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1. Belgeler Haritası
Bu belge Avrupa projesi EU-IPA12/CS02’ye ait olup, Görev 1, Var Olan Durumun Değerlendirilmesi,
Engeller ve Yol Haritası’nın ilk temel çıktısına karşılık gelmektedir. Bu belge, Türkiye’deki enerji sanayii
ortamının var olan durumunu sunmayı hedefleyen 6 belgenin ilkidir. Aynı zamanda bu belge, yenilebilir
enerji uygulamalarının ilerleyişini hızlandırma ihtimallerini içermektedir.
Yukarıda belirtilen belgeler iki aktiviteyi kapsayan taslak Raporlarını içermektedir:
1. Yenilebilir Enerji Kaynaklarını (YEK) odağına alan, elektrik sektörünün Türkiye ortalaması analizi.
2. Türkiye’de YEK kurulumuyla alakalı var olan durumun değerlendirilmesi.
Yukarıdaki aktiviteleri gerçekleştirebilmek için, bu projeye dahil olan ana paydaşlardan kayda değer
miktarda veri ve bilgi toplamamız gerekti. Yukarıda belirtilen analizin ve değerlendirmenin sonucu ve
derinliği, veri mevcudiyetine ve dahili paydaşlar tarafından sağlanan verinin ve işbirliğinin bütünlüğüne
bağlıydı. Çeşitli veri taleplerimize karşılık gösterme noktasında paydaşlar ve TEİAŞ için var olan
güçlüklerin kıymetini bilmekle birlikte, destekleri konusunda hepsine teşekkürlerimizi sunmaktayız.
Türkiye tarafından halihazırda deneyimlenen iç jeopolitik meselelere değinmek önem arz etmektedir;
zira bu durum projeye dahil olan uzmanların zamanlamalarını ve uygunluklarını etkilemiştir. 6 belgenin
bu versiyonlarındaki gecikmeler ve eksiklikler de bu meselelerle alakalıdır.
Bir taraftan, yukarıda belirtilen analiz vasıtasıyla, Türkiye’deki elektrik sektörünün ve YEK kurulum
analizini gerçekleştirmeye yarayan tüm açıların incelenmesini ve yorumlanmasını amaçladık. Diğer
taraftansa, değerlendirmeyle, Türkiye’deki YEK kurulumunun pürüzsüzlüğünü kolaylaştıracak bir yol
için gerekli, analizle alakalı veya analiz için gerekli gelişimlerin tüm yönlerinin değerlemesini ve
hesaplamalarını hedefledik. Bu son aktivite, veri mevcudiyetine ve ilgili paydaşlarla zaman zaman
yaşanan işbirliği seviyesine fazlasıyla bağlıdır.
Şu anki belgeyi de içeren, ‘Görev 1A Var Olan Durumun Değerlendirilmesi’yle alakalı belgeler dizisi,
aşağıda özetlenmiştir. Aşağıdaki temel belgeler, bu projeye dahil olan uzmanlar tarafından
gerçekleştirilen arka plan verilerini, analizleri ve değerlendirmeleri içeren ekler serisiyle
desteklenecektir.
1) İki parçaya bölünmüş bir giriş raporu, mevcut belge:
a) Okuyuculara diğer belgelerde rehberlik eden, diğer belgelerin içeriğini tanıtan ve belgeler arası
bağlantıyı gösteren bir bölüm,
b) Diğer bölüm, bu projenin sonuçlarını özetleyen ve Türkiye YEK sektörü değerlendirmesinin esas
sonuçlarına ışık tutan idari özet.
Dosya adı: 00_Document Map and Executive Summary (00_Belge Haritası ve İdari Özet)
2) Türkiye elektrik düzenleme çerçevesine odaklanan bir belge. Bu belge çoğunlukla, yıllar içerisinde
elektrik sektörünün nasıl evrimleştiğini ve nasıl düzenlendiğini gösterecektir. Çoğunlukla odak, elektrik
sektörünün yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi süreçlerindeki yıllar üzerinde olacaktır. Bu
belge aynı zamanda kurumları ve pazar aktörlerini sıralayacak, aynı zamanda da bunların işlevlerini,
güçlerini ve diğer ilgili özelliklerini tanıtacaktır.
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Proje aktiviteleriyle alakalı, bu belge odağına daha çok üreticiler için ticari projelerin
değerlendirmesini alacaktır. Aynı zamanda bu belge bu teknolojiler için Türkiye sisteminin, özellikle
YEK’lerin ticari projelerini ve desteklerini karakterize eden dinamiklere dikkat çekerek, neyi
öngördüğünü anlamayı hedeflemektedir. Bu aktiviteler, GÖREV 1A’nın Aktivite 4’ündeki proje
gerekliliklerini yerine getirme hedefine sahiptir.
Buna ek olarak, bu belgenin bir başka bölümü YEK içeren elektrik santralleri için lisanslama
yönetmeliklerinin değerlendirilmesi üzerine odaklanacaktır. Bu bağlamda, prosedürleri ve
dinamikleri lisanslama, GÖREV 1A’nın Aktivite 1A ve 1B başlıkları kapsamındaki gereklilikleri yerine
getirme hedefiyle analiz edilmektedir.
Dosya adı: 01_Regulatory Framework (01_Mevzuat Çerçevesi)
3) İletim ve Dağıtım altyapısıyla alakalı meselelere odaklanan bir belge daha hazırlanmıştır. Bu belge
Türkiye’deki elektrik İletim ve Dağıtım segmentlerini altyapılara, ilgili operatörlere, organizasyona
ve faaliyet dinamiklerine odaklanarak tarif edecektir.
Bir yandan bu belgenin temel hedefi, iletim ve dağıtım şebekelerine YEK temelli elektrik üretiminin
entegrasyonu için Türkiye tarafından halihazırda üstlenilmiş gereklilikleri ve tedbirleri
değerlendirmektir. Diğer yandan ise, YEK’in üretimsel entegrasyonu sırasında iletim ve dağıtım
seviyesinde deneyimlenen olağan meselelerin tanıtımının da altı çizilecektir. Bunlara ek olarak da
daha iyi bir YEK entegrasyonu ve problemsiz bir kurulum için Türkiye elektrik sisteminin
eksikliklerinden ve ihtiyaçlarından da bahsedilecektir. Dağıtım seviyesinde, Türkiye’nin oldukça
büyük potansiyeli çerçevesinde, daha fazla YEK entegrasyonu için ihtiyaçları ölçtüler ve RES
entegrasyonuna yönelik daha iyi bir destek için bir ihtiyaç saptadılar. Fakat, dağıtımcılar TEDAŞ’ın
ortadan çekildiği geçiş döneminde hazır görünmemekle birlikte, RES kurulumuna ve
entegrasyonuna yönelik eylemler net değildir. Bu durum, dağıtım seviyesindeki veriye ulaşmaya ve
daha derinlemesine değerlendirmeye erişimi mümkün kılmamaktadır.
Aynı zamanda bu belge depolama tekniklerine odaklanacaktır: Bunu entegre YEK’lerdeki depolama
teknolojilerinin kullanımı sırasındaki avantajları ve bu teknolojilerin kullanım biçimlerini teşhir
ederek yapmayı planlamaktadır.
Son olarak, Avrupa seviyesindeki mikro-şebekelerin kurulumuna dair bir analiz ele alınacaktır.
Bu belge Aktiviteler 2A, 2B, 3, 5, 6A, 6B, 7, 10, 11, 12A ve 12B altında toplanan gereklilikleri yerine
getirmeyi hedeflemektedir.
Dosya adı: : 02_Transmission and Distribution (02_İletim ve Dağıtım)

4) Bu belge, fiyatlandırma ve ekonomik dinamiklerin analiz edildiği belgedir. Bu belge, YEK üretiminin
kurulmasıyla enerji fiyatlarındaki değişiminin etkisinin ne olacağını değerlendirmeyi hedefler. Bu
değerlendirme aynı zamanda çevresel ve finansal değerlendirmeyi de içerir. Bu değerlendirme
senaryo analizi ve projeksiyonlarıyla desteklenmiştir: GÖREV 1A’nın Aktiviteler 4, 9 ve 14. bölümü,
bu talepleri içermektedir.
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Ek olarak, bu belge Türkiye’deki YEK kurulumunun bir başka önemli yönünü değerlendirmektedir:
YEK yatırım çizelgelerinin enerji fiyatlarına olan etkisi. Bunu, doğal gaz fiyatlarındaki evrimleşmeyi
ve bunun Türkiye sistemine olan etkisini analiz ederek gerçekleştirmektedir. Belgenin bu bölümü,
GÖREV 1A’daki Aktivite 15’in talebini hatırlatmayı hedeflemektedir.
Son olarak belge, GÖREV 1A’nın Aktiviteler 16A ve 16B kısımlarına atıfta bulunarak, üç alternatif YEK
kurulum hızını gözeterek, sistem kurulumu için üç farklı senaryoyu simüle edecektir. Bu
simülasyonun amacı RES politikasının farklı seviyelerdeki etkisinin ekonomik analizini geliştirmektir.
Diğer bir yandan, danışmanlar bu etkiyi bütüncül bir seviyede inceledi, yani ekonomi açısından,
2016-2030 döneminde beklenen toplam sistem masraflarını YEK desteği ve desteği olmadan
kıyaslayarak, bir fayda maliyet analizine ulaştılar. Diğer yandan danışmanlar, muhtemel kazananlar,
kaybedenler ve YEK yatırımcısı olmayanlar için belirgin riskleri çıkarsamaya çalıştılar. Ayrıca bu
analiz, sadece doğrudan ekonomik etkilerle sınırlı değildir, yeterlik ve güvenlik kısıtlamaları, CO2
emisyonu ve sevkiyattaki RES penetrasyon payı gibi daha az elle görülen fakat gerekli ölçü birimleri
(metrics) de değerlendirmektedir.
Bu simülasyonları işletmek için kullanılan model, sistem operatörlerinin gerçek hayatta karşı karşıya
kaldıkları güvenlik kısıtlamalı ekonomik sevkiyat için optimal sonuçlar bulmak için son model
matematiksel teknikleri kullanan bir optimizasyon aracı olarak üretilmiştir.
Dosya adı: 03_Pricing and Economics. (03_Fiyatlandırma ve Ekonomi.)

5) Bu belge proje finansmanı pratiklerini değerlendirir ve yenilenebilir enerji için var olan pazarı ve
sürücüleri gözden geçirir.
Bu belge Türkiye’de Süper İletken Manyetik Enerji Depolarının (SİMED) ve küçük projelerin, aynı
zamanda da YEK’lerin finansmanındaki pazar sürücülerinin ve yerel uygulamalarının
değerlendirmesini içermektedir. Ek olarak bu belge, Türkiye pazarındaki var olan proje finansmanı
ürünlerinin ne olduğunu ve paydaşlara dair görüşmelerin sonuçlarını incelemektedir.
Amaç, GÖREV 1A Aktivite 13’teki gerekliliklere atıfta bulunmaktır.
Dosya adı: 04_Project Finance Practices.(04_Proje Finansmanı Uygulamaları.)

6) Bu belge, Türkiye’deki çevresel ve sosyal kural ve düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Amacı,
tanımlanan düzenlemelere uygun şekilde çevresel ve sosyal meseleleri değerlendirmektir.
Ek olarak bu belge, YEK sahalarının tanımlanmasındaki prosedürleri ve ilgili engelleri tanıtmaktadır.
Son olarak, üç senaryo kapsamında YEK kurulumunun ekonomik ve çevresel değerlendirmesi
gerçekleştirilmiştir.
Bu belgenin hedefi GÖREV 1A’daki Aktiviteler 8 ve 9’daki gerekliliklere atıfta bulunmaktır.
Dosya adı: 05_Environmental and Social Impacts (05_Çevresel ve Sosyal Etkiler).
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7. Bu belge, yenilenebilir üretimin desteklenmesinde Avrupa düzenlemelerinin etkililiğine atıfta
bulunmayı hedefleyen ayrı bi ektir. Bu ekin amacı, Türkiye’deki enerji sektörünün düşük karbon
uygulamaları için düzenleyici hükümlerinin tasarımına atfen, teferruatlı bir arka plan bilgisi
geliştirmektir. Rapor, Türkiyeli kilit uzmanlar tarafından Türkiye politikalarına ve düzenleyici
tedbirlere benzer olarak gerçekleştirilen karşılaştırmalı bir değerlendirme analizini
desteklemektedir.
Raporun merkezinde kilit AB ülkeleri için yenilenebilir enerji düzenlemelerinin analizi
bulunmaktadır: Bu ülkeler İtalya ve Almanya’dır. Bu anahtar AB ülkelerinin seçilmesini alttan
destekleyen motivasyonlar şu sebeplerdir:
o

Her iki üye ülke de farklı yenilenebilir enerji teknolojilerinin desteklenmesinde yıllar
içerisinde geniş ve zengin bir düzenleyici çerçeve benimsemiştir. Engin düzenleyici
tecrübeler, kapsamlı bir analizi ve yenilenebilir üretimin kurulumuna atfen çeşitli önemli
önerilerin gözlem ötesi tahminini mümkün kılmıştır;

o

Bu ülkeler, Avrupa ülkeleri içerisinde en geniş yenilebilir kapasite ve üretim seviyelerini
göstermektedir;

o

Bu ülkeler, politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini mümkün kılan tümleyici
tecrübeleri paylaşmaktadır: Almanya özellikle rüzgar üretiminin kurulumunda
başarılıyken, İtalya solar üretimde başarı göstermektedir.

Bu ek, GÖREV 1A’nın Aktivite 17’sindeki gereklilere atıfta bulunmaktadır.
Dosya Adı: EK II – Heating and Cooling in the Turkish Electricity Sector (Türkiye Elektrik Sektöründe
Isıtma ve Soğutma)
Aşağıdaki figür Görev 1A’nın belgeler haritasını göstermektedir.
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3. Giriş ve Kapsamın Değerlendirilmesi
Bu belge, Avrupa projesi EU-IPA12/CS02’ye ait olup, yenilenebilir enerji uygulamalarının hızını
arttırma olanaklarına odaklanarak, Türkiye’deki enerji sanayii ortamının var olan durumunu
sunmayı hedeflemektedir ve Görev 1A, Var Olan Durumun Değerlendirilmesi’nin temel çıktısına
karşılık gelmektir.
Bu son seviyede üretilen raporlar, mevcut durumu tanımlamayı ve yenilenebilir enerji üretimi
için belirlenen hedef yüzdelerine ulaşmak için ortadan kaldırılması gereken engeller ve sorunlar
setini tanımlamayı hedefler. Projenin son çıktıları, paydaşların projenin sonuçlarına yönelik
fikirlerini paylaşabilecekleri bir çalıştayda sunulacaktır. Böylelikle, Türkiye devleti tarafından
Yenilenebilir nüfuzuna yönelik işaretlenen hedeflere ulaşmak için bir Yol Haritası çıkartılacaktır.
Analize başlamadan önce, Türkiye’deki var olan durum burada sunulmuştur. Daha önceden
belirlenen hedeflere ulaşmak adına oluşturulan ülke enerji politikalarını takip ederek, enerji
politikasının ve düzenlemelerinin koşulları karıştırılmaktadır. Enerji Politikası, Egemen Devlet’in
Hükümeti’nin oluşturduğu, kendi enerji sektörünün planlamasının idari açıklaması olarak
anlaşılmalıdır. Tüm enerji politikasında birbirinden ayrı üç yön, aynı anda ve çoğunlukla birbiriyle
çelişen şekilde tanımlanmalıdır:
1. tedarikin güvenliği,
2. erişimdeki rekabet ve,
3. çevreye saygı.
Tüm enerji politikaları, üç bileşenli üçgen altında anlaşılabilir. Bu durum tüm bu bileşenlerin
altında yatan potansiyel sapmaları açıklıkla gösterir. Dengeli bir enerji politikası, bu üç dayanaklı
sütunlara eşit mesafede duran bir noktada kalmaya çalışır. Enerji politikasının tanımı, onun en
azından iki asli elemanın tanımlanmasıyla özetlenebilir:
1. enerji karışımı ve,
2. yönetim.
Burada “karışım” kavramı ile belirli bir zaman periyodunda her teknolojinin beklenen yüzdesi
anlaşılmalıdır. Her teknoloji için düzgünce belirlenmiş sabit bir nüfuz miktarı hedefi, mutlaka
süreci kavramaya ve potansiyel yatırımcılar için belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yarayacaktır.
“Yönetim” kavramı, sektörün düzenlenmesini istediği kurumsal tasarımlar olarak anlaşılmalıdır.
Bu kurumlara atanan rollerin açık ve şeffaf ayrılığı, sektörün işlevinin etkinliğini arttırmaya
yardımcı olacaktır.
Yine de “enerji düzenlemesi,” enerji politikasının varlığı yoluyla onaylanan bir dizi kurallar ve
normlar olarak anlaşılmalıdır. Düzenleme, pazar başarısızlığına atıfta ve politikanın hizmetinde
olmalıdır. Açık ve kabul görmüş bir politika olmadan, verimli bir düzenlemenin tasarımı
neredeyse imkansızdır. Bu nedenle verimli bir düzenleme, enerji politikası tarafından mümkün
olan en düşük maliyette (yani en az kaynağı kullanan) ortaya konan hedefleri gerçekleştirebilen
düzenleme şeklinde anlaşılmalıdır.
Tüm düzenlemeler, düzenlemelerin uyumlu geliştirilmesine –kesin olmasa da- hizmet edecek
olan prensiplere dayandırılmalıdır. Avrupa ortamında ortak bir Enerji Politikası geliştirmekteki
hedeflerin başarılı şekilde uygulanmasını sağlayan yönergelerden ötürü, üye ülkeler bu duruma
koşullanmışlardır ve bu da Enerji Birliği’nin yolunu açmaktadır. Bu prensipler şu şekilde
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tanımlanabilir: nitelik, yeterlilik, şeffaflık ve ayrı fiyatlandırma. Avrupa’nın düzenleme tasarımı
açıklıkla bu prensiplerden etkilenmiştir.
Türkiye’deki enerji sektörünün durumunu gözeterek, kamuoyunun bilgisi dahilindeki 2023
ufkuyla bir Enerji Politikası’nın varlığını teşhis edebiliriz. Bu aynı zamanda, AB’nin Üye Ülkelerinin
çoğundaki Yönetim’e cevap niteliği taşıyan bir kurumsal tasarımı da içermektedir. Yenilenebilir
enerjilerin tanıtımı, 2023 ufkundaki hedeflerde etraflıca tarif edilmiştir ve kurumsal tasarım iyi
oturmuş gözükmektedir.
Farklı kurumların daha detaylı bir analizi, muhtemelen her operatöre verilen işlevlerin daha iyi
konumuna cevap verecek dış hatları sorgulamamızı gerektirecektir. Bir örnek teşkil etmesi
açısında, TEİAŞ’ın varlığına YG/OG şaltlarının tüm bileşenleri dahildir ve bunları TEİAŞ yönetir.
Dağıtımcılar, kendi kullanıcılarını besleyen orta gerilim güç anahtarları üzerinde hiçbir kontrole
sahip değillerdir. Eğer elektrik dağıtıcılarının rolü, tüketicinin merkez bürosu olarak tüm güç
sektörünü temsil etmekse, açıkçası TEİAŞ’a ait şaltların OG anahtarlarından doğan güç
kesintilerine düzgünce cevap vermeleri mümkün olmayabilir. EPDK’nın ve Enerji Bakanlığı’nın
işlevleri üzerindeki diğer değerlendirmeler de benzer durumlara sebep olabilir.
Her halükarda, özetlemek gerekirse, Türkiye’nin Enerji Politikası kapsamında, hem “enerji
karışımı”nın tanımı hem de bunun kurumlarca yönetiminin tasarımı, AB’nin çoğu üye ülkelerince
kullanılan şemalara karşılık vermektedir.
Enerji sektörünün düzenlenmesine atfen; yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) gelen
enerjinin yüksek varlığı, enerji politikasına tam olarak karşılık verememektedir. Bu nedenle bu
belge, mümkün olan en düzgün şekilde düzenleyici ortamın var olan durumunu hesaplamaya
yarayacak bileşenleri yakalamaya çalışacak ve bu ortamın en verimli yolu gerçekleştirmek için
düzgünce konumlandırılıp konumlandırılmadığını teşhis edecektir.
Bu projenin genel hedefi, Türkiye’nin ivmelenmiş gelişimine eşlik etmektir. Bunları; (i)
yenilenebilir enerjideki Türkiye ve AB enerji öncelikleriyle ve stratejileriyle aynı doğrultuda,
yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesini desteklenmesi, (ii) AB Müktesebatıyla uyumluluk
için politikaların ve kurumsal çerçevenin uygulanması, (iii) küçük-orta ölçekli yenilenebilir enerji
projelerinin ölçeğinin büyütülmesi ve pazarının geliştirilmesi sırasında yapacaktır.
Projenin hedeflerini gerçekleştirmek için bu Rapor, aşağıda listelenen, Türkiye elektrik sisteminin
kilit başlıklarına odaklanacaktır. Bu kilit başlıklar, önceki paragrafta listelenen belgeler arasında
dağıtılmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yönetmeliğin Lisanslanması
YEK’in ticari şemalarının değerlendirilmesi
İletim sistemleri ve bunların YEK entegrasyonuna uyumluluğu
Dağıtım sistemi ve bunun YEK entegrasyonuna uyumluluğu
Enerji depolama teknikleri
Dağınık üretim analizi
YEK’in çevresel ve sosyal etkisi
Sistem analizi ve Şebeke Kodu incelemesi
Mini-şebeke teknolojilerinde AB tecrübesi
Proje finanslandırma uygulamaları
YEK’in pazar fiyatlarına etkisi
Orta vade elektrik pazarı modelinin simülasyonu
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4. Türkiye Elektrik Sektörünün Yapısı
Geçen 20 sene içinde, çeşitli bağlantılı ölçümlerle, Türkiye elektrik sektörü önemli ölçüde değişti.
Bugünlerde, önceden sektörü domine eden, her türlü iş alanını kapsayan yapıyla kıyaslayınca
daha başarılı olduğu söylenebilir.
Bu dönemde kanunla düzenlenmiş ölçümler, elektrikle ilgili mevzuatları, yenilenebilir enerjiyi ve
enerji verimliliğini; bir enerji sektörü düzenleyici kurulun kurulumunu; enerji fiyat reformunu;
fonksiyonel bir elektrik piyasası oluşumunu ve büyük ölçekli doğal gaz takdimini; hükümete ait
enerji kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasını; ve yeni yatırımlar ve özelleştirme üzerinden
büyük ölçekli özel sektör katılımını içermektedir. Böylece, elektrik piyasası geliştirilmiş; piyasa
temelli, fazladan özel sektör elektrik üretim kapasitesi atanmış, yatırımcılar 2008 ve 2013
arasında bütün elektrik dağıtım sistemini ele geçirmiş; ve yenilenebilir için düzenleyici çerçeve,
yenilenebilir kaynaklar temelli fazladan üretim kapasitesini kolaylaştırmıştır1.
Başlangıçta, TEK dikey olarak entegre olan üretim, iletim, dağıtım ve ticaret aktivitelerinin
tekeliydi. 1984’te, Kanun No:3096’nın pasajı özel sektörün elektrik endüstrisine katılmasına izin
vermiştir. Kanun No: 3096, özel üretim yatırım modellerini (BOT, TOOR, BOO) ve oto üretim
modelini tanıtarak, TEK’in üretim tekelini sonlandırmıştır.
1994’e kadar, Türkiye Elektrik Piyasası, Özel Sektör Katılımı (ÖSK) oldukça sınırlıyken TEK
tarafından domine edilmiştir, ve o dönemde sadece 2 tane dikey şekilde entegre olan bölgesel
imtiyazlı şirket ve küçük bölgelerde işleyen bir imtiyazlı dağıtım şirketi vardı. Kamu şirketleri de
bu imtiyazlı şirketlerin pay sahipleriydi.

Şekil 1: 1994 Öncesi Elektrik Sektörü Reformu

TEK
Üretim, İletim ve Kırsal
Elektriklendirme

İller Bankası
Kırsal Elektriklendirme

Belediyeler

TEK
Üretim, İletim ve Kırsal
Elektriklendirme

Şebekeden bağımsız üretim - şehir
dağıtımı

1

İmtiyazlı Bölgesel Şirketler

İmtiyazlı Bölgesel Şirketler

Üretim - İletim
Kırsal dağıtım (Kısmen)

Üretim - İletim - Kırsal dağıtım
(Kısmen)

1970

1982

Bu değerlendirmeyle ilgili diğer detaylar ve şekiller ilerideki bölümlerde verilmiştir.
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2

Kaynak: Dünya Bankası .

1993’te başlayarak TEK yolunu ayırmaya başladı. Böylelikle, devlet şirketi statülerini koruyarak
üretim ve iletim etkinliklerinden sorumlu Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketi
(TEİAŞ), ve dağıtım ve perakende satıştan sorumlu Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
(TEDAŞ) kuruldu.
Şekil 2: TEK’in Dağılımı

TEAŞ
TEK

Üretim
İletim

Üretim
İletim
Dağıtım

TEDAŞ
Dağıtım
3

Kaynak: Dünya Bankası .

Bu, devlet kuruluşlarının ayrıştırılması ve kurumsallaştırılması için önemli bir adımdı. Dağıtım ve
perakende etkinliklerinin üretim ve iletimden ayrıştırılması, ve yeni devlete ait şirketlerin
kurulması, kamu sektörünün verimliliğini artırmak ve özel sektörün katılımını mümkün kılmak
için atılan adımlardır.4
Buı dönemde, yasal ve yapısal değişiklikler böylece, elektrik üretim ve dağıtımındaki kamusal
tekeli kırmış ve elektrik sektörüne özel sektörden katılımı güçlendirmiştir.
Ayrıca, 1996’da ilk AB Elektrik Yönetmeliğinin yayınlanması, Türkiye’nin AB’ye katılım arzusu
göstermesi sebebiyle, Türkiye elektrik sektörü için önemli bir köşe taşıydı. Ocak 1997’de, Dünya
Bankası’nın fonlarıyla Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (EDKB), AB yönetmeliğindeki
şartlara uyacak rekabetçi bir elektrik piyasası için yasal çerçeveyi oluşturmak için araştırmalara
başladı. EDKB içinde, Elektrik Piyasası Kanunu’nu (EPK)’nu oluşturmak için bir grup oluşturuldu.
Bu araştırmaların amacı, enerji sektörünün dikey entegre, tekelci sisteminin tam perakende
rekabeti içeren bir piyasa yapısına muhtemel değişimiydi5.
Liberalleşme sürecinde, 2011’de, Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu No: 4628’i çıkardı6.
Kanun No. 4828 üzerinden Türkiye, büyük ölçekli elektrik piyasası reform programını tanıtan
özerk bir düzenleyici kurum oluşturdu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK).
Ayrıca TEAŞ da 3 farklı kuruma bölünmüştür:

2

Dünya Bankası, Türkiye’nin Enerji Değişimindeki Dönüm noktaları ve Zorlukları, Temmuz

2015.
3

A.g.e.

4

A.g.e.

5

A.g.e.

6

2013’te bu kanun, bir öncekinin yerini alan Elektrik Piyasası Kanun No. 6446 ile daha
fazla revize edilmiştir.
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1. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) – İletim,
2. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) – Üretim,
3. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) – Devam eden uzun vadeli
sözleşmeler.

Üretim
İletim

TEK
Dikey
entegre

ve

TEIAS

İletim

TEAS

EUAS

Üretim

Dağıtım
Perakende

TETAS

Toptan

TEDAS

TEDAS

1994
Kaynak: Dünya Bankası

2001

Bu dönemde, dağıtım etkinlikleri TEDAŞ tarafından idare ediliyordu. Daha sonra, 2004 ve 2007
arasında, 20 tane bölgesel dağıtım şirketi, 21 dağıtım bölgesinde kurulmuştur.7
Bu çerçeve altında dağıtım şirketlerinin, bölgede dağıtım sistemini işletmek için dağıtım lisansı,
aynı bölgedeki uygun olmayan tüketicilere elektrik tedarik etmek için perakende satış lisanı
vardı. Yeni EPK’da öngörülen yeni gereklilikler uyarınca, dağıtım ve perakende aktiviteleri şimdi
yasal olarak ayrışık şemayı takip eder.
Dağıtım Şirketleri, bütün sistem kullanıcılarına ayrımcılık olmaksızın elektrik dağıtım ve bağlantı
servislerini sunmak için, dağıtım şebekesini işletir, bakımını üstlenir ve gerekli şebeke
yatırımlarını gerçekleştirir8.
14 Mart 2013’te geçen yeni Elektrik Piyasası Kanunu No. 6446, sektörün yasal ve kurumsal
çerçevesini belirlemek ve daha fazla gelişmesi için atılan ikinci uygun adımdır. Kanun No.
6446’nın amacı o zamanlar, Türkiye’deki elektrik piyasasını özgürleştirmek, finansal olarak güçlü,
sabit, şeffaf ve rekabetçi bir elektrik piyasası kurmaktır.
Yeni EPK’den önce, piyasa işletimi TEİAŞ tarafından farklı bir bölüm tarafından (PMUM)
işletiliyordu. Daha sonra, 2013’te kabul edilen yeni EPK’ye göre, piyasa işletimi şu şekilde
tanımlanmıştır: “örgütlü toptan satış enerji piyasalarının işletimi ve bu piyasalarda yapıla işlemen

7

Bir tanesi halihazırda özeldi.

8

Dünya Bankası, Türkiye’nin Enerji Değişimindeki Dönüm noktaları ve Zorlukları, Temmuz

2015.
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finansal uzlaştırılması.” Bu sebeple bu etkinlik şu an Piyasa İşletimi Lisansı altında işletiliyor ve
TEİAŞ’tan ayrılmıştır; EPİAŞ adında bağımsız bir şirket tarafından işletilmektedir.
EPİAŞ örgütlü toptan piyasalarının işletiminden (DAM ve Gün içi gibi) ve Enerji Değişiminin
gelişiminden (bu, gazı da içine alır) sorumludur. Ayrıca, standart elektrik sözleşmeleri için
piyasayı (örn. sermaye piyasası araçlarını) ve aynı zamanda, elektrik ve kapasite temelli
türevlerin alım satımının yapıldığı türev piyasalarını işletir.
Böylece, TEİAŞ’ı iki farklı şirkete bölerek, TEİAŞ’ın daha fazla ayrışması ve yeniden yapılanması
gerçekleşmiştir:
•

TEİAŞ – İletim Sistem Operatörü,

•

EPİAŞ - Piyasa Operatörü

Yeni EPK ile TEİAŞ, sadece piyasayı sabitlemeden ve yan hizmetlerden sorumludur.
Türkiye piyasasının mevcut durumu aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
Şekil 3: Elektrik piyasası yapısı ve Türkiye elektrik sistemindeki oyuncular arasındaki ilişki

Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye’nin Enerji Değişimindeki Dönüm noktaları ve Zorlukları, Temmuz
2015.
Şekil 4: Türkiye Elektrik Piyasası Reformunda Dönüm Noktaları.
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Kaynak: TEIAS.
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5. Türkiye Elektrik Sektöründeki Kurumlar
5.1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
EPDK, Türkiye’deki enerji piyasaları için otonom bir kurumdur. Kanun No. 4628 tarafından
kurulduktan sonra, Doğal Gaz Piyasası Kanunu No. 4646’nın provizyonları gereğince sonradan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak değiştirildi. Petrol Piyasası Kanunu No. 5015 ve
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kanunu No. 5307 yürürlüğe girdikten sonra EPDK, petrol ve LPG
piyasalarını düzenlemek ve denetlemek için görevlendirilmiştir.
EMRA’nın sorumlulukları 4628 numaralı kanun tarafından belirlenmiştir: Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İkincil mevzuatları oluşturma,
Piyasa katılımcılarına lisans verme ve yeni tesislerdeki yatırımların yetkilendirilmesi,
Piyasa oluşturma,
Tahmin,
Planlama,
Lisanslı organları ekonomik ve işletimle ilgili denetleme,
Gaz ve elektrik tarifelerini ve taşıma tarifelerini gözden geçirme ve kabul etme,
Performans standartlarını belirleme ve hizmetlerin kalitesini gözleme,
Şikayetlerle ilgilenme ve anlaşmazlıkları çözme,
Piyasa etkinliklerini takip etme,
Piyasa düzenlemelerini hazırlama ve piyasa kuralları riayetlerini takip etme.

EPDK’nın karar alma mekanizması, 7 üyeden oluşan Yönetim Kuruludur.

5.2. Türkiye Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)
Organize toptan elektrik piyasaları, gün öncesi ve gün içi piyasaları, EPİAŞ tarafından
işletilmektedir.
EPİAŞ’ın hakları ve sorumlulukları şöyledir:
•
•
•

Organize toptan elektrik piyasalarını geliştirme ve işletme,
Bakanlık tarafından uygun bulunursa, organize toptan elektrik piyasalarını işletmek için
uluslararası elektrik piyasalarına katılmak
EPDK tarafından belirlenen prensipler ve prosedürler çerçevesi altında piyasa işletim
tarifelerini belirlemek ve EPDK’ya onayı için sunmak

Gün öncesi piyasası için, saatlik/blok/esnek teklifler ve istekler EPİAŞ sistemine girmektedir ve
bir sonraki gün için takas fiyatı arz-talep dengesi üzerinden belirlenir. Gün içi piyasası için, takas
oluşmaz fakat sistem mevcut tekliflerin ve sunulanların uyuşmasına bağımlıdır. EPİAŞ bu
piyasalar için kuralları belirler ve EPDK’ya onayı için sunar.
Standardize elektrik ve kapasite türevleri anlaşmaları İstanbul Hisse Senedi Kurumu tarafından
takas edilmektedir.
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6. Türkiye Elektrik Sektörünün Genel Değerlendirmesi
Türkiye'de elektrik talebi, güçlü ekonomik büyüme ve gelişen yaşam standartları vesilesiyle son
on yıllarda dikkat çekici biçimde artış gösterdi. Ekonomik genişleme, artan kişi başı gelir, olumlu
demografik gelişmeler ve hızlı şehirleşme seyrine bağlı olarak gelecekte de hızla artması
beklenmektedir.
Böylelikle Türkiye, geçen on sene içinde kurulu güç kapasitesinde hızlı bir artış yaşamıştır. Daha
önceki bölümde öngörüldüğü gibi bu durumun yanı sıra, erişim politikaları ve dinamik toptancı
piyasasının, kapasite genişlemesini ve daha derin rekabeti etkili şekilde desteklemesiyle, kitlesel
yeniden yapılandırma ve güç sektörünün liberalizasyonu da yaşanmaktadır.
Son yıllarda, yatırımcı dostu bir çevre yaratarak, verimliliği artırarak, güvenilirliği ve tedarik
kalitesini geliştirerek, Türkiye enerji piyasası özel sektör katılımını güçlendirmiştir.
Türkiye, elektrik ve gaz piyasaları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki yasal
çerçevelerini AB ile geniş çapta uyumlandırmıştır; bu da Türkiye'nin enerji piyasasının çekiciliğine
katkıda bulunan önemli bir etken olagelmiştir. Fakat hala gelişmeye açık alanlar bulunmaktadır,
bazı alanlarda daha ileri bir uyumlandırmaya hala ihtiyaç bulunmaktadır.

6.1. Elektrik Sektör Alanı
Türkiye, Elektrik Piyasa Kanunu’nu (EPK) 2013’te yürürlüğe sokmuştur. EPK, yeni kurulmuş bir
firma olan EPİAŞ tarafından idare edilecek bir elektrik borsasının oluşumunu şarta bağlar. Ayrıca,
sahip olduğu kayda değer potansiyel ve yenilenebilir enerji hedeflerine uyumlu olarak Türkiye,
2013'te Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, Güneş Enerjisi Lisans Başvurularının
Teknik Değerlendirmesine İlişkin Usül ve Esaslar, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi
Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'u da yürürlüğe sokmuştur.9
Türkiye'deki elektrik piyasası oldukça gelişmiştir ve elektrik piyasa kanunu AB'nin üçüncü enerji
paketiyle geniş çapta uyumludur. Organize toptancı piyasası halihazırda yürürlükte ve TEİAŞ’ın
mülkiyet ayrıştırması hali hazırda işlemdedir. Elektrik dağıtımı özelleştirilmiştir.
Piyasa yapısı, alıcı ve satıcılar arasında ikili sözleşmelere dayalıdır. Türkiye'deki elektriğin kabaca
%75'i, ikili anlaşmalar aracılığıyla ticarete konu olur. Kalan enerji, büyük oranda gün-öncesi
piyasasında yer bulur ve dengesizlikler Dengeleme Güç Piyasası'nda çözümlenir. İşlem hacmi
henüz uygun düzeye ulaşmamış olsa da, türev ve finansal piyasalar da uygulanmıştır. Prensipte,
toptan piyasa fiyatları ya ikili sözleşmeler ya da Gün-Öncesi Piyasa ve Dengeleme Güç
Piyasasında rekabet yoluyla belirlenmektedir. Toptan fiyatlar, EPDK tarafından düzenlemeye tabi
TETAŞ'ın toptan fiyatları hariç, düzenlemeye konu değildir.
Türkiye elektrik sistemindeki üretim şirketleri, 3 farklı sınıfta toplanabilir:
1. Devlete ait Santraller (EÜAŞ),

9

Üretim lisanslama ve sürece dair yönetmelik bu rapora ek olarak konmuştur.
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2. Uzun vadeli olarak devletle sözleşmeli Santraller (TETAŞ),
3. Bağımsız Özel Santraller (BGÜler).
Şekil 5: Mülkiyet üzerinden Kurulu
Kapasite

Şekil 6: Türkiye Elektrik Üretimi, 2006 – 2015

EÜAŞ
; 1999
6,5

IPP
; 4494
6,9

; 60%

; 27%
Longterm
Contrac
ted;
9683,…

Source: TEİAŞ’ın verisi üzerine kendi detaylandırmamız

EÜAŞ’ın payı, özelleşme ve mevcut TETAŞ sözleşmelerinin genellikle 2020’ye kadar bitecek
olması sebebiyle azalmaktadır. Fakat TETAŞ, Akkuyu enerji santralince10 üretilecek, öngörülen
nükleer elektriğin satın alanı olacaktır. Ayrıca yeni tanıtılan linyit kömürü santrallerinin de. Bu
sebeple, bir önceki sözleşmelerin tarihleri dolmuş olacaksa da TETAŞ’ın yeni sözleşmeleri
olacaktır.
Türkiye’nin elektrik üretimi on yıllardır hızlı bir şekilde büyümektedir ve 2016’da 273TWh ile
rekora erişmiştir. 2016’da 2009’a göre %40 daha fazladır.
Türkiye’de elektrik genellikle fosil yakıtlardan üretilmektedir ve bu, 2016’daki toplam üretimin
%67.9’unu oluşturmaktadır. 2015’te elektrik üretiminde başı çeken yakıt doğal gazdı (%38.6),
onu takip eden kömürle birlikte (%28.3). Bir yıl sonra, 2016’da bu trend değişti ve şu an kömür
Türkiye’deki üretimin %33.9’u ile en temel teknolojidir. Elektrik üretimindeki bu değişimin esas
sebebi, diğerleri ile birlikte, enerji üretim sektöründe gazın payını azaltmaya çalışan devlet
politikasıdır. Devlet stratejilerinden gelen teşvikler sayesinde, YEK ve yerel kömür ve linyit
ateşlemeli teknolojiler en temelde doğal gazın yeri almaktadır
Türkiye’nin tedarik güvenliği dinamiklerini anlamak için, 2015’te Türkiye’nin tükettiği doğal gazın
yaklaşık %99’unu ithal ettiğini not etmemiz gerekiyor. Geçen on sene içinde, Türkiye, Çin’den
sonra doğal gaz talebinin büyümesindeki ikinci ülke olmuştur. 2015 senesinde Türkiye, 48,4 bcm

10

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu nükleer santrali, Türkiye’nin enerji konusunda
ihracat yapan ülkelere olan bağımlılığını azaltmak için yapmayı planladığı üç santralden biridir.
Rus Rosatom şirketi santrali yapmaktadır ve tamamlandığı zaman yılda yaklaşık 35 milyar kWh
üretim yapması beklenmektedir. Hizmet süresi 60 sene olarak kestirilmektedir. Akkuyu’nun
tahmin edilen en geç işletime giriş süresi 2023’tür.
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gaz ithal etmiştir 11. Türkiye yağ tedarikinin yaklaşık %89’unu ithal etmektedir. 2015’te Türkiye,
25 milyon tonluk ham petrol ithal etmiştir. 12,13
Yağ ve doğal gaz ile dolan enerji santralleri üretim alayında önemlerini kaybettikleri için
Türkiye’nin elektrik üretimi için fosil yakıta olan bağımlılığı azalmaktadır. Fakat doğal gazın hala
güçlü bir payı vardır. 2016’nın sonunda toplam kurulu kapasite 79,276MW idi ve elektrik tedarik
karışımı %33’lük doğal gaz payı ile aşağıdaki şekilde gösterildiği gibiydi.

Şekil 7: 2016 Aralık itibariyle Türkiye’deki Kurulu Kapasite (MW).

Kaynak: TEiAŞ 2016.

2006’dan 2016’ya, geçtiğimiz 10 sene boyunca, toplam net kurulu kapasite %7 CAGR kadar
büyümüştür, her ne kadar YEK teknolojisi %10.1 CAGR kadar büyümüş olsa da. Böylece, YEK
teknolojileri 2016’da %43.7’lik toplam net kurulu kapasiteyi temsil ederek önemli oranda
büyümüştür. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bu pay 2006 senesinde %32.5 idi.
Şekil 8: 2006 ve 2016 arasında Üretim Kapasitesi Değerlendirme, Puant Talep ve YEK Payı.

11

Doğal gazın %55,3’ü Rusya’dan, %16.2’si İran’dan, %12,7’si Azerbaycan’dan, % 8,1’I
Cezayir’den ve %2,6’sı Nijerya’dan ithal edilmektedir.
12

En temelde Irak (45,6%), İran (22,4%), Rusya (12,4%) Sudi Arabistan (9,6%), Kolombiya
(3,5%), Kazakistan (2,6%) ve Nijerya (2,1%).
13

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa , 2016.
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Kaynak: TEİAŞ’ın verisi üzerine kendi detaylandırmamız

Türkiye arz/talep kapasitesi marjini oldukça tatmin edici, yüksek yatırım ve teşvik dönemini ve
Türkiye elektrik piyasasındaki üretim fazlasını göstermektedir. Marjinin çok daha küçük olduğu
yıllara göre (2006-2009) olumlu bir değişimdir. Bu konuda, puant talep ve elektrik tüketimi
neredeyse aynı seviyede büyümektedir, sırasıyla 2006 ve 2016 için %4.9 ve %4.7 ve 44.7MW ve
276TWh.
Ekonomik büyüme ve klima kullanımına bağlı olarak yıllar içerisinde zirve talep özellikleri de
değişiklik gösterdi. Aşağıdaki Şekil, anlık zirve talebinin bir yıl içerisinde nasıl farklılık gösterdiğini
ve 2000-2014 arasında büyüdüğünü göstermektedir. 2000 yılı itibariyle, ikili zirve oluşmaya
başladı. Son zamanlarda yaz zirvesi kış zirvesini aşmaya başladı.
Şekil 9: Aylık Puant Talep (MW).

Kaynak: TEiAŞ

Puant talep artan tüketim ile şekillenirken Türkiye’nin elektrik tüketimi aynı zamanda
keskinleşmektedir. 2013’ün başında Türkiye, dünyanın enerji tüketimi en çok artan ülkeleri
listesinde ikinci sıradaydı. TEİAŞ’ın arz-talep dengesine göre, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi,
Referans (Baz) Talep Serilerine göre, beş yıllık (2016-2020) talepteki ortalama artış oranı %4.6
olacaktır.
Şekil 10: TEİAŞ Arz Talep Dengesi 2016-2020.

TALEP (GWh)
KATI ÜRETİM REZERVİ (%)

2016

2017

2018

2019

2020

273,514

285,300

299,200

314,500

330,800

38,0

40,3

37,7

39,5

42,2

Kaynak: TEiAŞ

Şekil 3‘te sunulan verilere dayalı olarak; son 15 yıllık süreçte (1990-2016), Türkiye elektrik talebi
yılda %6,3'lük göz alıcı bir oranda büyüdü.
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Şekil 11: Türkiye Elektrik Tüketiminin Gelişimi(TWh)

Kaynak: TEİAŞ.

2000 ve 2015 arasında Türkiye GSMH'sinin %4,0'lık oranda büyüdüğünü ve elektrik talep artış
oranının da %4,9 (CAGR) olduğunu belirtmek önemlidir; bu durum, elektrik tüketiminin GSMH
büyümesinden daha fazla arttığını göstermektedir.
Bu projede ele alınan analizden yola çıkarak, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda GSMH büyümesinden
daha yüksek elektrik büyüme oranı yakalayacağı sonucuna varılabilir. Örneğin, 2000-2015
arasında Türkiye GSMH'sı %4 oranında büyürken elektrik tüketimi %4,9 oranında büyüdü. Bu
durumun bir sebebi, Türkiye’nin diğer gelişmiş ülkelere göre daha büyük bir enerji yoğunluğuna
sahip olmasıdır.

6.2. Birincil YEK Potansiyelleri
MED-EMID’e göre (Avro-Akdeniz Enerji Piyasası Entregrasyonu Projesi)14 Türkiye’nin güneş
enerjisindeki uzun vadeli potansiyeli sebebiyle, bu kapasite ülkedeki kurulu kapasitenin çok
büyük bir kısmı anlamına gelen 150 TWha’nın üstüne çıkabilir, ülkede yeni güneş temelli
kapasiteye kurulum sınırlaması konmayacaktır.
Üretim profilleri açısından bunlar, JRC’nin websitesinde bulunan veriden başlayan TERNA Plus
değerlendirmelerinin parçası olarak tedarik edilmiştir 15. JRC’nin websitesinde verilen, Ankara’yı

14

http://www.medemip.eu/ sitesinden alındığı gibi: The 'MEDRING Update Study Electricity Sector' projesinin en temel amacı, Akdeniz halkasını oluşturan 22 ülkedeki elektrik
sektörünün ilgili ve otantik performans verilerini edinmek, güncellemek ve analiz etmektir.
15

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm
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referans olarak alan ve gün ışığı saatleri ile tecrübemiz arasında dağıtılmış olan ortalama üretim
olarak kabul edilmiştir ve saatlik üretim profili aşağıdaki gibidir.

Şekil 12: Güneş Profili Eğrisi
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Kaynak: Kendi detaylandırmamız.

Rüzgar teknolojileriyle ilgili ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan şekillere
göre16, ülkedeki rüzgar kaynakları potansiyeli 48 GW rüzgar kaynaklarına (yüksek ve orta
verimlilik ile) karşılık gelmektedir.
Ülkenin tuttuğu jeotermal kaynaklar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na göre, jeotermal
kapasitenin 31,500MWt’sine (Termal MW) denk geliyor. Bu potansiyel, uygulanabilir projelerin
2,000 MW’lık (elektirik kapasitesi) bir şekle dönüştürülüyor, aynı kaynak tarafından.
Biyokütle kaynakları açısından, burada biyokütle ve biyogaz projeleri toplanmıştır, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı %60’ı ısınma amacıyla kullanılmak üzere 10.6MToe kombine potansiyel
tahmin etmektedir.
Son olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, ülkedeki hidro kaynakların 160 TWh’lik ekonomik
potansiyeli olduğunu, şimdiye kadar sadece yarısından azının gerçekleştirildiğini yayınlamıştır.
Hidro varlıkları proje temelli karakteristiklere sahip olduğu için, Tablo 2’de gösterilen kapasite
gelişim trendinin bu on yıl içinde üretilecek optimal projeleri göz önünde bulundurduğunu
varsayıyoruz.

16

http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2015/Bioenergy%20Statistics%20Presenta
tions/
Administrative%20and%20other%20data%20sources/Turkey_Energy%20Policy%20and%20Bio
mass%20Energy%20Potential.pdf
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7. Türkiye’nin Devlet Stratejisi
Ekonomik büyümesine ek olarak Türkiye, dünyadaki en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri
haline gelmiştir. Ekonomik yayılma, kişi başına gelir miktarı, olumlu demografik gelişmeler ve
yüksek şehirleşme hızı, enerji talebinin ana itici faktörleri olmuştur.
Son on yılda Türkiye hükümeti enerji idaresinde önemli değişiklikler getirmiş, böylece özel
kişiliklerin katılımını arttırıp daha rekabetçi bir enerji piyasası oluşturmuştur. Enerji üretim
varlıklarının özelleştirilmesi, daha özel yatırımların önünü açma stratejisiyle beraber, 2002'de
yüzde 32'den 2016’da yüzde 75'e varan, elektrik üretimdeki özel kişiliklerin payının artmasıyla
sonuçlanmıştır.
Büyük bir yerel piyasaya sahip olmanın yanı sıra Türkiye, pek çok enerji tüketicisinin ve
tedarikçisinin arasında stratejik bir konuma sahiptir ve dolayısıyla bölgesel bir enerji merkezi
işlevi görmektedir. Var olan ve planlanmış petrol/gaz boru hatları, Türkiye'nin kritik boğazları ve
ülkede bulunan vaatkar hidrokarbon rezervleri Türkiye'ye enerji fiyatları üzerinde artan bir
kaldıraç gücü vermekte ve geçit statüsünü güçlendirmektedir.
Enerji üretiminin yenilenebilir formlarına yönelik fırsatlar -hidro, rüzgar, güneş, jeotermal ve
diğerleri- Türkiye'de oldukça fazladır ve uygun sabit tarifelere omuz veren politikalarıyla teşvik
eden Hükümet tavrının, gelecek yıllarda ulusal şebekedeki payını arttırması beklenmektedir.
Türkiye Hükümeti, yenilenebilir kaynakların ülkenin toplam kurulu gücü içindeki payını 2023'te
%30 gibi dikkat çekici bir seviyeye arttırmayı bir önceliği haline getirdi; diğer yandan, hem
bireysel hem kurumsal seviyelerde, enerji tasarrufu adına prensipleri belirleyen kanunların
yürürlüğe girmesiyle ve enerji verimliliği yatırımlarına teşvik sağlayarak, enerji verimliliğini
gündemine aldı 17.
Yerel enerji üretiminin yetersizliğinden dolayı Türkiye'nin birincil hedefi, arz güvenliğini
güçlendirmek yönündedir. Türkiye enerji arz yolları ve kaynaklarını (nükleer enerji gibi)
çeşitlendirmek ve yenilenebilir enerjinin payını arttırmayı amaçlamaktadır.
Türkiye'nin büyüyen ekonomisi için uygun ve güvenilir enerji arzını verimli ve çevresel anlamda
sürdürülebilir şekilde güvenceye almak, oldukça zor bir sorudur. Enerji Bakanı yakın zamanda,
2023 itibariyle enerji talebinin karşılanması için yaklaşık 110 milyar Amerikan Doları'nın (son on
yılın toplam yatırım miktarının iki katından daha fazla) gerektiğini belirtmiştir 18.
Bu sebeple, kendi enerji güvenliği yolunda devletin esas kaygıları şunları hedeflemektedir:
1.
2.
3.
4.

enerji tedarik rotalarını ve kaynak ülkelerini çeşitlendirmek,
yenilenebilirin payını artırmak ve nükleeri enerji karışımının içine sokmak,
enerji verimliliğini artırmak için önemli adımlar atmak,
Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunmak.19

17

http://www.invest.gov.tr/en-US/sectors/Pages/Energy.aspx

18

A.g.e

19

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa
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Türkiye’nin enerji stratejileri altı farklı stratejide/planda taslaklaştırılmıştır:20:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ETKB 2015-2019 Stratejik Planı,
Elektrik Piyasası ve Tedarik Güvenliği Strateji Belgesi,
EE Stratejisi,
10. Ulusal Gelişim Planı 2014-2018,
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi 2010–2023, ve
Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı.

Etki halindeki esas ulusal politika belgesi olan 10. Gelişim Planı 2014-2018’in esas hedefi,
minimum masrafta bir serbest rekabet piyasası aracılığıyla sürekli, kaliteli ve sürdürülebilir bir
şekilde ekonomik ve sosyal gelişimin enerji ihtiyaçlarını karşılamak.
2009’da kabul edilen Elektrik Piyasası ve Tedarik Güvenliği Strateji Belgesi’ndeki esas hedef
toplam elektrik üretiminin %30’unu YE’den karşılamak olarak tanımlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak
için, 2023 için aşağıdaki hedefler stratejide kabul edilmiştir:
•
•
•
•
•

Teknik ve ekonomik olarak mümkün olan hidroelektrik potansiyeli sonuna kadar
kullanılacaktır;
Rüzgar enerjisinin kurulu kapasitesi 20,000 MW’ye ulaşacaktır;
3,000 MW’lik güneş enerjisi;
600 MW’lik jeotermal potansiyel kullanıma girecektir.
Yenilenebilirin payını artırmak, doğal gazın elektrik üretimindeki toplam payını %30’un
altına indirmek de hedeflenmektedir.

Bu strateji belgesi için yan belge, Vizyon 2023’tür. O belgenin içeriği bir sonraki bölümde
bildirilmiştir.
EE Strateji Belgesi sektör politikalarını, bu eylemleri icra etmekten sorumlu gerekli eylem ve
kurumları tanımlamayı hedeflemektedir.
2005’te geçen ve sonradan yenilenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amacı Üzerine Kanun, YE sektörü için yasal çerçeveyi tanıtmıştır. Elektrik piyasasında, YE
kaynakları temelli ve en fazla 1 MW kurulu güç kapasitesine sahip üretim tesisleri kuran gerçek
kişiler ve tüzel kurumlar lisans edinme ve şirket kurma sorumluluklarından muaftır. Ayrıca,
yenilenebilirlerden elektrik üretmek için yerelde üretilen ekipmanları kullanmak adına ayrı tarife
garantileri mevcuttur (bir sonraki bölüme bakınız).
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023 2023’te yenilenebilirden üretilen elektriğin payını
%30’a çıkartmayı hedeflemekle birlikte, referans senaryoya göre karbon emilimini %7’ye
düşürmeyi hedeflemektedir. Hedefler arasında, 2008 ve 2015 kıyaslandığı zaman enerji
yoğunluğunu %10 oranında düşürmek, ve 2015 itibariyle EE’nin kapasitesini geliştirmek vardır.
Enerji yoğunluğu ile ilgili ölçümler ışığında, endüstri ve yağ sektörlerine dahil kurum önceliklidir.
EE’nin termal enerji santrallerinde ve kamu binalarındaki kullanımının artması da bu stratejinin
önemli bileşenleri arasındadır. YE ve EE sektörlerinin finansal imkanlarını geliştirmek için yerel
ve IFIlerler koordinasyon belgede de tasavvur edilmiştir.

20

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/turkey/ipa/2015/ipa2015-038-405.7-energy.pdf
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Enerji ve Doğal Kaynaklar Stratejik Planı 2015-2019’da bakanlık Türk enerji sektörünün
önceliklerini 9 tema ve 16 hedef altında tanımlar. Bakanlık güçlü ve güvenilir enerji altapısı inşa
ederek, tedariklerin kaynaklarını çeşitlendirerek ve etkili talep yönetimi yapısı geliştirerek enerji
tedariki güvenliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. YE enerji karışımının önemli bir bileşeni olarak
kabul edilir ve YE’nin birincil enerji ve elektrik enerjisi içindeki payı artacak olarak tedarik edilir.
Bu konuda, YE kaynakları temelli kurulu enerji değerleri için planlanan hidrolik için 32,000 MW,
rüzgar için 10,000 MW, güneş için 3,000 MW ve jeotermal ve biyokütle için 700 MW’dir. EE’yi
güçlendirmek ve ulus çapındaki EE hedefine ulaşmak ve onu kurtarmak 2015-2019 stratejik
planında hedeflenmiştir.

7.1. YEK Gelecek Hedefleri
Her ne kadar Türk kurumları tarafından Türkiye’nin YEK potansiyeli ile ilgili çeşitli gösterici
hedefler zamanla ifade edilmiş olsa da, hiçbir gösterici hedef yasal olarak kanunda
sabitlenmemiştir.
Fakat, Türkiye’deki YEK gelişimi ve stratejisi için köşe taşı, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Aralık
2014’te onaylanan Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’dır
Enerji ve Kaynaklar Bakanlığının yönergelerine göre gelecek on sene içindeki enerji politikası ile
ilgili esas stratejik sorunlar şunlardır:
•

Diğer ülkelerden fosil yakıt kaynaklarının yüksek enerji bağımlılığıyla ilintili riski azaltmak
için enerji bağımlılığını ve fiyatların ani değişikliklerini ve ekonomik gelişim üzerindeki
etkilerini azaltmak.

•

125,000 MW’ye ulaşacak fazladan kapasite ve 2012 ve 2023 arasında %75,4’lük
ortalama talep büyümesi: Devlet stratejisi doğal gaz ve nükleer üretim kapasitesinde
artışı içerir, ve yenilenebilir enerjinin en azından toplamın %30’u olmasını için artış
sağlar. Fakat doğal gaz üretim karışımının en fazla %30’u olmalıdır (bu durum daha fazla
detay ile bir sonraki bölümde anlatılacaktır).

•

Farklı teknolojiler için hedefler, hidroenerji için 34,000 MW, rüzgar enerjisi için 20,000
MW, jeotermal enerji için 1,000 MW, güneş enerjisi için 5,000 MW (fotovoltaik ve
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi) ve biyokütle için 1,000 MW (biyokütle hedefi henüz
resmi belgelere eklenmemiştir).

•

İletim şebekesi altyapısının gelişimi hedeflenmektedir. 60,717 kilometrelik hat ve
158,460 MVA’lık enerji dağıtım ünitesi kapasitesi beklenmektedir.

•

İletim şebekelerindeki enerji verimliliğini artırma, elektrik kaybını/çalıntısını ortalama
%5’e düşürme ve akıllı şebekelerin kullanımını artırma hedeflenmektedir.

•

Biyoyakıt endüstrisini güçlendiren tarımsal sektörün tam faydalarını kabul etmek
(diyodizel ve biyoetanol).

Türkiye’nin UYEEP’sinin niyeti, 2023’te en azından genel enerji üretiminin %20’sini yenilenebilir
kaynaklardan almaktır. Beklenen toplam enerji tüketiminin 107Mtoe olduğunu düşününce, 21.7
Mtoe’lik enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından olacağı anlamına gelmektedir.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam brüt enerji tüketimindeki 2010 ve 2023’teki toplam
ulusal hedefi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Toplam YEK Ulusal Hedefleri
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A) Yenilenebilir kaynakların brüt toplam enerji tüketimde 2012’deki payı (S2012) (%)
B) Yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketiminin 2023’teki hedefi (S2023) (%)
C) 2023’teki toplam beklenen ayarlanmış enerji tüketimi (ktoe)
D) 2023 hedeflerine karşılık gelen yenilenebilir enerji kaynaklarından beklenen toplam
enerji miktarı (B x C olarak hesaplanmış) (ktoe)
Kaynak: Türkiye UYEEP, 2014.

13.5%
20.5%
107,000
21,905

Fakat bu proje için uygulanan diğer analizler gereğince, TEİAŞ’ın beklediği uzun dönemli kapasite
gelişimi de Türkiye’nin YEK hedeflerini ve gelecek gelişimini anlamak için göz önünde
bulundurulmalıdır.
Tablo 2: Kurulu Kapasite Gelişimi, MW olarak (2016 – 2030)
Kaynak

2016

2020

2023

2025

2030

Linyit ve Yerel Kömür

10,516

10,260

10,260

14,000

15,673

İthal Kömür

7,528

13,083

13,083

13,083

14,117

Doğal Gaz

26,381

30,807

30,807

27,842

29,415

Fuel Oil, Dizel ve Diğerleri

485

492

492

492

674

Nükleer

-

-

-

5,900

8,400

Toplam Termal

44,909

54,643

54,643

61,318

68,279

Jeotermal

849

1,221

1,250

1,250

1,250

Biyokütle

406

410

430

450

500

Rüzgar

5,312

9,128

12,000

13,000

20,168

Güneş

605

4,085

5,000

7,000

8,000

Hidro

26,994

32,365

34,000

36,000

38,035

Toplam YEK

34,167

47,208

52,680

57,700

67,953

TOPLAM

79,076

107,323

119,018

136,232

101,851
Kaynak: TEIAS

Özet olarak, Türkiye’nin geliştirmek istediği kilit YEK hedefleri şöyledir:
Tablo 3: 2023 için YEK kapasite hedefleri, MW olarak

21

Yenilenebilir kaynaklardan enerji payı olarak hedeflerin 2010 ve 2023’te enerjinin brüt
son tüketimidir.
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Kaynak

2023

Jeotermal

1,250

Kaynak: TEİAŞ

Ulusal Niyet Beyanı’ndan (INDC) ve yukarıda belirtilen
TEİAŞ’ın kurulu kapasite gelişiminden ayrı olarak, Türkiye’nin
Biyokütle
430
yenilenebilir enerji sektörü için 2023’ün ötesine giden uzun
Rüzgar
12,000
dönemli bir hedeflemesi yoktur. YEK hedefleri üzerine
Güneş
5,000
hükümet, Türkiye’nin 2023 yılı güneş ve jeotermal enerji
hedeflerine ulaşmak için doğru yolda ilerlediğini göz önünde
Hidro
34,000
tutmaktadır ve mevcut durumda, 2023 yılından sonraki
periyot için şu anda dahi iddialı hedefler düşünmektedir.
Bununla birlikte, herhangi bir resmi duyuru ya da kanun teklifi yapılmamıştır. Bu konuya dair
Türkiye’nin, hedefleri sahiplenmek için ayarlama, değerlendirme ve üstlenmede ve elektrik,
ısınma ve ulaşım için sektöre yönelik hedeflerin ülkedeki yenilenebilir enerji ekonomisindeki
büyümeyi teşvik edebilmesi için daha fazla tutarlılığa sahip olması gerekir. Bu bağlamda, daha
uzun dönemli hedefler politikaların devamlılığını sağlamaktadır ve istikrarlı yatırım ortamını
desteklemektedirler.22
Önemli miktardaki yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmaya başlamak temel stratejik
hedeftir. Türkiye’deki yenilenebilir enerji üretim teknolojilerindeki toplam kurulu kapasite 2000
(11,307MW) yılıyla Ekim 2016 (33,715MW) arasında %198 artarak neredeyse üçe katlanmıştır.
Hidro enerji bu miktarın büyük çoğunluğunu oluştursa da (yaklaşık %78), rüzgar enerjisi de bu
süreçte (2000-Ekim 2016) 19MW’tan 5.2GW’a çıkarak önemli bir artış göstermiştir. Güneş
enerjisi hala elektrik üretimi için çok nadir kullanılsa da güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma
uygulamaları fazlasıyla yaygındır. Türkiye jeotermal potansiyeli açısından dünyada en umut verici
ülkelerden bir tanesidir. Türkiye’nin kurulu jeotermal elektrik kapasitesi Ekim 2016’ya kadar 700
MW’ı aşmıştır. Bu kapasiteye yapılan eklemelerin çoğu son beş yılda kaydedilmiştir. Türkiye’yi
küresel jeotermal enerji projelerinde üçüncü en büyük ülke sayan ya da bu konuda geliştiğini
gören, planlama aşamasında ya da gelişmekte olan birçok proje vardır.

7.2. Enerji Sektöründeki Destek Mekanizmaları
Yukarıda öngörüldüğü gibi, stratejilerini kesin olarak belirlemek için Türk devleti 2009 senesinde
Elektrik Piyasası ve Tedarik Güvenliği Stratejisi’ni başlattı, ve 2023 vizyonunda, 2010’da basılan,
ülkenin linyit ve taş kömürü potansiyelini 2023’e kadar tam olarak kullanabilmek için hedefler
belirledi. Genel olarak, Vizyon yenilenebilir enerjinin elektrik karışımındaki payını %30’a ve
nükleer santrallerinkini %10’a artırmayı öngörmektedir, doğal gazın payını %30’a düşürmeyi
hedeflerken. Devlet neredeyse hedeflerini gerçekleştirmede başarılı oldu ve 2014’te %48 (veya
23.5 bcm) olan gaz payını 2015’te %37.5’e (16.52 bcm) ve 2016’da %32.2’ye (15 bcm) düşürdü
(aşağıdaki şekle bakın). Bu sektördeki gaz payının 2017’de daha fazla düşeceğine inanılmaktadır.
Şekil 13: Türkiye’deki Elektrik Üretimi için Birincil Enerji Kaynakları, 2014 – 2016.

22

Farklı zaman dilimlerinde basılan, Türkiye’nin YEK hedeflerini belirleyen resmi
belgelerde çelişkiler ve farklı hedefler mevcuttur. Her ne kadar hedefler farklı olsa da, genel niyet
benzerdir: YEK teknolojilerinin gelişimini artırmak.
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Kaynak: TEİAŞ’ın verisi üzerine kendi detaylandırmamız

Devletin 2023 itibariyle gazın elektrik üretimi sektöründeki payını %30’a düşürme ve yerelde
üretilen enerji kaynaklarının payını artırma politikası, devletin halihazırda uyguladığı ölçümler
sayesinde başarılı olmaya çok yakındır.
Yenilenebilirlerle olduğu gibi devletin, yerel kömür rezervlerinin gelişimini ve yerel ve endüstriyel
talepleri karşılayarak ekonomik gelişimi desteklemek için bu rezervlerin kullanımını desteklediği
bir destek şeması mevcuttur. Ek olarak, kömür üretimi ülkedeki bazı uzak ve az gelişmiş
bölgelerin gelişmesine ve binlerce iş imkanın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Kömür ateşli güç
için devletin tedarik ettiği temel teşvikler şunlardır:
A. Devlete ait ticari şirket olan TETAŞ tarafından garanti edilen tarife garantisi ve 2016
Ağustos itibariyle ödenebilir 10 senelik elektrik alımı;
B. KDV muafiyeti (İthal edilen kömür için gümrük vergisi muafiyeti Ağustos 2016’da ortadan
kaldırılmıştır);
C. İlk 8 sene için lisanstan muafiyet ve arsa kullanımı ve kirası için %85 indirim;
D. İlk on sene için ormansızlaştırma ve erozyon için kontrol ücreti feragati.
YEK ile ilgili Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, daha fazla yatırımı çekmek ve güneş ve rüzgar
enerjisinin elektrik üretimi enerji karışımındaki payını artırmak için devlet destek şemasının
şartlarını belirlemiştir. Bu yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kanununca desteklenen aşağıdaki
önemli teşvik ölçümlerini içermektedir:
•

Görevlendirmeden itibaren on sene için geçerli toptan piyasasında minimum satın alma
fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur (Tarife Garantisi):
Tablo 4: Toptan piyasasındaki, YEK satın alma ücretleri
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Temell, Üretim Tesisi Tipi

Uygulanabilir Ücretler (US
c$/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

7.3

b. Rüzgar enerjisi temelli üretim tesisi

7.3

c. Jeotermal enerji temelli üretim tesisi

10.5

d. Biyokütle temell, üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13.3

e. Güneş enerjisi temelli üretim tesisi

13.3
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Kaynak: kendi detaylandırmamız

•

•

Yerelde üretilen ve Aralık 2020 öncesinde görevlendirilen ekipmanlar için, yukarıdaki
garanti fiyatlara ek olarak fazladan ücretler. Bu fiyatlar üretim tesisinin
görevlendirilmesinden itibaren beş senelik bir dönem için geçerli olup her bir YE
teknolojisinin bileşenine göre değişmektedir. Örneğin, Türkiye’de üretilen bir fotovoltaik
(PV) panel kilowatt saat başına (kWh) minimum ücrete 0.8 Amerikan Doları senti
eklerken yerelde üretilen PV modülü ayrıca kWh başına 1.3 sent ekleyecektir. Bu
fazladan ücretler kWh başına minimum solar satın alma fiyatı üstüne 9.2 sente kadar
eklenebilirken, hidroenerji örneğinde olduğu gibi 2.3 sent de olabilir.
Arsayı kiralamak gibi durumlarda fazladan teşvikler, bazı servis ücretlerinden muaf olma
ve bazı YE kaynaklarını ısınma amaçlı kullanma.

Şirketlerin daha fazla yenilenebilir enerji kullanmadaki büyük yarışı EPDK’yı şirketler arasında
daha büyük rekabet yaratmak için kanunu gözden geçirmeye sevk etmiştir. Ekim 2016’da EPDK,
şirketler arasında yeni rekabetler oluşturacak şartları ve durumları tanıtan, Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarını Düzenleyemeye Dair Kanun No. 5346’ya bir ek yayınlamıştır. Bu ekin en önemli
parçası satın alma garantisinin sadece yerelde üretilen ürünleri ve teknolojileri kullanan
şirketlere vermesidir:
A. Bakanlığın teklifleri finansal teklif paketlerinde bulunacaktır. Tekliflere, bakanlık
tarafından belirlenen ve duyurulan elektrik ücretlerinde düşüş metoduyla (kWh başına
satın alma tavan fiyatı) erişilecek.
B. Kazanan şirket, EPDK tarafından belirlenen üst nokta eşiklerinin altında olan devlet
tarafından ödenecek en düşük garanti fiyatı sunacak. En düşük ve en son teklife ulaşıldığı
zaman yarış sona erer.
C. Elektrik enerjisi üretim tesisi için yerel fabrikalarda üretilen ürünleri kullanmak ve yerel
ürünlerin kullanımını on yıllık tedarik planında belirtmek zorunludur.
D. Yenilenebilir enerji üretimi için üretim lisanslarının süresi 30 sene olmakla birlikte, bu
dönemin sonunda, arsa kullanımının verildiği yetkili kurumun yönetmeliğine göre bir süreç
başlatılmaktadır.
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8. Gelecek Senaryoları Simülasyonları
Senaryo simülasyonunun amacı, farklı seviyelerdeki YEK politikalarının etkilerinin ekonomik
analizini geliştirmektir. Bir yandan, ekonomi açısından danışman, 2016-2030 arasındaki
beklenen toplam sistem masraflarını YEK desteği olarak ve olmadan kıyaslayarak bu etkiyi
bütünsel bir seviyede analiz etmiş, böylelikle bir fayda maliyet analizi elde etmiştir. Diğer
yandan, muhtemel kazananları ve kaybedenleri ve gelecekteki, YEK’çi olmayan yatırımcılar
için belirli riskleri belirlemek adına danışman, her bir paydaş özelinde, teknoloji temelli
tanımlanmış, etki analizini detaydan özete geçirmiştir. Ayrıca analiz doğrudan ekonomik
etkilerle sınırlı değildir, yeterlilik ve güvenlik kısıtlamaları, CO2 emisyonu ve sevkiyattaki YEK
payının nüfuzu gibi daha az somut fakat gerekli metrikleri de ölçmektedir.
Uygulanan metodolojik yaklaşım, uzun vadeli -15 yıllık kapsam- en düşük maliyeti planlayan
ve kısa vadeli -saatlik- detaylı sevkiyat simülasyonlarıyla tümlenmiş iki katlı bir metoda
sahiptir. Her iki model de sistem operatörlerinin gerçek hayatta karşılaştığı güvenlik
sorunlarına ve ekonomik sevkiyata (uzun vadeli simülasyon örneğinde kapasite gelişimi)
optimal çözümleri bulmak için gelişmiş matematiksel teknikleri kullanan optimizasyon takımı
olan EDM optimizasyon paketinin bir parçasıdır.
İş için önerilen metot aşağıdaki basamakları kapsamaktadır:
•

Veri toplama: bu veri sadece mevcut fizikseli kapsamaz, öncül genişleme, tedarik planları
ile birlikte bölgedeki ve Türkiye’deki kurumsal bilgileri de kapsar. 23.

•

Gelecek senaryosu oluşturma: toplanan verilerden, devlet politikası ve mevcut
kaynaklar temelli, her birinde üç tane simülasyon örneği olan üç farklı senaryo
oluşturduk (dokuz simülasyon durumu24).

•

Optimal genişleme planlaması: bu aşamada, EDM modeli kullanılır.
Bu seçimdeki girdi verileri, her bir senaryoyu tanımlayan değişkenler, birincil plandaki
aday santrallerin seti, ve en erken ve en geç karar tarihi gibi yatırım kısıtlamaları,
yenilenebilir nüfuz hedefleri, makro-ekonomik değişkenler ve diğer verilerdir. Her bir
veri girdiği aşağıdaki alt bölümde detaylı olarak tanımlanmıştır.

Çıktı, optimal sistem gelişimi ile birlikte sevkiyat, maliyet ve emisyon açısından beklenen
sistem performansıdır.
Aşağıdaki liste simülasyonların sonuçlarını özetlemekte ve elde edilmiş en uygun sonuçları
çizmektedir.

8.1. Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (EDKB)
EDKP’nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:
•
•

Stratejik planlama.
Politika oluşturma.

23

TEİAŞ ve EDKB çalışanlarına, veri toplama sürecindeki desteklerinden dolayı
minnettarız.
24

Senaryoların detaylı tanımlamaları bu rapora ek olarak konulmuştur.
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•
•
•
•
•
•

Yıllık bütçe oluşturma ve devlet şirketlerinin ve bakanlık kontrolündeki diğer kurumların
masraf harcamalarının takibi.
En temel enerji, standart kodları, kanunları hazırlama.
Çevresel, iklimsel ve enerji yatırım meseleleriyle başa çıkmak,
Enerji ve ilgili konularda teklif edilen kanunlarla alakalı görüşleri hazırlamak ve meclis
üzerinden takip etmek,
İlgili veya bağlı Enerji SOElerinin işlemlerini denetlemek,
Dağıtım şirketlerini izlemek ve denetlemek.

Bakanlıkta beş tane temel Genel Müdürlük vardır:
•
•
•
•
•

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM).
Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü

Doğrudan Bakanlığa bağlı kurumlar:
Bu kurumlar, Banaklığın temel işleri yapılsın diye kanun tarafından oluşturulmuştur. Bakanlığın
bu kurumlar üzerinde kontrol ve denetim yetkisi vardır.
•
•

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK).

İlgili Kuruluşlar:
İlgili kuruluşlar, kanun veya durum tarafından kurulan kamu iktisadi şirketlerdir. Bakanlığın bu
kurumlar üzerinde kontrol ve denetim yetkisi vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ),
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ),
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK),

İlişkili Kuruluşlar:
İlişkili kuruluşlar, kanunla kurulan bağımsız kurumlardır. Bakanlığın bu birimler üzerinde kontrol
yetkisi yoktur.
•
•

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN),

8.2. Uzun Vadeli Simülasyon Sonuçları
Kurulu kapasite.
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Bütün simülasyonlarda, daha fazla termal kapasite karışıma eklenmediği için, sistem
yenilenebilir nüfuz hedeflerine direnebiliyor. Bazı büyük termal projelerin gecikmesini
planlayıcı bakış açısından incelemek, bu durum üretim fazlasının bir göstergesi olabileceği
için, akıllı bir hamle olur.
Sermaye masraflarının etkisi.
Düşük indirim oranı bütün teknolojiler için düşük seviyelendirilmiş maliyet anlamına geliyor,
fakat yenilenebilir gibi sermaye olarak yoğun teknolojileri daha çok etkiliyor. Düşük indirim
oranı senaryoları halihazırda kararlaştırılmış santrallerin üstüne, risk altındaki yatırımcılar için
ilginç tercihler olduklarını göstererek daha fazla yenilenebilir eklemektedir.
AB hedefleri senaryosu, sitemin AB’nin yeşil çerçevesini karşılamak için içine girmesi gereken
değişim çeşitleriyle ilgili bir fikir vermektedir. Bu hedefler, mevcut ve planlanmış varlıklara
hidro üretimi eklenmezse, çok zor görünüyor.
Aşağıdaki tablo her bir senaryonun sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 5: Senaryo Başına Kurulu Kapasite Kıyası.
Fazladan Kapasite (MW)

Kurulu Kapasite (MW)
YEK
Toplam
Termal

Senaryo

Termal

YEK

Toplam

BaU-Ana Hat

68,280

67,953

136,233

-

15,415

15,415

BaU-YEK Yok

68,280

52,538

120,818

-

-

-

BaU- AB Hedefleri

68,280

89,950

158,230

-

37,413

37,413

Düşük İndirim Oranı -B Ana
Hat

68,280

68,703

136,983

-

15,165

15,165

Düşük İndirim Oranı - YEK Yok

68,280

53,538

121,818

-

-

-

Düşük İndirim Oranı – AB
Hedefleri

68,280

93,769

158,230

-

40,232

40,232

CO2 Maliyetleri- Ana Hat

68,280

67,953

136,983

-

15,415

15,415

CO2 Maliyetleri- YEK Yok

68,280

52,538

120,818

-

-

-

CO2 Maliyetleri -AB Hedefleri

68,280

93,628

161,908

-

41,090

41,090

Enerji Sevkiyatı ve Kesinti: Enerji sevkiyatı terimlerinde, sonuçlar genelde kurulu kapasite
karışımındaki bulguları tekrar etmektedir, sistem güvenli ve uygun bir şekilde, yenilenebilirin
yerinde bir payını sevkiyatta tutabilir. AB hedeflerinin hassasiyetlerinde, uzun vadeli büyük
miktardaki YEK nüfuzunun ve nükleer ünitelerin konuya dahil olmasının termal kapasiteyi
sevkiyatın dışına ittiğini belirtmek gerekir. CO2 maliyet senaryoları dengeli sonuçlar fakat
sevkiyatta teknolojik bir değişim göstermektedir. (Linyit yerine CCGTler).
Bütün senaryolar altında, düşük talebin olduğu sezonlarda büyük oranlı kaynakların
olmasından kaynaklanan bazı seviyede RES kesintilerinin olduğunu belirtmek önemlidir.
Aşağıdaki tablo bu etkiyi özetlemektedir.
Tablo 6: Her Senaryo için Kesinti
Senaryo

BaU-Ana Hat

2016

2023

2030

Kesinti. wrt
Yükü (%)

Kesinti. wrt
Yükü (%)

Kesinti. wrt
Yükü (%)

Kesinti. wrt
Yükü (%)

Kesinti. wrt
Yükü (%)

Kesinti. wrt
Yükü (%)

0.09%

0.24%

0.63%

1.50%

0.83%

1.89%
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BaU-YEK Yok

0.09%

0.24%

0.47%

1.34%

0.35%

1.26%

BaU- AB Hedefleri

0.09%

0.24%

0.63%

1.50%

1.68%

3.01%

0.09%

0.24%

0.63%

1.50%

0.83%

1.85%

0.09%

0.24%

0.51%

1.32%

0.43%

1.21%

0.09%

0.24%

0.63%

1.50%

1.90%

3.41%

0.09%

0.24%

0.63%

1.50%

0.83%

1.89%

0.09%

0.24%

0.51%

1.34%

0.43%

1.26%

0.09%

0.24%

0.63%

1.66%

1.91%

3.81%

Düşük İndirim Oranı -B
Ana Hat
Düşük İndirim Oranı YEK Yok
Düşük İndirim Oranı –
AB Hedefleri
CO2 Maliyetleri- Ana
Hat
CO2 Maliyetleri- YEK
Yok
CO2 Maliyetleri -AB
Hedefleri

Birçok senaryoda kesintiler görmezden gelinebilirken, AB hedefleri senaryosunda kesintiye
uğramış miktar fark edilebilir hale geliyor. Diğer senaryolara göre kesintiye uğrayan YEK
mevcut olan YEK’in iki katı iken, toplam yük ile kıyaslandığında, ulaşılabilir YEK miktarı oldukça
büyük olduğundan, sayılar beş kata çıkıyor. Bu miktarlardaki kesinti piller gibi yeni
teknolojilere yatırımı tetikleyebilir, tepki mekanizması talep edebilir veya komşu ülkelerin
Türkiye’den çok ucuz fiyata enerji satın almalarını tetikleyebilir.
Bu şekillerle bile, pompa depolama ünitelerinin aday yatırımları model tarafından
seçilmemişti. Bu durum, bu kesintilerle ilişkilendirilen fiyat dalgalanmasının (piyasada
ücretlerin sıfır olduğu anlar) yatırımı mantığa bürümek için yeterli değildir. Yeterli kapasite
rezervi ulaşılabilir olunca yüksek fiyat uç noktaları beklenmediği için bu etkiye eklenen önemli
bir miktarda gevşek kapasite vardır.
Politika masrafları, ekonomik ve tarife garantisi analizi: Simülasyonlar kullanıcılara her bir
politika kararı için saf ekonomik masrafları karşılaştırma ile sunar, bunlar bu noktadan sonra
verilecektir.
Şekil 14: Senaryo Başına Sistem Masraflarının Net Şimdiki Değeri (2017-2030)

Tablo 7: Senaryo Başına Toplam Sistem Masrafları (2017-2030)
Senaryo

Toplam Sistem
Masrafları
(Milyar. USD)

Fark (Milyar
USD)
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BaU-Ana Hat

$170.02

$4.84

BaU-YEK Yok

$165.18

-

BaU- AB Hedefleri

$171.37

$6.18

Düşük İndirim Oranı -B Ana Hat

$185.63

$3.81

Düşük İndirim Oranı - YEK Yok

$181.82

-

Düşük İndirim Oranı – AB
Hedefleri

$186.86

$5.04

CO2 Maliyetleri- Ana Hat

$179.95

$4.10

CO2 Maliyetleri- YEK Yok

$175.85

-

CO2 Maliyetleri -AB Hedefleri

$180.66

$4.81

Eğer, ekonomik masraflardan ziyade, tarife garantisinde, beklenen masrafları kullanan
yenilenebilirin etkisine önem verirsek, sonuçlar devlet tarafından oluşturulan sübvansiyon
şemaları üzerine farklı bir etki gösterecektir.
Tablo 8: Senaryo Başına Toplam Tarife Garantisi Masrafları (2017-2030)
Toplam Tarife
Garantisi
Masrafları
(Milyar USD)

Fark (Milyar
USD)

BaU-Ana Hat

$13.64

$4.13

BaU-YEK Yok

$9.51

-

Senaryo

BaU- AB Hedefleri

$14.97

$5.46

Düşük İndirim Oranı -B Ana Hat

$13.98

$3.66

Düşük İndirim Oranı - YEK Yok

$10.32

-

Düşük İndirim Oranı – AB Hedefleri

$15.05

$4.73

CO2 Maliyetleri- Ana Hat

$13.64

$4.13

CO2 Maliyetleri- YEK Yok

$9.51

-

CO2 Maliyetleri -AB Hedefleri

$15.05

$5.54

Tarife garantisi analizi aşağıdaki varsayımlar üzerinden yapılmıştır25:
Sadece yeni tarife garantileri (2017 itibariyle işletime başlayan YEK üretimi) göz önünde
bulundurulmuştur. Devam eden destek mekanizmaları, bütün senaryolar için batık maliyet
olarak kabul edilebilir.
Bir önceki analiz yerel üretim için fazladan geliri olmayan destek mekanizması üzerine
temellendirilmiştir. Aşağıdaki Tablo 9 BaU senaryosu için ortaya çıkan şekilleri ve her sene
için yerel desteğin farklı seviyelerdeki etkisini gösterir. Görüleceği gibi, sonradan gelenin
etkisi, temel destekle karşılaştırıldığında çok alakalıdır.
Hidro varlıklar için, yeni üretim tesislerinin çıktılarının %20’si tarife desteğine tabidir, geri
kalan tesisler bu açıdan konvansiyonel üretim olarak kabul görmektedir.

25

Yönetmeliğe göre Tarife Garantisi mekanizmasının 10 sene süreceği ve uzatılmayacağı
varsayılmaktadır.
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Tablo 9: BaU Senaryo için tarife garantisi masrafları örneği
Temel
Tarife
Garantisi

%10

%25

%50

%75

%100

2017

501

501

502

503

504

506

2018

798

798

799

801

804

807

2019

1,110

1,111

1,112

1,114

1,118

1,123

2020

1,560

1,561

1,563

1,566

1,572

1,579

2021

2,103

2,104

2,106

2,111

2,118

2,128

2022

2,614

2,615

2,618

2,623

2,630

2,640

2023

2,904

2,905

2,907

2,912

2,919

2,929

2024

3,225

3,226

3,228

3,233

3,241

3,251

2025

3,556

3,557

3,560

3,564

3,571

3,580

2026

3,872

3,873

3,875

3,879

3,885

3,893

2027

4,241

4,242

4,244

4,248

4,254

4,262

2028

4,109

4,110

4,112

4,116

4,122

4,131

2029

4,181

4,182

4,184

4,189

4,195

4,204

2030

4,238

4,239

4,241

4,246

4,253

4,262

NPV (2017-2030)

13,637

13,641

13,652

13,674

13,706

13,749

Yıl

Yerel Üretim için Fazladan Destek

Sonuç olarak, MWh başına sıralanmış sonuçların ağırlığını göstermek için sonuçları, ortalama
masraf ücretleriyle sunuyoruz. Tablo, elektrik üretimin enerji ünitesi başına toplam sistem
masraflarını ve her bir senaryo için fazladan yenilenebilir üretimin artan maliyetlerini gösterir.
Tablo 10: Senaryo Başına Ortalama Sistem Masrafları
Ortalama Sistem
Masrafları
(USD/MWh)

Fazladan
Kapasite (%)

Fazladan
Masraf (%)

Fazladan Masraf
YEK MWh başına
(USD/MWh)

BaU-Ana Hat

$80.00

%12.8

%2.9

$70.46

BaU-YEK Yok

$77.72

-

-

-

BaU- AB Hedefleri

$80.63

%31.0

%3.7

$56.68

$62.65

%12.4

%2.1

$36.23

$61.36

-

-

-

$63.06

%29.9

%2.8

$29.73

CO2 Maliyetleri- Ana Hat

$84.67

%13.4

%2.3

$59.81

CO2 Maliyetleri- YEK Yok

$82.74

-

-

-

CO2 Maliyetleri -AB
Hedefleri

$77.66

%34.0

%2.7

$15.21

Senaryo

Düşük İndirim Oranı -B Ana
Hat
Düşük İndirim Oranı - YEK
Yok
Düşük İndirim Oranı – AB
Hedefleri

CO2 emisyonu ve hafifletme masrafları: YEK politikaları önemli bir miktarda YEK üretimi
hedefini yakalamakla birlikte uzun vadede ilgili payın artmasını ve korunmasını
hedeflemektedir. Fakat simülasyonlar bu durumun, elektrik talebinin çok büyük bir kısmının
hala “kahverengi” teknolojilerden karşılandığı ülkede CO2 emisyonunu azaltmak için yeterli
olmadığını gösterir.
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Şekil 15: Senaryo başına CO2 emisyonu

AB hedeflerinin hassasiyetleri ve CO2 masraf senaryoları, emisyonun daha fazla düşürülmesi
isteniyorsa, ilgili politika değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Aşağıdaki tablo, hafifletme masrafları olarak da bilinen emisyonu azaltmak için eşdeğer
masrafları göstermektedir.
Tablo 11: Senaryo başına tenzilat masrafları
Senaryo

Toplam
Masraflar
(Milyar
USD)

Emisyon
(Milyon
USD)

Tenzilat
Masrafları
(USD/Ton)

BaU-Ana Hat

$170.02

862.56

$171.46

BaU-YEK Yok

$165.18

890.76

-

BaU- AB Hedefleri

$171.37

840.58

$123.23

Düşük İndirim Oranı -B Ana Hat

$185.63

1,218.87

$84.23

Düşük İndirim Oranı - YEK Yok

$181.82

1,264.11

-

Düşük İndirim Oranı – AB
Hedefleri

$186.86

1,180.65

$60.33

CO2 Maliyetleri- Ana Hat

$179.95

753.80

$120.00

CO2 Maliyetleri- YEK Yok

$175.85

788.00

-

CO2 Maliyetleri -AB Hedefleri

$180.66

734.36

$89.67

Sistem yeterliliği ve güvenliği: Bu araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, Türkiye
sistemlerinin, en azından kısa-orta vadeli plan uygulamasına göre, planlanan seviyedeki YEK’i
entegre etmede güvenli ve yeterli (planlanan termal yatırımlar gerçekleştiği sürece)
olmasından kaynaklanmaktadır.
Genellikle var olan ve planlı hidro varlıkların büyük bir pay kaplamasıyla ilintili olarak hiçbir
senaryo, kapasite azlığı ve rezerv azlığı ile alakalı güvenlik etkisini göstermiyor. Sadece
2026’dan sonra, doruk kapasitenin uygun yeterlilik seviyelerini koruması gerekecekmiş gibi
gözüküyor. Şebekenin bu konuda sınırlayıcı olmadığını onaylamak adına bu sonuçların bir
şebeke çalışmasında test edilmesi tavsiye edilir.
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Karlılık ve piyasa sinyalleri: YEK politikalarının uygulanmasıyla ilgili uluslararası en büyük
kaygılardan birisi diğer piyasa aktörleri tarafından ortaya çıkartılan etkidir, bu teknolojiler
tarafından sıfır sevkiyat masrafının sunulmasının piyasa fiyatları üzerine etkisi vardır.
Aşağıdaki tablo, Türkiye piyasasında analiz edilen her bir senaryo için beklenen kısa vadeli
marjinal fiyatları göstermektedir.

Şekil 16: Senaryo başına SRMC

Sonuçlar, her bir hassasiyet için aynı trendi göstermektedir, baz fiyatlar simülasyon
döneminde sabit durur, YEK olmayan senaryo doruğa ulaşan desteği kullanmak adına,
dönemin sonunda artış gösterir, ve AB hedefleri senaryosu SRMC sinyallerini önemli ölçüde
azaltır.
CO2 masraf senaryosu 2020 senesinde diğer senaryolara göre daha yüksek bir fiyat sinyali
gösterir, CO2 değişken masraflarının etkisini üretim ünitelerinin değişken fiyat yapılarında
temsil eder.

8.3. Kısa Vadeli Simülasyon Sonuçları
Bitirmek adına, aşağıdaki sayfa 2016, 2023 ve 2030 yılları için uygulanan kısa vadeli
simülasyonun anlık durum görüntüsünü sunmaktadır. Şekiller, bahsedilen yıllar için aynı
günleri göstermektedir ve 2030 için kalan termal yük ve termal artış oranı için üç günlük bir
detaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Aşağıdaki Şekil 17’den çeşitli ilginç sonuçlar türetilebilir:
•

Beklenen yenilenebilir nüfuzu senaryosuyla, düşük kalan talebin26 olduğu zamanlarda,
termal teknolojilerinin sevkiyatı tehlikelidir. Simülasyon CCGTlerin payının sevkiyatta ne
kadar az ve ikincil rezervlerin provizyonlarının sınırlı olduğunu ve farklı kömür-esaslı
teknolojilerin sevkiyatının yenilenebilir ve nükleerin girmesiyle birlikte nasıl düştüğünü
gösterir.

26

Toplam talepten yenilenebilir üretimi ve kullanılması gereken termal üretimi çıkartarak
artık talebi bulacağız.
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•

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

•

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

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

Yeterli miktarda sıklık kapsaması ve restorasyon rezervleri hat üstünde olduğu için ve ek
olarak, herhangi bir rahatsızlık durumunda yeteri kadar yer değiştirecek rezerv hazır
tutulduğu için, bu şartlar altında Türkiye sistemi güvenlidir.

•

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

BaU ana hat senaryosu irdelendiğinde, hassaslık analizine odaklanacağız, Şekil 18 and Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata., BaU ana hat hassasiyeti için 2030 senesi için kısa
dönemli kesinti sonuçlarını göstermektedir, AB hedefleri hassasiyeti, düşük indirim oranı ana hat
hassasiyeti ve CO2 emisyonu ana hat hassasiyeti. Yorumlar şekillerden sonraki sayfada
mevcuttur.
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Şekil 17: 2016 için (Sol üst), 2023 için (Sağ Üst), 2030 için (Sol Alt) saatlik sevkiyat ve 2030 (Sağ alt) için denge detayı

44

Şekil 18: 2030 için saatlik sevkiyat; BaU yüksek YEK (Sağ üst), Düşük İndirim oranı ana hattı (Sol alt) ve CO2 masrafı ana hattı (Sağ alt)
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Şekil 19: 2030 için denge detayı; BaU ana hattı (Sol üst), BaU yüksek YEK (Sağ üst), Düşük İndirim oranı ana hattı (Sol alt) ve CO2 masrafı ana hattı (Sağ alt)
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Son iki set şekil farklı senaryolardaki aynı gün ve haftayı göstermektedir, bu veriler ışığında aşağıdaki
sonuçlar çizilebilir:
•

Yüksek YEK senaryosu açıkça en zorlayıcı olandır ve bu tarz bir çalışma27 için, aynı zamanda birçok
teknik ve ekonomik zorluklar ortaya çıktığı için, en ilginç sonuçları üretmektedir. Aşağıdaki
maddeler okuyucuya bu zorlukların tanımlamalarını, bu zorluklar üzerindeki simülasyon
varsayımlarının etkisini ve çözülmesi gereken teknik ve düzenleyici kaygıların neler olduğunu
gösterecektir28:
§

Zorluk 1: Esneklik

§

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

§

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

§

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

§

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

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

•

Sebep ne olursa olsun artırmanın hızlı tepki teknolojileri tarafından
gerçekleştirilmesi gerekirse, büyük kömür/nükleer ünitelerinin sevkiyat
seviyeleri daha da fazla azalacaktır. Bu sadece teknik implikasyonlar
doğurmakla kalmaz -uzun soluklu çevrim dışı periyotlar açısındanNükleer ünitelerin en azından, uygun olduğu sürece sevkiyatlarını garanti
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Avrupa sistemindeki benzer bir çalışma için “%60 YEK, EDF R&D ile Avrupa Elektrik Sisteminin
Ekonomik ve Teknik Analizi, Haziran 2015”e başvurun.
28

Bir sonraki bölüm tekrar bu konuya dönerek bu kaygılarla nasıl uğraşılacağına dair tavsiyeler
sunacaktır.
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eden katı PPA kuralları altında görevlendirildiği için sözleşmesel sonuçlar
da doğurur.
o

o

Zorluk 2: Ekonomik Sürdürülebilirlik
§

Termal üretim parkının büyük bir kısmı için üretim ve fazladan yük yok. Kaygı:
Karlılıklarına dair kaygı

§

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

Zorluk 3: Sistem Güvenliği
§

o

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

Zorluk 4: Yenilenebilir Enerji Kesintileri:
§

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

•

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

•

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

•

Son olarak, güvenlik terimleriyle en zorlayıcı sonuç 3 durum için de geçerli olan termal artış
ünitelerinin akşamüstü ve sabahları güneş takvimlerinde karşılaşmasıdır. Bu durum 5 GW/saat’e
yakın şekillere ulaşır, arz ve talebi dengelemek için (yüksek YEK senaryosu için yukarıda zorluk 1’de
açıklandığı gibi) hali hazırda bağlanmış ve fazladan kapasiteye sahip (artan yük rampaları
durumunda) gerekli miktarda termal üniteleri gerekli hale getirir.
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9. Türkiye’nin Elektrik İletim Sistemi
Türkiye iletim ağı, temelde iki gerilim düzeyinden (380kV, 154kV) oluşmaktadır. 66 kV enderdir ve
yükseltilme sürecindedir. Dahası, iki ara-bağlantı hattı Hopa_Batum (Gürcistan) 220kV gerilim düzeyinde
enerjiyle yüklenir ve Hopa'da 220/154kV bağlantı transformatörleri bulunmaktadır. TEİAŞ, Türkiye'nin
devlete ait iletim operatörüdür ve elektrik şebekesindeki 36 kV üzerinde ilgili tüm varlıkların sahibidir.
Elektrik iletim sistemi, Türkiye'nin güç piyasasında yaşamsal bir rol oynar. Türkiye iletim sistemi geniş bi
alanı kapsar ve Avrupa'nın en büyüklerinden biridir. İletim ağının gelecekte daha da büyümesi
beklenmektedir ve bu durum azımsanmayacak yatırımları gerektirecektir.
Yine de bugün Türkiye elektrik sistemi, gelecekte Avrupa'yla sınır ötesi kapasiteyi arttırmak adına
geliştirilecek olan, Avrupa İSOAA-E platformuyla senkronize ara bağlantılardan faydalanmaktadır ve
böylece ticari fırsatlarını geliştirmektedir.
Türkiye'de iletim sistemi tasarım özellikleri ve çalışma prensipleri, İletim Sistemi Şebeke Yönetmeliği ve
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirlik ve Kalite Yönetmeliği'yle uyumludur. Hem yönetmelikler hem de
sistem çalışma prensipleri İSOAA-E (Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı) ile uyumlu, en iyi
örneklerdendir.
Türkiye’nin güç sistemi, Batı Avrupa standartlarına uyumlu, iyi servis kalitesi ve güvenilirliğine sahiptir.
2009-2016 döneminde kurulu üretim kapasitesinde görülen %75’lik artış nedeniyle bölgesel tıkanıklık
sorunları bulunmaktadır. Bu dönemdeki kurulu kapasite 44.8 GW’dan 78.5 GW seviyesine çıkmıştır.
Durumun geçici olmasının yanı sıra yakın gelecekte tamamen çözülmesi beklenmektedir.
Türkiye'de birincil enerji kaynaklarının coğrafi varlığı, önemli sayıda Hidrolik Enerji Santrali (HES) ve ülkenin
doğusunda üç önemli linyit yakıtlı TES (Termik Enerji Santrali) ile sonuçlanmıştır. Dahası, linyit yakıtlı çokça
TES ve karma döngü gaz türbinli doğalgaz santrallerinin çoğu ülkenin batısındadır. Üretim birimlerinin
konumu ve uzun mesafeler, çalışma sırasında iletim şebekesinin zorlanmasına neden olabilir. HES'ler
tarafından üretilen gücün çoğu Doğu'dadır ve enerji tüketiminin daha yüksek olduğu Kuzeybatı (İstanbul)
ve kısmen de Güney'e aktarılmalıdır.
Zirve yükleme genellikle yaz döneminde öğlen vaktinde ve kış döneminde akşam vaktinde gerçekleşmekte
ve en düşük yük durumu, dini bayramlarla beraber, bahar dönemi gece saatlerinde yaşanmaktadır.
İletim şebekesindeki en önemli tıkanıklar şu sebeplerle ilintilidir:
•

•
•

Yüksek miktarda hidro elektrik üretiminin bu bölgede bağlanıyor olmasıyla ilintili olarak Doğu
Anadolu’dan Doğu Kara Deniz bölgesine uzanan hatların iletim kapasiteleri. Tıkanıklık en temelde,
yüksek elektrik üretimi sebebiyle, bahar sezonunda gerçekleşir.
Marmara ve Ege bölgesindeki YEK üretimi iletim sistemini ağır şekilde doldurmaktadır, özellikle
Marmara’yı kesen kablolarda. N-1 kriteri bazı zamanlarda çiğnenebilir.
Türkiye’nin Kuzey Batısı (İstanbul civarı), bu bölgeye ulaştırılması gereken yüksek miktardaki enerji
sebebiyle tıkanıklığa maruz kalabilir.
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Aşağıdaki tablo belirli zamanlarda tıkanıklığa maruz kalabilecek bölgeleri göstermektedir.
Şekil 20: Tıkanıklığa maruz kalabilecek bölgeler.

Kaynak: TEIAŞ

Şebeke planlama etkinliği TEİAŞ’ın sorumluluğu altındadır ve yenilenebilir enerjilerin hızlı yayılımını kesen
önemli engelleri oluşturan bazı önemli çekinceler üzerinden tanımlanmaktadır. Bu engeller, en temelde,
şunlarla ilintilidir:
•

ETKB ve EPDK tarafından onaylanan, iletim sistem gelişimi tarafından gerçekleştirilmesi gereken
hedefler ile ilgili net direktiflerin olmaması ve,

•

Bahsedilen hedeflerle doğrudan ilgili olan, planlanan tatbikatları üretmek için kullanılan altı çizili
hipotez.

Yukarıda bahsedilen durum iletim sisteminde çeşitli sorunlar yaratmaktadır, şu anda YEK gelişimine
engeller üretmektedir.
Dahası, değişken YE üretimi kesikli olduğu için ve sevkiyat önceliği olduğu için, birincil kaynakların bol
olduğu bölgelerde birden fazla büyük değişken YE santralleri kurmak bütün sistem operatörlerini,
güvenilirliği, güç kalitesini ve yan hizmetler gerekliliklerini önemli şekilde etkilemektedir. Sonuç olarak,
rüzgar ve güneş FV enerji tahmini elektrik enerji sistemlerinin günlük işletimlerini planlamada temel
fonksiyonlardan biri olmuştur.
Türkiye’deki gelişen YEK’te iletim sisteminin önemi, diğer ülkelerdeki tecrübelere göre, gelişim sisteminin
yetersiz olması durumunun YEK gelişimi için bir sorun teşkil edeceğine dair bir engel teşkil edebileceği
anlamına gelebilir.
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Örneğin, Türkiye'de YEK gelişiminin önündeki temel engellerden biri, mevcut YEK iletim kapasitesinin
bulunmayışıdır; özellikle de rüzgar ve güneş söz konusu olduğunda. Bu engeli ifade etmek için, başvuru
kapasitesi ve mevcut kapasite kıyaslanmalıdır. Örneğin,
•

İlk rüzgar güç lisansı, EPDK tarafından 1 Kasım 2007'de alınmıştır. O zamanda, mevcut 8.488 MW
kapasite için 78.000MW'lik başvuru yapılmıştı.
Projeler arasında önemli miktarda çakışma olması ve sunulan bazı projelerin tamamen güvenilir
kabul edilmemesi sebebiyle 78.000 MW’lik şekle dikkatle yaklaşmak gerekse de başvurular ve
uygun kapasite arasındaki fark eldeki imkanlardan daha fazla istek olduğunun kanıtıdır.

•

Nisan 2015’te, rüzgar projeleri için bağlantı kapasitesi 3.000MW iken başvuru kapasitesi
42.274MW idi. EPDK’nin önemli ilgili düzenlemeleri geliştirmesi ve onaylaması gerektiği için
gerçek açık artırma henüz gerçekleştirilmedi.

•

Nisan 2015’te rüzgar projeleri için bağlantı kapasitesi 600MW iken başvuru kapasitesi 7,902 MW
idi.

•

Lisanssız YEK santralleri için kapasite kısa sürede doldu. Bağlantı hakkını elde eden ve TEDAŞ'a
proje onayı için başvuran toplam lisanssız güneş projeleri 4.347 MW'dir.

•

TEİAŞ 2020’ye kadar fazladan rüzgar kapasitesini ve EPDK tarafından 2017’de kabul edilecek
başvuruları 2,000 MW olarak duyurdu. Toplam tahsis edilen rüzgar kapasitesi 2020’ye kadar
15,000 MW olacaktır.

Değinilen veriler gösteriyor ki iletim kapasitesi Türkiye'de YE (Yenilenebilir Enerji) gelişiminin önündeki
ilk ve en büyük engeldir.

9.1. Elektrik İletim Sisteminde Yek Entegrasyonu
Mevcut durumda, TEİAŞ’tan gelen bilgiye göre, rüzgar üretiminin çeşitliliği şimdiye kadar operasyon
sistemine önemli sıkıntılar yaşatmamıştır. Bu durum, toplam yük ile karşılaştırıldığında bağlı rüzgar
üretiminin (circa 5,300 MW, Ekim 2016’da) henüz yeteri kadar önemli olmamasıdır. Bu sebeple, gerekli
olan ikincil ve üçüncül rezerv miktarıyla ilgili hiçbir etki hissedilmemiştir. Fakat tıkanıklık yönetimiyle ilgili
bazı etkiler, rüzgar üretiminin çoğunun Marmara ve Ege bölgesinde olması ve fazladan enerjiyi İstanbul’a
transfer etmek için kapasite sınırlandırmasının olmasından dolayı, belirlenmiştir.
Fakat durum yakın gelecekte, rüzgar ve güneş üretim miktarı artacağı için değişmeye başlayacaktır.
2023 senesi için uygulanan simülasyonlar (bölüm 7’de belirtilmiş ve D2 Proje sunumunun Rapor 03’ünde
detaylandırılmıştır), mevcut ve planlı üretim karışımı bu miktarlarda değişken YE üretimini entegre etmek
için yeterli olacağı için, 12,000 MW’a kadar rüzgar üretimi ve 5,000 MW’a kadar güneş üretimini entegre
etmek çok da zor olmayacaktır. Fakat, AB tarafından sunulan yenilenebilir enerji hedeflerini
gerçekleştirmek için (bu sene itibariyle %59 yenilenebilir enerji) daha büyük miktarlarda değişken YE
üretimi göz önünde bulundurulursa, durum köktenci bir şekilde değişecektir. Bu senaryoda, 62,000 MW’a
kadar rüzgar ve güneş FV kurulmalıdır (toplam kurulu kapasitenin %28’i). Bu senaryoda gündüz tepe
noktası en temelde güneş FV’si ve akşamüstü tepe noktası hidro kaynaklar tarafından karşılanmaktadır.
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Bu durum su yönetiminde bazı problemlere sebep olabilir ve kuvvetle muhtemel, şebeke tıkanıklığı
oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Dahası, durumu dengeleyebilmek için bazı kesintilerden kaçınmak pek
de mümkün değildir. Detaylı entegrasyon çalışmalarının geliştirilmesi (şebeke tıkanıklık problemlerini de
göz önünde bulunduran) elzemdir ve TEİAŞ mümkün olduğu en kısa zamanda gerçekleştirmelidir.

9.2. YEK Uygunluğu Şebeke Yönetmeliği
Şebeke Yönetmeliğine yapılan, Nisan 2017’de kabul edilen ve Güneş FV ve diğer yenilenebilir kaynaklar
için eksik düzenlemeler olan değişiklikler belirlenen engellerden bir tanesini çözmüştür.
TEİAŞ’ın bu Yönetmeliğin daha bütünlüklü ve İSOAA-E ile tamamen uyumlu yeni bir versiyonunu
geliştirdiğini (Düzeltilmiş Elektrik İletim Şebekesi Yönetmeliği) belirtmek gerekir. Bu düzeltilmiş versiyon
uygun olarak kabul edilmiştir ve pratik olarak gerekli olan bütün reçeteleri kapsamaktadır. Herhangi bir
durumda, uygulamadan önce küçük sorunların irdelenmesi gerekiyor. Özellikle, İSOAA-E tavsiyeleriyle
uyumlu hale getirmek için yönetmelik ya ileti ya da dağıtım sistemine bağlı bütün üreticilere
uygulanmaktadır. Fakat dağıtım sistemine bağlı üretim ile de ilgili bölümleri olan ayrı bir Dağıtım
Yönetmeliğinin eksikliği kafa karışıklıkları ve çelişkiler oluşturmaktadır. Bu durum netleştirilmeli ve her
hangi bir çeşit çok anlamlılık ortadan kaldırılmalıdır.
TEİAŞ’ın var olan mevcut iletim kapasitesini belirlemek için kullanacağı kriter ne var olan Şebeke
Yönetmeliği’nde ne de Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
Şebeke Yönetmeliğinin yeni sunulan, TEİAŞ tarafından hazırlanan fakat henüz EPDK tarafından kabul
edilmeyen versiyonu bu konuda bazı bilgiler vermektedir. Madde 20 (İletim Sisteminin Tasarım Esasları)
şu şekildedir:
“İletim sistemi; hidroelektrik ve termik üniteler eş zamanlı olarak maksimum üretimle çalışırken,
(N-1) kısıtlılık durumunda iletim kapasitesinin yeterli olmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu
maksatla, toplam çıkış gücü 1500 MW’tan az olan üretim tesislerinin iletim sistemine olan
bağlantısı ve entegrasyonu, bir iletim devresinin kaybı veya (N-1) kısıtlılık durumunda hiçbir üretim
kaybı olmayacak ve üretimin tamamı sisteme aktarılabilecek şekilde; toplam çıkış gücü 1500
MW’tan fazla olan üretim tesislerinin iletim sistemine olan bağlantısı ve entegrasyonu ise iki iletim
devresinin kaybı veya (N-2) kısıtlılık durumunda bile üretiminin en az %80’ini sisteme
aktarabilecek şekilde yapılır […]”
“Planlama kriteri” olarak kabul edilen bu kriter, uygun olarak kabul edilebilir ve konuya dair özel itirazlar
yapılmayabilir. Fakat aynı kriter daha sonra fazladan YEK üretiminin bağlantısına izin vermek için eldeki
iletim kapasitelerini belirlemek için kullanılırsa, son derece sınırlayıcı olabilir, özellikle rüzgar gelişimi ve
bazı güneş tesislerinde fazladan YEK kapasitesi bağlantısının imkanları için önemli engeller oluşturabilir.
Her bir belirli bölgede (veya boğum) güvenilir şekilde şebekeye bağlanabilir gerçek maksimum değişken
YEK üretim kapasitesini (genellikle rüzgar ve güneş) uygun şekilde belirlemek için özel ve detaylı bir
yöntem yoktur.
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Ne yazık ki uygun kapasiteleri belirlemek için üzerinde tartışılabilecek ve zorlanabilecek açık ve şeffaf bir
yöntem yoktur. Sonunda sınırlı takip edilebilirlikle her bir bölge için belirlenen kapasite değerleriyle
sonuçlanan geçici bir süreçtir.
Sonuç olarak bu, açıklanması zor bazı çelişkili durumlar göstermektedir.
Aşağıdaki tablo bölgelere göre bağlanan fazladan üretimin mevcut miktarlarını göstermektedir.
•

Birinci kolon, TEİAŞ’ın 2016’da yayımladığı “İletim Sistemi Bağlantısı Kapasite Raporu”nda
belirtilen üretime bağlanacak mevcut kapasiteyi göstermektedir. Yukarıda belirtildiği gib, bu
değerler, güvenlik sınırlandırılmalarının çiğnenmemesi gerektiğini göz önünde bulunduran yük
akışı simülasyonlarıyla belirlenmiştir. Prensipte, bu değerlerin belirlenme yöntemi sebebiyle, her
ne kadar TEİAŞ sadece termal üretim için geçerli olduklarını söylese de (kömür ve ithal gaz) her tip
üretim için geçerli olmalıdır.

•

İkinci ve üçüncü kolon TEİAŞ tarafından 2013 ve 2015’te ilan edilen ve sırasıyla 2018 ve 2020’den
önce adanmış projeler için rüzgar üretimini bağlamak adına mevcut kapasiteyi göstermektedir.

•

Son kolon, kolon 2 ve kolon 3’ün toplanmış halidir.
Table 12: TEİAŞ tarafından duyurulan 600 MW Güneş Kapasitesi
Mevcut Kapasite

Bölge

Alan

Termal
Üretimi

Rüzgar Üretimi

2021

1

Edirne, İstanbul - Avrupa, Kırklareli,
Tekirdağ

2

Balıkesir, Bursa, Çanakkale

3

Adapazarı, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul
- Anadolu, İzmit, Yalova

4

Aydın, İzmir, Manisa, Muğla

5

Afyon, Bilecik, Burdur, Denizli, Eskişehir,
Isparta, Kütahya, Uşak

6

Antalya

7

Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum,
Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun,
Sinop, Yozgat, Zonguldak

8

Konya, Karaman

9
10

Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Sivas
Adana, Antakya, Mersin, Osmaniye

2018

2020

Toplam

3,000

220

160

380

0

530

160

690

2,500

130

90

220

0

130

190

320

1,500

190

200

390

1,000

100

60

160

0

210

160

370

1,000

300

100

400

1,100

220

200

420

0

150

140

290

0

300

190

490

11

Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars,
Ordu, Rize, Tokat, Trabzon

12

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

1,000

170

130

300

13

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş,
Kilis, Şanlıurfa

1,500

120

100

220

14

Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak

1,300

90

60

150

15

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Van

500

140

60

200

14,400

3,000

2,000

5,000

Toplam
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Bazı belirgin tutarsızlıklar:
•

•

Birinci Bölge’de (Edirne, İstanbul - Avrupa, Kırklareli, Tekirdağ) şebeke güvenlik kriterlerini
çiğnemeden 3,000 MW’a kadar termal üretimin bağlanabileceği yer görünmektedir. Fakat sadece
380 MW rüzgar üretimine izin verilmektedir. Farkın neden böyle olduğu belli değildir. Eğer
problem rüzgar çeşitliliğiyle ilgiliyse (kesinlikle bu bir kaygıdır) etkileri bütün Türkiye sistemine
yayılmıştır, sadece belirli bir bölgeyle sınırlı değildir. Bu sebeple, prensipte, toplam rüzgar üretimi
aşmadığında sunulan kullanışlılığı artırmak için hiçbir sebep yoktur.
İkinci Bölge daha şaşırtıcı sonuçlar sunmaktadır: 690 MW rüzgar üretimi bağlanabilir. Fakat yük
akışı çalışmaları bazı güvenlik kısıtlamalarını çiğnemeden ve/veya kısmi üretim kesintisi olmadan
fazladan üretim için yer olmadığını göstermiştir.

Bu sonuçların ardındaki sebepler kullanılan yaklaşımda bulunmalıdır:
•
•

Birinci turda sisteme bağlanabilecek toplam VRE üretimi belirlenmiştir.
Daha sonra, önceden belirlenen bu değer bölgeler arasında dağıtılmıştır.

Bu geçici yaklaşımı sonuç olarak daha iyi projelerin seçildiğini garantiler. Bağlanacak yüksek miktarda
rüzgar ve güneş üretimi olduğu için, pratik olarak bütün kotalar doldurulmaktadır. Fakat diğer bölgelerde
“daha iyi” projelerin olduğu (daha yüksek rüzgar ve güneş ışınımına sahip) ve bu bölgelerdeki kotalar hali
hazırda dolduğu için gelişemedikleri muhtemeldir.
TEİAŞ tarafından şu maddeleri belirlemek adına daha detaylı bir analiz (entegrasyon çalışması)
yapılmalıdır:
a) Güvenli ve güvenilir bir şekilde bütün sisteme bağlanabilecek toplam maksimum VRE üretim
kapasitesi nedir. Çeşitlilik ve birincil kaynakların öngörülebilirliğine dair eksiklik sebebiyle ve bu
tarz durumlarla başa çıkmak adına konvansiyonel üretimin ilişkilendirilen kabiliyeti sebebiyle,
limitler uygulanabilir.
b) Var olan (ve planlanan) şebekenin sunabileceği kısıtlamaları göz önünde bulundurabilmek için
toplam kapasite sonradan bölgelere ve alanlara ayrılabilir.
Bu tarz çalışmalar olmadan yayımlanmış mevcut kapasiteler sadece üstün körü (ve oldukça sınırlayıcı) bir
tahmin olarak kabul edilebilir.
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10.Türkiye’nin Elektrik Dağıtım Sistemi
Varolan 21 EDCO’nun hepsi özelleştirilmiştir. Türkiye’deki özelleştirme metodu, ayrı ayrı bölgelerdeki
dağıtım varlıklarının genellikle 30 yıllık süre için operasyon haklarının transferinin kullanımının açık
artırmaya çıkartılması sürecini izlemektedir, TOR modeli olarak da bilinmektedir. TEDAŞ özel şirketler
tarafından işletilen dağıtım varlıklarının sahibi olmaya devam eder.
Yaklaşık 28.5 milyon tüketici ve Türkiye çapında 2005 senesinde elektrik dağıtımı piyasasında %98’lik
payıyla TEDAŞ ve EDCOları birlikte Türkiye’nin en büyük kurumlarıydı. 21 şirketin haritası bir sonraki
şekilde görülebilir.
Şekil 21: Türkiye’deki Dağıtım Şirketleri

Kaynak: ETKB.

31/08/2013 itibariyle dağıtım sistemi ile ilgili bütün özelleştirmeler tamamlanmış olarak kaydedildi.
Organize Sanayi Bölgeleri (Organized Industrial Zones -OIZs) 21 dağıtım bölgelerinin birinde işleyen
dağıtım birimleri olarak işlemekle birlikte, bu sanayi bölgesinde konuşlanmış, müşterileri için enerji tedarik
toplayıcısı olarak çalışmaktadır. OIZler için dağıtım tarifesi, EDCOların tarifelerinden farklı olabilir, dağıtım
birimleriyle orantılı şekilde düzenleyici kurum olan EPDK tarafından belirlenir.
Bir ülke için YEK dağıtımı aynı zamanda dağıtım seviyesinde bir kaygı konusudur. Dağıtılmış Üretim
(Distributed Generation – DG) dağıtım şebekesine bağlı çeşitli enerji kaynaklarına ve teknolojilerine
uygulanır. Aralarında önemli bir rol, geçtiğimiz senelerde güçlü bir şekilde geliştirilen ve bölgesel şartların
uygunluğuna göre geniş anlamda dağıtılan yenilenebilir kaynaklar (YEK) tarafından oynanmaktadır.
Dahası, DG bir ülkenin hedeflerine ulaşmada yardımcı olmada önemli ve bir noktaya kadar kilit bir
oyuncudur.
Bu sebeple, dağıtım seviyesindeki pratikler ve süreçler Türkiye dağım sisteminin önemli miktarda YEK
alımına rahat olup olmadığını ve ne kadarlık YEK nüfuzuna hazır olduğunu anlamak adına analiz edilmiştir.
Bir üretici için en çok çelişen ve zaman tüketen ve dağıtım seviyesinde bağlanmak isteyen kısım, bağlantı
süreciyle ilgilidir. Esasen:
•

Eğer üretim projesi o tarz bir lisansa ihtiyaç duyuyorsa EPDK lisansını almak; veya
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•

Lisanssız projeler durumunda TEDAŞ’tan proje onayını almak

Dahil olan projenin genişliğine bakmaksızın TEDAŞ onayını edilme süreci benzerdir. Belirtilen gecikmeler,
özellikle daha küçük projeler için (örn çatı tipi FV güneş üretimi) oldukça önemli olabilir. Bu, kesinlikle,
geliştiriciler için bir engel olarak kabul edilmektedir.
Diğer bir sınırlama, ne güneş ne de rüzgar birlikleri ilgili olarak kabul etse de, üreticiler için şebekeye
bağlanmak için izin verilen minimum performans gereklilikleriyle ilişkili olarak Şebeke Yönetmeliği’ndeki
netliğin eksikliğidir.
Ocak 2016 itibariyle, lisanssız projeler için en fazla mevcut kapasite 7,902MW’tır. Yaklaşık 6,800 MW’lık
kısım hali hazırda ayrılmıştır. Bu gelişimlerin çoğu TEDAŞ’tan proje onayı beklemektedir.

10.1.

Elektrik Dağıtım Sisteminde Yek Entegrasyonu

Gerilim yönetimi, dağıtım seviyesindeki YEK gelişimindeki bir diğer kaygı sebebidir. YEK entegrasyonu
açısından oldukça ilgili bir konudur.
Türkiye’de, diğer birçok Avrupa ülkelerinden farklı olarak, dağıtım şebekesindeki düzenleme yönetmeliği
Discolar tarafından değil fakat TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durum, TEİAŞ’ın trafo
merkezinde bulunan YG/OG (154/34.5 kV) transformatörlerinin kontrol odalarına entegre olması ve
merkezi bir yolla yönetilmesi sebebiyle gerçekleşmektedir.
Türkiye’deki tek OG seviyesinin 34.5 kV (başka hiçbir orta seviye gerilim seviyesi yok) olması sebebiyle,
DSO için kendi şebekelerindeki gerilimi doğrudan yönetmek için hiçbir pratik imkan yoktur. Bazı Discolar
OG seviyesinde önemli miktarda reaktif telafi yükleyip düzgün bir şekilde yönetiyor ve bu gerilimi
düzenlemek için kullanabiliyor. Fakat bu durum dolaylı kontrol olarak kabul edilir ve sınırlı imkanları vardır.
Dağıtımcıların elinde uygun gerilim kontrolünün olmaması daha büyük miktarlarda üretimin bu
şebekelerde düzgün entegrasyonu için önemli zorluklar üretebilir. Daha önce yorumlandığı üzere (Proje
çıktısının Rapor 02’sinin Ek 1’inde daha detaylı analiz edildiği üzere) yüksek miktarda YEK gömülü dağıtım
şebekelerinde düzgün gerilim kontrolü, her daim OG barada sabit gerilimi korumanın çok daha ötesine
geçen uygulama stratejilerini gerektirmektedir. Bu sebeple, Discoların bu gerilimleri belirlemede belirli bir
seviyede esnekliklerinin olması gerekir, sonuç olarak, YG/OG transformatörleri çeşmenin doğrudan
kontrolü anlamına gelmektedir; veya en azından, Discolar için TEİAŞ’in bu vanaların nasıl kullanılacağını
öğrettiği süreçleri belirlemesi gerekir.
Türkiye’deki mevcut düzenleme, OG şebekeye bağlanabilecek üretimler için özel olarak büyüklük/beden
sınırı koymamaktadır. DG şebekelerde, lisanssız üreticilerin tek bir OG/DG transformatörlerin bağlanacak
toplam kapasitesinin transformatör kapasitesinin %30’unu geçmemesi gerekir.
Bu konuda herhangi bir düzenlemenin olmaması, eninde sonunda gelişebilecek projelerin ayrımcılığa
uğraması ve/veya engellenmesi için zemin hazırlamaktadır. Esas problem, geliştiriciler tarafından daha
önceden bilenebilecek, özel ve doğrulanabilir limitin olmaması değil, dağıtım entegrasyonu çalışması
sonuçları temelli yargılanacak belirli kriterlerin olmamasıdır. Ters akıntılar Disco için “problem” yaratabilir
fakat çözülemez problem olmak zorunda değildir. Bir Disco, ters akıntının olmaması gerektiğini düşünüp
bir başvuruyu reddedebilirken, eğer uygun düzenleme ve kontrol araçları tarafından problemin sonuçta
çözülebileceğini düşündüğü için başka bir Disco tarafından kabul edilebilir.
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11.Türkiye’de YEK Projesi Finansmanı
11.1.

YEK Projesi Finansmanı Etmenleri

Hissedarlarla görüşmeler temelinde, Türkiye’deki YE piyasasının mevcut etmenleri yatırımcılar
tarafından edinilen proje dönüşlerimdir (bazıları spekülatif). Türkiye’de yatırımlar beklenen yaklaşık
IRRler ile FV ve Rüzgar için sırasıyla ortalama %7.8 ile 12.3 arasında çok iyi geri dönüşler vermiştir.
Geçen birkaç sene içinde yatırımcılar öncelikle diğer ülkelerden, satıcılardan, EPCler ve daha sonra
yerelden projelerden karlı YE imkanları hakkında farkındalık geliştirdi.
Başarılı daha fazla proje işletime girdikçe, grup içinde yüksek geri dönüşe ilgi arttı ve sonuç olarak daha
fazla yatırımcı ve geliştiricinin ilgisini çekti.
Faktörleri daha detaylı incelemek için, Türkiye’deki YE finansmanı talebini hızlandıran üç temel ve
kesişim sebepleri vardır:
•

Gelişim ve Finans konusunda hızlı lisanssız üretim projeleri (yatırımcılar tarafından sıklıkla böyle
kabul edilir)

•

Azalan yatırımcı yatırım masrafları/Düşen teknoloji masrafları/Artan finansal iç verim oranı
(Increasing financial internal rate of return-FIRR)

•

Yabancı birimlerde ödenen öngörülebilir Tarife Garantisi – USD.

11.2.

Türkiye’deki YEK Projesi Finansmanı Pratiklerinin Bulguları

Türkiye’de YEK teknolojileri için proje finansman pratikleri analizinde, 2015 ve 2016’nın yarısı boyunca
küçük ölçekli Yenilenebilir Enerjiyi fonlama için pozitif bir çevre net bir gidişat idi.
Fakat sektör yanını şu an karakterize eden bir nokta şeffaflığın eksikliğidir. Örneğin YE projeleri finansmanı
üzerine üçüncü taraf verilerinin erişilebilirliği çok enderdir. Sene boyunca görevlendirilen projenin sayısı
erişilebilir olsa da finansman verisi ne sistematik olarak toplanmış ne de merkez bankası, istatistik ofisi
veya ilgili bakanlıklara bildirilmiştir. Hatta bazı bankalar YE projeleri için kredileri çıkartıp
raporlayamamaktadır. Bu sebeple, kaç kredinin finanse edildiği ve finansman yapısını gösteren IFI kredi
imkanları dışında toplanmış veri yoktur.
Piyasanın kilit etmenleri yabancı para birimindeki tarife garantisi, düşen ekipman fiyatları, ve ticari
bankalar tarafından verilen IFI tesis kredileri aracılığıyla tedarik edilen borç finansmanına erişimdir. Tarife
garantisi etkili ve basit bir politika aracıdır. Fakat, lisanssız FV segmentinin hızlı büyümesi ve muhtemelen
kendi-tüketimi olmadığı halde biraz spekülatif miktarı sebebiyle, yükleme yapması beklenmiş veya
niyetlenmemiş olabilir. Daha fazla hedeflendirilmiş destek ve müdahaleler Ulusal Enerji Fonu gibi bir
kurum aracılığıyla, teşvikleri uzun dönemli stratejiye, kişisel tüketime ve değer zinciri boyunca
(tedarikçileri ve EPCleri içeren) yönlendirmede yardımcı olabilir. Fon aynı zamanda emeklilik fonları gibi
kurumsal sermayeyi çeken anahtar bir araç da olabilir.
Türkiye’de küçük ölçekli projeler için birincil finansman mekanizması vadeli banka kredileri ve SME
sahibi/proje sponsoru tarafından tedarik edilen öz sermayedir. Krediler ticari bankların kurumsal ve SME
borç verme departmanları üzerindendir (birincil olarak IFI kredi imkanlarından yararlanılır). Standart SME
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borç gereklilikleri, başvuru ve değerlendirme evresi uygulanır ve YE projeleri için özel bir kredi ürünü
yoktur. Proje finansmanı, diğer piyasalarda olduğu gibi, yüksek işletim masrafları sebebiyle küçük işlemler
için uygun değildir. Fakat sektör büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, bankalar daha odaklı kaynakları
(YE satışları ve değerlendirme üniteleri) ayıracak ve segmente daha etkili hizmet sunabilmek için
politikalarını ayarlayacaktır. Sınırlı örnek hacmi ve orta ölçekli projeler ışığında, FV projeleri için Borç/Öz
sermaye oranları endüstri doğrultusundadır. Rüzgar projeleri daha küçük kaldıraç katsayıları gösterirken
(muhtemelen IFI fırsatı en fazla kredi oranı sınırlandırılması sebebiyle). Yenilenmiş SME kredi garantisi
programı, canlı YE projeleri olan fakat sınırlı karşı teminata sahip SMEler için daha geniş kredi erişimi
sağlayabilir.
Tecrübe ve çekiş gücü kazansa da, bankaları hala YE borçlarını yeni olarak kabul etmektedir. Yüksek Ulusal
Banka ve proje tipleri için Basel III rezerv gereklilikleri, uzun vadeli tenor, YE kredileri dahil (yüksek tahmini
riskler) gerekli marjinleri yukarı çeken bir konudur (yani müşteriler için yüksek faiz oranları) ve bankaların
sektöre borç vermek için iştahını azaltmaktadır (daha yüksek fonlama maliyetleri sebebiyle). Bankalar da
düzenleyici değişikliklerin risklerini fiyatlandırmaktadır ki bu durum projelerin dönüşlerine anlık bir etki
bırakmaktadır. Bazı bankalar YE projeleri için rezerv gerekliliklerini düşürmek adına lobi yapmaya
çalışmaktadır. YE teknolojisi ve projeleri zaman içinde daha az riskli olduklarını kanıtladıkça bu, ilgi çeken
bir politika alanı haline gelebilir.
Kiralama şirketleri YE’yi finanse etmeye başlamaktadır fakat bu kanal sadece gelişimin erken
aşamasındadır ve uzmanlaşmış YE kiralama firmaları yoktur. TA bileşeni ile yeni IFI kredi imkanları, yakın
zamanda, mekanizmayı desteklemek, kapasiteyi artırmak ve piyasayı geliştirmek için kiralama şirketlerine
de sunulmuştur. Kiralama, ABD’deki Solar City ve Sunrun gibi uzmanlaşmış oyuncuların olduğu gelişmiş
piyasaları şekillendirmede güçlü bir etkiye sahiptir. En başarılı kiralama şirketleri müşterilerine finansman,
sistem tasarımı, kurulum, izleme ve bakım hizmetlerini tek bir çatı altında sunar. Doğru kolaylaştırıcı
politikalarla, fonlama kaynaklarıyla ve tedarikçi/kurucu düzenlemeleriyle, kiralama mekanizmaları konut
tüketicileri de dahil olmak üzere küçük YE proje yatırımcıları için önemli bir opsiyon olabilir.
Politika belirleyiciler tarafından, piyasa gelişimini artıracak bir sürü teşvik vardır (faiz oranı indirimleri,
garantiler, hibeler, vergi iadeleri vs.). Her birinin ayrı avantajları ve dezavantajları olmakla birlikte, her
birinin mali bedelleri vardır. Fakat daha düşük sermaye maliyeti ile daha fazla hacimde yatırımı çekmek
adına, çeşitli finansman mekanizmaları üzerinden gelen sermaye kaynaklarını cezbetmek için politika
belirleyicilerinin YE projelerindeki risk-ve-geri dönüş profillerine etkide bulunabilecek faktörleri iyi
anlamaları gerekir.
Etkili bir şekilde projelerin yönelimini ve gelişimini ve YE finansmanını değerlendirmek ve izlemek için ve
finansman engellerini, trendlerini ve müdahalelerini belirlemek için, ilk önce YE portfolyolarını ve veri
temelli analitikleri kullanan bir seviyeyi takip edebilmek gereklidir. Örnek olarak, birçok banka mevcut
durumda YBS’lerinde YE kredilerini takip etmemektedir ve YE portfolyolarına dair rapor
oluşturamamaktadır veya YE müşterilerinden kredi başvurularını takip edememektedir. Ayrıca, YE borç
verme örüntüsü ile banka sektörü SME yatırım kredi defterini kıyaslamak mümkün değildir. Bu durum
politikayı, piyasada olanları (sürekli gelişmektedir) daha anlamlı bir seviyede ve sürekli devam edem
düzlemde idraksiz hale getirmektedir.
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Bu sebeple, engeller bölümünde tanımlandığı gibi, politika müdahalelerinin ve küçük ve orta ölçekli
yenilenebilir enerji projelerinin gelişimine yardımcı olmak için danışma takımının, alakalı piyasa verisine
cevaben ana bir tavsiyesi vardır. Açık ara, yatırımcıların en zayıf olduğu ve en çok zorlandıkları nokta
(özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar) bilgidir. Yatırımcılar, proje ve piyasa ile ilgili bütün bilgilerin
analizi üzerinden risklerini kestirir, yönetir ve azaltır. Bu raporu hazırlayan takım tarafından tecrübe
edildiği gibi, YE projeleri ile ilgili hem genel anlamda hem de nasıl finanse edildiklerine dair verilerin müsait
olması ve erişilebilirliğine dair büyük bir boşluk vardır.
Bu sebeple, uygulanması gereken ilk önemli değişiklik, Bankaların YBS’lerinde YE kredilerini tanımlaması
ve takip etmesi ve yasal raporlama gereklilikleri olarak YE kredilerini BRSA veya TÜRKSTAT’a
raporlamalarıdır. Toplanan veri düzenli bir şekilde yayımlanmalıdır.
YE ve finansman piyasasına dair bu kadar temiz bir resmi bir araya getirmek, ki aynı zamanda fazladan
politika araçlarını, en iyi pratikleri ve destek mekanizmalarını tanıtma, işletme ve izlemede de kullanılabilir,
büyük bir çaba gerektirmemektedir. YE finansman alanı, anlaşılmaz modeller ve projeksiyonlarla
doldurulmuş bankacıların özel alanı olarak anlaşılmış olabilir. Fakat böyle olmasını gerektiren hiçbir sebep
yoktur. Problem bilginin hacmi, uygunluğu ve erişilebilirliği etrafında dönmektedir. Eğer bilgiler basitse,
ortaya koymak zorlayıcı ve pahalı değilse, belirgin yatırımcıyı veya ödünç verenin verisini ifşa etmekten
kaçınmak adına toplanabilir.
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12.TÜRKİYE YEK HEDEFLERİNE DEĞİNMEK, ULAŞMAK İÇİN ESAS KONULAR: TÜRKİYE,
2023 ENERJİ HEDEFLERİNİN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN NASIL DESTEKLENMELİDİR.
Mevcut durumdaki kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi tekno-ekonomik potansiyelin sadece küçük bir
kısmını temsil etmektedir, özellikle hidro olmayan teknolojiler için. Çok fazla lisans almış yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üretimi projeleri olmasına rağmen, yarısından fazlasının finansmanının henüz
düzenlenmediği tahmin edilmektedir. Güncel durumda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar hala
beklenenden daha azdır.
2009 Elektrik Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde belirlenmiş daha hırslı hedeflere ulaşmak
(elektrik üretiminin %30‘u), Türkiye’ye sürdürülebilir enerji teknolojisinin girmesine engel olan ana
bariyerleri kaldırmak için ilave çaba gerektirmektedir.
Hedeflere ulaşmaya dair esas sorunlar ve/veya alanlar aşağıdaki Tablo 13de, YEK gelişimi engellerinin
üstesinden gelebilmek için önerilen tedbirlerle ile birlikte özetlenmiştir29
Elektrik sisteminin dönüşümüne yönelik bütün bu uyum önerileri, sistemi YEK entegrasyonuna hazırlamayı
ve planlanan YEKlerin yerleştirilmesi ile ilgili daha ileri sorunlardan kaçınmayı hedeflemektedir. Engelleri
ve tavsiyeleri belirleme egzersizi, bu sebeple, Türkiye’deki mevcut en gelişmiş elektrik sisteminden
başlayarak güzel bir egzersizdir.
Tablo 13: Temel YEK Engelleri ve Tavsiyeleri
Esas Alan

Sorunu Aydınlatma

•

Hedefler
ve •
Yatırımcılar için
Uzun
Dönemli
Görünürlük

Finansal
Tedbirler

Tavsiyeler

Türkiye’nin yasal açıdan bağlayıcı, •
kanunda sabitlenmiş YEK enerji
hedefi yoktur.
Türkiye sadece kısa-orta dönem için
birçok gösteren hedef belirlemiştir.
•

•

Alt sektör hedefleri sadece kısa-orta
dönemler için belirlenmiştir.

•

Bu alandaki riskler finansman
prosedürlerinden, ürünlerden ve
YEK projelerini finanse eden
aygıtlardan gelmektedir.

•

Daha önce diğer ülkeler tarafından
tecrübe edildiği üzere, kısa, orta ve son
olarak uzun dönemli YEK hedeflerini
yasal olarak tanımak tavsiye edilebilir.
YEK’in elektik, ulaşım ve ısınma
sektörlerinde 2023, 2030 ve ötesi için
alt sektör hedeflerini belirlemek
yatırımcılara ve uluslararası YEK
oyuncularına uzun dönemli görünürlük
kazandıracaktır.
Finansman araçlarını ve prosedürlerini
standart hale getirmek, Türkiye içinden
ve dışından yatırımcılara istikrar mesajı
göndermek, YEK dağılımı için temel bir
özelliktir.

29

Dikkat çekmekte fayda var ki Tavsiyeler üzerine belge, Görev 1B aktivitesi olarak ayrı bir dosyada
düzenlenmiştir.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Döviz kuru oranı riski karşısındaki
tek önlem ABD doları olarak verilen
kredilerdir.
Sınırlı finansal seçenekler:
o Türkiye bankaları çok büyük YEK
teknolojilerinin yerleştirmesinde
yenidir. Bu sebeple, standart
finansal
ürünler
uygulanmamaktadır.
o Rücu edilemez (Non-recourse)
kredi opsiyonları yaygın bir
uygulama değildir.
Kiralama (Lease) ve Kişisel Paket
Arşivi (PPA) modelleri düzenleme
açısından net değildir.
Lisanssız düzenleme, ticarete ve
ticari anlaşmalara izin vermez.
Yatırımcılar
arasındaki
uzun
dönemli lisanssız yatırımlara dair
belirsizlikler (10 yılı aşkın).
Ne finansman ürünlerinin veri
tabanının kaydı ne de raporlar,
bankalar veya finansal kurumlar
arasında mevcuttur.
Bankalar, risk temelli sermaye
gereklilikleri
sebebiyle
YEK
projelerini finanse etme konusunda
şüphecidir.
Bankalar, destek mekanizmalarının
birdenbire
değişmesinden,
gelecekteki
nakit
akışlarının
kredileri
ödemek
için
riske
atılmasından korkmaktadır.
Türkiye’de
bugünlerde,
kredi
geçmişi olan geniş ölçekli müşteriler
tercih edilmektedir.
Bankalar
yenilenebilir
enerji
teknoloji dağılımına toplumsal
muhalefeti önemli bir engel olarak
görmektedirler.
Diğer bir risk ise projelerin geri
ödeme süreçlerini uzatan yüksek
lisans ihale ücretleridir.
Bankalar borç vermeden önce
TEDAŞ’ın kararlarına ve bağlantı
onaylarına
oldukça
itimat
etmektedir.

•

YEK projeleri için özel olarak
hazırlanmış kredi imkanları sağlamanın
gerekliliği
• Yabancı yatırımcılar için döviz kuru
riskleri üzerine koruma uygulanmalı,
tek tipleştirilmeli ve imkan dahilinde
düzenlenmelidir.
• YEK üretimi ile ilgili kontratlar tek
tipleştirilmeli
ve
açıkça
düzenlenmelidir.
• Lisanssız YEK yatırımı, yatırımın on
senesinden sonra gelen riskten
korunmalıdır. Örneğin, ticarete ve ticari
anlaşmalara izin vermek.
• Bankaların YEK projelerini finanse
etmek
için
kendi
ürünlerini
tanımlamaları ve takip etmeleri ve
Türkiye Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme KURUMU (BDDK) veya
TURKSTAT’a göndermeleri gerekli
olmalıdır.
• Ürün özellikleri veya diğer önlemler
(Devlet önlemleri gibi) YEK projelerini
finanse edebilmek için gerekli kılınan
uzun görev süresi ile ilgili risk temelli
sermaye ile Türk bankalarına yardımcı
olmalıdır.
• YEK projeleri ve teşvik takvimleriyle
ilgili gelecekteki nakit akışlarının
güvenilirliğini garantiye almak.
• Uzun finansman geçmişi olmayan,
büyük ölçekli müşterilere oranla
bankalar tarafından tercih edilmeyen
küçük yatırımcıları korumak.
• Örneğin, YEK projelerinin uygulanması
ve masraflar ve yararlarla ilgili
toplumsal farkındalık programı ile YEK
projelerine
karşın
toplumsal
muhalefetin risklerini azaltmak.
• Lisanslama süreciyle ve izin verme
sürecine ilişkin, YEK projelerinin geri
ödeme dönemini kısaltmak adına, her
türlü ücretlerin azaltılması.
Çek-senet ve ipotek (mortgage) kefilleriyle
aşırı yüklemeyi önlemek için YEK
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•

Düzenleyici
Engeller

Banka kredileri, yatırımcılarla çek- projelerinin güvenilirliğine dair genel hisleri
senet ve ipotek (mortgage) artırmak.
kefilleriyle aşırı yüklemiş gibi
görünüyor.
Bu tarz engeller yatırımcıların ve diğer
• Lisanslama ve ilgili prosedürler için,
özel kişilerin aşırı gecikme olmaksızın
yönetimle alakalı kararlar adına
yenilenebilir enerji tesisleri kurması
yasalaştırılmış tarih cetvelleri de dahil
adına
belirleyici
olarak
kabul
olmak üzere, hem ulusal hem de yerel
edilmektedir.
seviyelerde tek durak noktalarının
(one-stop shops) kurulması dikkate
alınmalıdır. Tavsiyeler şöyledir:
• Türkiye’de rapor edilen düzenleyici
o İzin prosedürünü kısaltmak,
sorunlar şunlardır
o Bölgeleme/imar
başvurularına
o Kurulum izni için 8 aydan fazla
dahil olan kurumsal kurullar,
zaman (kamu arazisi örneğinde)
o EIA sürecini 5/6 aya çekmek,
o Bölgeleme/imar
(zoning)
o Ormanlık alan iznini 5/6 aya
başvurusu
6
ay
(farklı
çekmek,
kurumlardan
resmi
görüş
o Bütün teknik analizleri 3 aydan
isteniyor)
fazla olmayacak şekilde kısaltmak,
o EIA’nın 5-6 ay olması gerekirken,
o Ormanlık alanda kurulan rüzgar
süreç
sırasındaki
fazladan
enerji santrallerinin kiralama
gereklilikler sebebiyle 10 ay
ücretlerini azaltmak.
sürüyor.
o Ormancılık izni 1 yıldan fazla • Teknolojiye
göre
lisanslama
süreçlerinin net belirlenmesi ve
sürüyor.
tanımlanması gereklidir.
o Teknik etkileşim çözümlemesi 6
ay sürüyor (radar etkileşimiyle • Başvuru
süreçlerinin
ve
ilgili)
kamulaştırma/istimlak
süreçlerinin
o Belirli teknolojilerle ilgili üst limit
hafifletilmesi ve net bir şekilde
ve
sabit
lisans
başvuru
düzenlenmesi
dönemleri (güneş için 600 MW • Küçük ölçekli kurulumlar için süreçler
üst limit)
basitleştirilmeli ve geniş ölçekli
o Kamu alanı edinimi ve onun
projelerle aynı olmamalıdır.
yatırımcıya maliyeti (ormanlık • Özel Enerji Alanlarının sayısı artmalıdır.
alan örneğinde): güneş enerji • EMRA veya bir Koordinasyon Kurulu,
santrallerine Orman ve Su İşleri
izinleri alabilmeleri için yatırımcılara
Bakanlığı’na ait mülklerde izin
yardım etmelidir, böylelikle kurumlar
verilmiyor.
alakasız belgeleri zorunlu kılmaz.
o Ormanlık alanlara kurulan rüzgar • Alan seçimiyle ilgili veriler kamuya açık
enerji santralleri için önemli
olmalıdır, böylelikle yatırımcılar doğru
ölçüde arazi kiralama ücretleri.
proje alanlarını önceden seçebilir. Bu
• Bazen alakasız belgeler gerektiği
durum, başarısız proje oranının
veya örtüşen belgelerin olduğu
azalmasını sağlar.
kayıt altına alınmıştır.

YEK projelerinin •
maliyetleri
ve
tarife garantileri

Bazı
projeler,
yatırımın •
gerçekleştirilmesi planlanan bölge
göz önünde bulundurulduğunda
uygun olmayabilir.

Piyasa temelli ve uygun maliyetli
olduklarından ve teknolojik gelişmelere
ayak uydurduklarından emin olmak için
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•

•
•

Genellikle
FiT
şemaları,
AB
seviyeleriyle
kıyaslandığında
düşüktür.
•
FiT süresi finansman gereklilikleriyle
tutarsız olarak değerlendiriliyor.
Dağıtılmış üretim projeleri farklı
türlerde problemler ve dinamiklerle
karşılaşırken farklı bir düzenleyici
çerçeveden yararlanmamaktadır.

düzenli olarak teşvik şemalarını gözden
geçirmek.
Dağıtılmış üretim için kullanılan
teknolojiye göre bir düzenleyici rejim
kabul etmek.

•

Altyapı
planlama

•

ETKB ve EPDK tarafından
onaylanan, iletim sistem
gelişimi
tarafından
gerçekleştirilmesi gereken
hedefler ile ilgili net
direktiflerin olmaması; ve

•

Bahsedilen
hedeflerle
doğrudan
ilgili
olan,
planlanan
tatbikatları
üretmek için kullanılan altı
çizili hipotez.

•

İletim ve dağıtım planlama
etkinliği resmi olarak uzun
dönemli YEK gelişiminin
hesabını tutmuyor.
Mevcut ve müsait bağlantı
kapasitesi düzenli olarak
yayınlanmıyor.
Boşta kalan kapasite etkili
bir şekilde yönetilmiyor.

ve

•

•

•

•

•

•

•

ETKB veya EPDK tarafından,
TEİAŞ’ı elektrik iletim şebekesi
tasarlama ve geliştirmeye
zorlayacak,
büyük
miktarlardaki
YEK
bağlantılarına izin vermeye
“yönelik,” bu tarz üretimin
muhtemelen belirli bölgelerde
olacağını
göz
önünde
bulunduran (kaynakların çok
bol olduğu yerler) net bir
yönergeye ihtiyaç vardır.
Elektrik
şebekelerini
geliştirirken ve planlarken
YEK’te
üretilen
büyük
miktardaki elektriği germe ve
dağıtıma hazırlamak
İletim ve dağıtım seviyesinde
planlama yapılırken, yukarıda
bahsi geçen bağlayıcı bir
prosedürdür.
Mevcut ve müsait bağlantı
kapasitesi
yıllık
olarak
yayınlanmalıdır.
Boşta kalan kapasiteyi iptal
etme/yeniden organize etme
olasılığı.
TEİAŞ uzun dönemli kapasite
izdüşümlerini icra etmeli ve
yayınlamalıdır.

13.Sonuçlar
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için çeşitli hedefleri vardır. Elektrik Enerjisi
Piyasa Kanunu’nda (No. 6446) ve 2009 Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi’nde devlet,
yenilenebilir enerjinin ithalata olan bağımlılığı azaltma konusunda amaçları karşılamada, elektrik
karışımının çeşitliliğini artırmada ve artan enerji talebini karşılamada oynadığı kilit rolün altını çizmiştir.
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2009 Stratejisi 2023 itibariyle elektrik üretiminde %30 yenilenebilir enerji kaynakları hedefine ulaşmayı
içerir.
Görünüşe göre Türkiye, farklı enerji kaynaklarını gözeterek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
üretimi yapmaya, ithalata olan bağımlılığı ve sera gazı emilimini azaltmaya ve yerel imalat endüstrisini
geliştirmeye yüksek önem vermektedir. Eğer Türkiye potansiyelini tam olarak kullanmayı ve 2030’a kadar
olan iklim hedeflerini desteklemek adına dağıtımı artırmayı hedefliyorsa, yenilenebilir enerji büyümesinde
bir sonraki aşama olan düzenleyici ve yöntemsel değişiklikleri zorunlu kılacaktır.
•
•
•
•

Türkiye’deki YEK yatırımları hala potansiyelinin altındadır.
Azami yerleştirmeyi mümkün kılabilmek için, düzenleyici ve finansal engeller ortadan
kaldırılmalıdır.
Sürdürülebilir gelişim için yenilenebilir ve şebeke yapılarının paralel gelişim imkanlarının
uygulanması gerekir.
Gelecekte sorunlarla karşılaşmamak adına Akıllı Şebekeler, Depolama ve Ağ Gelişimi üzerine
eylemler planlanmalıdır.

Aşağıda verilenler de dahil olmak üzere birçok çerçeve şartlarının tesis edilmesi gerekir:
•
•
•
•
•
•

Piyasa gelişiminden ve küçük-orta ölçekli projelerin yenilenebilirliğinin artışından emin olup AB
müktesebatı ile uyum için, politika ve kurumsal çerçevenin uygulanmasını iyileştirmek,
Artan Yenilenebilir Enerji entegrasyonu ışığında, elektrik piyasası tasarımını ve iletim ve dağıtım
sistem planlamasını ve işleyişini değerlendirmek,
Anayasal ve düzenleyici boşlukların ve engellerin üstesinden gelmek,
Gerçek örneklerde küçük ölçekli Yenilenebilir projeleri uygulamak için finansman mekanizmalarını
değerlendirmek,
Sunulan önerilerin ve eylem planlarının uygulanması için bilgi aktarımı,
Aşağıda sunulan maddeleri uygulayarak ülkede yenilenebilirin gelişimindeki engelleri kaldırmak:
o yönetimsel süreçlerle ilişkili engellerin kaldırılması,
o yeni çözümlerin uygulanması için yasal çerçevenin geliştirilmesi,
o elektrik üretimi için yenilenebilir enerjiye güvenli erişimi sağlamak,
o ilişkili herhangi bir altyapının kullanımını optimize etmek,
o destek mekanizmalarını geliştirmek,
o finansal destek projeleri.

14.EK I: YEK için Lisanslama Prosedürleri.
14.1.

Rüzgar ve Güneş için Lisanslama Prosedürleri
Şekil 22: Rüzgar/Güneş Santralleri için Ön-lisans Başvuru Süreci
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Kaynak: kendi detaylandırmamız.
Şekil 23: Ön-lisanslamadan sonra COD’a kadar Lisanslama Prosedürü

Kaynak: kendi detaylandırmamız.

14.2.

Lisansların İptali

Ön-lisanslar veya Lisanslar ya şirketin kendi isteğiyle sonlandırılabilir veya Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu tarafından iptal edilebilir.
Ön-lisans veya Lisans şu durumlarda sonlandırılabilir;
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•
•
•

Ön-lisans/lisans süresi dolarsa,
Şirket feshetmek isterse,
Şirket batarsa,

Ön-lisans şu durumlarda iptal edilir;
•
•

Şirketin payları değişirse,
Mesuliyetler verilen zamanda tamamlanmazsa,

Lisans şu durumda iptal edilir;
•

Santral verilen zaman içinde inşa edilmezse, veya santralin verilen zaman içinde inşa
edilemeyeceği anlaşılırsa.

14.3.

Küçük Ölçekli Üretim için Prosedür

1 MW’ın altında kurulu kapasiteye sahip güç santralleri, yukarıda bahsedilen lisanslama prosedürlerinden
muaftır. Küçük ölçekli rüzgar/güneş güç santrali için prosedür aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 24: Lisanssız Güç Santralleri için Prosedür

Kaynak: kendi detaylandırmamız
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15.EK II: Simülasyon için Kullanılan Senaryoların Tanımları
Öngörülen yük büyümesini, yakıt masraflarını, üretim tesisleri için sermaye masraflarını, YEK kullanırlığı ve
masraflarını, diğer karbonsuz teknolojilere dair görüşleri, iskonto oranını, güvenilirlik standartlarını,
devletin 2023 hedefleriyle ilintili hali hazırda uygulanan belirgin yatırım ve hedeflerini, diğerleri ile birlikte
göz önüne alınca aşağıdaki senaryolar önerildi:
BaU Senaryosu:
Sistem için talep ve uzun vadeli rezerv (yeterlik) kriterini gerçekleştiren optimal minimum masrafla üretim
gelişim planını (2016-2030) belirler. Gelişim planı 2023 planının hali hazırda var olan gösterge sistem
planını bir kaynak olarak kullanarak gerçekleşeceğini garanti eder.
Bu senaryo şunları belirleyecektir:
1. Verilen rezerv gereklilikleriyle talebi en düşük masrafla gerçekleştirmesi gereken, sabit
kapasiteye karşı puant talebi oranları gibi geleneksel rezerv marjinlerce belirtilen üretim yatırımlarını
(2023 hedeflerine dahil edilenlerin ötesinde),
2. – Kısa vadeli güneş/rüzgar çeşitlilik sorunları, kısa vadeli simülasyonlar (saatlik), uzun vadeli
gelişim modeli tarafından irdelenemeyen kısa vadeli aralıklılığı sağlamak için fazladan üretim üniteleri
(kısa vadeli rezervler), güneş/rüzgar güç taşımı veya depolaması gibi belirgin tepkileri tanımlayacaktır.
Bu senaryo, yenilenebilir kaynakların varsayılan nüfuzuna dair iki hassasiyete tabidir30.
Birinci hassasiyet, piyasa güçlerine bırakarak hiçbir telafisi olmadan saf IRR yatırım kararları olarak o
dönemden 2030’a kadar kapasite gerekliliklerini gerçekleştirmek için 2020’ye kadar olan kapasite artışını
planlı olarak varsayacaktır. Bu senaryo mevcut politikaların maliyet-kazanç analizlerini hesaplamak için
temel olarak kullanılacaktır. İkinci hassasiyet Türkiye’nin 2023’ten sonra politika hedeflerini, brüt toplam
enerji tüketiminin en az %27’sinin yenilenebilir enerji olan AB’nin 2030 hedefleriyle ortaklaşabilmek adına
yeniden gözden geçireceğini varsayar. Bu senaryo mevcut politikaların devamını ölçmek için hizmet
etmekle birlikte zorlayıcı AB hedeflerinin etkilerini de değerlendirecektir.
Düşük İndirim Oranı Senaryosu:
Bu senaryo BaU senaryosunun kullandığı girdileri, yatırımların daha önce değerlendirildiği indirim oranının
azaltılacağı ikazıyla kullanacaktır. MWh başına ortalama fiyat veya yenilenebilir kaynakların
seviyelendirilmiş masraflarının yüksek oranda bu faktöre bağımlı olduğunu farz ederek bu teknolojilerin
değişken maliyetlerinin düşük payı sebebiyle, bu senaryo uzun vadeli kapasite gelişiminin bu değişimden
nasıl etkilendiğini irdeleyecektir.
Emisyon Üst Sınırı ve Ticareti (Cap-and-Trade) Sistem Senaryosu:
Şimdiye kadar simülasyonlar, Avrupa’da üretilebilecek toplam miktarda kirliliği sınırlandıran emisyon üst
sınırı ve ticareti sistemiyle CO2 emisyonunun cezalandırıldığını göz önünde bulundurmamıştır. Bu sebeple,

30

Yenilenebilir kaynaklar olarak bütün hidro temelli üretim tesislerini, rüzgar, güneş, jeotermal ve
biyokütle kaynaklarını dahil edeceğiz.
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CO2 emisyon izinlerinin, ikincil marketlerde belirli bir değeri vardır ve meta gibi alınıp satılmaktadır. Bu
senaryoda Türkiye’nin 2023’ten sonra, eğer ülke AB’nin parlamenter çerçevesine yaklaşmak istiyorsa
zorunlu olan bu mekanizmaya gireceğini varsayıyoruz. Bu sebeple bu senaryo, ücretlendirme
dışsallıklarının etkilerini ve elektrik sektörüne olan etkilerini ölçecektir.
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