşların
başarılı şekilde dahil olması ile birlikte proje hedeflerine ulaşılabilir,
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paydaşların kapasitesi artırılabilir ve sonuç olarak sürdürülebilir finans
mekanizması elde edilebilir.
Aşağıda belirtilen amaçlar, İlgili Tarafların analizi ve politika diyaloğu
etüdünün dahilinde güdülecek.
 Yenilenebilir enerji proje yatırımları hakkında farkındalıkları ve ilgilerini
belirlemek için mevcut ve olası yatırımcılarla etkileşim
 yatırımcı ve bankacılar açısından piyasadaki bariyer ve olanakların
tanımlanması
 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve EPC şirketlerinin kapasitelerinin
değerlendirilmesi
 Yasal çerçevenin standartlaştırılması ve güçlendirilmesi
 Finans mekanizmaları için uluslararası en iyi uygulamaların belirlenmesi
 En iyi uygulamaların geliştirilmesi ve vakaların gösterilmesi
 Yenilenebilir enerji proje yatırımları için teşviklerin artırılması
 Kapasite oluşturma için Türk Uygulama kurumları ve küresel kuruluşlar
arasında bağlantıların oluşturulması
Aşağıdaki şekil bu proje altında planlanan politika diyaloguna yönelik
yaklaşımımızı göstermektedir.

Şekil 5.1 : Politika Diyalog Programı
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İlgili programların başarılı uygulamasını dikkate aldığımızda Müşavir bu
projeye katkıda bulunacak kilit paydaşlarla zaten iletişim kurmuştur. Bunlar
arasında MARKA; TRAKYAKA, DAKA, İKA gibi bölgesel kalkınma ajansları,
GÜNDER, BAGİAD, ÇEVDER gibi dernekler, ABİGEM trabzon, ABİGEM hatay
gibi diğer iş geliştirme ajansları yer alır. Bu nedenle Müşavir kendine
güvenmekte ve geniş paydaş ağına sahip olmakta olup kendi önerilen
ekiplerin içerisinde anahtar uzmanlara sahiptir ve Türkiye'de yenilenebilir
enerji piyasasında geniş ölçüde tanınmaktadırlar.
Müşavir, politika diyalogu oluşturmada ve aşağıdakilere bağlı olarak
yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili başlıca oyuncularla iyi ilişkiler kurmada
önemli izleme kaydına sahiptir.
1.

Piyasadaki yenilenebilir enerji projelerinin başlıca oyuncuları ile işbirliği

2.

Türk yenilenebilir enerji piyasasında tanınmış ekip üyeleri

3.
Makamlarla özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili
bakanlıklarla mükemmel ilişkiler.
4.
Türkiye'de yenilenebilir enerji
konferans/seminerlerin organizasyonu.

hakkında

yapılacak

çığır

açan

5.
EBRD, Dünya Bankası gibi Uluslararası Finans Kurumlarının Türkiye'de
enerji finans programları hakkında teknik danışmanlık hizmetleri üzerine
deneyimi
İfade edilen kuruluşlar içerisinde anahtar kişilerin planlanan iştirak seviyesine
ilişkin paydaşların hazırlık listesi aşağıda verilmektedir.

 Kamu Kuruluşları
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Tablo 5.1: Kamu Kuruluşları

Kuruluş

Proje Hakkında
İlgililik

Anahtar Kişi

Politika
Diyalogunun
Amacı

Dahil
Seviyesi

Murat  Enerji
verimliliği
finansman
mekanizmasın
ın
geliştirilmesind
e
kamunun
gelecek
stratejisini
anlamak

****

 Gelecekteki
enerji
fiyatlarını
öngörme
ve
tüketim
istatistiksel
bilgisine
erişim
elde
etme

****

YEGM
Yenilenebilir
Sebahattin Öz
(Yenilenebilir
Enerji için Kamu
Enerji
Genel Kuruluşu
Müdürlüğü)

 Yenilenebilir
Enerji
Teşvikleri için
Poliitika
Geiştirme

****

Enerji ve Tabii
Kayanaklar
Bakanlığı
Enerji Politikaları
ve
Stratejileri
Daire Başkanlığı

Bakanlığın
gelecekteki
stratejik
kararlarını
belirleme

 Kamunun
gelecek
stratejisini
anlama

**

5

Belediyeler
Birliği

Elektrik üretimi Kadir Topbaş
için atık toplama
sahalarının
kullanılması ile
ilgili
önemli
kurum

6

TEDAŞ (Türkiye Şebekeye
Mükremin Çepni
Elektrik Dağıtım yönelik hertürlü
Anonim Şirketi)
yenilenebilir

1

AB& Dış İlişkileri Enerji
Ali
Genel
Finansmanı
Becerikli
Müdürlüğü
Kontrol Makamı
ve
Sözleşme
Makamı

2

Enerji
Piyasası Enerji
Denetleme
fiyatlarını
kurulu
belirleme

3

4

birim Mustafa Yılmaz

Öztürk Selvitop

 Sektörde
gelecekteki
kilit oyuncuları
anlama
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 Belediyeler
içerisinde
biyokütle proje
olanakları
geliştirme

***

 Yenilenebilir
Enerji izinleri
ruhsatları için

****

Olma

enerji için onay
kurumu
7

Maden
Araştırma
ve
Keşif
Genel
Müdürlüğü

****
*

politika
geliştirme

Jeotermal keşif, Yusuf Ziya Coşar
inceleme
ve
ihalelelerden
sorumludur.

 Belediyeler
aracılığıyla
jeotermal
proje
olanakları
geliştieme

***

Yüksek seviyede dahil olma
Sınırlı dahil olma

Sivil Toplum Kuruluşları
Tablo 5.2: Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş

Tanım

Anahtar kişi

Politika
Diyalogunun
Amacı

Dahil
Olma
Seviyesi

1

GUNDER

Uluslararası
Güneş
Enerjisi
Topluluğu

Kemal
Bayraktar

 güneş enerjisi
şirketleri
ve
özellikle çatı
üstü güneş PV
Yenilenebilir
enerji
finansman
geliştirme için
farkındalığı
artırma

****

2

GENSED

Türk Fotovoltaik
Endüstri Derneği

Şener Oktik

Türkiye Rüzgar
Enerjisi Birliği

Mustafa Serdar
Ataseven

3

TUREB

Gani

 güneş enerjisi
şirketleri
ve
özellikle çatı
üstü güneş PV
Yenilenebilir
enerji
finansman
geliştirme için
farkındalığı
artırma
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 rüzgar enerjisi
şirketleri için
Yenilenebilir
enerji
finansman
geliştirme için
farkındalığı

****

****

artırma
4

SOLAR BABA

Güneş
enerjisi
Platformu

Ateş Uğurel

 güneş enerjisi
şirketleri için
Yenilenebilir
enerji
finansman
geliştirme için
farkındalığı
artırma

***

5

BIYOGAZDER

Türkiye Biyogaz
Enerji Derneği

Altan Denizsel

 biyogaz enerji
şirketleri için
Yenilenebilir
enerji
finansman
geliştirme için
farkındalığı
artırma

***

Bu değerlendirmenin odak noktası aşağıdaki hususlar olacaktır.
 Anahtar ve amaç kullanımın teknoloji gözden geçirmesi
 Gelişmiş enerji üretim potansiyelini ortaya çıkaracak
maliyet verimli teknoloji ve ekipmanlar

en uygun ve

Veri toplama ve analizine yönelik özel metodoloji (hem alttan üste hem de
üstten alta doğru) değerlendirmeye başlatmadan önce Enerji ve Tabii
Kaynaklar bakanlığı ile görüşülecek ve uzlaşılacaktır. Etütler yatırımcıların, olası
finansörlerin ve uluslararası en iyi uygulamaların değerlendirmesini içerecektir.
RE için başarılı finansman ve destek mekanizmalarının konusunda uluslararası
deneyimlerinin kapsamlı bir incelemeye dayanarak, Müşavir daha yüksek mali
kaldıraç gücüne sahip ilave RE finansman seçeneklerini değelendirecek. Olası
finansman mekanizmaları teklif edilecek ve ilgili fizibilite değerlendirmesi
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve EPDK ile görüşülecek.
Kanıtlanabilir analiz faaliyetlerine dayanan esas bulguları Taslak
Değerlendirme Raporu'nda sunulacak. Sonuçları ETKB ile koordinasyonunda
organize edilecek çalıştayda görüşülecek. Çalıştay katılımcıları ilgili
paydaşların arasında seçilecek.
Değelendirme Raporu, çalıştay bulguları, yorumları, alınan geribildirimleri ve
ortaya çıkan meselelerini dikkate alarak çalıştay kapanmasının ardından iki
hafta içerisinde tamamlanacaktır.
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Görev 2B Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji projelerinin uygunluğu ve
bankalar tarafından kabul edilebilirliğini değerlendirmek için Excel
tabanlı hesaplama aracı tasarımı
Görev 2A bulgularını baz alarak Müşavirin küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji
projelerini yerel ve uluslararası deneyimini baz alarak değerlendirmek için
basit araç tasarlaması beklenir.
Bu nedenle küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji projelerinin değerlendirmesini
standartlaştırmak için araç ihtiyacı vardır. Prosedürün, hesaplama araçlarının,
raporlama şablonunun, kontrol listesi ve ilgili dokümantasyon ve rehberlerin
çabuk şekilde mevcut olmasın ve prosedürlerin standartlaştırılması bu projenin
başarısı için kritik öneme sahiptir.
Müşavir 2010 yılından beri bankalara yenilenebilir enerji projelerinin
finansmanı konusunda teknik yardım sunmaktadır. Özellikle son beş yıl
içerisinde Enerji Verimliliği araç kutusu geliştirilmiş, çoğaltılmış ve
güncellenmiştir. Yapısı ve içeriği aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

Şekil 5.2: Enerji verimliliği araç kutusu/yenilenebilir enerjiler
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yenilenebilir enerji bu aracın önemli
destekçilerinden birisidir. Yenilenebilir enerji altında rüzgar, güneş, hidro,
jeotermal biyo kütle projeleri için
hesaplama aracı geliştirilmiş ve teknik mali uygunlukları değerlendirilmiştir.
Her bir onaylı teknoloji için aşağıdakileri dikkate alarak kriter grubu
tanımlanmıştır.
 Yerel piyasada mevcut ekipman/sistemlerin enerji üretim performansı
 BAT (en iyi uygun teknolojiler) temsil eden ekipman/sistemlerin enerji
üretim performansı
 Mevcut referans stok içerisinde ekipman/sistem kapasite faktörü için
ortalama enerji üretim performansı
 Ulusal standartlar
gereklilikleri

ve

yönetmeliklerle
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düzenlenen

performans

Her bir teknoloji, alt kategori, teknik kriter ve referanslar dahil edilmiş olup
piyasa iyileştirmesi, verimli teknolojilerin yayılması ve ortaya çıkmış olabilecek
yeni ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenli olarak güncellenecektir.
Bu tecrübe sayesinde Müşavir müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun
hesaplama aracı geliştirme konusunda kendine güvenmektedir.
Yeni referans çizgisinin tanımlanması hesaplama aracı için ilk
görevdir.Referans çizgisi verilen ülke ve/veya ulusal yönetmeliklerden yüksek
olanı için genel uygulamayı yansıtan enerji performans (yatırım maliyeti başına
enerji üretimi) karşılaştırması olarak tanımlanır. Ulusal yönetmeliklerin teknoloji
seviyesinde yeterince özel olmaması halinde verilen ülke için yaygın şekilde
kullanılan basit enerji üretim yaklaşımı referans olarak kullanılacaktır.
Belirlenen referans çizgisine uygulanan katı gerekliliklerin artırılması faaliyetin
ikinci görevidir. Her bir özel teknoloji için referans çizgi aşağıda yer alan dört
temek prensibe uygun daha katı gereklilikleri dikkate alarak farklılık
gösterecektir.
1.

Teknolojik İlerleme

2.

Piyasa arzının olgunluğu

3.

Piyasa nüfuz etme hızı

4.

Teknoloji maliyetleri

Bu referans çizgi hangi performans gerekliliklerinin her bir teknoloji için
referans çizginin ötesine hangi yüzde ile geçtiğini öngörmeyi ve aşağıda
özetlendiği şekilde yeni performans gereklilikleri tanımlamayı sağlayacaktır.

Şekil 5.3: Hesaplama Aracı için yeni teknoloji kriterinin tanımlanması
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Bu kapsamda MS Excel tabanlı araç geliştirilecektir. MS Excel tabanlı araç
temel olarak üretilen enerjinin çabuk şekilde azaltılması ve Sera Gazı
Emisyonunun sınırlı miktarda veriyle azaltılmasına imkan sağlar:
 Yenilenebilir Enerji Teknolojisinin Türü: Yenilenebilir Enerji teknolojisinin
tanımı alt borçlanıcı tarafından sağlanan doküman içerisinde açıklanır.
 Onaylı Yenilenebilir Enerji Önlem Türü: Bazı durumlarda bu alt
borçlanıcı tarafından sağlanır. Değilse ekibimiz en uygun yenilenebilir
enerji önlem türünü seçer


Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) seçilen teknolojilere göre farklılık
göstermektedir.

 Teknik parametreler teknolojiye bağlı olarak farklılık gösterir. Bu genel
olarak alt borçlanıcı tarafından sağlanan doküman içerisinde yer alır.
Excel dosyası iki farklı çalışma sayfasından oluşur.
1.

Hesaplama için girdi

2.

Yıllık enerji üretimi ve sera gazı emisyonu azaltma için hesaplama

İlk çalışma sayfasında teknoloji için tanımlanan anahtar performans
göstergelerinin
anahtar
performans
göstergeleri
yer
alır.
Özel
(spesifik)yenilenebilir enerji üretimi ve CO2eq emisyonunun hesaplanması için
çalışma saati ve ekipman büyüklüğünden bağımsız girdilerdir.
Örnek olarak aşağıdaki tablo PV projeleri tarafından ihtiyaç duyulan anahtar
performans göstergeleri (KPI) ve teknik parametreleri içerir.

Tablo 5.3 - PV Güneş Paneli için KPI ve Teknik Parametreler
Teknoloji Türü

Anahtar Performans Teknik Parametre (Alt
Göstergeleri (KPI)
borçlanıcı tarafından
sağlanır)

PV Güneş Panelleri

Spesifik enerji üretimi Yüzey(m2)
kurulu
(kWhel/m2)
elektrik gücü (kWel) /
Modül verimliliği (%)
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Yukarıda tanımlanan hesaplama girdilerini kullanarak ikinci çalışma sayfası
yıllık enerji üretimi ve CO2eq emisyon azaltma değerlerinin çabuk ve kolay
şekilde hesaplanmasını sağlar.
Her bir proje için ortaya çıkan Seragazı (GHG) emisyonu azaltma değerleri
proje ekibi tarafından öngörülecektir.
Yakıt ve elektrik şebekesi CO2 emisyon faktörleri ile ilgili olarak bizim
hesaplamamız, ulusal Sera Gazı envanterleri için 2006 IPCC kılavuzunu ile
IPCC 2016 KP ilavesine dayanantanımlamaları temel alacaktır.
Türkiye UNFCCC Ek I listesinde yer almaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin
İklim Değişkliği Çerçeve Sözleşmesi'nin nihai amaçlarına ulaşmaya yönelik
Niyet edilen Ulusal bazda Belirlenmiş Katılım'ını (INDC) sunmuştu. Bu
doğrultuda, İklim Değişikliği için Ulusal Strateji ve Ulusal İklim Değişikliği
Faaliyet Planı 2010 ve 2011 yıllarında kabul edildi. Ulusal İklim Değişikliği
Faaliyet Planı, ilgili tüm sektörlerde uygulanan emisyon denetleme, uyumlama
politikaları ve ölçümlemeleri içermektedir.
Hesaplama aracı içerisindeki Yenilenebilir Enerji kategorisi elektrik ve/veya ısı
ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıtlarının yerini alan diğer enerji şekillerinin
üretiminde faydalanılan ekipman, sistem ve proses satın alma ve kurulumu
dahil olduğu alt projeleri içerir. İş tanımını baz alarak sınırlı olmamak kaydıyla
aşağıdakileri içeren olası yenilenebilir enerji projeleri incelenecektir.

Tablo 5.4: Onaylanmış yenilenebilir enerji alt projeleri
 Küçük nehir üzer işletilen hidroenerji santralleri
 Rüzgar enerji santralleri
 Fotovoltaik güneş tesisleri (çatıüstü / zemin uygulamaları)
 Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santralleri
 ısı ve/veya elektrik üreten Biyokütle yanma/gazlaştırma sistemleri
 Sıcak su üretimi için veya mekan ısıtma soğutma veya sıhhi tesisat suyu
ısıtmak için Güneş-termal su sistemleri
 Solar termal kurutma sistemleri
 Jeotermal enerji santralleri / ısı pompaları
 Atık toplama sahası gaz enerji santralleri
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 Mini rüzgar enerji santralleri
 Mini biyogaz tesisleri
Ancak bu proje kapsamında temel odak noktası daha çok mevcut yerel piyasa
koşullarına bağlı olarak uygulama açısından daha büyük potansiyele sahip
teknik ve finansal açıdan uygun küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji projeleri
üzerinde olacaktır.
İş tanımı içerisinde ifade edildiği gibi kamu ve özel sektör paydaşlarından
gelen elli katılımcının bu aracı kullanmak üzere pratiklik kazanmalarını
sağlamak amacıyla müşavirden çalıştay organize etmesi beklenmektedir.
Görev 2C: Yenilenebilir Enerji proje hazırlanması
Bu görev altında müşavir küçük ölçekli Yenilenebilir Eneri Başlatmayı
gerçekleştirecek
ve proje başlatma aşamasında olası yatırımcı/projeleri
belirleyecektir. Proje başlatma safhası kapsamında pazarlama ve halkla
ilişkiler faaliyetleri farkındalığı artırmak adına önemli girdiler sağlayacaktır.
Projeler çeşitli kanallar aracılığıyla tanımlanacak ve bunlar özellikle MWH
KOBİ veri tabanını kullanacaktır. Paydaşlardan birisi olarak bankaların
veritabanı önemli bir kaynak olacak. Bunun nedeni projelerimizin bir çoğunun
kredi verilebilirlik açısından bankalarca önceden değerlendirileceğidir.
Faaliyet KOBİ veri tabanını elerkeniki husus üzerine odaklanacaktır:
1.
Bankalar tarafından zaten kredi verileye değer olarak belirlenmiş olan
KOBİ'ler
2.

KOBİ'lerin uygulamaya yönelik stratejisi, taahhüdü ve kapasitesi

SME veri tabanı uygulanmak üzere hali hazırda alt proje veya proje planı
tanımlamış olan endüstri ve inşaat sahipleri/yöneticilerinden oluşacaktır. Öte
yanda Müşavir sadece proje fikri sahip olan KOBİ'lere sağlanacak imtiyaz,
teşvik ve mevcut mekanizmalar ve mevzuatı ifade ederek temel teknik bilgi
sağlayacak ve onları anahtar teslimi uygulaması için ilgili paydaş/EPC'lere
yönlendirecektir. Konutsal ve ticari bina, konut geliştirme, köy, biyokütle
tesisleri, mikro hidro veya rüzgar vb ile ilgili Farklı teknolojiler ve kaynaklar
içerisinden olası Yenilenebilir Enerji Projeleri seçilecektir. Seçilen olası
Yenilenebilir Enerji Projeleri sadece elektrikle ilgili değil aynı zamanda ısıtma ve
soğutma amaçları ile de ilgili olabilir.
KOBİ'lerin ilk inceleme ve potansiyel RE projelerinin teknik değelendirmesinden
sonra, uygun projeler için bankalarca kabul edilebilir proje değelendirme
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rapor türünü yatırım miktarlarına göre belirlenecektir. Proje değerlendirme
raporu hem KOBİ'ye hem bankaya sunulacaktır.. Değerlendirme raporunun
sunulmasından sonra banka kredi değerlendirme gerçekleştirecek ve önerilen
proje senaryosunu dikkate alarak ödeme için son kararını verecektir. Proje
uygulamasının tamamlanmasından sonra müşavir devam eden farkındalık
artırma ve kapasite oluşturma etkinlikleri için vaka çalışmaları/başarı
hikayeleri& öğrenilen dersleri hazırlayacaktır.
Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi uygulamamız çıktılar ve önemli noktalarla
birlikte sunulan diğer bölüm içierisinde sunulan altı aşama içerisinde
yapılandırılacaktır.
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Şekil 5.4: RE Proje Uygulama Yapısı
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Aşama I: RE Proje Başlatma
Proje başlatma bankalar ve olası faydalanıcılarla ilişkiler kurma ve bunun
yanında karar vericiler ve önceki faaliyetlerdeki çalıştay oturumlar ile
yenilenebilir enerji politika diyalog faaliyetleri geliştirmeden oluşur.

Şekil 5.5: Proje Başlatma Kanalları
Alt Proje Başlatma ve alt dizi aşamaları süresince uygulama işleme ile paralel
olarak politika diyalog ve eğitim faaliyetleri proje süresince proje aşamalarını
bölgelerde ve farklı faydalanıcılar da desteklemeye devam edecektir. Bu aynı
zamanda planımızın ve KOBİlerde çeşitlendirme ve Türkiye içerisinde coğrafi
olarak uzatma inisiyatifimizin bir parçasıdır.
Aşama II: Ön Eleme
Mevcut KOBİ veri tabanı ile desteklenen pazarlama ve iletişin faaliyetlerimizi
baz alarak seçilen KOBİler tarafından çok fazla sayıda alt proje uygulamaları
ve fikirleri üretilecektir. Tecrübelerimiz bize Yenilenebilir Enerji yatırımlarını
gerçekleştirmeyi taahhüt eden veya finansal olarak geçerli ve Türk bankaları
tarafından zaten kredi verilebilir olarak kabul edilen Yenilenebilir Enerji alt
projelerini tanımlamış olan KOBİ'leri seçmemize yardımcı olacaktır.
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Ön eleme PV enerji santrallerinden başlayacaktır, burada imkanlar güçlü
şekilde aranır. Olası yeni KOBİler bizim Türkiye'deki yenilenebilir enerji finans
piyasasındaki kapsamlı tecrübelerimiz aracılığıyla gerçekleştirilecek pazarlama
ve iş geliştirme faaliyetleri aracılığıyla başlatılacaktır.
Aşama III: Enerji Değelendirme
Belirlenmiş projeler, anahtar teslimi çözümleri temin edecek EPC firmalarının
hazırladığı fizibilite etüdü ile birlikte bankalar vasıtasıyla Müşavire sunulacak.
Müşavir söz konusu fizibilite etütlerden projenin teknik değelendirme için
gerekli veri girdileri alacaktır.
Müşavirin Türkiye'de cari tecrübeleri ve uluslararası deneyimlerinden en uygun
uygulamaların nakli ile öğrendiği üzere özel ekipman kontrol listesinin, her bir
özel ölçüm hesaplama araçlarının, her bir özel proje türü için proje
değelendirme rapor şablonlarının standardizasyonları projenin başarılı olması
açısından kritik ehemmiyete sahiptir.
Küçük ölçekli Mini Alt projelerinin Görev 2B'de tasvir edilen MS Excel esaslı
değelendirme aracı tabi olacağını varsaymaktayız. Projenin ilk aşamalarında
aracını geliştirip, çalıştay, seminer ve eğitimler vasıtasıyla tanıtabileceğimize
inanmaktayız.
Normal ve kompleks alt proje başvuruları, özellikle bankalar ve KOBİ'ler gibi
paydaşlar tarafından alınacaktır. Müşavir, başka enerji finans kurumları için
gelen başvuruların hızlı ve uygun maliyetli bir ön inceleme ve ön değelendirme
mümkün kılan denenmiş bir prosedürü pekiştirdi. Projeleri aşağıdaki kriterleri
esas alarak teknik ve finansal bakış açılarından değerlendireceğiz:
1. Projenin iç geri kazanım oranı
2. Yatırım geri ödeme süresi
3. Beklenen enerji üretimi
Yukarıda listelenen üç baş uygunluk kriteri yerel piyasadaki mevcut RE
finansman mekanizmasının teknik ve finansal kriterleri dikkate alarak
geliştirilip, ETKB'na onay için sunulacak. Bu noktada Müşavirin muhtelif RE
finansman olanaklarını yönetme konusundaki geniş tecrübesi kaldıraç etkisi
yaratacaktır.
Yerel bankalarla iletişim ve ilişki içinde olacağımızdan dolayı RE pojelerinin
hayata getirmeden önce dikkate alınması gereken başka bakış açıları
görüşmelerimizde ortaya çıkabilir. Hedefimiz teklif edilen modeli ulusal
seviyede pilot olarak tesis etmek ve uygulaması için farkındalığı yükseltmektir.
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Aşama IV: Proje değelendirme raporu hazırlaması
İşin Tanımı'nda belirlenen alt-kredilere dayanarak üç ayrı proje değerlendirme
kategorisi tanımlanmıştır: Mini, Normal ve Kompleks projeler. Bu kategorilerın
sırayla içeriği aşağıda listelenmektedir:

Mini Proje Değelendirme Raporu: 50.000 USD değerinden daha az değere
sahip yatırımlardır. (Kısa (walk through fizibilite raporları- 3 gün içerisinde))
Normal Proje Değelendirme Raporları:
yatırım miktarlarıdır. (bir hafta içerisinde)

50.000-300.000 USD arasındaki

Karmaşık Proje Değelendirme raporları : 300.000 USD üzeri veya eşdeğer
(KOBİ kapsamı ile sınırlı) yatırım miktarları (bir hafta içerisinde )
Müşavir geliştirilecek ve iyileştirilecek olan yukarıda ifade edilen üç kriter
aracılığıyla geçerli projeleri otomatik olarak tanımlamak için zaten
kolaylaştırılmış prosedür geliştirmiştir. Bu prosedür Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına danıştıktan sonra işlemeye uygun hale gelebilecek uygulamalara
yönelik türk bankalarının ihtiyaçlarına göre uyarlanacaktır.
Hazırlık incelemeleri, ilave bilgilerin toplanması ve gerekli olursa saha
ziyaretleri aracılığıyla Alt projelerin uygunluk kriterleri, ulusal standartlar ve
yerel gerekliliklerle uygunluğu ve kapsamını değerlendireceğiz.
Projenin değerlendirilmesinden sonra eğer teknik ve finansal açıdan uygunsa
uzmanlarımız proje değelendirme raporunu hazırlayacaktır. Biz proje
değelendirme raporunun içeriğinin yaıtırımcılara ve banka personeline proje
hakkında açık bir anlayış sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle
bankaların bakış açısından proje değelendirme rapolarımız, bankalarca kabul
edilebilir değelendirme raporu olarak görülebilir. Devam eden Yenilenebilir
Enerji finans tecrübemizi ve bankalar için hazırlamış olduğumuz binden fazla
proje değelendirme raporunu esas alarak rapor için aşağıdaki içerikeri
öneriyoruz.
1.

Faydalanıcı bilgisi

2.

Proje altyapısı
2.1

Projenin yeri

2.2

Proje referans çizgisi

2.3

Proje Ayrıntıları
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3.

4.

Ekonomik Analiz
3.1

Finansman şeması ve proje nakit akışı analizi

3.2

Referans çizgisi senaryosu

3.3

Hassasiyet Analizi

Çevresel Bilgi
4.1

Referans Çizgisi Senaryosu

4.2

proje Senaryosu

4.3

CO2eq emisyon azaltma

Ek A: Ekonomi ve Risk Analizi
Ek B: Enerji tasarrufu için ayrıntılı hesaplamalar
Aşama IV: Proje Uygulaması
Finansman onayı ve yatırım tamamlanmasının ardından devam eden
farkındalık yükselişi ve kapasite artırma etkinlikleri için örnek
uygulamalar/başarı öyküleri ve öğrenilmiş dersler geliştirmesi ve dağıtımı ile
KOBİ'lere destek vereceğiz.
Bunu elde edebilmek için başarılı yenilenebilir enerji piyasası oluşturmak için
ticari bankalarla işbirliği çok önemlidir. Önerilen pazarlama stratejisi
sonucundan ortaya çıkan tüm pazarlama faaliyetleri bankaların pazarlama
faaliyetleri bir diğerine bağlanmalıdır. Bunun için önemli koşullardan birisi
Banka personelinin Yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için uygun
olabilecek proje teklifleri ve unsurlarını belirlemek için kullanabilecekleri tüm
ilgili bilgilerle ilgili açık anlayışa sahip olmasıdır. Aynı zamanda bankaların
projelere kredi sağlayabilmek için enerji kredi ürünleri geliştirmesi ve onları
geliştirilmiş pazarlama araçları ve onların kendi pazarlama faaliyetleri ile
desteklemesi gerekiri. Bunu başarmak için eğitim çalıştayları önemli
unsurlardır.
Bankalarla ilişkilerin seçilen projelerin başarısında ve onları yatırıma
dönüştürmede önemli role sahip olduğu kanıtlanmıştır, aslında Müşavir
tarafından önemli bir destek noktası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle biz
Türk bankalarında profesyonellik seviyesini kabul eden yüksek derecede yetkin
uzmanları (K3 ve K4) ve tam olarak tanınmış danışmanlar olarak gerekli
kredibiliteyi elde edebilecek uzmanları seçtik. Tamamı bankacılık altyapısından
gelmekte olup kurumsal borçlanmaya, bankacılık halkla ilişkilere ve aynı
zamanda KOBİ borçlanmasına özel vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda bu
ekipler ve bankalar arasında yakın iletişim ve işbirliği bankaların ihtiyaçları ve
gerekliliklerini anlamada ve sonucunda uygulamada mutlak surette önemlidir.
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Müşavir yönetilmiş Enerji Finansman olanaklarına sahip olma ve bir çok türk
bankasına sağlanan teknik yardımın rekabetçi avantajından faydalanır. Teknik
yardım banka personelinin eğitilmesi ve pazarlamanın desteklenmesi
Yenilenebilir Enerki proje finansmanında farkındalık artırma faaliyetlerini içerir.
Bu sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji Borçlanma Piyasası geliştirme için türk
bankacılık sektörünün ihtiyaçlarını anlamaya yönelik iyi anlayış sağlayabilir ve
seçilen projeleri yatırımlara dönüştürmek için rekabetçi avantaj getirebilir.
Aşağıda sağlanan resim şimdiye kadar yönetilen IFI tarafından finanse edilen
projeler dahil olmak üzere Türk Bankalarına sağladığımız hizmetleri
göstermektedir. İlave olarak biz aynı zamanda kendi enerji kredi ürünlerini
geliştirmelerini sağlamak ve teknik ve finansal bakış açısı ile enerji bankacılık
portföylerini yönetmelerini desteklemek amacıyla diğer Türk bankalarıyla iş
faaliyetlerimizi de geliştiriyoruz.

Şekil 5.6: Müşavirin Türk Bankacılık sektöründe deneyimi
Bunu yaparken, uzmanlarımız Alt-Proje ardışık düzen aracının başka RE
finansman projeleri için geliştirilen revize versiyonunu kullanacak. Uzmanlar
proje için özel bir ardışık düzen yaratacak ve onu KOBİ'leri finansman
konusunda desteklemek amacıyla her bir projenin gelişim durumu denetlemek
için kullanacak.
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Şekil 5.7: RE proje finansman için kullanılan Proje Ardışık Düzen aracının
ekran görüntüsü
 Yatırım miktarına göre detaylandırma: küçük, normal ve kompleks
 Kredi türüne göre detaylandırma
 RE finansman mekanizmasına göre detaylandırma
 Bölgeye göre detaylandırma
 Alt sektöre göre detaylandırma
 Teknoloji türüne göre detaylandırma
 Kredi sayısına göre detaylandırma
Aşağıdaki gibi çeşitli sapmalarda Karşılaştırmalı analizi temin edilmektedir
 CO2eq/USD yatırılan olarak spesifik tasarruf, ton olaraj
 Önlemlerin tipine göre GWh/Yatırılan USD olarak spesifik tasarruflar
 Teknoloji türlerine göre ortalama spesifik enerji üretimi
 teknoloji türlerine göre ortalama spesifik CO2eq tasarrufları
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Proje Ardışık düzeni içerisinde Karşılaştırma analizi grafiği için ekran
görüntüsü
Proje Bütçesinin 40% üne karşılık gelen ortalama spesifik CO2eq
tasarruf örneği
Sözleşme Şekli Özel koşullar içerisinde ifade edildiği gibi "fizibilite raporun ve
D12 içerisinde yer alan iş planlarının sunulması ile birlikte Götürü miktarın
40% değeri İşin tanımı içerisinde tanımlanan çıktıların tamamlanması baz
alınarak orantılı bazda ödenecektir. Bunu dikkate alarak ve Yenilenebilir Enerji
finansman deneyimini dikkate alarak biz aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere
proje süresi boyunca 186 adet proje değerlendirme raporunun üretileceğini
öngörüyoruz. Ülke içerisinde güncel piyasa koşullarını dikkate aldığımızda
tablo içerisinde öngörülen proje değerlendirme raporlarının adedi aşağıdaki
şekilde güncellenir. Yine de farklı kategoriler için öngörülen değelendirme
rapor sayısı piyasa durumuna bağlı olarak değişikliğe tabidir.
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Tablo 5.5: Her bir proje kategorisine uygun olarak üretilecek proje
değerlendirme raporlarının adedi.
Mini
proje
değerlendirme
raporu
<50000
sadece mini (walk
thrrough) tetkiklerüç gün

Normal
proje
değerlendirme
raporu

Karmaşık
proje
değerlendirme
raporu

50.000-30.000$

>=300.000$

(bir
içerisinde)

(bir ay içerisinde)

1,500€

4,500€

7,000€
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36

51

Biyokütle/Biyogaz

0

2

16

Rüzgar

0

1

13

Hidro

0

0

7

Geotermal

0

0

1

Toplam

€ 88.500

€ 156.000

€ 616.000

Genel Toplam

€880.000

hafta

Tüm raporlar 4.
ödemeye tabiidir.
Bağımsız ziyaretler
PV/solar güneş enerji
ısııtıcıları/termal
güneş

Yukarıda bahsedilen güçlü yanlar ve çeşitlendirici etkenler ile birlikte Müşavirin
geniş tecrübesi ve bu projenin amacına uyumlu kusursuz profili, 18 aylık kısıtlı
bir zaman diliminin içinde ilgi çekici sounçları elde etmek için projeye hızlı bir
başlangıç yapmamızı sağlayacak.
Görev 2D: Çevresel ve Toplumsal değerlendirmeler
İşin Tanımı'nda belirtildiği gibi RE alt projelerini değelendirirken Müşavirin alt
projenin çevresel ve toplumsal etkilerini dikkate almasını bekleniyor. Bu
bağlamda Müşavir, 4.01 Çevresel Ekti Değelendirme ve 4.12 Zorunlu Yerinden
Edinme dahil Dünya Bankasının koruma politikalarına dayanarak istenilen
analizi yürütecek. Ancak bu projelerin Çevresel değerlendirme dokümanlarının
nihai özellikleri seçilen finansman kaynağına bağlı olacak ve bu çevresel
dokümantasyonu hangi tarafın hazırlayacağına her bir KOBİ karar verecek.
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Müşavir DB ve diğer uluslararası finans kurumlarının toplumsal ve çevresel
şartlarının önemini takdir eder ve alt projelerinin değelendirme ve onaylama
süreçlerinde onlara başvuracak. DB koruma politikalarının kriterlerinin dışında
her bir alt proje ilgili ulusal ve AB mevzuatlarına uygunluğuna göre
değelendirilecek. Bu meseleler değelendirme ve onaylama süreçlerine dahil
edilecek ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi olası bir kararlaştırma süreci
gerçekleşecek.

Şekil 5.8: alt projelerin toplumsal ve çevresel şartlarının kontrolü
AB için aday ülke AB topluluk müktesebatını kabul etmek zorundadır. Yani
katılım müzakere süreci boyunca AB kurucu anlaşmaları baz alınarak ayrıntılı
yasa ve kurallar benimsenir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak en önemli husus
enerji ve çevre bağlamında AB mevzuatı ile uyumlu olmaktır. (AB topluluk
müktesebatı Kısım 15 ve 27). Türkiye 2009 ilerleme raporuna 1 göre uyumluluk
açısından önemli bir ilerleme bulunmakla birlikte hala özel olarak dikkat
edilmesi gereken hususlar vardır. Proje türüne bağlı olarak topluluk
müktesebatının aşağıdaki hususları danışman tarafından dikkate alınacaktır.
 EB Çevresel mevzuatı hükümleri: EIA 85/337/EEC yönergesi
hükümlerinin türk mevzuatlarını geniş ölçüde yansıtılmış olmalarına
rağmen (tanımlar, Ek I ve Ek II hükümleri, her bir ek kapsamına giren
projeler için uygulanacak prosedür, yetkili makamın belirlenmesi,
karar verme sürecine kamunu katılımı hakkında madde, ve
1

Komisyon personeli çalışma dokümanı Türkiye 2009: İlerleme raporu Komisyon ile Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi arasında iletişime eşlik etmektedir. Genişleme stratejisi ve Ana zorluklar 2009 2010
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yatırımların izlenmesi ) danışman ÇED yönergesinin hükümlerinin
her bir alt projeye uygulanmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda
Türkiyenin Espoo konvansiyonunun bir parçası olmadığına özel
olarak dikkat edilmelidir. Habitat yönergesi formları Avrupa'nın
doğayı koruma politikasının bir parçası olup hükümleri hala türk
mevzuatına aktarılmaktadır. Bu nedenle Habitat yönergesi ile
sağlandığı şekilde bir değerlendirme uygun alt projeler için onay
prosesi boyunca uygulanacaktır. Aynı zamanda entegre izin sisteminin
uygulanması başlangıç aşamasında olacak ve danışman IPPC
yönergesi hükümleri ile uyumlu olacak ve destekleyecektir.
 AB Enerji mevzuatı hükümleri: Türkiye’de enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji hakkında ulusal mevzuat AB ile uyuma doğru
ilerlemektedir. Yenilenebilir enerji ve enerjinin verimli kullanımı ve
enerji kaynakları ve küçük ve orta boyutlu işletmelerin enerji
verimliliği hakkında mevzuat. Ancak mevcut mevzuat müktesebat
hükümleri ile tam uyumlu değildir ve ilgili yönergelerin koşulları ile
ilgili olarak alt proje değerlendirme gerçekleştirilecektir. (örneğin
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının desteklenmesi
hakkında yönerge, Binaların enerji performansı hakkında yönerge,
son kullanım verimliliği ve enerji hizmetleri hakkında yönerge, CHP
yönergesi vb). İlave olarak danışman Binaların enerji performansı
hakkında yönergenin gerekliliklerine uygun olarak geçici enerji
performans sertifikası (EPC) hazırlayacaktır. Bunun ayrıntıları
başlangıç şamasında EPRD ile görüşülecek ve uzlaşılacaktır.
Tecrübemizi baz alarak biz rüzgar, hidro enerji vb gibi yenilenebilir enerjide
genel olarak gönülsüz iskan problemi ile karşılaştığımızı varsayabiliriz.
Bununla beraber bu hususu biz projelerimizi değerlendirirken ele alacağız. E &
S özet notu içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:
 Proje bilgi özeti
 Proje teknik bilgi özeti
 Proje mali analizi özeti
 Alt borçlusu profili
 Projenin çevresel ve toplumsal analizi
◦ Seçilen finansal kaynakların kriterlerine uygunluk
◦ Mevzuata uygunluk
◦ Gerekli ise tehdit altında ve nesli tükenen türler koruma
◦ Kültürel meseleler
◦ Yöre halkı meseleleri
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 Seçilen finansal kaynakların performans şartları değerlendirme:
◦ çevresel ve toplumsal değerlendirme ve yönetimi
◦ Çevre kirliliği önleme ve azaltımı
◦ Yöre Halkı Sağlığı, Güvenlik ve Koruma
◦ Mülk edinme. Zorunlu göç ve ekonomik yerdeğişim
◦ Kültürel Miras
Değerlendirme ve çalıştay sonuçları ile yenilenebilir enerji için başarılı
finansman ve destek mekanizmalarda uluslararası tecrübeye dayanarak
Müşavir Türk yenilenebilir enerji sektörü için mevcut en iyi finansman ve destek
mekanizma model seçeneklerini özetleyen Görev 2 Öneri Raporu
hazırlayacaktır.
Bulguları ve önerilerini esas alarak Müşavir küçük ölçekli yenilenebilir enerji
yatırımları için finansman ve destek mekanizmasının tesisi için Görev 2 Yol
Haritasını hazırlayıp sunacaktır.
Görev 2 Öneri Raporu ve Görev 2 Yol Haritası taslakları bir çalıştayda (1 gün
– 50 katılımcı) sunulup görüşülmesi öngörülmektedir. Çalıştay uluslararası
deneyimlerden faydalanacak ve Türk yetkililerin (10 katılımcı) ve 3 farklı
ülkenin yetkililerinin (5 katılımcı) katılacağı uygulama deneyim paylaşımı SoruCevap seanslarını organize edecek. Çalıştaydan önce 20 ETKB yetkilisi için
yenilenebilir enerji finansman mekanizmaları ve maliyeti AB deneyimleri
konusunda 2 günlük bir eğitim gerçekleşecek.
Görev 2 Öneri Raporu ve Görev 2 Yol Haritası taslakları çalıştaydan sonra
revize edilip düzeltilecektir. Görev 2 Öneri Raporu ve Görev 2 Yol Haritasının
son halleri çalıştaydan sonra 3 hafta içerisinde sunulması gerekmektedir.

Görev 2 İş Planı
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5.3 Görev 3: Güneş Enerji Santraller için Denetleme, Tahmin ve Kontrol
Sistemi
Amaç
Bu görevin amacı Güneş Enerji Santraller için Denetleme, Tahmin ve Kontrol
Sistem mekanizmasının (devamında “Kontrol Sistemi”) teknik özellikleri için
fizibilite raporu ve ilgili İşin Tanımı'nı üretmektir.
Kontrol Sistemi güneş ışınımı, rüzgar hızı, ortam sıcaklığı gibi güneş (ve rüzgar)
yenilenebilir kaynaklarının üreteceği tahmini elektrik gücünü hesaplaması için
gerekli kısa vadeli hava şartları tahmin verileri dahil olarak merkezi ünitenin
farklı özniteliklerini esas alarak yönetim stratejileri vasıtasıyla geliştirlebilir.
Önerilen teknik çözümü
Denetleme, Tahmin ve Kontrol Sisteminin uygulaması için önerimiz aşağıdaki
unsurlar içermektedir:
 güneş santralinden elektrik gücü ve hava şartları değişkenlerinin hazırlık
bağlılaşım analizi
 merkezi denetleme sistemi, üretim tahmin ve kontrolünün mimari
tasarımı
Aşağıdaki gibi bazı özellikler sırayla araştırılacaktır:
 güneş santralinden elektrik gücü ve hava şartları değişkenlerinin
arasında bağlılaşım etüdünün ön unsurları
 Tahmin platformunun fonksyonel ve mimari usunrları
 Kontrol ve üretim denetleme sistemine ilişkin teknik unsurları
Tahmin dizileriyle hava şartları değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi tespit
maksatlı zaman dizilerinin analizi
Bu etüt özellikle hava şartları değişkenlerinin tahmini ve sonuçlarının güç
üretiminin tahmini hesaplamasında kullanılmasını ele alacaktır.
Özellikle verileri ölçülen her bir değişkeni (sıcaklık, toplam ve doğrudan ışınım,
rüzgar hızı) aşağıdaki gibi işleyeceğiz:
 Diğer değişkenlerle bağlılaşım analizinin ayrıntıları;
 Zaman dizileri ve veri tedariki üzerine yapılacak analizler;
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 Tahmin aracının
metodolojileri;

araştırma,

eğitim,

tecrübe

ve

optimizasyon

 Öngörülen ve gerçek ölçümler arasında çıktıların doğruluğunu kontrol
etmek için istatistiksel veri kullanarak karşılaştırma yapma metodolojisi;
 Reel zaman ölçümüyle Hibrit (termal-güneş, rüzgar güneş, vs.) elektrik
santrallerinde güneş elektrik üretim paylaşımı.
Çıktı meteorolojik veri ve güneş enerji santralleri tarafından üretilen enerji
arasında ilişkileri tanımlamak için kullanılacak metodolojiyi gösteren rapor
olup tahmin sistemi yazılımı geliştirmede kullanılacaktır.
Merkezi Sistemin Mimarisi ve İşlevselliği
Şartname mevcudiyetinden başlayarak bir veya daha fazla tahmin prosesinin
ortaya konması dahil olmak üzere aktif enerjinin geçmiş trendleri (gerçekte)
arşivleme sürecine yönelik tahmin IT platformunu tanımlayacaktır.
 Arşivleme prosesleri gerçek enerji verilerini iki kaynaktan çıkaracaktır:
Geçmiş Veri tabanı (DB) ve gerçek zamanlı veri tabanı. Bunun için aynı
verinin gerçek şekilde manipülasyonu için hesaplama ağacı yardımıyla
hesaplama prosedürü kullanılacak ve onları Yük tahmin platformunda
yer alan tahsis edilmiş veri tabanı içerisinde hazır kılacaktır.
 Gelecekteki aktif enerji alımının tahmin prosesleri bu hesapların
belirlenen veritabanlarında mevcut olmasına bağlıdır.
 Uygulama kumanda odasında kullanılabilir ve platform üzerinde çalışan
tahmin proseslerinin çıktıları tarafından doğrudan beslenecektir.
Tahmin prosesleri doğruluk ve hassasiyetle ilgili istatistiksel
indikatörlerin eşlik ettiği aktif enerji tahminin hazır bulunduracaktır.
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Fotovoltaik kurulumlarının merkezi denetleme, tahmin ve kontrol sistemi
Merkezi güneş tahmin sisteminin mimarisi ve fonksiyonelliği.

Aşağıdaki gibi tahmin platformunun bileşenleri belirlenecektir:
 vertabanı
 algılama süreç kontrolü denetçisi;
 HMI;
 arşivleme süreci;
 tahmin süreci.
Tahmin algoritması yapay zekanın standart ve/veya gelişmiş tekniklerine
dayanacaktır.
Kilit Aktiviteler
16 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da yapılan başlangıç toplantısının
sonuçlarına istinaden Terna, SCADA sistemini yenilemekte olan TEİAŞ ile irtibat
kurup, aşağıdaki bilgileri elde etmek adına firmanın Ulusal Kontrol Merkezini
ziyaret edecektir:
 Türk sistemine PV neslinin entegrasyonunun mevcut durumu;
 denetlenecek olan ilgili operasyonel sorunlar ve en önemli parametreler;
 TEİAŞ'ın yeni SCADA sisteminin spesifikasyon ve uygulamasının mevcut
durumu.
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Bu şekilde verimlilik ve müşterinin beklentileri açısından en optimum çözümü
bulmak mümkün olacaktır. Terna ve TEİAŞ, Terna tarafından önerilen teknik
çözümlerin yeni TEİAŞ SCADA fonksiyonellikleri içerisinde yer almasını
sağlamak için ortak çabalarını birleştirme olanaklarını inceleyeceklerdir.
Teklif edilen Çalışma Planı
 Faaliyet 1: Avrupa’da kullanılan diğer sistemlerin karşılaştırılması
 Faaliyet 2: güneş enerjisi İzleme, kontrol ve tahmin için sistemin
fonksiyonel özelliklerinin ve bunun yanında araç tarafından yönetilen
veri girdi ve çıktılarının tanımlanması
 Faaliyet 3: Güneş enerjisi üretiminin kontrolü izlemesi ve tahmini için
sistemin fonksiyonel özelliklerinin tanımlanması
 Faaliyet 4: Verilerin merkezi sistemde yönetilmesini sağlayacak araçta
uygulanacak insan makine arayüzünün tanımlanması. Bu faaliyet
faaliyet 2 ile bağlantılıdır.
 Faaliyet 5: Platform ile paylaşılacak mevcut ve gelecekteki enerji
santralleri ile ilgili bilginin tanımlanması. Bu faaliyet faaliyet 2 ile
bağlantılıdır.
 Faaliyet 6: Solar enerji santralleri ve platform arasındaki altyapı ve
haberleşme protokollerinin tanımlanması Bu faaliyet faaliyet 3 ile
bağlantılıdır.
 Faaliyet 7: Meteorolojik parametreleri ölçmek üzere solar enerji
santralleri sahalarına kurulacak sensorların teknik karakteristiklerinin
tanımlanması. Bu faaliyet faaliyet 5 ile bağlantılıdır.
 Faaliyet 8: Platform ile kullanım için kabul edilmeden önce solar enerji
santralleri ile gerçekleştirilecek testlerin tanımlanması.
Bu faaliyet
faaliyet 7 ile bağlantılıdır.
 Faaliyet 9: Sistemin kullanılması için eğitim protokolünün tanımlanması.
Bu faaliyet faaliyet 1 ile 8 arası faaliyetlerle ilgilidir.
 Faaliyet 10: Platform fiyatının öngörülmesi. Bu faaliyet faaliyet 1 ile 9
arası faaliyetlerle ilgilidir.
 Çıktı D7 : Çalıştayla birlikte D7/Taslak Fizibilite raporu
 Çıktı D10 ToR İş tanımı
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Çalışma Planı
Aşağıdaki diyagram Haziran 2016 ilk yarısı itibariyle sunulacak fizibilite
raporu ve Eylül 2016 ilk yarısı itibariyle sunulacak son ToR iştanımının
başarılması için yol haritasını sentetik biçimde sunar.
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Yukarıda ifade edilen TEİAŞ’a gerçekleştirilecek olan saha ziyaretleri teknik
çözümlerin TEİAŞ yeni SCADA’sına entegre etme olasılığını değerlendirmek için
en geç şubat 2016 ilk yarısı itibariyle gerçekleştirilecektir.
Uzmanların Dahil Edilmesi
Görev 3 geliştirmeye dahil edilen Anahtar uzmanlar aşağıdaki gibidir.
 Enrico Carlini KE6A Enerji İletim Dağıtım Sistem tasarım Uzmanı
 Gianluca Bruno: KE 5 Enerji Sistemi ve Enerji IT Modelleme Uzmanı
 Claudio Coluzzi KE7 Enerji İletim Sistem Yönetim Uzmanı ve Görev
Lideri
Belirlenmiş olan anahtar olmayan uzmanlar Adriano Gubernali ve Pietreu Pau
tarafından desteklenecekler ve ihtiyaca bağlı olarak özel alt görevlerin
gerçekleştirilmesi için diğer departmanlardan uzmanların dahil edilmelerini
sağlayacaklardır.
Başlıca hususlar
Müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi şekilde uyan çözüm işletmesel problemler,
beslemenin güvenliği, çevresel etki vb bağlamında Türk Sisteminin özel
Karakteristikleri ile ilgilidir. Bu nedenle 2016 başlarında TEİAŞ ile ortak
biçimde gerçekleştirilecek başlangıç incelemesi önemli bir faaliyet olup
projenin ilerleyen gelişmelerini yönlendirecektir. Odaklanılacak ana unsurların
ve muhtemelen başlıca kısıtlamaların açık şekilde tanımlanması faaliyetin kritik
bir parçasıdır ve özel hassasiyet gerektirir.
Gerekli Bilgi
Görev 3 ile ilgili faaliyetleri verimli şekilde yerine getirebilmek için TEİAŞ ile
gerçekleştirilecek görüşme sonucu elde edilecek bilgilerle birlikte işin başında
gerekli olabileceği varsayılan bilgiler ve veriler aşağıda yer almaktadır:
 TEİAŞ’ın şimdilerde geliştirmekte olduğu SCADA sisteminin türü ve
spesifik bilgisi (tescil/ticari başlıca iş tanımları, sentetik şartname ve
karakteristikler)
 Türk sisteminde diğer son teknoloji PV ve RES üretimi (enerji
santrallerinin adedi, kurulu kapasite, yerelleştirme, bağlantı gerilimi vb.)
 PV ve diğer RES üretiminin 1,3, 5 ve 10 yıllık zaman dilimlerinde
gelişiminin öngörülmesi
 Şebeke izlemede mevcut işletmesel problemler
 Hava tahmini için zaten TEİAŞ’ta mevcut olan hizmetler
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Görev 3 altında üretilecek çıktıların planı ve ilgili içeriklerin özeti Ek IV
içerisinde sunulmaktadır.
6. Görevi yerine getirmek amaçlı İş Planı
EK VII'de yer alan görevi yerine getirmek amaçlı Proje Planı Başlangıç
Döneminin sonuna kadar geliştirilip sonlandırılmıştır.
Görevlerin etkili şekilde planlanmasına odaklanan plan, kaynaklar ve
sorumlulukların kesin bir tahsisi ile her bir faaliyet kademesi gelişiminin analizi
sağlayan bir İş Kırılım Yapısını esas almaktadır.
İş Planı Müşavir teklifine dayanmaktadır; Müşavirin teklifine ve aktivitelerin
seçilen düzenine bağlı olarak projenin tümü İşin Tanımı'nın görev yapısına
göre temel birimlerine kırılımıştır.
Sözleşme uygulamasının başlıca aşamaları (start-up / başlangıç aşaması,
uygulama başlangıcı, uygulama, teslim edileceklerin hazırlanması ve teslimatı,
eğitim, çalıştay...) dahil edilip, Gantt formatında gösterilmiştir. Ek VII'ye bakınız.
Bu plan Proje Takviminin esas çizgisini oluşturmaktadır ve düzenli olarak Proje
Yönetiminin tarafından Proje Yürütme Kurulunun tavsiyelerinin doğrultusunda
projenin gelişimini takip etmek amacıyla denetlenip revize edilecektir.
7. Kısıtlamalar, risk ve varsayımlar
Proje görevelerinin icrası aşağıdaki unsuralara son derecede bağlıdır:
 Müşavir, Faydalanıcı ve esas paydaşların arasında yakın işbirliği ve
koordinasyon.
 Tam ve güvenilir teknik veri setlerinin uygun bir zamanlamayla
emreamadelik.
 Diğer IPA12 program üyeleri ile yakın koordinasyon
Müşavir ile Faydalanıcının arasındaki yakın koordinasyon ve işbirliği bu
sözleşmenin amaçının dahilinde Müşavirin faaliyetlerinin Faydalanıcının
beklenti ve öncelikleriyle tutarlılığını sağlamak için gereklidir.
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Bu bağlamda Müşterinin Teknkik Proje Uygulama Komitesi, projenin gerçek
uygulamasının başlıklarını görüşebilmeleri için Faydalanıcı ile Müşavirin
arasında kritik bir arayüz işlevi olup, en yakın zamanda tesis edilmesi
gerekmektedir.
Bu doğrultuda Müşavir ile ilgili arayüzün arasında önerilen plan, her bir görev
ve alt görevin içeriklerinin paylaşılabileceği, ortak önceliklerinin tespit edip
mutabakata varılabileceği, bilgilerin gerekli güvenilirliği sağlamak, efor ve
zaman boşa harcamamak için veri toplama için metodolojinin, bilgi kaynağı
seçimi için analizlerin görüşülebileceği iki taraflı toplantılarının organize
edilmesi esastır.
Tüm proje prosesi ile birlikte danışman mevzuatın makamlar tarafından ne
kadar etkili ve yapıcı şekilde yorumlandığını ve açıklandığını belirlemek için bir
dizi danışmanlık hizmetleri aracılığıyla çeşitli makamları ve paydaşları dahil
edecektir.
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ ve İlgili bakanlıklarla
ve yatırımcılar, finansal kurumlar ve ilgili STK ve özel sektörle kapsamlı işbirliği
kurulacaktır.
Bu nedenle spesifik bir Paydaş dahil etme planı aracılığıyla ilgili paydaşlarla
etkili ve sürekli politika diyalogu oluşturmaya özel olarak vurgu yapılacak, Söz
konusu plan Müşavir ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında
görüşülecek ve uzlaşmaya varılacaktır.
İlgili faaliyetlerin başlamasını önlemeden sözleşme ile ilgili teslimin kalitesi,
tutarlılığı ve tamlığı için yasal, düzenleyici ve finansal bilginin doğruluğu
önemliyken, gerekli teknik bilginin sağlanması sadece sistemin kalitesini
etkilemekle kalmaz aynı zamanda piyasa modeli ve şebeke değerlendirme
hakkında Görev 3 ve görev 1 ilk başlangıçlarını etkiler.
Bu durumlarda gerekli bilgilerin sunulması ve Faydalanıcı Gereklilikleri
Hakkında değerlendirme (görev 3) ve geliştirilecek modelin türü (Görev 1)
karşılık gelen faaliyetlerin tamamlanma tarihini doğrudan etkiler.
Model için gereken veri grubu zaten tanımlanmış olup KoM Başlangıç
toplantısı etkinliğinde talep edilmiştir, Müşavir ilgili cevabı beklemektedir.
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Karşılık gelen konsolidasyon Görev 1 SUBM gündeminin parçası olarak işlem
görecektir.
Görev 1A Şebeke değerlendirmesi için veri grubu bölüm 5,1 içerisinde
tanımlanmaktadır. Karşılık gelen konsolidasyon özel iki taraflı bir toplantı
gündeminin parçası olarak işlem görecektir.
Bu bilgilerle ilgili her bir grubu sağlamada yaşanacak gecikme ilgili
sözleşmesel teslimatla ilgili zaman çizelgesini doğrudan ve katı şekilde etkiler.
Verilen bilgilerin kalitesi, tamlığı ve tutarlılığı ilgili sözleşmesel teslimatın
kalitesi, tamlığı ve tutarlılığı üzerinde etkiye sahiptir.
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8. Ekler
Ek I: Anahtar Uzman Listesi

K.1

Lutz Blank

Çevre Yönetimi
Uzmanı

K.2

Arvid Knize

Enerji Ekonomisti

K.3

Jose Louis Bobes

Bankacılık ve Finans Sektörü Uzmanı

K.4

John Mayshak

Finansal Şekiller Sözleşme Uzmanı

K.5

Bruno Gianluca

Enerji Sistemi ve Enerji IT Modelleme
Uzmanı

K.6A

Enrico Carlini

Enerji İletim Dağıtım Sistemi Uzmanı

K.6B

Carolina Tortora

Enerji Depolama Uzmanı

K.7

Claudio Coluzzi

Enerji iletim Sistemi yönetimi

K.8

Georgios Koutzoukos

RES Politika ve Kurumlar Uzmanı. Artık
müsait değildir. Sn. Jordi Dolader ile
değişimi tekiif edildi, ETKB ve DB'ndan
onay beklenmektedir.

K.9

Fabio Conti

Teknik Solar Uzmanı

K.10

Agostino Valentini

Enerji Dağıtım Uzmanı
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teknik

değerlendirme

Ek II : Müşavirlerin irtibat bilgileri
PM/KE/N
KE
e-posta

telefon
(+39)
335
7260411

İsim

Görev

Antonio
Moretti

Project
Manager

PM

Murat
Sarıoğlu

Deputy
Project
Manager

Deputy
Project
Manager

Institutions

KE (K8) Task
1
Coordinat
or

Jordi
Dolader

Bertan
Başak

Economics
and
Financial

Claudio
Coluzzi

Power
Transmissio
n
System
Manageme
nt

Alfio Ali

JV
Representat
ive

a.moretti@ianusnet.it

Murat.Sarioglu@mwhglobal.c
om

+90
(216)
545 32 28
+34 91 502
43 53

jdolader@mrcconsultants.com

Task 2 +90 312 900
Coordinat bertan.basak@mwhglo
18 80
or
bal.com
KE (K7) Task
3
Coordinat
or

+39
06
81655784

claudio.coluzzi@terna.it

+39
06
83138922
alfio.ali@terna.it

74

Ek III. Görev 1A Taslak Değerlendirme Raporu olarak üretilecek
çıktıların planı ve içeriklerin özeti
Değerlendirme rapor analizi dört bölüm (cilt) halinde yapılandırılır ve ilgili
ekler aşağıdaki gibidir:
1. Yasal ve düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi
2. Ticari ve finansal çerçevenin gözden geçirilmesi
3. teknik çerçevenin gözden geçirilmesi
4. Ekonomik, finansal, teknik ve çevresel düzenlemeler altında Yenilenebilir
Enerji piyasa gelişmesinin değerlendirilmesi
Ana değerlendirme raporuna yönelik özel ekler aşağıdakileri ifade edecektir:
(A)“Uluslar arası karşılaştırma analizi”
(B) “Yatırımcı rehberi”

BÖLÜM 1 YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Amaç
 Türk hedeflerine ulaşmak ve AB gereklilik/taahhütleri ile uyum sağlamak
için Olası zayıflıkları, kapatılacak boşlukları, ortadan kaldırılacak
engelleri belirlemek için mevcut çerçevenin incelenmesi
Odak
 Yenilenebilir enerji geliştirme için sektör/piyasa yasal ve düzenleyici/idari
prosedürlerin incelenmesi,analizi ve tanımlanması
Nasıl
 Yenilenebilir Enerji Piyasası ve Türkiye’de Şebeke Entegrasyonu hakkında
literatür gözden geçirmesi
 Belgesel analiz
 Paydaşların görüşü
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 AB karşılaştırma
Kapsanan Özel Hususlar, her biri ayrı bir paragrafa özel konusu olacak
 Yenilenebilir Enerji Politika ve Hedefleri: Türkiye Stratejisi ve AB Stratejisi
 Lisans verme kuralları ve Türkiye’de Yenilenebilir enerji projeleri için
lisansları düzenleme, izleme, iptal etme dahil prosedürler.
 Küçük ve mikro ölçekli jenerasyon, lisanssız elektrik üretimi için
prosedürler (özellikle şehiriçi dağıtım sistemleri);
 RE şebeke bağlantı kuralları ve teknik standartları (kapasite tahsis ve
yönetimi dahil);
◦ RE geliştiriciler için bağlantı maliyeti ve yatırım finansmanına özel
dikkatle şebekeye erişim kural ve teamüllerinin analizi;
◦ Kapasite tahsis ve yönetimi ve yenilenebilir enerjilerin iletim ve
dağıtım şebekesiyle entegrasyon metodları; RE interkoneksiyonu
sebibiyle ihtiyaç olacak şebeke güçlendirme mekanizma maliyet
analizi: iletim güçlendirmesini kim ödemeli? TSO; kapasite aşımı
tetikleyen RE üreticisi; veya kurulu kapasiteye bağlı tüm enterkonekte
üreticiler.
 RE kaynaklarından elektrik gelişim ve kullanımını teşvik etmek amacıyla
politikalar ve tedbirlerinin değerlendirme ve analizi, örneğin yenilenebilir
enerjileri için destek mekanizmaları, mevcut piyasa fiyatı / giriş tarifeleri,
farklı teşvik seviyelerini karşılaştırma (mevzuat açısından);
 Dağıtılmış (merkezi olmayan) RE jenerasyonu ile ilgili meseleler;
 Yenilenebilir enerji vasıtasıyla ısıtma / soğutma (güneş termal, jeotermal,
ısı pompaları ve adsorpsiyon soğutucuları dahil);
 Yer seçme süreci ile ilgili prosedür ve meseleler;
 Arazi iktisap prosedürleri;
 Yetkilendirme ruhsatları ve prosedürleri, örneğin inşaat / çalıştırma /
bölgesel/yerel düzeylerinde ek ruhsatlar;
 Yenilenebilir enerji konumlandırma kural ve prosedürlerinin (Yenilenebilir
Enerji Kanunu 4. Md.) Türkiye hükümetinin daha kapsamlı politika ve
hedeflerine uyup uymadığına dair değelendirme;
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İLAVE A: Türkiye Yenilenebilir Enerji kural, politika ve teşviklerinin
değerlendirmesi ve AB / anahtar AB ülkelerinin Türkiye ile
karşılaştırması
Rapor, anahtar AB ülkelerinin Yenilenebilir Enerji kural, politika ve teşviklerinin
analizi içermekte olup, Türkiye'nin benzer kural, politika ve teşvikleriyle bir
karşılaştırma analizi gerçekleştirmektedir.
Raporun içerikleri aşağıdaki gibidir:
1) Öngörülen karşılaştırma analizinin tasviri
2) karşılaştırmaya dahil edilecek anahtar ülkelerin tespiti için yüksek seviyeli
değelendirme
3) Bu ülkelerin daha detaylı değerledirmesi
4) Müşavir'in sektörel uzmanlığıne başvurarak diğer düzenleyici
kurumlardan mevcut bulguları (örneğin Avrupa Enerji Düzenleyiciler
Konseyi ve kurucu üyeleri, AEA Enerji Topluluğu), ilgili sanayi ve mesleki
organları (örneğin Eurelectric, CIGRE ve CIRED, ENTSO-E, IRENA) ve
kurumiçi JV firmaların bilgileri de dahil, uluslararası ölçümleme
kaynaklarının tespiti yapılacak.
5) Belge gözden geçirme ve benzer mevcut uluslar arası karşılaştırıcılardan
anahtar göstergeler ve metrikler çıkartılacaktır.
6) Asgari olarak aşağıdakiler için karşılaştırma:
I. Çevresel/toplumsal kurallar ve enerji yönetmelikleri
II. Ekonomik göstergeler ve enerji kilit metrikler
III. Saha seçim prosedür ve hususları
IV. Arazi istimlak prosedürleri ve hususları
V. İnşaat izin prosedürleri ve hususları
İLAVE B: Yenilenebilir Enerji yatırımı için Yatırımcı Rehberi
Görev 1A analizinin sonuçları, RE (Yenilenebilir Enerji) geliştiricilerine muhtelif
düzey ve mekanlarda bulunan çeşitli teknoloji fırsatlarını tespit etmekte
yardımcı olacak “yatırımcı rehberi”nin hazırlanmasında kullanılacaktır.
Özellikle de teknik, operasyonel, çevresel ve onay gerekliliklerinin; yanı sıra,
onay, ruhsat, yetki/izin ve şebeke bağlantılarının üstünde duracaktır.
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BÖLÜM 2
GEÇİRMESİ

TİCARİ

FİNANSAL

ÇERÇEVENİN

AYRINTILI

GÖZDEN

Amaç
Yatırımların sürdürülebilirliği ve bankalarca kabul edilebilirlikleri açısından
mevcut durumun değerlendirilmesi
Odak
Yatırım geliştirme sürecinin ekonomik ve ticari belirleyicileri
Nasıl
Mevcut pratik ve kuralların analizi
Kapsanan Özel Hususlar, Bölüm8paragrafa özel olan her bir husus
 yenilenebilir enerjinin piyasa ve fiyat etkileri analizi ile Türkiye’de
Yenilenebilir Enerji projelerine yönelik yatırım ortamının analizi, örneğin
senaryo analizleri ve projeksiyonlarla desteklenen elektrik fiyatları, yakıt
fiyatlarıi karbon fiyatları, son kullanıcı fiyatlarının etkileri
 Risklerin uygun şekilde tahsis edilmesi ve yönetilmesini ve mevcut
piyasanın gözden geçirmesini ve Yenilenebilir Enerji yönlendiricilerinin
gözden geçirilmesini sağlamak için Yenilenebilir Enerji proje finansman
uygulamalarının değerlendirilmesi
 RE geliştiricileri tarafından, bağlantı tutarı ve yatırım finansmanı
odağında, şebeke bağlantı kural ve uygulamalarının analizi
 Uzun-vadeli Güç Satınalım Anlaşmalarının (PPAs) ticari ve performans
bakımından incelenmesi ve bunların uluslararası benzer anlaşmalara
kıyasla revizyonu
 Yenilenebilir enerjiye yönelik güncel destek mekanizmalarının ve market
ücretlerinin analizi; farklı teşvik düzeylerinin kıyaslanması
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BÖLÜM 3 – TEKNİK ÇERÇEVENİN DETAYLI İNCELEMESİ
Amaç
 RE’nin aktarım ve dağıtım şebekelerine entegrasyonunu geliştirebilmek
adına, mevcut yerel kodlara uygulanması gerekli teknik değişikliklerin
tespiti
 Yeni teknolojik çözümün muhtemel kullanımının değerlendirilmesi
Odak
 Şebeke bağlantı kuralları ve (kapasite dağılımı ve yönetimi dahil) teknik
standartlar, RE entegrasyon hususları
Yöntem
 Şebeke yönetmeliğinde güncel uygulama ve ilişkili kuralların analizi
 Yenilikçi çözümlerin muhtemel uygulama analizi ve revizyonu
Kapsanan ana maddeler, her biri ayrı bir bölüm/paragraf olacak şekilde
 Teknik engellerin tespiti adına şebeke sistemi işleyişinin, mevcut şebeke
ve (varsa) dağıtım ağının ve ağ güvenlik kodunun revizyonu, RE
departmanına raporu; yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonuna
kolaylaştırıcılık
 Yenilenebilir enerji için dağıtım şebekesi düzenlemeleri ve dağıtım sistem
işletim prosedürleri
 Sürekli olmayan yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin mevcut
enerji sistemi üzerindeki etkisi ve özellikle operasyonel güvenilirliğinin
değerlendirilmesi
 Sevkedilebilir ünitelerin (anayük ve ortayük), sürekli olmayan
yenilenebilir kaynaklardan (güneş, rüzgar) yüksek miktarlarda elde
edilen sevk edilemez enerji ile ikamesi ve şebekelerin beslenmesi
sırasında kaynak güvenliğinin revizyonu
 Sürekli olmayan yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin mevcut güç
sistemi işletimi ve güvenilirliğinde olumsuz etkisinin olup olmadığının
değerlendirilmesi; arz güvenliği ve operasyonel güvenilirliği sağlamak
üzere ne gibi şebeke güçlendirme/akıllı şebeke geliştirme yatırımlarının
ve/veya yeni/esnek enerji kaynaklarının gerekli olabileceğinin
saptanması
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 Enerji depolama sistemlerinin maliyet ve getirilerinin, bunların sistemin
operasyonel güvenilirliğini ve güç kalitesini arttırma, RE’ye daha fazla
penetrasyon derinliği sağlama ve sistem giderlerini düşürme
potansiyelinin incelenmesi de dahil olmak üzereşebeke
inovasyonlarının değerlendirilmesi
 Mini şebeke teknolojilerinin(Avrupa'da başka yerlerde uyarlandıkları
şekilde) yenilenebilir enerji için şebeke bağlantısına yardımcı olup
olamayacağını belirleme
 Elektrik dağıtımı ve iletimini destekleme ve optimize etmek için enerji
depolama teknikleri ve dağıtılmış üretim ve enerji kalitesi dahil olmak
üzere çeşitli uygulamalar için maliyetleri ve faydaları
 Akıllı şebekeler, Talep cevap politikaları ve önlemleri

BÖLÜM 4 - YENİLENEBİLİR ENERJİ PENETRASYONU İÇİN EKONOMİK,
FİNANSAL,
TEKNİK
VE
ÇEVRESEL
DÜZENLEMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Amaç
Türkiye'de yenilenebilir enerji genişlemenin Maliyeti karşılanabilirliği, besleme
güvenliği ve seragazı azaltma hususlarını inceleme
Odak
Daha geniş enerji sektöründe Yenilenebilir Enerji gelişmenin etkileri hakkındaelektrik fiyatları, yakıt fiyatları, karbon fiyatları, yakıt güvenliği ve son kullanım
fiyatları dahil
Nasıl
Gelecekteki Yenilenebilir Enerji kapasitesi ile üretimi ilgili piyasa analizi
gerçekleştirme ve enerji karışımına katkısı ve rolünü değerlendirme- kapasite
payı, yoğun zaman beslemesi, mevsimsel ve yıllık üretim ve güvenilirlik
standartlarını karşılamaya katkısı dahil.
Kapsanan Başlıca hususlar
 Piyasa Modeli Oluşturma
 Uzun dönemli iletim ve dağıtım planlama, yatırımlar ve kapasite
geliştirmeyi gözden geçirme
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 Beslemenin güvenliğini, işletmesel güvenilirliği ve emniyetli enerji maliyet
ücret
karşılanabilirliğini
sağlamak
için
İlave
yatırımın
değerlendirilmesinin gözden geçirilmesi (Kısım 3 altında), şebeklerde
güçlendirmeler/akıllı şebeke geliştirme ve/veya yeni/esnek enerji
kaynaklarının geliştirilmesi gerekebilir.
 Senaryoların tanımlanması
 Belirlenen senaryoların etki değerlendirmesi
Ek III a: Görev 1A Önerilen Piyasa Modelinin açıklaması
Piyasa Araştırması
Avrupa yaklaşımıyla uyumlu olarak2, Türkiye sistemine büyük ölçeklerde
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (YEK) entegrasyonunun incelenmesi için ülkebazlı piyasa etüdünün geliştirilmesi önerilmektedir.
Bu çalışma, YEK geliştirmeye yönelik -paydaşlar tarafından sunulmuş /
onaylanmış üç farklı alternatifi ele alacak.
Aşağıdaki girdilerle:
 YÜK saat bazlı profili (fiili ve tahmini);
 Senaryo görünümü ve Uygunluk tahmini;
 Geleneksel Üretim (tipoloji için fiili ve tahmini: Doğalgaz, Petrol,
Kömür...) mümkünse birimle, en azından tipolojik olarak;
 Geleneksel Üretim eğilimleri; minimum ve maksimum değerler (fiili ve
tahmini); mümkünse birimle, en azından tipolojik olarak
 Yabancı ülkelerle ara bağlantı kapasitesi (fiili ve tahmini)
 Saat bazında ara bağlantı kullanılabilirliği (fiili ve tahmini)
 YEK Üretimi (Tipoloji için fiili ve tahmini: Kıyıda Rüzgar, Açık denizde
Rüzgar, Güneş, Hidro...)
 Tipolojik olarak YEK üretiminin saat bazında profili;
 Geleneksel üretim birimleri için Must Run3 (fiili ve tahmini), en azından
yüklemenin yüzdesi olarak

2

Scenario Outlook & Adequacy Forecasts [Senaryo Görüşü ve Uygunluk Öngörüleri]

3

Bu değer, tüm sistemin güvenli işletimi için gerekli olan geleneksel üretim birimlerinin minimum değeri
olarak varsayılır
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 Tipolojik ve değer sıralamasına göre üretim maliyetleri (fiili ve tahmini)
 CO2 emisyon maliyeti ( varsa, fiili ve tahmini).
Artık Yükü (RL) aşağıdaki gibi hesaplamak mümkün:
RL ( h ) =L ( h )−W ( h ) −S ( h )−must run ( h )

Yani:
 L(h): h saatindeki yük miktarı;
 W(h): h saatinde rüzgar üretimi;
 S(h): h saatinde güneş üretimi;
 must_run: h saatinde, arz güvenliğini sağlamak üzere geleneksel enerji
santralinde üretilen minimum değer
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RL değerinin olması gereken değerlerden düşük olduğu saatlerde üretim
fazlası vardır. (Bakınız Şekil 1). Aynı zamanda RES rampalarının özellikle de
sabahları artan ve akşamları azalan solar üretime bağlı rampaların dikkate
alınması gerekmektedir. Bunların geleneksel üretim varyasyonları ile
dengelenmesi gerekir: Eğer bu varyasyonlar geleneksel üretimle
dengelenemezse toplam RES miktarı üretilemez.
RES üretiminin fazlasına aşağıdakiler olabilir:
a) diğer ülkelere ihraç edilebilir.
b) bataryalar aracılığıyla depolanabilir.
c) arz ve yük arasında denglemeyi sağlamak için kısılabilir.

Şekil 1: Artık yük ve rampalar
Piyasa etütleri aşağıdakileri değerlendirecektir.(Bakınız Şekil 2)
1. Fazla RES üretim miktarı
2. 1. kalemde yer alan miktarın hedef yıl için birlikte bağlanabilirliği
dikkate alınarak diğer ülkelere ihraç edilebilecek miktarı
3. 1. Kalemde yer alan değerin depolanabilecek/kısılabilecek miktarı
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Object 2

Şekil 1- RE ifratı
Sistemdeki RE geliştirme hedefiyle elde edilecek olan faydaların ölçümü,
geleneksel enerji santrallerindeki yakıt ve CO2 emisyonu azaltımı bağlamında
kaçınılan üretim olarak yapılabilir.
Model (excel’e dayalı bir araç) ; RE üretilebilirliği (saatlik eğilimler), tipolojik
üretim miktarları, toplam üretim maliyeti (yıllık miktar, yakıt ücreti verildiğinde),
CO2 emisyonları ve ilişkili maliyetler (CO2 fiyatları verildiğinde)’den doğan
esneklik ihtiyacını karşılayabilir.

Yearly Production [GWh]
Scenario 1
OIL
GAS
HYDRO
WIND
SOLAR
OTHER
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Piyasa çalışmaları için istenilen data
- LOAD saatlik profil (gerçek ve tahmini);
- Geleneksel Üretim (tipoloji için gerçek ve tahmini: Gaz, Benzin, Kömür…),
eğer mümkün ise birim olarak, en azından tipoloji olarak;
- Geleneksel üretim rampaları, min ve maks değerler (gerçek ve tahmini), eğer
mümkün ise birim olarak, en azından tipoloji olarak;
- Yabancı ülkeler ile interkonneksiyon kapasitesi (gerçek ve tahmini);
- İnterkonneksiyon mevcudiyeti saatlik profil (gerçek ve tahmini);
- RES üretimi (tipoloji için gerçek ve tahmini: Kıyı berisi rüzgar, kıyıdan esen
rüzgar, Güneş, Hidro…);
- Akım miktarının en azından bir % olarak geleneksel üretim birimleri (gerçek
ve tahmini) için çalışmalıdır;
- Tipoloji ve liyakat sıralaması olarak üretim maliyetleri (gerçek ve tahmini);
- CO2 emisyon maliyetleri (eğer varsa, gerçek ve tahmini).

Ek III b: Görev 1A Saklama Çalışması Yönetimsel İndeks
BAŞLIK 1. Elektrik sistemlerinin değişmesi
Başlık 1.1. Giriş
Elektrik, yüksek kaliteli bir elektrik türüdür. Elektriğin bir özelliği, onun tüketim
ile aynı zamanda üretilmek zorunda olmasıdır. Dahası, talep zamanla oldukça
değişken olabilir ve tahmin edilmek için üretim birimi ile akım arasında bir
kablo bağlantısı kurulmalıdır. Elektriğin bu temel teknik özellikleri, neden bu
kadar eşsiz bir ürün olduğunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.
Elektriği doğru zamanda doğru yere doğru zamanda “teslim etmek” için,
bazı saklama şekilleri kullanılmalıdır; buna rağmen elektriği en saf halinde
ucuz bir şekilde saklamak için etkin bir yol olmadığı için (kapasitörler yolu
hariç olmak üzere), biri elektriği diğer bir enerji formuna dönüştürmelidir. En
yaygın saklama formu, aynı zamanda fosil yakıtlardan başlayarak saklama ile
ilişkili olan en sonuncusudur. Karbon, gaz, benzin vb. enerjiyi saklama
konusunda doğanın yoludur ve onu elektriğe dönüştürmek için yakarız.
Bir diğer enerjiyi saklamanın çok yaygın yolu, potansiyel enerji iledir ve
özellikle bir kütleyi kaldırarak ve gerekli olan zamana kadar onu tutarak
biriken şekildir: genellikle bu kütle, bir su gövdesidir ve bu saklama formuna
pompalanmış hidro denir ve yüzyıllardır devam etmektedir. Dahası,
pompalanmış hidro, şebeke ölçeğinde kullanılan tek anlamlı enerji saklama
formu olmuştur.
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Başlık 1.2 Mevcut Senaryo
Elektrik sistemleri, günümüzde benzeri görülmemiş bir hız ile değişmektedir.
Çoğu genellikle dağıtım şebekesi seviyesinde bulunan yenilenebilir enerji
kaynaklarının artan kullanımı için kamuoyu desteği, sabit şekilde artmaktadır
ve bu büyüme ile yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtımındaki zorluklar
(özellikle rüzgâr ve güneş gibi “tahim edilemeyen kaynaklar”) da artmaktadır;
buna şebekenin güvenli biçimde işletilmesinin artan maliyetleri ilave edersek,
sonuç olarak kuruluşlar, büyük kullanıcılar, bağımsız üreticiler ve
üretentüketicinin (örneğin elektriği hem kullanan hem üreten hane halkı ve
KOBİ firmaları) enerji depolamasına yeniden yönelmelerini gözlemliyoruz.
Başlık 1.2.1. Bağlantı Sorunları Örnekleri
Aşağıdaki şekil İtalyan Dağıtım Ağı’nda gerçekleşmiş bir olayı göstermektedir:

BAŞLIK. 2. Farklı Enerji Depolama Teknolojileri ve güncel gelişmeler
Başlık. 2.1. Temel teknolojiler tarifi
Bu çalışmada farklı teknolojik enerji depolama sistemleri detaylı olarak
tartışılacaktır; bir sonraki şekil, günümüzde ticari olarak erişilebilir olan temel
teknolojilerin sınıflandırmasını göstermektedir; enerji aslında farklı biçimlerde
depolanabilir: mekanik, termodinamik, elektrokimyasal veya elektromagnetik
yöntemlerle.
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Mekanik
Yer çekimi
Pompaj
Hidroelektrik
Kinetik
Volant

Termo-dinamik Elektro-kimyasal
Isı
Termo-elektrik
Basınç
Basınçlı Hava
(CAES)

Aküler
Kurşun Asidi
NiCd
NaS
Lityum
Ni-MH

Elektromagnetik
Elektrik
Akış Hücreleri
Vanadyum
ZnBr
PSBr

Hidrojen
Elektrolizör &
Yakıt hücresi

Manyetik
Gazlamak için
güç

Basınç ısısı
Isı iletmeyen
CAES
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Kondensatörler
Süper kapasitörler

Süper iletken
(SMES)

Başlık 2.2 Elektrokimyasal pillere odaklanma
Günümüzün en umut verici (veya hatta yıkıcı) teknolojilerinden biri olan
elektrokimyasal saklamaya, yani pillere ayrılmış bir paragrafta özel odak yer
alacaktır. Elektronik ve otomotiv sanayileri (saatler, radyolar, arabalar vb.)
tarafından on yıllar önce, sadece son gelişmeler, pilleri şebeke ölçeğinde sabit
enerji için ilginç bir çözüm haline getirmiştir. Pek çoğu aslında değiştirmiştir ki
pillerin bugün hem şebekeler için hem de tüketiciler için çekicidir.
Elektrokimyasal piller, pek çok sebepten ötürü umut veren saklama
teknolojisidir. Benimsenen spesifik kimyaya bağlı olarak farklılıklar olmasına
rağmen (kurşun-asit, lityum-iyon, sodyum-sülfür, nikel-kadmiyum vb.) genel
olarak oldukça esnektirler ve güç yoğun ve enerji yoğun uygulamalar için
kullanılabilirler.
BAŞLIK 3. Enerji saklama uygulamaları ve servisleri.
Başlık 3.1. Uygulama ve servisler genel açıklaması
Aşağıdaki kapsamlı bir liste olmamakla beraber teknolojiler ve uygulamalar
üzerinde özel bir odaklama yapılacaktır:
1) akım kaydırma: yani, şebekeden enerjinin absorbe edilmesi, az üretim
periyotlarındaki tüketimi çok üretim periyotlarına kaydırmak için, böylelikle
fiyat arbitrajına izin vermek ve tıkanıklıkları açmak ve böylece akım eğrisini
düzleştirmek;
2) yenilenebilir entegrasyon: yani, aralıklı yenilenebilir enerji kaynaklarının
çıktısını “temizlemek” ve bireysel güç santralleri ile planlanan ve etkin üretim
arasındaki dengesizlikleri azaltmak;
3) yardımcı şebeke servisleri (frekans ve voltaj düzenleme, ikincil ve üçüncül
rezerv, siyah başlama kapasitesi, vb.);
4) Yeni iletim ve dağıtım altyapılarının gecikmesi;
5) UPS: özellikle eğer zayıf şebeke bağlantısı ile karakterize edilen alanlarda
yerleşik ise hassas müşterilerin özel türleri (hastaneler, data merkezleri, gıda
sanayisi, elektronik üreticileri vb.) için tedarikin güvenliğini arttırmak
anlamındadır.
6) Adalama: yani, aynı zamanda dağıtılmış üretim kapasitesine sahip olanlar
için şebekeden tam olarak bağlantı kesme.
Saklama cihazlarının günümüz elektrik sistemlerinde esneklik ve değerli bir
kaynak sağlaması beklenmektedir.
Başlık 3.2. En iyi çözüm seçim kriteri
Soru Enerji Depolaması olunca, En İyi Teknoloji yoktur, En İyi Çözümler vardır.
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Bu bölüm sorunlara en iyi çözümlerini nasıl seçeceğimizi tarif edecektir.
BAŞLIK. 4. Terna Deneyimi
Terna, Avrupa’nın en büyük bağımsız dağıtım sistemi operatörü, yaklaşık
72’000 kilometre yüksekliğinde, ve çok yüksek-voltaj hatlı güç şebekesini idare
etmekte. Şebekenin güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmek adına, İtalyan
TSO' su enerji hatlarını gelişmiş teknoloji aküler ile güncellemek için -ve özel
olarak, büyüyen ama öngörülemez yeşil enerjiyle baş edebilmek adına- özel
bir yatırım tahsis etti.
2010’da İtalyan yetkililer, elektrik sisteminin güvenlik ve iyi işletimini ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının azami kullanımını sağlaması için enerji
depolama birimlerinin kontrol ve geliştirilmesinde Terna’yı yetkilendirdi.
Uzun vadeli bağlayıcı kararlar almadan önce farklı teknolojik çözümlerin
değerlendirilmesi adına İtalyan yetkililer, YG (Yüksek Gerilim) dağıtım
şebekesine direkt bağlı olan akü pilot projelerine yasal zemini sağladılar.
Bunun üzerine Terna, İtalya’nın 5 farklı bölgesinde akü teknolojilerinin
denenmesi adına 250 milyon Euro’luk yatırım planını açıkladı. Halihazırda
işletime sokulmuş veya halen tartışılmakta olan kapasite ~50 MW.
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642/2014/R/eel içerisindeki AEEGSi aşağıdaki tanımı benimsemiştir: saklama
sistemi, elektrik enerjisini absorbe edebilen ve serbest bırakabilen ve şebekeye
paralel olarak sürekli bir şekilde çalışması beklenen veya elektrik şebekesi ile
enerji değişimini modifiye edebilen bir cihazlar setidir. Saklama sistemi, bir
üretim tesisi ile entegre edilmiş veya edilmemiş olabilir. Sadece kesinti gibi acil
durumlarda fonksiyon gösteren sistemler, bir saklama sistemi (UPS) olarak
değerlendirilmez.
Her bir teknoloji üzerinde hiçbir spesifik tanımlama yapılmamıştır.
Bu bölüm, bizim enerji saklamaya olan yaklaşımımızı ve deneysel
sonuçlarımızdan bazılarını açıklayacaktır.
BAŞLIK 5. Sonuçlar
Mevcut olan tüm teknolojileri ve Türk şebeke konularını değerlendirerek,
kullanılabilecek olan en iyi çözümlerin bir keşif etkisi başlatmak olası olacaktır.
Ek IV Görev 1 – Mevcut belgelerin ön listesi
1. TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Ankara Eylül 2014
2. ETKB STRATEJİK PLAN 2015-2019 Ocak 2015
3. TÜRKİYE İÇİN ULUSAL YENİLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014
4. Türkiye Enerjisi Geçiş Dönemi Kilometre Taşları ve Zorluklar Temmuz
2015 Dünya Bankası
5. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun numarası:4628 Onay Tarihi:
20.02.2001 Yürürlük Tarihi: 03.03.2001
6. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun numarası:6446 Onay Tarihi:
14/3/2013
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7. Elektrik Enerjisi üretmek amaçlı yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı hakkındaki kanun, Kanun numarası 5346 - Onay Tarihi:
10.05.2005 Yürürlük Tarihi: 18.05.2005
8. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkındaki
kanunu değiştiren kanun, 26510 sayılı ve 02.05.2007 tarihli Resmi
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Ek V Görev 1 – Dahil olacak olan temel paydaşların ön listesi
Sektör Kurum ve kuruşları
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – ÇSB: çevresel mevzuattan ve politikadan
sorumlu. https://www.csb.gov.tr
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – ETKB:
politikasından sorumlu. www.enerji.gov.tr

enerji mevzuatından ve

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu – EPDK: yenilenebilir dahil olmak üzere
yeni enerji projelerinin lisanslanmasından sorumlu. www.epdk.gov.tr
- Rekabet Kurumu: Türkiye’de rekabet kanunu uygulamak için ulusal rekabet
kurumu, idari ve mali otonomisi olan bir tüzel kişilik olan Rekabet Kurumu’dur.
www.rekabet.gov.tr/en
- Enerji Piyasaları işletme Anonim şirketi – EPİAŞ : Türkiye’nin tek enerji
değişimi olarak hizmet edecek şekilde tasarlanmış olan ve Borsa İstanbul’a
entegre edilecek olan Türkiye’deki tüm piyasaların içerisinde çalışacağı
şemsiye kuruluş. Perakende piyasa, emisyonlar piyasası ve mali uzlaşma
aktiviteleri dahil olmak elektrik sektöründe ticarete başlayacaktır.
https://epias.com.tr
- Merkezi finans ve ihale birimi – CFCU: AB tarafından fonlanan projelerin
uygulanmasından sorumlu. www.cfcu.gov.tr
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – DSİ: Genel su kaynaklarının
planlanması, yönetimi,yürütülmesi ve işletilmesinden sorumlu olan temel
yönetimsel devlet kurumu. www.dsi.gov.tr
- Türkiye Elektrik İletişim anonim şirketi – TEİAŞ: 233 sayılı kanun
hükmünde kararname altında kamu iktisadi teşebbüsüdür, mevcut mevzuat ve
Ana Sözleşmesinin çerçevesinde, 13 Mart 2003 tarihinde EPDK tarafından
onaylanan dağıtım ruhsatı üzerine yeni piyasa düzenlemesine uygun olarak
faaliyet göstermektedir. www.teias.gov.tr.
- Elektrik Üretimi A.Ş. – EUAŞ: Özel şirketlere devredilmeyen enerji
santrallerinin sorumluluğunu, devlete ait olan işletme EUAS aldı. Dahası,
yürütme hakkı özel şirketlere devredilen enerji santrallerinin tek sahibi olmayı
sürdürmektedir. Arz güvenirliği ve benzer sebeplerden, yetkili organların onayı
halinde, bu şirket yeni enerji santralleri inşa edecek ve işletecektir. İşbu şirket
(EUAS), ayrıca, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş
hidro-elektrik santrallerinin de işletmesinin sorumluluğunu üstlenmiş
bulunmaktadır.
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. – TEDAŞ: dağıtım altyapısının sahibi olan
TEDAŞ, her bir bölgede faal olan 21 dağıtım şirketi sayesınde dağıtım
faaliyetleri ve elektrik temini sağlamaktadır. www.tedas.gov.tr
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- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. – TETAŞ: elektrik toptan satışını
işleten kamu şirketidir. www.tetas.gov.tr
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması – YEKDEM :
özel kanunlarla idare edilir ve ticari yöntemlere uyuymlu şekilde işletilir. Tüzel
kişi statüsüne sahip, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı; elektrik
enerjisi üretme olanağıyla beraber mühendislik servisi yürüten bu kurum
yatırımcı bir kamu organizasyonudur. www.eie.gov.tr
-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü – YEGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü www.yegm.gov.tr
Dağıtım Şirketleri
Sivil Toplum Kuruluşları
GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği), Türkiye Rüzgar
Enerjisi Birliği (TUREB), Lisanssız Elektrik üretimi Derneği (Lİ-DER) gibi sivil
toplum kuruluşları (STK’lar)
YATIRIMCILAR
Yatırımcılar, hidro, güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi faaliyet
alanlarına, iş modellerine (lisanslı veya lisanssız), şebeke bağlantı seviyesine
(düşük, orta veya yüksek) vb. gibi özelliklerine göre kategorize edileceklerdir.
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Invest in Turkey), ENVER Enerji
Verimliliği Derneği
KREDİTÖRLER:
TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı) vb. gibi büyük kreditörler.
Ek VI Görev 3 Üretilecek çıktıların planı ve içerik taslağı
A) Denetim Sisteminin Fonksiyonel Tayini
1. İşin kapsamı
2. Temel ihtiyaçlar
3. Ön korelasyon analizi
4. Girdi ve çıktı verileri tasviri
5. Sistemin fonksiyonel tayininin tanımı
6. Ek 1: Avrupa’daki benzer sistemin değerlendirilmesi
7. Ek 2: TEIAS’in kullandığı yeni teknoloji harikası SCADA (Veri Tabanlı
Kontrol ve Gözetleme Sistemi)
B) Denetim Sisteminin Teknik Tayini
1. İşin kapsamı
2. SCADA’nın mimari tarifi
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3. Sistemin teknik tayininin tanımı
4. Gözetleme işlevinin tarifi
5. Kontrol işlevinin tarifi
6. Tahmin işlevinin tarifi
7. Arşiv işlevinin tarifi
8. İnsan-makina arayüzünün tarifi
9. Alan ve merkezi sistem arasındaki veri değişimi
10. Alan ve merkezi sistem arasındaki altyapı ve iletişim protokolleri
11. Uygulama için öneriler
C) Güneş panellerine kurulacak olan sensörlerin teknik tayini
1. İşin Kapsamı
2. Sensörlerin fonksiyon tayini ve parametrelerin ölçümü
3. Sensörlerin teknik özellikleri
4. Kabul deneyleri: Güneş enerjili elektrik santrallerinde platformla beraber
kullanım kabulünden önce yapılacak testlerin tarifi
D) Eğitim Protokolü
1. İşin kapsamı
2. Eğitim planı
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EK VII Genel Proje Planı ve Takvimi
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Ek VIII Aktivite bazlı Görev Dağılımı ve Paydaşlar

D1

Kurum

Aktivite
Koordinatörü

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

Destek

EPDK

Onur
Alican
Kurtar (EPDK )

Destek

YEGM

Sabahattin
(YEGM )

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ),
Onur
Alican
Kurtar
(EPDK )

GÖREVLER

TERNA

MWH

Giriş Raporu

Lider (PM)

İşbirliği

Ara Rapor

Görev 1

Mevcut
Durumun
Değerlendirilmesi, Engeller ve Yol
Haritası

Görev 1.A

Mevcut
Durumun
Değerlendirilmesi, Engeller

Aktivite
1.A.1.A

Elektrik üretimi ruhsatı ve ruhsat
iptali prosedürleri

Lider
K10)

(K8,

Aktivite
1.A.1.B

Mikro ve küçük düzey üretim
prosedürleri, ruhsatsız elektrik
üretimi ( özellikle şehir içi dağıtım
sistemleri)

Lider
K10)

(K8,

Aktivite
1.A.2.A

Kapasite dağılımı ve bağlantı
kuralları ve yenilenebilir enerjinin
nakle entegrasyonu yöntemleri

Lider
(K7,
K8, K10)

Destek

TEİAŞ,
EPDK
YEGM

Lider
(K7,
K8, K10)

Destek

YEGM
EPDK
TEDAŞ

Lider (K8)

Destek (K2)

TEİAŞ,
EPDK
YEGM

Destek (K8)

Lider (K2)

EPDK
EPİAŞ

,

EPDK
ELDER,
TEDAŞ

,

Destek

Destek (K2)

YEGM

Aktivite
1.A.2.B

Kapasite dağılımı ve bağlantı
kuralları ve yenilenebilir enerjinin
dağıtım şebekesine entegrasyonu
yöntemleri

Aktivite
1.A.3

Şebeke
erişim
kural
ve
uygulamalarının,
bağlantı
maliyetlerine ve RE geliştiricileri
tarafından
sağlanan
yatırım
finansmanına odakla analizi

Aktivite
1.A.4

Güncel piyasa fiyatlandırmalarının
analizi,
elektrik
için
destek
mekanizmaları

Lider (K8)

Aktivite
1.A.5

Yenilenebilir
enerjide
dağıtım
şebeke
kuralları
ve
dağıtım
sistemi işletim prosedürleri

Lider
K10)

Aktivite
1.A.6.A

Enerji
depolama
tanıtımı

Lider
(K6,
K7, k10)

tekniklerinin

(K8,
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Destek

,

,
,

,

Sabahattin
(YEGM)

Öz

Öz

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ),
Onur
Alican
Kurtar
(EPDK )
Onur
Alican
Kurtar (EPDK ),
Fatih
Yazıtaş
(EPİAŞ)

Onur
Alican
Kurtar (EPDK ),

Sabahattin
(YEGM )

Öz

Aktivite
1.A.6.B

Elektrik naklinin desteklenmesi ve
en
uygun
hale getirilmesini
sağlayacak
enerji
depolama
sistemleri;
dağınık
üretim,
işletme, tarif ve güç eşitliğini
kapsayacak düzeyde maliyet ve
fayda saptaması

Lider
(K6,
K7, k10)

Destek (K2)

TEİAŞ

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ)

Aktivite
1.A.7

Merkezsizleştirilmiş Üretim, Isıtma
ve Soğutma

Lider (K8)

Destek ( K2, K3,
K4)

YEGM

Sabahattin
(YEGM )

Destek

Lider (K1)

GDFAEU

Saniye
Keser
(GDFAEU)

Destek

Lider (K1, K2)

GDFAEU

Saniye
Keser
(GDFAEU)

Aktivite
1.A.10

Güç sistem işletiminin ve şebeke
yönetmeliğinin revizyonu; uzunvadeli
nakil
ve
dağıtım
planlanması, yatırım ve geliştirme
kapasitesinin incelenmesi

Lider
(K5,
K6, K8, K10)

Destek (K2)

TEİAŞ

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ)

Aktivite
1.A.11

Yenilenebilir kaynaklardan kesikli
enerji üretiminin mevcut enerji
sistem
işletimlerine
ve
güvenilirliğine
etkisinin
araştırılması

Lider (K5, K6,
K7, K9)

Destek (K9)

TEİAŞ

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ)

Aktivite
1.A.12.A

Yenilenebilir
Enerji
Kaynak
Alanları (YEKA)’nda mini-şebeke
teknolojilerinin
uygulanmasına
dair
Avrupa
deneyiminin
revizyonu

Lider
(K6,
K7, K10)

YEGM

Sabahattin
(YEGM )

Aktivite
1.A.12.B

Yenilenebilir
Enerji
Kaynak
Alanları (YEKA)’nda mini-şebeke
teknolojilerinin
uygulanmasında
şebeke bağlantı işletimine dair
Avrupa deneyiminin revizyonu

Lider
(K6,
K7, K10)

TEİAŞ

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ)

Aktivite
1.A.13

Proje finansmanı uygulamaları ve
güncel RE piyasa ve etmenlerinin
analizi

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Aktivite
1.A.8

Aktivite
1.A.9

Çevresel ve toplumsal kural ve
düzenlemelerinde
en
iyi
uygulama örneklerinin bulunması
ve uyum değerlendirmesi.
Yer seçimi süreçlerine bağlı soru
ve prosedürlerin saptanması, arsa
satın
alımı,
inşa
izni
ve
prosedürleri

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 4.
Bendine
dayalı
olarak
yenilenebilir enerji kaynağı yer
tespitine
ilişkin
ilke
ve
prosedürler.

Öz

3 Alternatif senaryo üzerinden
Türkiye’de
yenilenebilir
enerji
gelişiminin çevresel ve ekonomik
değerlendirilmesi

Lider (K3, K4)
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Öz

Anıl

Aktivite
1.A.14

Türkiye’de
yenilenebilir
enerji
projeleri için yatırım durumunun
analizi,
yenilenebilir
enerji
konuşlandırmasının
piyasa
ve
fiyata olan etkisini de içerecek
şekilde. Örneğin: elektrik fiyatları,
yakıt fiyatları, kömür fiyatları,
son-kullanım fiyatına olan etki,
ikame etkisi üzerine olasılık analiz
ve tahminleri

Destek
K8)

Aktivite
1.A.15

Birincil enerji fiyatlarına olan
etkinin
ve
RE
yatırım
programlarında
beklenen
büyümenin (küresel ve yerel)
araştırılması

Destek (K1)

Aktivite
1.A.16.A

Piyasa
modelinin
değerlendirilmesi
ve
teknik
kapasiteye yönelik RES tahmini
senaryolarının hazırlanması

Lider (K5)

Aktivite
1.A.16.B

İklim politikalarının ekonomik,
finansal ve çevresel yönlerine
(Taslak, Aktivite 1.B.8) referansla
piyasa
modelinin
değerlendirilmesi
ve
teknik
kapasiteye yönelik RES tahmini
senaryolarının hazırlanması

Destek (K5)

Lider
K3)

Aktivite
1.A.17

Ek Uluslararası İyi Örnekler Analizi

Lider (K8)

Aktivite
1.A.18

Yatırımcı
Rehberi
1.B.3’ün ilk taslağı)

Destek (K8)

D2

Taslak/Final
Raporu

(Aktivite

(K1,

Lider (K2, K3)

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

Lider (K2, K3)

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

TEİAŞ

Egehan Gürbüz
(TEİAŞ)

YEGM

Sabahattin
(YEGM )

Öz

Destek (K1, K2,
K3)

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

Lider (K1,K2)

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

GDFAEU

Ahmet
(GDFAEU)

Anıl

(K1,

Değerlendirme

K2,

Lider (K8)

Destek

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Aktivite
1.B.1

Fark ve düzenleme etki analizine
dayalı olarak düzenleyici çerçevede
değişiklik ve tashih (mevcut yasada
yapılacak
değişiklik/eklemeler,
sonra başvurulmak üzere taslak
haline getirilecektir). Yenilenebilir
enerji çalışmaları için güncel piyasa
fiyatlandırması
ve
destek
mekanizmalarının
analizine
dayanarak tavsiyeler ve yol haritası.

Lider (K8)

Destek (K2)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Aktivite
1.B.2

Daha fazla yenilenebilir enerji
entegrasyonu için güç sistemi
esnekliğinin sağlanmasına yönelik
olarak, Nakil ve Dağıtım ( tüm voltaj
aralıkları)
Sistemlerine
ilişkin
çözümler ve gerekli iyileştirmelerin
analizi
-yatırım
ve
işletim
planlaması, genişleme, bunların
uygulanabilirliği, üçüncü şahısların
erişimi,
şebeke
kodları,
çalışma/uygulama
dahil
olmak
üzere yan hizmetler

Lider
K6, K8)

TEİAŞ,
EPDK

Egehan
Gürbüz (TEİAŞ)

Görev 1.B

Tavsiyeler

(K5,
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Aktivite
1.B.3

Proje geliştiricileri için ruhsat ve
yenilenebilir
enerji
yatırımları
hakkında rehber döküman

Lider (K8)

Aktivite
1.B.4

Dağıtım sistem dizaynının, düşük ve
orta
voltajlı
dağıtım
ağlarına
(şehirler, köyler, vs) gömülü küçük
ölçekli enerji üretimi uygulamasını
geliştirecek şekilde, teknik ve idari
açıdan düzenlenmesi

Lider
K10)

Aktivite
1.B.5

Çevresel
ve
doğa
koruma
prrensiplerini
ve
ruhsat
prosedürlerini
(ulusal
yasalar,
uluslararası standartlar ve en iyi
örnekler) de içeren -yenilenebilir
enerji projelerinde yer seçimi evresi
için rehber döküman

Aktivite
1.B.6

Seçim kriterlerinin ve AB üye
ülkelerinin -aynı yere yönelik ruhsat
başvuruları ve şebeke bağlantı
prosedürlerinin arasından- uygun
yenilenebilir enerji uygulamalarının
seçiminde
kullandıkları
metodolojilerinin
gözden
geçirilmesi ve uygun bir seçim
metodolojisinin önerilmesi

Lider
(K5,
K6,K8, K7)

Aktivite
1.B.7

Fizibilite çalışmaları da dahil olmak
üzere şebeke bağlantı kapasitesini
geliştirmek için yeni yaklaşımlar ve
yenilikçi
çalışmalar
(bileşik
yenilenebilir,
akülü
çözümler, akıllı şebeke yönetimi,
vs).

Lider
(K5,K6)

Destek (K5)

Aktivite
1.B.8

D5

Yenilenebilir
enerjinin
nüfuzunu
arttıracak
yatırım,
çevre,
fiyatlandırma
politika
ve
mekanizmalarına odaklı; ekonomik,
finansal, teknil ve çevresel ortam

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

YEGM,
ELDER

Sabahattin Öz
(YEGM)

GDFAEU

Saniye
Keser
(GDFAEU)

TEİAŞ

Egehan
Gürbüz (TEİAŞ)

Destek (K2, K3,
K4)

TEİAŞ

Egehan
Gürbüz (TEİAŞ)

Lider
K3)

YEGM

Sabahattin Öz
(YEGM )

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Destek (NKEs)

YEGM

Sabahattin Öz
(YEGM )

Destek (NKEs)

YEGM

Sabahattin Öz
(YEGM )

Destek (NKEs)

TEİAŞ,
EPDK

Egehan
Gürbüz (TEİAŞ)

Destek (K1, K2)

(K6,

Lider (K1)

(K1, K2,

Taslak/ Final Değerlendirme Raporu

Atölye (Görev 1.B)

Yol Haritası – AB Politikalarıyla
Uyumlu Strateji ve Eylem Planı

Lider
K8)

(PM,

Aktivite
1.C.1

Üretim, ısınma, soğuma, tarım ve
ulaşım sektörlerinde yenilenebilir
enerji kullanımının arttırılması

Lider
K8)

(PM,

Aktivite
1.C.2

Şebekeye daha fazla yenilenebilir
enerji entegrasyonunun önündeki
ekonomik, teknik, yasal ve idari
engellerin kaldırılması

Lider
K8)

(PM,

Aktivite
1.C.3

Verim ve etkililiğin arttırılması
amacıyla yetki, ruhsat, şebeke
erişimi
prosedürlerinin
düzenlenmesi

Lider
K8)

(PM,

Görev 1.C
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Aktivite
1.C.4

Yenilenebilir enerjinin pay arttırımını
entegre etmek adına güç sisteminin
esnekliğinin geliştirilmesi

D9

Taslak/ Son Yol Haritası ve Eylem
Planı Raporu

Lider
K7)

(PM,

Atölye (Görev 1.C)

Görev 1.D

Saha ziyareti

D11

Saha ziyareti Raporları

Görev 2

Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji
Projeleri için Finansman ve Destek
Mekanizması

Destek

Lider

Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji
Projeleri için Finansman ve Destek
Mekanizmaları

Destek

Lider

Görev 2.A

TEİAŞ

Egehan
Gürbüz (TEİAŞ)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Aktivite
2.A.1

Daha yüksek finansal temayüllü
diğer yenilenebilir enerji finansman
seçeneklerinin değerlendirilmesi

Destek

Lider (K3, K4)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Aktivite
2.A.2

Olası mekanizmanın önerilmesi ve
uygulanabilirliğinin
MENR
ve
EPDK’ye danışılması

Destek

Lider (K2)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

D3

Taslak/ Final Değerlendirme Raporu

Atölye (Görev 2.A)

Küçük
ölçekli
RE
projelerinin
fizibilite ve bankaca geçerliliğinin
değerlendirmesine yönelik basit bir
aracın geliştirilmesi
Görev 2.B

Aktivite
2.B.1

D8

Küçük
ölçekli
RE
projelerinin
fizibilite ve bankaca geçerliliğinin
değerlendirmesine yönelik basit bir
aracın
geliştirilmesi
-yerel
ve
uluslararası deneyime dayalı olarak

Destek

Lider

Destek

Lider (NKEs)

Hesaplama Aracı ve Raporu
Atölye (Görev 2.B)

Görev 2.C

RE
Proje
Değerlendirme
Raporlarının Hazırlanması

Destek
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Lider

Aktivite
2.C.1

İş
geliştirme
servisleri
için
muhtemel
küçük
ölçekli
RE
yatırımcı/projelerinin tespiti amaçlı
anket yürütme

Aktivite
2.C.2

Potansiyel
mukrizlerin
tespiti,
kaygılarının çözümünde destek ve
uygulamaya
yönelik
tavsiyede
bulunma

D4

Proje seçim kriterleri ve uygulama
prosedürlerinin raporlanması

D6

D12

Destek

Lider (NKEs)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Destek

Lider (NKEs)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

GDFAEU

Saniye Keser
(GDFAEU)

Anket Sonuç Raporları

Proje Değerlendirme Raporları

Aktivite
2.C.3

Vaka incelemesi & başarı hikayeleri
ve çıkarılan derslerin hazırlanması

D14

Vaka incelemesi & başarı hikayeleri
ve çıkarılan dersler

Görev 2.D

Çevresel
ve
Değerlendirme

Toplumsal

Destek

Lider (NKEs)

Destek

Lider

Aktivite
2.D.1

WB’nin korunma politikalarından
hareketle çevresel ve toplumsal
denetim çizelgesinin hazırlanması

Destek

Lider (K1)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Aktivite
2.D.2

Proje analizinin yapılması ve WB’nin
korunma politikalarından hareketle
çevresel
ve
toplumsal
değerlendirme
raporlarının
hazrılanması

Destek

Lider (NKEs)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

D13

Taslak/ Final Tavsiye Raporu ve Yol
Haritası Planı

Lider
K4)

(K2, K3,

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Lider
K4)

(K2, K3,

Atölye (Tavsiyeler ve Yol Haritası)

GDFAEU

Ahmet
Anıl
(GDFAEU)

Destek

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

Destek (K9)

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

Görev 3

Güneş Enerjili Elektrik Santralleri
için Gözetim, Tahmin ve Kontrol
Sisteminin
kurulması
amaçlı
IT(İnternet ve Teknoloji) sisteminin
iş tanımı ve teknik özelliklerin
belirlenmesi
adına
fizibilite
raporunun hazırlanması

Lider

Aktivite
3.1

Avrupa’da
sistemlerden
incelenmesi

Lider
K5,
NKEs)

kullanılan
benzer
en iyi örneklerin

(K7,
K6A,
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Aktivite
3.2

İşlevsel özelliklerin belirlenmesi

Lider
K5,
NKEs)

(K7,
K6A,

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

Aktivite
3.3

Teknik özelliklerin belirlenmesi

Lider
K5,
NKEs)

(K7,
K6A,

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

Aktivite
3.4

İnsan-Makina
belirlenmesi

Lider
K5,
NKEs)

(K7,
K6A,

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Aktivite
3.5

Platformda işlenecek olan verinin
belirlenmesi

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Aktivite
3.6

Altyapı ve iletişim kurallarının tespiti

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Aktivite
3.7

Sensörlerin
belirlenmesi

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Aktivite
3.8

Kabul deneylerinin belirlenmesi

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Aktivite
3.9

Platform kullanıcıları için
protokollerinin belirlenmesi

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

Lider (K5)

YEGM

Sabahatin
(YEGM)

Öz

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

YEGM

Sabahatin
(YEGM )

Öz

GDFAEU

Saniye Keser
(GDFAEU)

GDFAEU

Saniye Keser
(GDFAEU)

Aktivite
3.10

D7

D10

aryüzünün

teknik

Platformun
saptanması

mali

özelliklerinin

eğitim

değerinin

Taslak/ Final Fizibilite Raporu

IT sisteminin iş tanımı

Atölye (Görev 3)

D15

Destek (K9)

Final Raporu

Kapanış
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