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İdari Özet
Bu rapor, EU IPA12/CS02 – Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Gelişimi için Danışma Hizmetleri sözleşmesi
kapsamındaki Görev 1A’nın teslime hazır son versiyonudur. Çalışmanın amacı, yenilenebilir üretimi
desteklemede Avrupa düzenlemesinin etkililiğini ele almaktır. Araştırmanın amacı, Türkiye’de düşük karbonlu
bir enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik düzenleyici mevzuatlar tasarımı ihtiyacına cevap verecek çok
kapsamlı arka plan bilgilendirmesi geliştirmektir. Rapor, ana Türk uzmanlar tarafından uygulanan benzer
Türkiye politikalarıyla iyi örneklerin karşılaştırmasını destekler.
Bu raporun ana odağı, iki temel Avrupa ülkesi üzerinden yenilenebilir enerji düzenlemesi analizi ortaya
koymaktır: İtalya ve Almanya. Bu ana AB ülkelerinin seçimini belirleyen motivasyonlar şunlardır: (I) her iki Üye
Ülke de, farklı yenilenebilir üretim teknolojilerini desteklemek üzere yıllardır geniş ve zengin bir düzenleyici
çerçeve uygulamaktadır. Geniş düzenleyici deneyimler, karşılaştırmalı bir analizi ve yenilenebilir üretimin
gelişimine cevap vermek için birtakım önemli öneriler getirmeyi olanaklı kılar; (ii) bu ülkeler Avrupa ülkeleri
arasında en büyük yenilenebilir kapasite seviyelerini ve üretimini gösterir; (iii) birbirini tamamlayan
deneyimlere sahiptir ve dolayısıyla politikaların kapsamlı bir değerlendirmesine izin verirler: Almanya rüzgar
üretimi gelişiminde özellikle başarılıyken İtalya güneş üretiminde bu özelliği gösterir.
Araştırma, yayılım öncesi ve sonrası yenilenebilir üretim penetrasyonu bağlamında ana ülkelerin
deneyimlerini inceleyen iki-vehçeli bir perspektif üzerine kurulmuştur. Yayılım öncesine dair hususlar temelde,
teşvik mekanizmaları yoluyla yenilenebilir üretimin gelişimini güçlendirme amaçlı destek şemalarının
özelliklerine tekabül eder. Yenilenebilir güç santralleri geliştirmek için gerekli izin düzenlemeleri yayılım-öncesi
husus olarak ele alınır. Yayılım sonrası hususlar arasında yenilenebilir üretimin gün öncesi ve yardımcı hizmet
piyasalarına etkileri bulunur. Bu piyasalar geleneksel olarak konvansiyonel kaynaklardan gelen üretime göre
biçilmiş olduklarından, kesikli yenilenebilir üretim bu her iki piyasanın çalışmasında ciddi etkiler yaratır. Bu
etkiler de, ardından, hem ulusal düzenleyicilerin hem de Avrupa’nın destek şemaları revizyonları aracılığıyla
dengeleme yükümlülüklerini düzenlemesi ve yeni bir yenilenebilir Yönerge geliştirmesi noktalarında pek çok
soruyu gün yüzüne çıkarır.
Araştırmanın vurgusu kesikli yenilenebilir kaynaklar üstündedir: rüzgar ve güneş. İlk olarak, Almanya ve
İtalya’da İlk Yenilenebilir Yönergesi’nin kabulünden beri en büyük gelişmeyi güneş ve rüzgar üretimi gösterdi.
Dolayısıyla destek şemalarının ampirik analizi bunun gibi bir gelişmenin düzenleyici itici güçlerine dair daha
iyi bir içgörü sağlayabilir. İkinci olarak, bunların büyük çapta penetrasyonu ve sınırlı öngörülürlükleri, güneş
ve rüzgar üretimlerini yayılım sonrası hususlarının analizine dair özel bir noktaya koyar. İkinci olan, kesikli
yenilenebilir kaynakları gelişiminin ülkenin toplam elektrik üretiminde en büyük paya sahip olduğu noktada
özellikle keskin seyretmiştir.
İlişkili ekonomik literatür ve politika dokümanlarına bir bakış, İtalyan ve Alman destek şemaları ve izin
prosedürlerinin analizini yönlendirmiştir. Bu inceleme yenilenebilir enerjiyi geliştirme amaçlı farklı destek
şemalarını sınıflandırmayı ve farklı yönlerden etkililiklerine göz atmayı amaçlamıştır. Ekonomik literatür
incelemesi ve ilişkili politik dokümanlar da, kesikli yenilenebilir üretimin elektrik piyasaları üstünde yarattığı
yayılım sonrası sorunların saptanmasında yardımcı olmuştur. Daha genel bir deyişle, ilgili ekonomik literatür
ve politika dokümanlarına genel bir bakış Avrupa ülkelerinin düzenleyici çerçevesinin ampirik analizini
tamamlamaya yardımcı olmuştur. Aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
Fiyat mekanizması normalde, piyasa riskini düşürerek, RES üreticileri için istikrarlı teşvik sağlamaktadır;
Ancak fiyat mekanizması, fazladan(/yetersiz) telafi riskini önlemek adına, sık ve düzenli fiyat
revizyonlarına tabi olmalıdır;
Miktar mekanizması, üreticilerin rekabet ettiği ve fiyatı aşağıya çektiği, olgun bir piyasa olduğunda tercih
edilir;
Çoğu ülke, başta FiT’ler olmak üzere, fiyat mekanizmalarını benimsemiş ancak bu durum uygulanan
spesifik mekanizmaya bağlı olarak karışık sonuçlara neden olmuştur;
Uygun Piyasa tasarımı, genel sistem maliyetleri ve istikrarsızlığını düşürmede kritik önemdedir;
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Gün içi Piyasaları [Intraday Markets -IM] düşük likidite dolayısıyla tıkanıktır ve fiyat esnekliğine düşük orvea
uygundur;
Esneklik, artan RES penetrasyonuyla IM piyasalarında uygun şekilde değer bulması gereken yeni bir
ürünü temsil eder;
Daha olgun bir RES sektörüyle piyasa likiditesine olan katkı daha ciddi düzeydeyken, RES üretimi sıklıkla
piyasa dinamiği tarafından yalıtılmıştır;
Dengeleme kuralları RES üretiminin dengeleme mekanizmasına katılımına izin vermelidir;
Artan RES penetrasyonu tipik olarak önemli orvea ek ağ kapasitesi gerektirir;
Dengeleme maliyetleri üzerinde RES etkisi;
o

Kısa vadede genel sistem dengeleme maliyetlerini ve sistem güvenilirlik maliyetlerini arttırır,

o

Daha uzun vadede bu maliyetlerin zamanla azalması öngörülür.

Yayılım öncesi sorunlarının analizi, İtalyan ve Alman destek şemalarının bir değerlendirmesi ve anaperformans göstergelerine uygun izin idare şekilleriyle tamamlanmıştır:
A parametresi: Destek şemalarının piyasa aksaklıklarına çözüm üretmedeki etkililiği: yani, destek
şemalarının, elektrik piyasalarında yenilenebilir kapasite yatırımlarını cesaretsizlendirecek yenilenebilir
teknoloji işletme ve geliştirme maliyetlerini uygun şekilde karşılama bakımından karşılaşılan aksaklıkların
çözümündeki becerisi. Bu analiz temelde güneş ve rüzgar teknolojileri için sağlanan fiili teşvik seviyeleri ve
Enerjinin Seviyendirilmiş Maliyeti olarak bilinen, uluslararası örgütlerin sağladığı stveart tedbirleri kıyaslama
yoluyla sürdürülür.
B Parametresi: destek şemalarının sürdürülebilirliği, yani teşvik seviyeleri aşırı telafi sağlamaz ve teknoloji
maliyetlerindeki değişikliklere uyum sağlamasını garantileyecek dönemsel revizyonlara tabi değildirler;
böylece yenilenebilir enerjiye karşı doğabilecek toplumsal muhalefet ve daha değerli kullanımlar
sunabilecek kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı engellenir;
C Parametresi: öngörülebilir ve istikrarlı bir düzenleyici çerçevenin gelişimi, yani, örneğin teşvik seviyelerinin
dönemsel revizyonları aracılığıyla, yenilenebilir üretim kapasitesi yatırımlarına yönelik istikrarlı ve öngörülebilir
ekonomik ve politik bir çerçeve sunması bakımından düzenlemenin etkililiği;
D Parametresi: destek şemaları ve izin rejimlerinin teşviklere rekabetçi erişimi desteklemekteki becerisi, yani
diğer şartlar sabitken teşviklere erişim şeffaf ve ayrımcı olmayan şartlarda yaşanır ve böylece en değerli
projeler tüketiciler için en düşük maliyette ve yenilenebilir üretimin gelişiminde tıkanıklık üretmeden
desteklenir;
E Parametresi: destek şemalarının yayılım sonrası meseleleri hafifletme tedbirleriyle birleşimi, yani, yayılım
sonrası etkileri hafifletmek adına, dengeleme yükümlülüklerinin yenilenebilir üretime aktarıldığı sarih ya da
örtük düzenlemelerin mevcudiyeti.
Yenilenebilir üretimde İtalyan düzenlemesinin analizi aşağıdaki bulguları vurgulamıştır:
İtalya, farklı üretim teknolojileri ve kurulu kapasiteler karşısında çeşitli destek mekanizmalarını
benimsemiştir:
o

1 MW’a kadar kapasiteye sahip PV güç santralleri için her şey dahil tarife garantisi şeması
uygulanır. 1 MW’ın üstünde kapasiteye sahip PV güç santralleri için her şey dahil değişken prim
garantisi tarifesi verilir. Her iki durumda da öz-tüketilen elektrik için ek prim sağlanır. Her şey dahil
tarife garantisi bu şekilde aldırılır çünkü hem bir teşvik bileşenini hem de üretilen elektriğin
değerini kapsayan bir bileşeni şart koşar;

o

termodinamik güneş üretimi için, kurulu kapasiteden bağımsız olarak, sabit bit prim garantisi
tarifesi uygulanır;

o

termodinamik güneş üretimi için, üretilen elektriğin öz-tüketilmediği durumlarda, İtalyan
düzenlemesi elektrik piyasasına dolaysız arzı destekler, buysa GSE’nin aracı eylemiyle iki özel
fiyatlandırma rejimine dayanır: net ölçüme dayalı “tesis içi elektrik değişimi” ve “alım ve satım
anlaşması”;
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o

rüzgar üretimi için, 1 MW’ye kadar kapasite sahibi güç santralleri için her şey dahil sabit tarife
garantisi sağlanır. 1mw’den yüksek kapasite sahibi güç santralleri için değişken her şey dahil
tarife garantisi uygulanır.

İtalyan düzenlemesinin yenilenebilir üretim bakımından değerlendirmesi aşağıdaki bulguların altını çizmiştir:
A ve B parametreleri:
o

tarife garantilerinin teşvik bileşeni, hem rüzgar hem güneş üretiminin aşırı telafisine yöneltir
gözükmektedir;

o

aşırı telafi ayrıca PV üreticilerinin karşısına çıkar; farklı PV teknolojileri geliştirme maliyetlerinin ya
da yayılım yöntemlerinin bir ayrıştırmasını yansıtmayan özelliklere göre farklılaşmış teşvik
seviyelerinin düzenlemesinden doğar;

o

hem güneş hem rüzgar üretimine destek şemaları, farklı teknoloji ve güç santrali kapasitelerine
bağlı olarak farklı yatırım maliyetlerini yansıtma becerisine sahip gözükür;

C Parametresi:
o

PV üretime yönelik destek şemalarını ele alan düzenleyici çerçeve beraberinde, teşvik
seviyelerinin öngörülebilir dönemsel revizyonlarını getirmez;

o

rüzgar üretimine yönelik destek şemalarını ele alan düzenleyici çerçeve beraberinde, teşvik
seviyelerinin öngörülebilir dönemsel revizyonlarını getirir;

o

genel olarak teşvikler, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik çerçeve yaratmak adına projenin
finansal yaşam döngüsünü yansıtan uzun vadeli anlaşmalara göre sağlanır;

o

ancak sözleşme süreleri, farklı teknolojilerin piyasa denkliğine ulaşma sürelerini hesaba katmaz.
Dolayısıyla bu gibi anlaşmalar aşırı telafi sorunlarını kızıştırabilir.

D Parametresi:
o

teşviklere erişimde engeller mevcut görünmemektedir, böylece tüm teknolojiler ve piyasa
operatörleri için teşviklere açık erişimi destekler;

o

teşviklere erişim, zaman israfına neden olan (ve maliyeti yüksek) teslim prosedürleri yerine online
başvurular aracılığıyladır;

o

başvuru yöntemleri, farklı teknik karmaşıklık seviyeleri ve başvuru sahibinin çok yönlülüğü ve
yenilenebilir penetrasyonuna ilişkin dışsallıkları yansıtacak şekilde, güç santrallerinin boyu ve
teknolojilerine göre farklılık gösterir;

o

dolaysız erişim ve kayıtlara eklenmek aracılığıyla teşviklere erişimin teknik ve idari gereklilikleri,
öngörülebilir, net ve şeffaftır;

o

sicil prosedürlerindeki teslim tarihleri açıkça belirtilir ve önceden belirlenir;

o

teşviklere erişimi etkileyecek kısıtlamalar, muafiyet ve diğer ayrımcı koşullar yok gözükmektedir;

o

ancak, küçük-ölçekli güç santrallerin büyük ölçekli projeleri söz konusu olduğunda başvuru
sürecini tamamlamak üzere makul olmayan düzeyde yüksek harçlar uygulanır;

o

yenilenebilir güç santrallerinin inşası için izin rejimleri farklı kapasiteye sahip güç santrallerine özgü
gereklillikleri saptamada etkili ve öngörülebilirdir. Ancak, özellikle de küçük-ölçekli projeler için,
izin rejimini daha da basitleştirmek için çaba gösterilmelidir;

o

izin prosedürlerinden sorumlu kurumların genellikle İngilizce ya da diğer yabancı dillerde bilgi
sunmadığı söylenebilir, bu da yabancı yatırımcı başvurularını cesaretsizlendirir;

o

yeni güç santrallerinin gelişimindeki noksanlıkları engelleyecek etkili icra mekanizmalarının
eksikliği, olabilecek en iyinin altında bir kurulu rüzgar ve güneş kapasitesi seviyesine sebep olmuş
olabilir.

E Parametresi:
o

destek şemaları, talebin düştüğü durumlarda üretim aktivitesini durdurmayı destekleyen açık
teşvik ve mekanizmalarına sağlanmaz;
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o

ancak İtalyan düzenlemesi yakın zamanda dengesizlik maliyetlerini kesikli yenilenebilir üretime
yüklemeyi benimsedi;

o

“Tesiste değiş tokuş” ya da “Alım ve yeniden satım anlaşması” olarak bilinenler gibi, üretilen
elektriği fiyatlandırma mekanizmaları, kesikli üretimden edinilen dengesizlik taşmasını arttırabilir.

Yenilenebilir üretim bakımından Alman düzenlemesinin analizi, aşağıdaki bulguların altını çizmiştir:
A ve B Parametresi:
o

tarife garantilerinin mevcut seviyesi hem güneş hem de rüzgar üretimi için adil bir telafiye yön
veriyor gözükmektedir;

o

telafi, mekanizmayı hızlı değişen piyasa şartlarına uyumlu olmak için düzenli olarak revize edilir;

o

ancak güneş ve rüzgar üretimine dönük destek şemaları, kurulumun ardından 20 yıllık bir süre
için sabittir;

C Parametresi:
o

PV üretime dönük destek şemaları bakımından düzenleyici çerçeve, teşvik seviyelerinin
dönemsel revizyonunu getirir;

o

genel olarak teşvikler, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik çerçeve yaratmak adına projenin
finansal yaşam döngüsünü yansıtan uzun vadeli anlaşmalara göre sağlanır;

o

sözleşme süreleri ve diğer düzenleyici kurallar, farklı teknolojilerin piyasa denkliğine ulaşma
sürelerini hesaba katar. Tam piyasa katılımına dereceli bir geçiş söz konusudur;

Parameter D:
o

teşviklere erişimde engeller mevcut görünmemektedir, böylece tüm teknolojiler ve piyasa
operatörleri için teşviklere açık erişimi destekler. Ancak açıkdeniz rüzgar tarlalarına dair
karmaşıklıklar, küçük ve orta ölçekli girişimciler için önemli bir yük oluşturur gözükmekte ve bu
gibi aktörler için engel teşkil etmektedir;

o

teşviklere erişim, online ve bireysel başvurunun bir karışımı üzerinden mümkündür ve zaman
israfına neden olan (dolayısıyla maliyeti yüksek) teslim prosedürlerini engellemekte etkilidir;

o

başvuru yöntemleri, farklı teknik karmaşıklık seviyeleri ve başvuru sahibinin çok yönlülüğü ve
yenilenebilir penetrasyonuna ilişkin dışsallıkları yansıtacak şekilde, güç santrallerinin boyu ve
teknolojilerine göre farklılık gösterir;

o

dolaysız erişim ve kayıtlara eklenmek aracılığıyla teşviklere erişimin teknik ve idari gereklilikleri,
öngörülebilir, net ve şeffaftır;

o

sicil prosedürlerindeki teslim tarihleri açıkça belirtilir ve önceden belirlenir;

o

teşviklere erişimi etkileyecek kısıtlamalar, muafiyet ve diğer ayrımcı koşullar yok gözükmektedir;

o

yenilenebilir güç santrallerinin inşası için izin rejimleri farklı kapasiteye sahip güç santrallerine özgü
gereklillikleri saptamada etkili ve öngörülebilirdir. Ancak, özellikle de açıkdeniz rüzgar projeleri
ve endüstriyel PV için, izin rejimini daha da basitleştirmeye yönelik çaba gösterilmelidir

o

izin prosedürlerinden sorumlu kurumların genellikle İngilizce ya da diğer yabancı dillerde bilgi
sunmadığı söylenebilir, bu da yabancı yatırımcı başvurularını cesaretsizlendirir;

o

yeni güç santrallerinin gelişimindeki noksanlıkları engelleyecek etkili icra mekanizmaları bulunur,
böylece en iyi alanların etkili değerlendirmesini sağlanmıştır.

E parametresi:
o

Piyasa katılımı, artan biçimde, talebin düştüğü durumlarda üretim aktivitesini durdurmayı
destekleyen açık teşvik ve mekanizmalarını sağlar ancak bunlar hala RES üretiminin etkili
yayılımını sağlamada yetersizdir;

o

Piyasa penetrasyonu tüm teknolojiler namında dereceli bir şekilde sabitleşecek ve böylece
işleyen piyasa gelişimini mümkün kılacaktır.

Yayılım sonrası bakımından İtalyan deneyiminin analizi aşağıdaki sonuçları önümüze sunar:
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Kamu harcamalarına etkisi:
o

yenilenebilir üretim desteği için harcanan 5,578 milyon euro

Yenilenebilir kapasite ve üretime etkileri:
o

PV üretime dönük tarife garantisi şemaları, 17,621 MW ‘lık kurulu kapasiteye yol açtı;

o

2009’da 1,142 MW iken, 2014’de 18,609 MW’dır;

o

Rüzgar üretimine dönük destek mekanizmaları, kurulu rüzgar kapasitesinin 2009’da 4,879 MW
iken 2014’te 8,663 MW’ye yükselmesine neden oldu;

o

güneş üretiminin payı 2009’da 676 GWh’dan 22,306 Gwh’a yükselmiştir;

o

rüzgar üretiminin payı 2009’da 6,830 GWh’dan 14,887 Gwh’a yükselmiştir;

Gün öncesi ve yardımcı hizmetler piyasasına etkileri:
o

akşam saatleri sırasında rampalama seviyelerinde yükselme;

o

konvansiyonel güç santralleri tarafından karşılanan yük hacmi yıllar geçtikçe azalmıştır;

o

gün öncesi piyasası sonuçlarına göre beklenen ve fiili atık talep arasındaki farkta artış;

o

zirve dışı sabah ve zirve dışı akşam saatleri boyunca elektrik fiyatlarında artış;

o

günün merkezi saatleri boyunca elektrik fiyatlarında düşüş;

o

CCGT güç santrallerinde fark edilir düşüş;

o

TSO tarafından yüklenilen, üçüncül ve ikincil güç rezervi dengeleme maliyetlerine olan talepte
artış.

Yayılım sonrası hususları bakımından Alman deneyiminin analizi aşağıdaki sonuçları önümüze sunar:
Menfaat sahipleri üzerine etkileri:
o

EEG ek vergisi 2006-2014 döneminde toplam 123,000 milyon €’dan fazlaya tekabül etti;

Yenilenebilir kapasite ve üretim üzerine etkileri:
o

PV üretimine dönük tarife garantisi şemaları 2006-2014 döneminde 38.850 MW kurulu kapasiteye
imkan verdi;

o

2006’da 2,899 MW’dan 2014’te 38,236 MW’a;

o

Rüzgar üretimine dönük destek mekanizmaları, 2009’da 20,474 MW olan kurulu rüzgar
kapasitesinin 2014’te 38,335 MW’ye yükselmesini sağladı;

o

güneş enerjili üretimin payı 2006’da 1,282 GWh’dan 36,056 GWh’a yükseldi;

o

rüzgar enerjili üretimin payı 2009’da 27,229 GWh’dan 57,357 GWh’ya yükseldi;

Gün öncesi ve dengeleme hizmetleri piyasası üzerine etkileri:
o

geleneksel zirve-dışı saatler sırasında ramplama seviyesinde artış;

o

konvansiyonel güç santralleri tarafından karşılanan yük hacmi yıllar içinde önemli oranda azaldı;

o

ana ve ikincil zirvede değişiklik, sırasıyla akşam 7-8 ve sabah 6-8 (sabah bir saat daha erken ve
akşam bir saat daha geç);

o

zirve-dışı sabah saatleri ve zirve-dışı akşam saatleri dışarısında elektrik fiyatlarında artış;

o

fiyatlarda görülen dalgalanmada artış;

o

günün ana saatlerinde elektrik fiyatlarında düşüş, aşırı durumlarda düşük hatta negatif fiyatlarda
büyük ithalata neden olur;

o

CCGT güç santrallerinde fark edilir düşüş.

Alman ve İtalyan düzenleyici çerçevelerinin derinlemesine analizi, diğer 26 AB Üye Ülkesi’ndeki ana destek
şemalarına genel bir bakışla tamamlanmıştır. Yenilenebilir üzerine ilk Avrupa Yönergesi 2020 itibariyle,
yenilenebilirlerin payını %20 arttırmak üzere, bağlayıcı ulusal hedefler getirdi. Hedefin zorunlu oluşu ve
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çevreye daha duyarlı elektrik sektörünü desteklemenin önemine dair bilinç, farklı pek çok düzenleyici
çözümün geliştirilmesine itti. Bu çeşitlilik detaylı şekilde gösterilmiştir. Bu bakımdan şunlar ele alınmıştır:
benimsenen fiyat ve miktar bazlı mekanizmaların özellikleri, destek şemalarının maliyet dağılımı ve teşviklere
erişimde idari prosedürler.
Rapor ayrıca, Almanya ve İtalya’da tartışılmakta olan, kesikli yenilenebilir üretimin penetrasyonundan
kaynaklanan yayılım sonrası etkilere cevap olacak tedbirlere bir genel bakış sunmaktadır.
İtalya’da iki ana tedbir benimsendi:
o

güneş enerjili üretim bakımından, destek şemalarının gelişim maliyetlerine uyumunu sağlamak
ve aşırı telafiyi önlemek adına teşvik seviyelerini düşüren bir yeni kanun;

o

Gün öncesi markete sevk edilen yenilenebilir üretimin dengeleme sorumluluklarına dair, İtalyan
Düzenleyici Kurum

Almanya’da iki ana tedbir benimsendi:
o

Tüm RES teknolojileri için tarife garantisi;

o

FiT şimdi teknoloji maliyetleri ve piyasa gelişimindeki değişikliklere daha hassastır ve gerileyiş
oranını da kapsar;

o

FiT’leri tamamlayan piyasa primi bileşeninin benimsenişi.

Kesikli üretimin büyük orvea penetrasyonu ayrıca Avrupa düzeyinde endişelere neden olmuştur. Araştırma
Avrupa’da süregelen iki kesişik konuyu da inceler:
2030 Enerji ve İklim Çerçeve’sinde belirlenen hedefle ulaşmak adına 2020 sonrası için yenilenebilir
kaynaklardan üretimi daha da desteklemek için yeni bir Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin benimsenmesi.
Kesikli yenilenebilir üretimden kaynaklanan arz güvenliği kaygılarına yanıt verecek kapasite ödeme
mekanizmalarına, Üye Ülkeler arasında, artan talep.
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Giriş
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Giriş

Bu rapor, Sözleşme EU IPA12/CS02 -Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektörü Gelişimi için Danışma Hizmetleri’nin
Görev 1A kısmının teslim edilebilir son halidir.
Görev 1A’nın görev tanımına göre bu rapor, Almanya ve İtalya’da yenilenebilir üretimin gelişimi bakımından ana
AB ülkelerinde yenilenebilir enerji düzenlemesi üzerine detaylı bir analiz sunar. Araştırma ayrıca ana ülkelerin
düzenleyici çerçevesine dair ilişkili performans göstergelerine dayanan bir değerlendirme sunar.
Değerlendirmenin amacı, yenilenebilir üretimin başarılı gelişiminde işlevsel olarak istenilen hedeflerin elde
edilmesinde etkililiğine cevap vermektir. Hem analiz hem değerlendirme, Türk ana uzmanlar tarafından
uygulanan benzer Türkiye politikaları ve düzenleyici tedbirleriyle karşılaştırmalı iyi örnekler analizi sunar.
Araştırmanın amacı, Türkiye’de düşük-karbonlu enerji sektörünün gelişmesini destekleyen politika ve düzenleyici
kararların tasarımına temel olacak geniş çaplı bir arka plan bilgisi geliştirir. Avrupa deneyiminden gelen güç ve
zayıf yönler, daha sürdürülebilir bir enerji sektörüne geçişi cesaretlendirecek başarılı tedbirlere dair
bilgilendirmeye yardımcı olabilir.
Ana ülkelerin ilgili düzenleyici tedbirlerinin analizi, küçük ve büyük ölçekli rüzgar ve güneş üretimine özel bir
vurguyla, yayılım öncesi/sonrası perspektifi üzerine kurulur. Avrupa ülkelerinin deneyimi, akademik literatür ve
politika dokümanları (sekme 19) , yeşil üretim hedeflerine ulaşmanın yenilenebilir güç santrallerinin hem yayılım
öncesi hem sonrasında görülen karmaşık hususlarını kapsayan zor bir görev olduğunu gösterir.
Sekme 3 yenilenebilir üretimi desteklemek için Avrupa Üye Ülkeleri genelinde bi uygulama olan ana destek
şemalarının bir genel açıklamasını sunarak bu teorik analizi zenginleştirir. İlk Avrupa Yenilenebilir Yönergesi, 2020
itibariyle Üye Ülkeler’in tüketiminde yenilenebilirlerin payını %20 arttırmaya yönelik bağlayıcı ulusal hedefleri
saptamıştır. Hedefin zorunlu oluşu ve çevreye daha duyarlı elektrik sektörünü desteklemenin önemine dair bilinç,
farklı pek çok düzenleyici çözümün geliştirilmesine itti. Bu çeşitlilik detaylı şekilde gösterilmiştir.
Avrupa ülkeleri arasında en kapsamlı ve öğretici deneyimleri İtalya ve Almanya örneklendirir. Bu iki ülke,
yenilenebiir üretimi destekleme amaçlı düzenleyici kuralların derinlikli analiz ve değerlendirmesinin konusu olmak
üzere, ilgili performans göstergelerine göre seçilmiş iki iyi örnek ülkesidir (sekme 4.1). İki ülke de, aslında, farklı
yenilenebilir üretim teknolojilerini desteklemek üzere uygulanması yıllar boyunca benimsenmiş geniş bir destek
mekanizmaları yelpazesi gösterir. İki ülke ayrıca 2020 Avrupa hedefinin elde edilmesine dair en başarılı örnekleri
teşkil eder. 2014’te, iki ülke Avrupa ülkeleri arasındaki en büyük mutlak ve görece yenilenebilir kapasitesi ve
üretimini yakalamıştır. Dahası Almanya özellikle rüzgar üretimini geliştirmede önemli şekilde proaktif olmuştur.
Tersine İtalya ise, güneş üretiminin gelişiminde önemli bir başarı yakalamıştır. Bu sebeple iki ülke aynı zamanda
yenilenebilir üretimi destekleyen politikaların kapsamlı değerlendirmesine olanak sağlayacak karşılaştırmalı
deneyimleri oluşturur.
İki ülkenin düzenleyici çerçevesi pek çok ilgili performans göstergesine dayanarak değerlendirilmiştir (sekme
Error! Reference source not found.). Bu parametreler, Alman ve İtalyan politikalarının, her biri yenilenebilir
üretimin gelişiminde etkili olacak farklı hedeflere ulaşmada Avrupa Komisyon’nun önerdiği yaklaşıma göre,
başarılı olup olmadığı sorusuna yanıt arar: yani, iç piyasada rekabete yönelik önyargılar olmadan tüketiciler için
en düşük maliyetlerde, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzını elde etmek. Ele alınan hedefler: (i) yenilenebilir
üretimin çalışma ve geliştirme maliyetlerinin uygun şekilde karşılanmasına dair yönerge (yani, yenilenebilir
üretimin gelişimini sekteye uğratan piyasa aksaklıklarına çözüm); (ii) yenilenebilir üretimin önündeki tıkanıklıkların
ortadan kalkmasını ve teşviklerin en değerli projelere yönelmesini garantileyen teşviklere rekabetçi erişimin varlığı;
(iii) yenilenebilir üretimin politik ve ekonomik sürdürülebilirliğini çökerten aşırı telafiyi engelleyecek etkili destek
şemaları; (iv) elektrik gün öncesi ve gerçek zamanlı piyasalar bakımından yayılım sonrası sorunların hafifletilmesini
amaçlayan düzenleyici araçların uygulamaya geçirilmesi; (v) yenilenebilir üretimi destekleyen istikrarlı ve
öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin varlığı (sekme 4.2).
Sekme 5 ve Sekme 6 İtalya’da yenilenebilir üretimin gelişmesi için uygulamada olan, sırasıyla, destek şemaları
ve izin rejimlerinin kapsamlı bir tartışmasını sunar. Sekme 12 ve 13 benzer bir analizi Almanya özelinde yapar.
Yenilenebilir üretimi destekleyen İtalyan düzenleyici ve politika çerçevesinin ilgili parametrelere göre
değerlendirmesi, bu bilgiyi uygulamaya koyar.
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Sekme 8, yenilenebilir üretimi destekleme amaçlı İtalyan politikalarının ilgili performans parametrelerine göre
değindirmesini verir. Sekme 15, aynı değerlendirmeyi Almanya kapsamında ele alır. Değerlendirme, İlk
Yenilenebilir Yönergesiyle gelen ve mevcut durumda yürürlükte olan destek şemaları ve izin rejimlerine odaklanır.
Bu yaklaşım seçili iyi örnekler ülkelerindeki ilgili politika ve düzenlemelerin ortak ve homojen bir referans
çerçeveye göre bir değerlendirmesini verir. Mevcut durumda uygulamada olan destek mekanizmaları ve izin
rejimlerinin benimsenmesi aslında aynı olayla tetiklenen, yenilenebilir üretime dair ortak bir hedefin kabul
edilmesidir: İlk Avrupa Yenilenebilir Yönergesi. Referans çerçevesindeki böylesi bir homojenlik, yenilenebilir üretimi
destekleyen düzenlemelerin etkililiğinin değerlendirmesini etkileyen ve tarafsızlığını bozan ülkeye özgü politik ve
düzenleyici faktörlerin engellenmesini olanaklı kılar.
Bütünlük sağlamak adına Rapor ayrıca İlk Yenilenebilir Yönergesinin kabulünden önce uygulanmakta olan
destek mekanizmalarına dair kısa bir özet sunar. Sekme 7 ve 12, bu mekanizmaları sırasıyla İtalya ve Almanya
özelinde ele alır. Bu destek mekanizmalarının tartışması iyi örnek ülkelerinde yıllar içinde uygulanan farklı
politikaların kapsamlı bir özetini verir.
Yayılım sonrası hususlar, temel olarak kesikli yenilenebilir üretimin gün öncesi ve gerçek zamanlı piyasalara etkisini
kapsar. Kesikli yenilenebilir üretimin penetrasyonunun büyük olduğu yerlerde yayılım sonrası sorunları özellikle
ciddidir. Bu bakımdan Almanya ve İtalya, fiyatlar, kabul edilen teklifler, konvansiyonel güç santrallerinin kârlılığı,
TSO’ların dengeleme maliyetleri, yardımcı hizmetler ve dengeleme piyasalarında arz ve talep gibi hem gün ncesi hem gerçek zamanlı piyasa değişkenleri üzerinde önemli etkiler deneyimlemiştir. Sekme 10 bu etkileri İtalya
özelinde gösterir. Sekme 14 ise benzer analizi Almanya için sunar.
Dengeleme yükümlülüklerinin kesikli yenilenebilir üretime yüklenmesini amaçlayan düzenlemelerin kabulü,
yayılım sonrası sorunların yatıştırılmasında yardımcı olabilir. Bu amaçla yükü takiben üretim tedbirleri ya da sebep
oldukları dengesizlik maliyetlerinin yenilenebilir üretime yüklenmesine yönelik düzenlemeler birer örnek oluşturur.
Ek olarak benzer hafifletme çabaları dolaylı olarak, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik fiyatına dair
anlaşmalar aracılığıyla da amacına ulaşabilir. Bu gibi anlaşmalar, dengesizlik problemlerinin beklendiği
zamanlarda yenilenebilir kaynaklardan üretimden kaçınmaya yöneltmek bakımından, farklı ölçülerde etkili
olabilir. Sekme 11 İtalya’da dengesizlik yükümlülüklerinin yenilenebilir üretime yüklenmesini amaçlayan
politikaları gösterir. Sekme 9 İtalya özelinde, gün öncesi piyasada satılmayan küçük-ölçekli yenilenebilir
kurulumlarında üretilen elektrik için uygulanan fiyatlandırma mekanizmalarını gösterir. İyi örnek ülkelerinin
değerlendirmesi (sekme 4.2) bu bilgiyi uygular. Sekme 14, dengeleme anlaşmalarına özel bir odakla aynı
hususları Almanya için ele alır.
Yenilenebilir üretimin önemli ölçüde yayılımından kaynaklanan önemli yayılım sonrası problemleri, hem ulusal
hem Avrupa ölçeklerinde, beliren bu gibi endişelere nasıl cevap verilmesi gerektiğine dair canlı bir tartışma
doğurmuştur. İtalya’da benzer bir tartışma 2015’te, yenilenebilirlerin dengeleme yükümlülüklerini şart koşan
destek şemaları ve kurallarının düzeltmesine itmiştir. Sekme 11 bu değişiklikleri tartışır. Almanya için Sekme 16
benzer bir analiz sunar. Sekme 17 Avrupa’da ilerleyen, yenilenebilir üretimin teşvikinde yayılım sonrası ve öncesi
sorunlara dair tartışmaya kısa bir bakış sunar. İdari özet, analizin ana mesajlarını özetler.
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İlgili ekonomik literatür ve politika dokümanlarının incelemesi
Giriş

AB, 2020 itibariyle, GHG (Sera gazı) emisyonlarını %20 azaltıp, enerjisinin %20’sini yenilenebilir enerji
kaynaklarından [Renewable energy resources -RES] edinmeyi amaçlamaktadır. Bu düşük karbon hedefleri
dolayısıyla yenilenebilirlerin Avrupa’daki kurulu kapasitedeki payı, 2000’de %14.8.1 ya da 152GW iken, 2014’te
yaklaşık %29 ya da 371 GW’ye 6 yükselmiştir. 2020-2030 dönemi de, Avrupa genelinde yenilenebilir üretim
kapasitelerinde daha önemli artışa sahne olacak gözükmektedir.
Son dönem deneyim ve literatür, yenilenebilir hedeflerinin, RES’le çalışan güç santrallerinin yayılımı öncesi (örn.,
teşvik türleri) ve sonrası (örn., piyasa tasarımında değişiklikler)nda yanıtlanması gereken karmaşık sorunlar
olduğundan, hayli zor olduğunu öngörür. Aslında son deneyimler ve konu üstüne geniş literatür, yenilenebilir
enerji hedeflerine ulaşmanın, RES’le çalışan güç santrallerinin yayılımı öncesi ve sonrasında çözülmeyi bekleyen
karmaşık sorunlar bulunduğundan, hayli zor olduğunu öngörür.
En önemli yayılım öncesi sorularından biri, ek yenilenebilir enerjiye yeterli teşvikin nasıl garanti edileceği (örn., özel
destek şemaları) ve bu gibi yatırımların Avrupa politika hedeflerine doğru nasıl yönlendirileceğidir, mesela
sürdürülebilir ve karşılanabilir enerji arzı gibi. Diğer yandan en önemli yayılım sonrası sorularından biri ise, sevk
edilebilir üretime sahip “geleneksel” üreticiler (yani, çoğunlukla fosil yakıtlı güç santralleri) için şekillendirilen
mevcut piyasa tasarımlarının kesikli üretim, yani RES’le çalışan güç santralleri, “yeni” üreticilerin ihtiyaçları ve
operasyonel ihtiyaçlarını ele alarak, (örn., farklı dengeleme yükü rejimleri aracılığıyla) nasıl şekillendirileceğidir.

Şekil 2-1: Kurulu Elektrik kapasitesi (AB28)
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Kaynak: DG ENER, Ünite A4, Enerji Veri Sayfası,2016

AB kendisine, 2050 itibariyle sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürecek iddialı hedefler koydu, yani 1990
seviyelerine oranla % 80-95 azalış. Enerji, ulaşım ve ısınmanın karbonsuzlaşması bu hedeflerin ulaşılmasında gerekli
olacaksa da, güç piyasalarının düşük-karbonlu enerji sistemine geçişte önemli rol oynayacağı genel varsayımdır.
Özellikle güç sektöründe yenilenebilir enerji yayılımı, bu AB hedefine yönelik “pişmanlık yok” seçeneği anlamına
gelir. İklim değişikliğini hafifletmenin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları (bundan sonra RES olarak anılacaktır),
artan arz güvenliği, ve diğer zararlı hava su ve toprak kirleticilerinde azalma gibi başka faydalar da sağlayabilir.
Dahası uzmanlar sıklıkla yenilenebilir enerji sektörünün fosil yakıt bazlı enerji sektöründen üretilen enerji birimi
başına daha fazla istihdam yarattığını savunmaktadır.
AB Üçüncü Paketi’nde belirlenen çevresel hedeflere hürmeten, 2020 sonu itibariyle (başta rüzgar ve güneş olmak

6Bu

ayrıca 2000’de 138 GW ve 2014’te 150 GW hidrolik üretimi içerir. Kaynak AB Komisyonu, DG ENER, Ünite A4,
Enerji verisayfası, 2016.
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üzere) yenilenebilir enerji, çoğu Avrupa güç piyasasında yakıt karışımının daha büyük bir payına denk düşecektir
(EC, 2009). Aslında küresel temiz enerji yatırımları, sadece geçen on yılda, 50bilyon $’ın altından bir yılda
250bilyon $’a yükselmiştir (Bloomberg New Energy Finance, 2013). Benzer şekilde, Şekil 2.1’de gösterildiği gibi,
AB28 ülkelerinde yenilenebilirlerin payı şimdi, toplam kurulu kapasitenin neredeyse %30’una tekabül eder (EC,
DG ENER, 2016).
Bunların ötesinde gittikçe artan sayıda paydaşlar ve karar vericiler, hem AB seviyesinde hem de her bir üye ülke
düzeyinde, 2030 yenilenebilir enerji hedeflerinin kabulünden yanadır. Avrupa Komisyonu, kendisi yakın zamanda
bir İkinci Yenilenebilir Yönergesine dair Danışma yayımladı (bkz., sekme 17). Böylece 2020-2030 dönemi Avrupa
genelinde yenilenebilir üretim kapasitelerinin daha da azımsanmayacak bir artış gösterdiği dönem olacaktır. Bu
bağlamda enerji sisteminin geri kalanındaki daha büyük ölçekli yatırımlar (örn., küçük şebekeler) önümüzdeki
yirmi yıllık süreçteki giderek artan yenilenebilir enerji üretimini tanzim etmek üzere gerekli olacaktır. Tüm bu yeni
yatırımların, mevcut Avrupa elektrik piyasaları tarafından olanaklı kılındığı varsayılmaktadır. Ancak ikincisi
geleneksel olarak elektrik sistemlerindeki ihtiyaçlara yanıt olarak gelişmiş ve birkaç on yıllık süreçte yavaş yavaş
evrilmiştir. Dahası mevcut elektrik piyasası anlaşmalarının AB tarafından belirlenen çevresel hedeflerin elde
edilmesine ket vuracağına dair yaygın endişeler bulunmaktadır (Newbery, 2012).
Hem yayılım öncesi hem sonrası sorunları arasında ve bu iki kategorinin her biri içinde, kapsamlı ve sistematik bir
şekilde çalışmasını gerekli kılan pek çok karşılıklı bağlılık söz konusudur. Örneğin belli bir yenilenebilir teknolojisine
dönük teşvik seviyesinin belirlenmesi, teknolojinin aldığı Ar&Ge desteğinden etkilenen olgunluk düzeyine bağlıdır.
Benzer şekilde iki grup sorun arasında karşılıklı bağ söz konusudur: örn., nihai kullanım faturaları üstünde RES’lerin
etkisi büyük orvea RES’lerin edindiği teşvik seviyelerine bağlıdır. Son olarak, akıllı şebekeler geliştirme ve inşa gibi,
her iki kategoriye de uyan zorluklar bulunmaktadır.
Akıllı şebekeler meselesi açıklayıcıdır. Bir yandan, karbonsuzlaştırılan güç sistemlerinin iskeleti sayılan akıllı
şebekeler, büyük miktarda RES kapasitesinin zaten kurulu olduğu Avrupa’da, kesikli güç akışlarını iyi yönetebilmek
adına (yani, bir yayılım sonrası sorunu) yavaş yavaş gelişmektedir. Diğer yandan akıllı şebeke teknolojileri
açıkdeniz rüzgar tarlaları için kusursuz arayüz sağlamak (yani, bir yayılım öncesi sorunu) için bir önşarttır. Şekil 2.2
iki sorunlar seti arası ve içindeki benzer karşılıklı bağlılığın mevcudiyetine işaret eder. Buna göre, RES’i hedefleyen
herhangi bir enerji politikası bu karşılıklı bağlılıkları hesaba katmalıdır.
.
Şekil 2-1: Sistem düzeyinde karşılıklı bağlılıklar
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Bu sekme, RES entegrasyonunda, mevcut literatürde öne sürülen ana ekonomik zorluk ve fırsatlarına dair
bulguları incelemeyi amaçlar. RES Yönerge’sinin kabulünün ardından RES payındaki beş yıllık ender görülen
düzeyde artışla, Avrupa bazı değerli dersler öğrendi ve RES yayılımının beklenmedik sonuçlarıyla karşı karşıya
kaldı.
Bu günlerde ilgi çekici sorular şöyle sıralanabilir:
şu zamana kadar ne yaşandı;
Ekonomik literatür tarafından öngörülen olay yaşandı mı soruları.
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Edenhofer ve diğerleri (2013) tarafından saptanan ayrımı takiben, bu soruları iki açıdan ele alacağız:
RES’in piyasa potansiyeli, piyasa bakış açısının tasarımı, politika ve teknolojik açılardan liberalleştirilmiş bir
piyasaya RES entegrasyonu bakımından;
RES’in ekonomik potansiyeli, yenilenebilirlerin toplumsal etkisi bakımından.
Çalışmanın odağı kesikli yenilenebilir teknolojiler üstüne ve özellikle de en çok gelişmiş (örn., fotovoltaikler, rüzgar)
olanlaradır. Araştırma dolaysız olarak, hidrolik gibi daha “olgun” yenilenebilir teknolojileri inceliyor değildir çünkü
bunların liberalleşmiş elektrik sistemlerine entegrasyonu başarılı şekilde kabul görür. İlgili bulgular göz önünde
bulundurulduğunda (örn., RES üretimi üzerine veri), analizin coğrafi ölçeği Almanya ve İtalya’ya özel bir odakla,
Avrupa Birliği olacaktır.
Bölümün geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: bir sonraki sekmede yayılım öncesi sorunları ele sunacağız,
ardındaki sekmede sistem geçişini etkileyen ana faktörlere göz atacağız ve son olarak da ana yayılım sonrası
sorunlarına genel bir bakış ortaya koyacağız.

Yayılım öncesi sorunları: RES uygulamasını geliştirmeye yönelik politikalar
2.2.1

Arkaplan: fiyat vs. miktar bazlı politikalar

1990’lardan bu yana, özellikle de AB’deki pek çok ülke, temelde hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını ve fosil
yakıt ithalatına olan bağımlılığı düşürmek niyetiyle yenilenebilir enerji üretimini destekleyecek çeşitli politik araçları
gözden geçirmektedir. Başarılı olduğunda bu politika araçları yenilenebilir enerji üretiminde dikkat çekici
büyümeyi ve teknolojilerin maliyetlerinde büyük düşüşleri beraberinde getirmiştir. (IEA, 2004).
Yenilenebilirleri destekleyen politikalar iki ana gruba ayrılabilir:
fiyat bazlı düzenlemeler, mesela tarife garantileri (feed-in tariff -FiT) ya da
miktar bazlı düzenlemeler, yenilenebilirler zorunluluk sertifikası [renewables obligation certificate -ROC]
olarak da bilinen yeşil sertifikalar [green certificates -GC] gibi.
Her iki model de, ekolojik etkililik ve ekonomik verimlilik bakımından avantaj ve dezavantajlara sahiptir: Daha
yüksek sigorta derecesi sağladıklarından FiT’ler genellikle sektöre yatırım çekmek için etkili bulunurken, ROC daha
yüksek ekonomik verimliliğe imkan açar inanışı vardır. Bu politikalardan en çok faydalanan iki teknoloji kıyıda
rüzgar ve PV [fotovoltaik] olmuştur. Rüzgar ve PV güç teknolojileri Avrupa’da on yıldan fazla süredir yenilenebilir
destek politikalarından faydalanmışlardır. tarife garantisiler gibi, yatırımcılara dönük etkili ve yenilenebilir düşük
risk destek şemaları RES enerji gelişimine başlamada temel rol oynamıştır (Butler ve Neuhoff (2008); Ragwitz ve
diğerleri (2007); Mitchell ve diğerleri (2006)). Yine de bu destek şemaları, bu teknolojileri elektrik piyasalarının
günlük çalışmasından ayırmış ve dolayısıyla piyasa sinyallerinden tecrit eder şekilde davranmıştır (Hiroux &
Saguan (2010)). Birkaç yıldır bu tecrit, RES’lerin başlangıç gelişimini arttırmak üzere politikacılar tarafından kabul
edilir bulunmuştur. Ancak hem tüketiciler hem de piyasa operatörleri son zamanlarda, RES destek kural ve
politikalarında, farklı ticari ve teknolojik olgunluğu hesaba katacak şekilde bir güncellemeyi gündeme
getirmektedir.

2.2.2

Fiyat bazlı politika araçları

Fiyat bazlı bir politik araç, temelde üstün hizmet aktiviteleri, yani kamu bakışıyla değerli olan ancak tüketici
talebince uygun şekilde destek görmeyen aktiviteleri, desteklemek için kullanılan bir dolaysız sübvansiyon
formudur. Başarıları temel olarak sübvansiyonun nasıl tasarlandığına ve tüketici talebine yatırımcı ve işletmecilerin
gösterdiği tepkilere bağlıdır (Verbruggen ve Lauber (2012)).
Tarife garantileri, primler, yatırım kredileri, hafif finanslama, vergi kredileri ve tüm mali teşvik türleri, fiyat bazlı
teşvikler sınıfında bulunur (Couture ve Gagnon (2010)). Bunlardan en gelişmiş ve yenilenebilir enerji için en yaygın
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şekilde kullanılmakta olanı, garantili şemalardır (tarife ya da primler).
Tarife garantileri ya da FiT, yenilenebilir üreticilerinin her kWh üretim başına ek ödeme aldığı uzun süreli bir
sözleşme şeklidit. Bu tarifeler, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin şebekelere aktarılması için bir mali
telafidir. Tarife garantileri genellikle her teknoloji için farklıdır ve düzenleyici ya da idareciler tarafından belirlenir.
Elektrik tesisleriyse elektriği yenilenebilir enerji üreticilerinden bu belirli, piyasanın üstünde seyreden, tarifelerden
almak zorundadır. Yenilenebilirlere yatırımı desteklemek adına FiT’ler, yatırımın üreticilere geri dönütünü
garantileyecek bir teklif olması adına uzun bir zaman dilimini (10-20 yıl) kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca FiT
sıklıkla, sevkte ve/veya bağlantıda öncelik gibi, diğer düzenleyici destek türleriyşe birleştirilir.
İlk tarife garantisi sistemi (PURPA) ABD’de 1978’de uygulanmıştır; o zamandan bu yana, bu araç pek çok
değişiklikle beraber RES yayılımını genişletmekte en popüler yol olmuştur (bkz., diğerlerinin yanı sıra, Haas ve
diğerleri (2011); Batlle ve diğerleri (2012); Schallenberg-Rodriguez ve Haas (2012); Schaffer ve Bernauer (2014)).
Yenilenebilirlerin payını etkili şekilde arttırmada tarife garantilerinin başarısını açıklama denemeleri, diğer destek
mekanizmalarına kıyasla yatırımcılara daha düşük risk sağlıyor olmalarına vurgu yapmıştır (Langniss ve diğerleri
(1999); Lüthi ve Wüstenhagen (2012); Menanteau ve diğerleri (2003); Lüthi ve Wüstenhagen (2012)). Mitchell ve
diğerleri (2006), Alman FiT sisteminin İngiltere ve Galler’deki RO’dan daha etkili şekilde yenilenebilir payını
yükselttiğini savunur. Üreticiler için riski düşürmek, basit bir sebepten önemlidir: yukarıda söylendiği gibi, riskin bir
bedeli vardır. Riski azaltmak, çok büyük sayıdda projeyi cazip kılabilir çünkü temelde riski düşürmek sermaye
maliyetini azaltır. Aynı sebepten dolayı, riski düşürmek, bir destek mekanizmasının etkililiğini arttırmanın bir yoludur.
Bürer ve Wüstenhagen (2009) yenilikçi temiz enerji teknolojisi şirketlerinde özel yatırımcıların politika tercihlerini
inceler ve FiT’lerin risk karşısında sunduğu yüksek düzey sigorta dolayısıyla tercih edildiğini bulur. Ayrıca Masini ve
Menichetti (2012), yatırımcıların şüphesiz biçimde FiT’leri tercih ettiğini gösterir.
Dahası, yenilenebilir teknolojilere başarılı uygulanışı dolayısıyla, Eyre (2013) FiT’lerin tipik olarak miktar bazlı
araçlarla desteklenen enerji verimliliğine de uygulanmasını önerir. Şu zamana kadarki deneyimler göstermektedir
ki, etkili olsa da FiT sistemlerinin tüketiciler için maliyetli olması ve daha eski teknolojileri kullanan üreticilerin
yatırımını korurken beklenmedik kârları mümkün kılması bakımından çekinceleri vardır (Menanteau ve diğerleri
(2003)). Aslında FiT gibi dolaysız sübvansiyonlar, gerekli yatırım miktarını destekleyecek doğru seviyedeki fiyat ya
da tarifenin belirlenmesinin zor olması açısından büyük bir dezavantaja sahiptir (Green, 2005).
Tarifenin popüler bir varyasyonu, sabit primdir. İkisi arasındaki fark, tarifeyle RES üreticilerine kWh başına sabit bir
ücret ödenirken, primle elektrik fiyatının üstüne ek bir miktar ödenmesidir. del Río (2012)’nun belirttiği üzere, tarife
garantisi ve primleri oluşturan tüm bileşenleri inceleyerek, sabit primlerin daha büyük risk içerdiğini, çünkü
dalgalanma gösteren elektrik fiyatlarına bağlı olduğunu söyler. Bu daha büyük risk, daha yüksek maliyet demektir
zira yatırımcılar önlemek için daha yüksek prime ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar, toplam destek önceden bilindiği
için, tarifeleri tercih eder gözükmektedir. Risk, rüzgar ve PV gibi sermaye-yoğun teknolojiler için özel olarak
sorunludur zira elektrik fiyatının bunların toplam ödemesinin daha küçük bir kısmını oluşturması olasıdır (del Río
González (2008)). Böylece teknoloji ve yatırımcı çeşitliliği, tarife garantisi altında daha mümkündür çünkü daha
düşük riskle daha küçük RES-E girişimcilerini ve daha çeşitli katılımcıları cesaretlendirir (Couture ve Gagnon
(2010)). Prim piyasaya daha uygun görülür (Ragwitz ve diğerleri (2007)); ancak her ikisi de destek seviyelerine ve
RES üretim miktarına dayanacaklarından, bu iki sistemin toplam tüketici maliyetlerinde yarattığı farklılıklar üzerine
bir uzlaşı yoktur.
Fiyat bazlı enstrümanların bir diğer varyasyonu, İngiliz elektrik piyasasına son zamanlarda giriş yapan (Newbery,
(2012a)) Kur Farkı Sözleşmeli FiT [Contract for Difference -CfD]dir. CfD özel bir yasa sözleşmesidir ve İngiliz
versiyonunda düşük-karbonlu (yani yenilenebilir ya da nükleer) elektrik üreticisi ve kamusal şirketler arasındadır.
Bu sözleşme, düşük karbonlu üreticinin elektriğini piyasaya satmasını ve sonra üstüne eklenen miktarı almasını( ya
da ödemesini) öngörür; bu ek miktar, teknolojiye özgü kullanım fiyatı -hükümet tarafından önden belirlenen ve
belirli bir düşük karbon teknolojisine yatırım maliyetini yansıtan bir elektrik fiyatı- ve bir referans fiyat – toptan
elektrik için bir ortalama piyasa fiyatı değeri- arasındaki fark olarak ölçülür. Bu tip fiyat bazlı enstrümanların amacı,
üreticilere, toptancı fiyat dalgalanmalarına maruziyetlerini düşürerek ve elektrik fiyatlarının yüksek olduğu
zamanlarda tüketicileri daha yüksek destek maliyetlerini ödemekten koruyarak, üreticilere daha büyük kâr
kesinliği ve istikrarı sağlamaktır. Ancak Newbery (2012b)’a göre, kesikli üreticiler fiili çıktılarını bilmelerinden daha
önce sözleşmeye girdiklerinden ötürü, bir FiT CfD ile beraber hala temel riski ve dalgalanma riski taşırlar, oysa
klasik bir FiT tüm bu riskleri hükümete ve daha düşük bir maliyete aktarır.
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Genel itibariyle, bugünlerdeki ana zorluk elektrik tüketicileri üzerine yüklenen ek maliyetler ve yeterli ve
öngörülebilir yatırım teşvikleri arasında bir dengeye ulaşmaktır. Ancak ekonomik verimlilik sorunlarına rağmen FiT
sistemlerinin RES teşvikinde en etkili politika araçları olduğu neredeyse dünyaca kabul görmüştür (çok sayıda
ampirik bulgunun yanı sıra, bkz., Dong (2012) ve Smith ve Urpelainen (2014).
Son olarak vergi kredileri Amerika Birleşik Devletleri’nde RES desteği için 1992’den bu yana kullanılmaktadır; bu
gibi krediler kW üretim başına sübvansiyon ya da ön sermaye maliyetlerinin kısmî sübvansiyonlarını sağlar.
Schmalensee (2012), sübvansiyonların vergi kredisi olarak sağlanmasının bazı ciddi çekincelere sebep olduğunu
savunur. En önemlisi, yenilenebilir üretim girişimcilerinin, vergi kredilerini kullanışlı kılacak vergilendirilebilir yeterli
gelire nadiren sahip olduğudur. Bu durum RES üreticilerini, “vergi denkliği” sağlayıcıları olarak hizmet sunmaya
istekli ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin pahasına beklenmedik karları elde edebilen, az sayıdaki büyük vergi
ödeyen finans kurumlarından biriyle partnerlik kurmaya itmiştir. Ayrıca ABD deneyimi, fiyat bazlı bu aracın tipik
yapısının, tekrarlayan miad ve vergi kredisinin kısa-süreli yenilenilişinin, yenilenebilir yatırımlarda ani yükseliş ve
düşüş devirlerine neden olabileceğini gösterir (Barradale, 2010). Vergi kredilerindeki bu belirsizlik yaygın şekilde
yenilenebilir endüstrisi için ceza verici bulunur zira yukarı rampa ve aşağı rampa maliyetleri yüksektir ve aktörleri
uzun süreli yatırım yapmaktan alıkoyabilir.

2.2.3

Miktar bazlı politika araçları

Miktar bazlı enstrümanlar fiyat bazlı enstrümanlara nispeten, genelde, piyasa odaklı bir yaklaşım içinden
yenilenebilirlerin inşası hedefine ulaşmak için benimsenir. Benzer şekilde emir ve kontrol enstrümanları (yani,
stveartlar, lisanslar) bakımından destek, fiyatlar yerine miktarların düzenleyici ya da idare tarafından önden
saptanmasına dayanır. Burada varsayılan, istenen yenilenebilir yatırımları miktarı ya da üretimi konulduğunda
rekabetçi piyasasının “doğru” sinyalleri sağlayacağı, verimli bir sonuca varacağı ve hedefe en düşük maliyette
ulaşılacağıdır. Yenilenebilir kota zorunlulukları (RO), pazarlanabilir sertifikalar, ihaleler ve açık arttırmalar bu sınıfta
yer alır. RO, tesislerin elektriklerinin belirli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan üretmesini ve yeşil sertifika ticareti
sistemi içerisinde kamu otoritelerinin elektrik tedarikçilerine bir hedef belirlemesi ve kota uygulamasını gerektirir.
Sertifikalar RES enerjisi üreticilerine verilir; ve bunları pazarlama, satma ve kredi alma hakları saklıdır. Bir başka
deyişle yükümlülüklerini yerine getirmek adına tedarikçiler elektriği RES’ten tedarik edebilir (içsel ya da dışsal) ya
da dengini yeşil sertifikalarda alabilir. Yeşil sertifikalar, akredite bir yenilenebilir kaynak üretime geçtiği her sefer
üretilir.
Erken teorik çalışmalar miktar bazlı sistemlerin fiyat bazlı sistemleri ekonomik verimlilik bakımından alt edeceğini
öne sürer (diğerlerinin yanı sıra, bkz., Drillisch ve Riechmann (1998); Kühn (1999)). Aslında mükemmel piyasa
şartları altında, ekonomik teori, miktar bazlı şemaların verili bir yenilenebilir enerji temininde en verimli yol
olduğunu öngörü (Menanteau ve diğerleri (2003)). Pratikte bu gibi sistemler konulan kotalara ulaşmakta sıklıkla
başarısızlığa uğraşmış ve dolayısıyla zaman içinde popülaritesini kaybetmiştir. Mitchell (2000), İngiltere’nin Fosil
Olmayan Yakıt Zorunluluğu [Non-Fossil Fuel Obligation -NFFO] şemasının amaçladığı yenilenebilir enerji üretimi
miktarlarını sağlamayı başaramadığını söyler. Şemanın tasarımı başarısızlığa uğramasına katkıda bulunan tek
faktör olmasa da, etkililik kıyaslamasının fiyat-bazlı şemalara yol verdiği gözükür zira Danimarka, Almanya ve
İspanya’da uygulanmaya kondu.
İngiltere ve Almanya karşılaştırması üzerine bir güncellemede, Butler ve Neuhoff (2008)’nin işaret ettiğine göre,
İngiltere’deki sistem sadece daha az etkili olmuş değildir; yanı sıra şebekeye sevk edilen rüzgar gücü miktarı için
ödenen fiyatlar, Almanya’da rüzgar kaynaklarının daha az olmasına rağmen, her iki ülkede de aynı büyüklük
sıralamasında olduğundan daha yüksek verimlilik adına da kanıt bulamamışlardır. Bergek ve Jacobsson (2010)
İsveç yeşil sertifika sisteminin performansı üretime çalışır ve sistem etkililik anlamında uygun çalışmasına rağmen,
tüketici maliyetlerinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ve hayli yüksek rantın elde edildiğini kaydeder.
FiT şemalarında olduğu gibi sertifikalar için de farklı tasarım seçenekleri vardır ve mevcut sistemler önemli ölçüde
değişiklik gösterebilir (Bergek ve Jacobsson (2010); Haas ve diğerleri (2011)). GC’nin bir ana bileşeni, FiT
sistemlerine kıyasla yatırımcıları daha yüksek risklerle karşı kaşıya getirmesidir. Verimlilik özellikleri dolayısıyla
Avrupa komisyonu tarafından başlarda desteklenmiş olsa da (European Commission, 1997), nihayetinde FiT çok
daha fazla gelişti. del Río (2012), 1990’dan 2010’a kadar olan dönemde FiT’lerin kabulü ve uygulanmasının sürekli
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olarak ve gayet dik bir artış gösterdiğini öte yandan GCS’ler için bu büyümenin daha yavaş bir hızda ilerlediğini
gösterir.
Artan ilgi gören miktara-dayalı bir yaklaşım da, RE santrallerinin kamu otoriteleri tarafından belirlenmiş iş tanımına
uyan teklif sahipleri tarafından kurulduğu ihale sistemleridir. Kamu otoriteleri kazanan teklifin fiyatlarını öder
böylece RE üretiminin en yüksek fiyatları ve konvansiyonel elektriğin stveart fiyatları arasındaki fark yine vergi
mükellefleri ve elektrik tüketicileri tarafından karşılanır. Açık arttırmaların avantajı, piyasa ve açık arttırmalar iyi
çalıştığında bu farkın rekabetçi süreç dolayısıyla en düşük değerinde tutulacağı tahminidir.

2.2.4

Yeni zorluklar: dinamik verimlilik

RES destek şemaları üzerine literatür yaygın olarak etkililik ve statik verimlilik kriterlerini araştırmışsa da, dinamik
verimlilik daha az ilgi görmüştür.7 Bunun bir açıklaması, dinamik verimliliğin uzun vadeli ve küresel bir perspektif
için önemli olsa da, kısa dönem maliyetler ve uzun dönem faydaların zamansal asimetrisi dolayısıyla politik
açıdan zor bir uygulamaya sahip olmasındadır (Edenhofer ve diğerleri (2013)). İşin aslı, fiyat- ve miktar- bazlı
sistemler arasındaki ikilik ekonomik literatürden daha önce sorgulanmaya başlamıştır. Örneğin Midttun ve
Gautesen (2007), sektörün gelişim evresine ilişkilendirererk her iki enstrümandan bahsetmiştir.
RES desteğinin uzun dönem verimliliğine odak, birçok boyuttan önem arz eder; bunlar arasında yenilik etkileri,
toplumsal maliyetler ve desteğin finansal sürdürülebilirliği vardır. İklim politikası zorluklarının uzun dönemli doğası,
hedeflere daha düşük uzun dönem maliyetlerinde ulaşılması için ana faktör olabilecek, yeniliğe özel bir vurguyu
gerektirir (Fischer ve Newell (2008)). Hiroux ve Saguan (2010) yüksek penetrasyon seviyeleriyle beraber rüzgar
gücünün piyasa sinyalleri ve piyasa katılımının dışında belirlenemeyeceğini ve böylece yenilenebilir enerji
üreticilerinin piyasa sinyallerine daha hassas olmasını mümkün kılacak teşvik politikalarının benimsenmesi
gerektiğini söyler.
Batlle ve diğerleri (2012) destek mekanizmalarının enerji piyasası performansını kısa ve uzun dönemde nasıl
etkileyeceğini araştırırlar ve her iki zaman dilimi için de performansın optimizasyonu için mevcut enerji piyasası
kurallarının gözden geçirilmesi ihtiyacını öne sürerler. RES ödemeleri kısa dönem enerji piyasası fiyatlarına bağlı
olduğu için üreticiler verimli çalışmaya iten ancak uzun dönem için uygun olmayabilecek piyasa sinyalleri alırlar.
Yazarlar bu yaklaşımın, yükümlü üreticilerin hem RES infra-marjinal kapasitesi hem de konvansiyonel birimleri
kapsayan bir üretim yelpazesi oluşturarak piyasa gücünü arttırmalarına yönelik teşvik yarattığını belirtir. del Río
(2012) FiT bileşenlerinin farklı tasarımlarının dinamik verimliliğin farklı boyutları üzerindeki etkisine dair bir
değerlendirme geliştirir ve farklı olgunluk seviyesi ve maliyetlerine sahip geniş bir teknolojiler dizisini desteklemekte
yarar olduğunu ayrıca teknolojik açıdan nötr şemaların sonuç olarak genç teknolojilere öğrenme eğrileri
boyunca ilerleme fırsatını vermediğini belirtir. Benzer şekilde, Huber ve diğerleri (2007) bir model kullanarak,
Buckman ve Diesendorf (2010) ise Avustralya özelinde vaka incelemesi yaparak, RES yayılım hedeflerinin maliyet
açısından verimli şekilde elde edilebilmesini, sadece, eş zamanlı olarak farklı teknolojilerin teşvikiyle zamanlar
arası bir perspektiften mümkün olduğunu gösterir. Bu bulgu teknolojik yeniliğe dair literatür tarafından onayladı;
sınırlı potansiyel veya negatif sonuçlara sahip teknolojilere hapsolmayı engellemek adına geniş bir teknolojik
seçenekler çeşitliliğine yatırım yapmanın çok önemli olduğunu belirtti (Markard ve Truffer (2008)). Teknolojilerin
olgunluk derecesi ayrıca düzenleyicilerin RES üreticilerine ne düzey risk taşıma izni verdiği sorusu bakımından
konuyla ilişkilidir. Risk özellikle, daha sermaye-yoğun olan ve elektrik fiyatlarının toplam ödemelerinin daha küçük
bir kısmını oluşturması beklenen, olgun olmayan teknolojiler için sorunludur (del Río González (2008)). Böylece
çeşitli teknolojiler ve aktörler sabit bir tarife altında olmaya yatkın gözükür zira daha düşük riskleri daha küçük
RES-E girişimcileri ve pek çeşitli bir katılımcılar grubunu cesaretlendirir (Couture ve Gagnon (2010); Mendonça ve
Jacobs (2009)). Bunun ötesinde daha büyük risk, Ar&Ge ve maliyetten kısan teknolojik yenilik ihtimalini
zayıflatmak gibi, diğer boyutları olumsuz etkiler. Sadece miktar bazlı sistemler değil, olgun olmayan teknolojilerin
daha yüksek riskler ve daha yüksek öğrenme oranı göz önünde bulundurulursa görülür ki, ayrıca primler Ar&Ge’yi
7Statik

verimliliğe bir açı eş düşer ve bu da mevcut (ya da ‘verili’) kaynakların, atık olmasını engellemek adına,
düzgün yönetimidir. Statik olarak adlandırdığımız b verimlilik açısının yanı sıra, bir de ‘dinamik’ cehpe vardır ve
girişimci eylemler ve yatırımlar aracılığıyla refah seviyesini arttırma girişiminden oluşur. Olan şey, kendi gücündeki
kaynakların israfını engelleme girişiminden ziyade, birinin girişimci eylemler yoluyla kendi mülkünü arttırmasıdır.
Klasik tanımlar önemli ekonomik sonuçlar doğrurur. Özel olarak dinamik verimlilik, üretimin bir sonraki dönemde
yatımın maliyetlerini karşılayacak bir fiyata satılmasını öngörür. Bu sonuç olarak ortalama maliyeti düşürür.
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ve öğrenme etkilerini olumsuz etkileyebilir. Yüksek elektrik fiyatları durumunda primlerin daha yüksek getirisi olsa
da, olgun olmayan teknolojiler elektrik fiyatlarındaki değişimlerden olgun olanlara kıyasla daha az etkilenir.
Diğerleri primin piyasaya daha uygun olduğunu ve teknolojik rekabet boyutunda daha iyi sonuç alacağını ileri
sürer (Ragwitz ve diğerleri (2007)).
Ancak teknoloji çeşitliliği; pek çok teknolojinin desteklenmesi durumunda mevcut fonların çok fazla sayıda
alternatif arasında yayılacağı ve aynı zamanda önemli bir teknolojik gelişme olmayacağı dikkate alınarak,
dengelenmelidir. Ampirik bulgular özel sektörden Ar&Ge yatırımlarının RES destek politikalarının önemli bir
yayılma etkisi olduğunu gösterir (diğerlerinin yanı sıra bkz., Popp ve diğerleri (2009); Popp ve diğerleri (2011) ve
Johnstone ve diğerleri (2010)). Johnstone ve diğerleri (2010), tarife garantileri gibi hedefli sübvansiyonlar daha
maliyetli enerjiye dönük yeniliğe neden olmada etkiliyken, pazarlanabilir enerji sertifikaları gibi geniş çaplı
politikaların fosil yakıtlarla rekabete kapalı olan teknolojilere dönük yatırıma neden olmada etkili olduğunu
gösterir. Bu etki, bir yandan RES için istikrarlı bir piyasanın barlığı (talep tarafı) diğer yandan RES üreticilerine diğer
RES üreticileriyle paylaşabilecekleri (arz-it) ve Ar&Ge’ye yatırım yapmalarına imkan sağlayan bir fazlalık
dolayısıyla meydana gelir (Butler ve Neuhoff (2008); del Río (2012) Menanteau ve diğerleri (2003)).
Fagiani ve diğerleri (2013) yatırımcıların riskten kaçınmasının destek şemalarının performansı üzerine etkilerini
çalışır. Analiz bir FiT’i bir sertifika piyasa sitemiyle kıyaslar. Bir tarife mekanizmasının prensipte, tarifenin iyi
hesaplanmış olması durumunda, bir sertifika piyasasından daha iyi sonuçlar alabileceğini gösterirler. Ancak
performansı düzenleyici tercihlere sıkı sıkıya bağlıdır; düzenleyiciler tarife seviyesini ortalama maliyet hesaplarına
dayanarak belirler ve düşük etkililik ya da aşırı yatırımla sonuçlanabilir. Dahası düzenleyicilerin tahminleri hatalı
hesaplanabilir ya da lobiler tarafından manipüle edilebilir. Bir sertifika sistemiyse, yatırımcının riskten kaçınma
seviyesi ortalama olduğu sürece, daha ziyade iyi maliyet verimliliğiyle beraber istenilen yenilenebilir enerji piyasa
payının elde edilmesini olanaklı kılar. Bu sonuçlar, ciddi bir miktar RES’in zaten uygulamaya geçtiği ve yeni
yatırıma gerek duyulacak olan, uzun dönem perspektifinden bakıldığında değerlidir.

Elektrik sistem geçisine genel bir bakış
Artan yenilenebilir üretim kullanımına olan keskin ilgi, kesikli yenilenebilirlerin mevcut güç sistemleri üzerine
etkilerine ve entegrasyonlarını desteklemekte kullanılabilecek teknolojiler dair geniş çaplı bir araştırmaya itmiştir.
Bu bölümün amacı bu araştırmaların ana bulgularını teknik olmayan okuyucu kitlesine erişilebilir kılacak şekilde
raporlamak ve entegrasyona dair tüm meseleleri saptamaktır.
Mevcut elektrik sistemine ve karbonsuzlaşmayı hedef aldığımızda bunun nasıl değişebileceğine genel bir bakışla
başlamak yardımcı olabilir. Mevcut elektrik sistemlerinin pek çoğu iletim seviyesinde bağlı, büyük sek edilebilir
üreticilerden (termal veya hidroelektrik) oluşur. İletim sistemi aktif şekilde yönetilir ancak dağıtım sistemi pasif
şekilde işlemek üzere dizayn edilmiştir. Elektrik tüketicileri elektrik üretmezler ve elektrik akışı tek yönlüdür.
Gelecekteki sistemler arasında, gittikçe artan sayıda uzakta kurulmuş üreticiler, örneğin rüzgar kaynaklarının en
büyük olduğu yerlerde, ya da -konut çatıya monte PV gibi- dağıtım seviyesine bağlı -bilinen adıyla- gömülü
üretim vardır (Passey, Spooner, MacGill, Watt, ve Syngellakis, (2011)). Gömülü üretim geleneksel elektrik
tüketicilerinin de - türetici olarak adlveırılırlar- elektrik üretebileceğini önerdiğinden, elektrik akışı iki yönlü olabilir
(IEA, 2008). Bu değişiklikler, yeni enerji kaynaklarının kullanımından önce, ağ kapasitesi ve idareye dönük yatırımı
gerektirir. Bazı durumlarda üreticilerin farklı fiziksel doğası bir etki üretebilir; örneğin, konvansiyonel üreticilerin
aksine PV üreticilerinin dönen türbinleri yoktur ve güç elektroniklerinin şebekeye arayüz yapmasını gerektirir. Bu
durum güç kalitesinde sorunlar yaratabilir: elektriğin özellikleri ekipmanın işlevini etkileyebilir (Passey ve diğerleri,
(2011)); ve hatalar sırasında şebekede kalma: üreticilerin genelde hızlıca çözülen sistem hataları sırasında
çalışmaya devam etme becerisi (Mohseni ve Islam, (2012)). Güç kalitesi ve sistem istikrarını uygun seviyelerde
tutma ihtiyacı (hatalar sırasında şebekede kalma), sorunlar düzeltilmediği sürece, entegrasyona bir üst limit
çekebilir. Hava durumuna bağlı çıktısı olan değişken üreticilerden daha büyük çaplı katkı
beklemekteyiz.Konvansiyonel üreticilerden daha az kontrol edilebilir olmaları kadar, çıktıları da sıklıkla belirsizdir
zira hava durumları uygun şekilde tahmin edilemez (bu ayrıca belirli yenilenebilir kaynağa bağlı olmasına
rağmen, örneğin akıntı üretimi çok daha öngörülebilirdir.) Bazı durumlarda toplam değişkenliği azaltacak
stratejiler benimsenmelidir. Kalan değişkenlik elektrik sisteminin diğer parçaları tarafından dengelenmelidir ancak
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belirsizliği düşürülür ve sistemin esnekliği arttırılırsa daha etkili olacak gözükür (IEA, 2011; IEA, 2014).
Belirli karbonsuzlaşma politikaları ve senaryoları, teknolojilerin değişken yenilenebilirleri entegre etme potansiyelini
etkileyebileceği ve dolayısıyla gelecek enerji sistemlerini oluşturabileceği akılda tutulmasını gerektiren, aşağıdaki
teknoloji değişikliklerinin bir kısmı ya da tamamını kapsayabilir:
ısınma ve ulaşımın elektriklendirilmesi, iletim ve dağıtım ağlarını güçlendirmesini gerektirebilecek toplam
elektrik talebinde artış;
daha fazla nükleer güç kullanımı (çıktısını değiştirmenin daha güç olduğu daha büyük üreticiler olma meyili
gösterir);
karbon zaptı ve depolaması;
daha fazla bileşik ısı ve güç kullanımı (CHP), termal üreticiler tarafından üretilen ısı çevreye yayılmak yerine,
genel verimliliği arttırmak adına, ısınma için kullanılır. bu CHP santralleri ısının kullanılacağı yere yakın
konumlandırıldığından görece küçüktür ve dağıtım ağlarına bağlı olma eğilimi gösterirler.

Yayılım sonrası sorunları: piyasa tasarımı
2.4.1

Arkaplan

Bir önceki sekmede gösterildiği gibi, RES’lerin mevcut şebekeye entegrasyonu birçok teknolojik zorluk getirir.
RES’in fiziksel entegrasyonunun yanı sıra, başta geleneksel termoelektrik üretim teknolojileri için tasarlanan ve
biçilen mevcut piyasa kuralları ve kurumlarını gerektiği yerlerde uyumlandırmakta eşit oranda önemlidir. Onlarla
kıyaslandığında RES, aşağıdaki özellikleri taşır:
çalışma farklılığı, yani, değişken ve öngörülemez çıktı dolayısıyla kesiklilik;
ekonomik fark, yani yüksek (sübvansiyonla desteklenen) sabit maliyetler ve çok düşük değişken maliyetlere
bağlı olarak farklı maliyet yapısı;
coğrafî farklılık, yani, RES’in sadece kullanılabilir yenilenebilir enerji kaynağının olduğu yere
konumlandırılabilmesinden (örn., rüzgar tarlası durumunda rüzgarlı bir alan) dolayı alan özellikleri kısıtlaması.
Ekonomik bakış açısıyla, RES’lerin eskiden beri elektriklerinin çoğunu fosil yakıtlardan üreten ülkelerdeki
entegrasyonu beraberinde fayda ve maliyetler getirir. Tipik olarak, faydalar fosil yakıtların daha az kullanımından
gelir; tasarruf edilen fosil maliyetleri, düşen emisyonlar ve gelişmiş arz güvenliği bakımından. Diğer yandan
maliyetler temelde olgun olmayan teknolojilere yönlendirilen sübvansiyonlar, çalışmadaki değişikliklerden (örn.,
daha fazla CCGT rampası) meydana gelen sonuçlar ve büyük miktarda RES’i tanzim edecek yatırımlardan (örn.,
açıkdeniz rüzgar tarlalarını bağlayacak denizaltı kabloları) oluşur.
Gross ve diğerleri (2006) ve Hiroux ve Saguan (2010), kesiklilik ve özel yer kısıtlamaları özelliklerini taşıyan rüzgar
ve güneş gibi yenilenebilir teknolojilerin büyük payının entegrasyonuna bağlı ana entegrasyon maliyetlerini
listeler. Bu entegrasyon maliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
dengeleme maliyetleri, RES kısmî öngörülemezliği dolayısıyla meydana gelir. Ek olarak sistem daha sık
kullanılan daha fazla rezerv ve dengeleme hizmeti gerektirir;
güvenilirlik maliyetleri, zirve durumlarını ve sistem güvenilirliğini geliştirmek için alınması gereken diğer tüm
tedbirleri uygun şekilde karşılamayan RES üretiminin değişkenliğiyle ilişkilidir. Aslında Hiroux ve Saguan
(2010)’nın belirttiği üzere, kesikli üretimin konvansiyonel üretimin yerini aldığı zaman, aynı güvenilirlik
seviyesine ulaşmak için (ki örn., verili bir yük kaybı değeri olarak hesaplanabilir) ek bir kurulu üretim kapasitesi
gereklidir. Ancak bu analizler RES’in sistem üstündeki net etkisinin zaruri olarak negatif olmayabileceğini ve
güvenilirlik sorununun, RES tarafından arttırılsa da, direkt olarak RES penetrasyonundan kaynaklanmadığını
dikkate almaz;
yoğunluk maliyetleri ve kayıpları, yenilenebilir santralin yükten uzakta olduğu durumlarda ağın daha fazla ve
farklı kullanımına neden olan alan spesifikliği ve çıktısındaki değişkenlikler sebebiyle. Elektriği büyük
mesafelere taşımak tıkanıklıklara neden olabilir, bu da kayıp ve yoğunluk maliyetine sebep olur. Dahası, RES
santrallerinin inşasında ağ kapasitesini arttırmak için gerekli zamana kıyasla düşük başlama zamanı, yoğunluk
maliyetlerini artırır;
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ağ bağlantısı ve takviye maliyetleri, ek kurulumlar ve mevcut kurulumda RES santrallerini mevcut iletim ve
dağıtım ağına bağlamak için gereken güncellemeler sebebiyle. Yoğunluk ve ağ yatırım maliyetleri, ağ
üzerine takviyeler yoğunluklar ve kayıp maliyetlerini düşürdüğünden, ilişkilidir ve “ağ dışsallıkları” olarak
adlandırılacaktır.
Böylece her iki entegrasyon maliyetinin net toplamını en aza indirmek, sistemin etkililiğini geliştirmek için gereklidir
der Hiroux ve Saguan (2010). Elektrik piyasasına RES entegrasyonuna ilişkin önemli bir diğer sorun, bu teknolojilerin
tipik olarak yüksek sabit maliyetler ve çok düşük değişken maliyetlere sahip olmasıdır. Dolayısıyla, RES
santrallerinin genelde mali destek aldığı ve sevk önceliği rejimine tabi olduğu göz önünde bulundurulursa, piyasa
aksaklıkları yaratma ihtimali taşıdığı söylenebilir. Avrupa Komisyonu (2013) dengeleme ve yoğunluk maliyetleri
gibi piyasa entegrasyonu maliyetlerinin şemaların elektrik piyasasıyla etkileşimini hesaplamada değerlendirmeye
katılması gerektiğine işaret eder.
Bu bölüm, piyasa tasarımı ve muhtemel çözümlere ilişkin tüm bu konuları detaylı şekilde inceleyecektir: Sekme
Error! Bookmark not defined., kesiklilik konusu ve gün-öncesinde gerekli değişiklikleri ele alır; sekme 2.4.3 alanspesifiklik ve (sekme 30) ağ dışsallıkları, kısa- ve uzun-dönem perspektiflerini ayırarak işlenir. Sekme 28 ise, RES’in
yüksek maliyet/düşük değişkenlik gösteren maliyet özelliklerinin etkisini, RES’i desteklemek amacıyla uygulanan
politikalara bağlayarak, ayrıca sürece etkilerini ele alarak (Sekme 31). Son olarak, sekme 33, kapasite piyasaları
dahil, esneklik ve uzun dönem uygunluğuna ilişkin sorunları inceler.

2.4.2

Kesiklilik

Rüzgar ve PV gibi yenilenebilirlere ilişkin ana problem kesiklilikle ilişkilendirilir. Kesiklilikse iki sonuca yol açar: düşük
öngörülebilirlik ve üretim değişkenliği. Bu iki etki, karşılıklı olarak ilişkili olsa da, başka sorunlara neden olur ve sonuç
olarak farklı piyasa enstrümanlarının yönetilmesini gerektirir. Öngörülebilirlikle ilişkisi olmasa değişkenliğin yönetimi
daha kolaydır zira güç sistemi operatörleri, öngörülür olması halinde, uygun planlama yaparak üretim
değişkenliğine cevap verebilir. Örneğin değişken olsa da PV üretiminde değişkenlik tahimini rüzgar üretiminde
olduğundan daha kolaydır. Dahası konsantre güneş güç sistemleri fotovoltaik sistemlerden daha az değişkenlik
gösterir çünkü daha yüksek termal eylemsizliğe sahiptir. Öte yandan rüzgar, oldukça değişkendir ve tahmin
edilmesi zordur. Bu sebeple, literatürün geniş bir kısmı, düşük öngörülebilirlik üzerinde dururken, daha ziyade
rüzgar penetrasyonuna odaklanmıştır. Ancak bu literatürün bulguları ve politik sonuçlarının çoğu PV’ye de
uygulanabilir. Kesiklilikten doğan sorunların ayrıntılı bir değerlendirmesi Pérez-Arriaga (2012)’de bulunabilir. Hiroux
ve Saguan (2010), geniş RE (kağıt üzerinde rüzgar) payına uygun olup olmadığını değerlendirme çabasıyla,
mevcut piyasa tasarımlarını inceler.
Farklı piyasa tasarımlarını ayrıd etmeye ilişkin bir bileşen, gün öncesi ve gün arası piyasalarının merkezileştirme
seviyesidir (Hiroux ve Saguan (2010); Wilson (2002)). Daha merkezî piyasalar, tipik olarak açık arttırma aracalığıyla
kurulur ve ticareti yoğunlaştırarak likiditesini arttırır. Daha adem-i merkeziyetleştirilmiş piyasalarsa, ikili anlaşmalara
daha ilişkili şekilde organizedir. Çoğu Avrupa piyasaları ikili aktarımlara dayanır ve adem-i merkezidir. Amerika ve
Avrupa elektrik piyasası tasarımları kıyasında, R. J. Green (2008)’in öne sürdüğü üzere, tipik olarak iletim
operatöründen bağımsız şirketler tarafından ilerletilen bölgesel spot piyasalarıyla şekillenmiş Amerika sistemi
Avrupa’nınkinden daha verimlidir, özellikle de RES penetrasyonunun artışta olması ışığında. Ayrıca Hiroux ve
Saguan (2010) Avrupa ülkelerinin mevcut piyasa yapılarının RES penetrasyonu için uygun olmadığını düşünür ve
daha merkezî tasarımlarının koordinasyonu geliştirmeye ve RES güç entegrasyonu maliyetlerini düşürmeye
yardımcı olabileceğini önerir (Green, 2008). Fiilen Avrupa spot piyasaları hem ikili piyasaları (örn., Birleşik Krallık)
tamamen adem-i merkezîleştirmek için açık arttırma (örn., İspanya) olarak yer bulur ve birinin diğer sisteme
kıyasla daha büyük etkiliğe sahip olduğuna dair kesin bulgu yoktur. Angarita-Márquez ve diğerleri (2007) bir
rüzgar tarlasının İspanyol ve İngiliz piyasalarında ürettiği gelirleri, piyasa tasarımı ve RES destek politikalarından
gelen görece etkileri saptayarak, kıyaslar. Gelirlerde önemli bir fark olmasa da enerji dengesizliğinin finansal etkisi
Birleşik Krallık için İspanya’da olduğundan daha az olduğunu bulurlar ama bu daha büyük verimlilik, ana olarak
destek şeması türü yüzündendir ve verili zamandaki fiyat seviyelerine hayli bağlıdır. RES’in düşük
öngörülebilirliğinin ışığında, piyasa kapanışına daha yakın piyasa operasyonları (örn., günarası piyasaları ve
dengeleme piyasaları) üreticiler ve TSO’lar için önem arz eder zira fiili üretim profiline dair daha güvenilir bir
bildirime izin verirler. Piyasa kapanışının zamansal pozisyonu, dolayısıyla, ana bir tasarım parametresidir; gerçek
zamana ne kadar yakınsa, tekil dengesizlikler o derece az görülür. Sonuç olarak gerçek zaman üretimine yakın
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piyasa kapanışı, dengeleme maliyetlerini düşürebilir. Musgens ve Neuhoff (2006), düşük maliyetin başlatılmasına
gerek duyulan daha az termal güç santrali olmasına dayanır.

2.4.3

Günarası piyasaları

RES üretimin düşük öngörülebilirliğini yönetecek muhtemel çözümlerden biri, gün arası piyasalarının daha yaygın
kullanımıdır. Gün arası piyasaları (Intraday markets -IM) aktörlere gün öncesi piyasa kapanışının ardından üretim
çizelgelerini pazarlama ve ince ayarlama yapma imkanı verir. Henriot (2014)’un ifade ettiğin gibi, fiili üretime
daha yakın gerçekleştiğinde tahminler daha doğru olduğundan, üreticilere gün öncesi piyasalarda (day-ahead
markets -DAM) altına girdikleri taahhütlere IM’de uyum sağlama şansı verilmesi, yenilenebilirlerin dengesizlik
maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilir. Örneğin, AngaritaMárquez ve diğerleri (2007), İspanya özelinde, gün
arası oturumların rüzgar üreticileri için sözleşilen ve fiili olarak tanzim edilen enerji arasındaki dengesizlikleri en aza
çekmede önemli bir rol oynar.
Genel bir itiraz, bu piyasaların yeterince likit olmadığı ve dolayısıyla güvenilir bir piyasa sinyali sağlamadığıdır
(Newbery (2010); Weber (2010)). Bugünlerde, en likit elektrik piyasaları, elektriğin çoğunun satıldığı, gün öncesidir.
IM tasarımı Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösterir. Sürekli (Almanya, Danimarka, Fransa) ya da açık arttırmalara
dayalı (İspanya, İtalya) olabilirler. Mevcut durumda IM’de pazarlanan düşük elektrik hacmine rağmen, RES
entegrasyonuna katkıda bulunma potansiyelleri pek çok akademisyeni bu konuyu çalışmaya yöneltmiştir. Daha
önce bahsedilen Hiroux ve Saguan (2010) ve Musgens ve Neuhoff (2006)’in yanı sıra, Borggrefe ve Neuhoff (2011)
de düşük öngörülülüğü yönetmede IM’nin kullanımını önermiştir. Weber (2010) pek çok Avrupa IM’sinde değiş
tokuş edilen hacmi inceledi ve şaşırtıcı olmayacak şekilde likidite yoksunluğunu bulguladı. Açıklamaları temelde
piyasaların uygun şekilde tasarlanmadığı, IM’ye katılımı sekteye uğrattığını ve IM’nin aslında piyasa aktörleri
tarafından ihtiyaç duyuluyor olmayabileceği yönündedir ve örtük şekilde piyasa yapısının tekil dengesizlikleri
cezalandırmadığı ya da tekil denge halini ödüllendirmediğini belirtir. Henriot (2014) rüzgar tahmin hatasını
yönetmekten sorumlu tarafların teorik bir model kullanarak IM piyasalarında uygulamaya koyabileceği farklı
stratejileri değerlendirmiştir. Bu modelde IM katılımcıları bir seçimle karşı karşıya kalır: dengesizlik cezalarına maruz
kalmak ya da bağlantılı bir bilgi eksikliğinde günarası piyasada pozisyonları uyarlamak. Likidite eksikliği bu
modelde yetersiz bilgi ile açıklanır ve gerekli bilginin elde edilişi dengesizlik cezasından daha maliyetli olabilir.
Yazar, likiditenin üretim karışımında RES arttıkça maliyetleri düşüren teşvikler katılımcıları IM’ye dahiliyetlerini en iyi
hale getirmeye iteceğinden, likiditenin iyileşeceğini savunur. Furió ve diğerleri (2009) da IM’nin düşük likiditesini
basitçe operatörlerin IM’de uyarlama yapma ihtiyacı duymamasına bağlar. Yazarlar İspanyol IM’de yapılan
satışlar üzerine çalışmıştır ve altı satış oturumunun her birindeki değiş tokuşun yaklaşık üçte ikisinin bu oturumdaki
son zamanda gerçeklediğini ortaya çıkarır. Çoğu zaman, mevcut altı kapıdan sadece biri fiilen katılımcılar
tarafından kullanılır. Ayrıca Usaola ve Angarita (2007), İspanyol IM’yi mümkün üç senaryo üzerinden
değerlendirerek inceler: teklif yokluğu, mevcut en iyi tahmini teklif etme, ve en iyi stratejik teklif. Sonuçlar, en iyi
tahmini teklif etmenin en iyi strateji olmadığını ve bazen IM’ye dahil olmanın tercih edilir olmadığını gösterdi.
Benzer sonuçlar elde edildi.

2.4.4

Balancing markets

Dengeleme piyasası, piyasa ve rezervlerdeki dengeleme teklif/çoklu tekliflerini kullanarak sistemi dengelemek
için gerekli kaynağı edinen sistem işletmecisi tarafından yönetilir. Fiziksel olarak dengesizlikler gerçek zamanda
fiili enerji aktarımı ve çekimi ölçümleriyle ve bunların ileriki sözleşme pozisyonlarıyla kıyaslanmasından hesaplanır;
TSO bunlara dengesizlik fiyatlarını uygulayarak karar verir (Hiroux ve Saguan (2010)). van der Veen, Reinier AC
ve Hakvoort (2009) dengeleme aktivitelerini üç ana ayağa ayırır:
denge sorumluluğu, piyasa aktörlerinin (üreticiler, tüketiciler ve pazarlamacılar) TSO’ya çizelge göndermesi
zorunluluğunu belirler ve bu çizelgelerden sapmaya dair finansal sorumluluk;
dengeleme hizmeti koşulları, farklı dengeleme hizmetlerinin nasıl sunulduğu ve üreticilerin nasıl yeniden
sayıldığı. TSO genellikle dengeleme piyasalarında dengeleme hizmetleri satın alır;
dengesizlik yatıştırma, enerji dengesizliklerinin ve dengesizlik fiyatlarının nasıl belirlendiğini ve dengeleme
maliyetlerinin, doğru çizelgeyi yollaması teşvik edilen, dengeden sorumlu taraflara nasıl yüklendiğini saptar.
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Dengeleme piyasa sinyalleri, teslim zamanında her bir yatıştırma dönemi için, gerçek zamanlı elektrik değerini
gösterir. Piyasa kapanışına çok yakın olsa ve IM’deki fiyatlar tahminlere dayalı olsa da, dengeleme sinyalleri
hem IM’nin ardından gelen yeni bilgiyi hem de esneklik değerini denkleme katar (Barth ve diğerleri (2008)).
Dengeleme kuralları piyasayı büyük oranda etkileyebilir ve diğer piyasa düzenlemeleriyle karşılıklı etkileşime
girebilir. Dolayısıyla dengeleme maliyetlerinin ekonomik etkisinin, iyi tasarlanmış dengeleme şemaları için
değerlendirilmesi gerekir. Chaves-Ávila ve diğerleri (2014) farklı dengeleme kurallarının ekonomik etkisini, rüzgar
üreticileri için farklı dengeleme kurallarına sahip dört Avrupa ülkesindeki (Belçika, Danimarka, Almanya, ve
Hollvea) uygulamalarına dayanarak ve skolastik optimizasyon modelini kullanarak kıyaslar. Modelleri,
dengeleme kurallarının rüzgar gücü üreticilerinin kârları, açık arttırma stratejileri ve nihaî enerji dengesizlikleri
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterir. Dahası, bu kısa dönemli dengeleme kurallarının sistem operasyonel
maliyetleri ve yatırım sinyalleri üstünde bir etkisi vardır. Avrupa ülkeleri arsında, dengeleme sorumluluğunu RE
üreticilerine yükleyen yekpare bir yol bulunmamaktadır. Bazı ülkeler (örn., Hollvea, İsveç, ve Birleşik Krallık) RES
üreticilerine diğer piyasa tarafları gibi muamele gösterirken, bazı ülkelerde (örn., Belçika ve İtalya) dengeleme
sorumluluğu tüm RES üreticileri arasında paylaştırılır ve diğerlerindeyse RES üreticileri dengesizlik maliyetlerinden
muaftır (örn., 2012 öncesinde Fransa, İrlvea ve Almanya).
Avrupa Birliği, RES’in fayda ve maliyetlerini değerlendirirken dengeleme maliyetlerinin ele alınması gerektiğini
kabul edip büyük her Avrupa düzenlemesi ve enerji kurumları dengelemede RE üreticilerinin sorumluluğuna dair
olumlu fikirlerini beyan ettiler. RES’e sorumluluk vererek sistemin genel verimliliği ve güvenilirliği geliştirilir ve toplam
dengeleme maliyetleri düşünce TSO’ların rolünü kısıtlanır. Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (The Council of
European Energy Regulators) (CEER, 2010), dengeleme sorumluluğunun, tahmin araçlarını geliştirmek ve
dengesizlikleri azaltmak adına, rüzgarda da diğer her hangi bir güç birimiyle aynı olması gerektiğini savunur.
ENTSO-E (2011) RES-E üreticilerini dengelemeden sorumlu kılmanın, piyasa taraflarını kendi dengesizliklerini
yönetmek için farklı zaman dilimlerinde piyasa mekanizmalarını kullanmaya iteceğinden, TSO’ların gerçek
zamanda dengelemesine olan ihtiyacı düşüreceğini iddia eder. ACER (2012), kesikli enerji kaynaklarının
dengesizlik için herhangi özel bir muamele görmedikleri ve dengesizlikten finansal olarak sorumlu kılınmaları
gerektiği görüşüne katılır.
Ekonomik literatürde Vandezande ve diğerleri (2010), pek çok Avrupa ülkesinde rüzgar üretiminin tam
dengeleme sorumluluğunun rüzgar üretimine yüklenmediğini belirterek, artan dengelemeden kimin sorumlu
olması gerektiği sorusuna yanıt arar. Yazar, yüksek rüzgar gücü penetrasyonuyla beraber, dengeleme
maliyetlerini sorumlu taraflara yüklememenin sistem için kaldırılabilir olmadığını belirtir. Ancak tam dengeleme
risk tutarı iyi işleyen günarası ve dengeleme piyasaları için şartlı olmalı ve piyasa katılımcıları için güvenilir sinyaller
sağlamalıdır.
Dengeleme ücretleri toplam dengeleme maliyetlerinin dağılımının nasıl olduğunu ve teşviklerin piyasa
katılımcılarına nasıl verildiğini belirler. Dolayısıyla sistemi dengelemenin marjinal maliyetini yansıtmaları, piyasa
katılımcılarının verimli kararlar alması için elzemdir. Bireysel piyasa katılımcıları dengesizliği düşürme maliyetlerini,
sistem için dengeleme hizmetleri alma maliyetiyle kıyaslamalı ve ona göre karar vermelidir. Chaves-Ávila ve
diğerleri (2014)’nın belirttiği gibi, fiyatların marjinal maliyeti yansıtmadığı durumlarda iki verimsizlik belirebilir.
Dengesizlik ücretleri çok yüksekse, görünen o ki piyasa katılımcıları bireysel dengeleme seçeneklerini (örn., kendi
destek termal santrali) kullanacak ve toplam dengeleme maliyetini arttıracaktır. Diğer yandan dengeleme
ücretleri çok düşükse piyasa katılımcıları kendi pozisyonlarını dengelemek adına efor sarf etmeyecektir.
Dengesizlik fiyatları genellikle gerçek zamanlı dengeleme için piyasada kabul edilen aşağı- ve yukarı- istikametli
güç tekliflerine dayanır. Ya kılpayı (son) kabul edilen teklifteki fiyata ya da tüm kabul edilen tekliflerin ortalama
fiyatına dayanabilir. Ekonomik literatür genellikle marjinal fiyatlandırmayı ortalama fiyatlandırmaya yeğler
(tartışma için bkz., Littlechild (2007)).
Vandezande ve diğerleri (2010), iki tip tasarım saptar: tek fiyat tasarımını ve ikili fiyat tasarımı. Tek fiyatlandırma
modelinde dengesizlik fiyatları dengeleme hizmetlerinin marjinal satın alım fiyatlarında karşılık bulur ve aynı
dengesizlik fiyatı, pozitif ve negatif dengesizlikler için tabi ki farklı işaretle, dengesiz piyasa operatörlerinin hepsine
uygulanır. İkili dengeleme fiyatlandırması altında negatif ve pozitif dengesizlikler için farklı dengesizlik fiyatı
uygulanır. İkili dengesizlik fiyatları genellikle ortalama fiyatlar ve dengesizlik maliyetlerine eklenen yapay cezalar
kullanılarak hesaplanır ama sistem dengeleme maliyeti tekil dengesizliklere değil toplam net dengesizliğine
dayandığından, pozitif ve negatif tekil dengesizlikler aynı fiyata sahip olmalıdır. Sonuç olarak, ikili fiyat dengesizlik

29

tasarımının maliyeti tek fiyat tasarımından daha az yansıttığı düşünülür. Diğer yandan tek fiyat tasarımının,
dengesizlik fiyatı her tedarik dönemi için değişebilen marjinal teklifi kullanarak hesaplandığından, daha çok
dalgalı sinyal vermesi beklenir.

2.4.5

Ağ dışsallıkları

Schweppe ve diğerleri (1988)’ne göre elektrik; ZAMAN ve MEKANA bağlı değişken değer ve maliyetlerini hesaba
katarak, alınabilir, satılabilir ve pazarlanabilir bir mal olarak görülmelidir. Zaman boyutu mevcut elektrik piyasası
anlaşmaları aracılığıyla uygun şekilde irdelenir: hem enerji hem de gücün fiyatı $/MWH birimiyle ifade edilir ve
sisteme göre değişebilirse de, gün öncesi, gerçek zamanlı ve vadeli döviz piyasaları gibi, zamana bağlı farklı
elektrik piyasaları vardır. Diğer yandan, modern güç sistemleri hala kendi ürünlerinin mekan boyutuyla baş
etmekte gözükür. Eşit şartlar altında (örn., üretimin birim maliyeti), üretildiği noktadan tüketildiği noktaya taşınması
(ya dağıtım ya da iletim ağı aracılığıyla) gerektiğinden, elektriğin değeri yere göre değişiklik gösterir. Hsu (1997)
bir elektrik ağının ana özelliklerinden birini, fizik kanunları gereğince, bir tarafın eylemlerinin diğer katılımcılar
üstünde önemli bir etkisi olabileceği olarak kabul eder. Bu özellik en iyi şekilde, pozitif (örn., bir hattaki yoğunluğu
azaltmak) ya da negatif (örn., sistem iletim kayıplarının arttırma) olabilen, ağ dışsallığı konseptiyle açıklanır.
Özel olarak, elektrik nakli tüm güç sistemi üzerinde aşağıdaki gibi form bulan ekonomik sonuçlar ya da negatif
ağ dışsallıkları olan bir işlevdir:
kayıplar, ısıya bağlı gelişir;
altyapı (örn., hatlar ve trafo merkezleri) inşa edilmeli, işletilmeli ve sürdürülmeli;
talep ve arz arasında sistem dengesi, her zaman karışlanması gerekir; bu sorun belirli bir doğrultudaki güç
transferinin sistemin geniş bir kısmındaki hat akışlarını etkileyebileceğinden daha karmaşık bir hale gelmiştir;
yoğunluk yönetimi, kullanım seviyesinin güvenlik nedenleriyle bulunan maksimum hat kapasitelerini asla
aşmaması gerektiğinden ihtiyaç dahilindedir.
Yeniden yapılandırılmış bir elektrik sistemi içerisinde, yukarıda bahsedilen mekansal sorunlar lokasyonel sinyaller
aracılığıyla fiyatlandırma (ki mekansal fiyatlandırmaya neden olur) metodolojisinde kullanıma konmuştur: bunlar,
pazarlık kararlarını (kısa-süreli etki) ve yatırımları (uzun-süreli etki) etkileme amaçlı, piyasa aktörlerine coğrafik
durumlarını yansıtmak adına verilen ekonomik teşvikler olarak tariflenebilir.
Ağın bir bölgesinde (bölgesel ya da nodal) elektrik alım/satım gerçek maliyetini daha ziyade lokasyonel enerji
fiyatı gösterir. Bu gibi sinyaller (örn. Lokasyonel marjinal fiyatlar [locational marginal prices – LMP]) tipik olarak kısa
süreli etkiye sahiptir: mevcut yatırım seviyesine dayanarak sistemin verilmi işleyişini sağlar, yani üreticiler ve yükler
farklı bölgelerde elektrik arzının gerçek maliyetini yansıtan fiyat sinyallerine tepki verir. Özel olarak, bir nodal
fiyatlandırma sistemi (diğer adıyla LMP)’nde elektrik fiyatı yoğunluk ve iletimdeki marjinal kayıplar sebebiyle noda
göre değişir. Green (2007)’e göre, ekonomistler yirmiyi aşkın yıldır nodal fiyatlandırmayı lokasyonel fiyatları
hesaplamada en iyi çözüm olarak görmektedir. Bir ana istisna, ekonomik verimliliğine rağmen elektrik toptancı
sektöründe büyük ölçekte uygulama bulmayan gerçek zamanlı fiyatlandırma, diğer adıyla zirve-yük
fiyatlandırmasıdır (Hollve ve Mansur, 2006). Dahası Green (2007) yekpare fiyatlandırmadan uzaklaştıkça sosyal
refahın nasıl geliştiğini gösterir, yani lokasyonel sinyaller olmadan, en iyi nodal fiyatlandırmasına doğru. Kısa süreli
lokasyonel sinyallerağ maliyetlerinin %20-30’una kadarının telafisini karşılayabilirse de, bunun çoğu iletim tarifeleri
aracılığıyla telafi edilir (CESI, 2003).
Dahası sistemi kullanım tarifeleri, ağdaki konumlarının en iyilik sinyalleri aracılığıyla, ücretteki mekansal farklılıklar,
uzun vadeli lokasyonel sinyalleri piyasa aktörlerine sunacak şekilde tasarlanır. Bu çözüm tipik olarak, Birleşik Krallık
gibi, tüketici ve üreticiler için yekpare tek bir elektrik fiyatı olduğundan kısa süreli sinyal göndermeyen piyasalar
tarafından benimsenir (Hunt, 2002). Lokasyonel sinyaller ayrıca, her üreticinin şebeke bağlantısının sadece direkt
maliyetleri (sığ ücretlendirme) değil aynı zamanda üreticinin bağlanmasından kaynaklanan dolaylı ağ desteği
maliyetini de üstlendiği derin bağlantı ücretleri aracılığıyla uygulamaya konulabilir. Genel kapasiteye yatırım için
ana gerekliliklerden biri, üreticilere toptan piyasalarına ve nihaî tüketicilere ulaşım imkanı veren ağlara erişimin
mevcudiyetidir.
Neuhoff ve diğerleri (2013) kesikli yenilenebilir üretimin büyük miktarlarda entegrasyonu Avrupa düzeyinde, yeni
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akım yapılarından kaynaklanan yetersiz ağ kapasitesi ve yoğunluk dolayısıyla, politik ve operasyonel bir zorluk
olarak belirir. Aslında bu piyasa aktörlerini ve politika yapıcılarını mevcut piyasa tasarımının (ama ayrıca
yenilenebilir destek şemalarının) büyük miktarlarda kesikli düşük karbon kapasitesinin daha verimli
entegrasyonuna daha mı uygun olduğu sorusunu açığa çıkarır (Hiroux ve Saguan, 2010).
Genel itibariyle, yenilenebilir santralin inşa maliyetlerinin yanı sıra daha az görünür olan ama yine de son faturaya
katkıda bulunan diğer maliyet faktörleri bulunur: örn., sistem dengeleme ve sistem güvenilirlik maliyetleri
(Anderson ve diğerleri, 2006); üreticilerin belirli mekanda olmasından doğan ağ maliyetleri (Dale ve diğerleri,
2003). Kesikli yenilenebilir üretimin son yıllardaki büyük çaplı penetrasyonunun negatif ağ dışsallıklarının toplam
değerinde önemli artışa sebep olduğu yaygınca kabul gören bir önermedir (Perez-Arriaga ve Batlle, 2012).
Ayrıca Joskow (2011), kesikli üretim teknolojilerinin ekonomisini ele alan herhangi bir incelemenin güvenilir bir ağ
entegrasyonuyla ilişkili kesiklilik maliyetini dahil pek çok faktörü değerlendirmeye alması gerektiğini belirtir. Pek
çok çalışma bu gibi ağ dışsallıklarının, bir güç sisteminin fiyatlandırma anlaşmaları içine uygun lokasyonel sinyaller
uygulaması aracılığıyla nasıl açığa çıktığını gösterir. Auer ve diğerleri (2006)’ne göre sadece yenilenebilirlerin
ciddi ayrıştırması ve doğru konumlandırmasına ilişkin şebeke entegrasyon maliyetleri, Avrupa yenilenebilir
hedeflerine topluma en az maliyetle ulaşılmasını garantiler. Ayrıca, bu gibi maliyetlerin en aza çekilebileceği
söylenir: rüzgar tarlalarının kesikliliklerini düşürmek adına mekansal dağılımını genişletmenin ekonomik faydası,
iletimde ek yatırım maliyetlerini aşar diye düşünülmektedir (DeCarolis ve Keith, 2006).
Bir sistemde büyük miktarlarda yenilenebilir enerjiyle optimal ağ fiyatlandırması uygulamasına ilişkin, Leuthold,
Weigt, ve Von Hirschhausen (2008) (ama ayrıca Weigt ve diğerleri (2010)) Alman örneğine yüzlerini çevirir ve
büyük miktarlarda rüzgar enjeksiyonu nedeniyle şebekede ek yoğunluk olduğunda yekpare fiyatlandırmadan
nodal fiyatlandırmaya geçişin sosyal refah bağlamında daha önemli artılar getirdiğini ve ayrıca ağ
konfigürasyon ve çalışmasının daha iyi bir değerlendirmesi ve optimizasyonuna olanak sağladığını belirtir. Dahası
Neuhoff ve diğerleri (2013)’nin gösterdiği üzere, Avrupa düzeyinde benimsendiğinde bir nodal fiyat rejimi mevcut
ağ kapasitesinin daha iyi kullanımını sağlar ve çoğu Avrupa ülkesinde azımsanmayacak operasyonel maliyet
tasarrufunu ve marjinal güç fiyatlarında düşüşünü beraberinde getirir.

2.4.6

Sırf marjinal maaliyet üretiminin getirdikleri: Fiyatlarda RES etkisi

Birçok araştırmacı elektrik piyasasında daha büyük yenilenebilir (özellikle rüzgar) payının etkisinin ne olacağını
tahmin etme girişiminde bulunmuştur. Literatür özel olarak, rüzgar ve PV gibi kesikli teknolojilerin sıfır ya da çok
düşük değişkenlik maliyetleri ve çok yüksek (ama genelde sübvansiyon alan) sermaye maliyetine sahip olmasını
göz önünde bulundurarak toptan fiyatlarında RES etkisinin ne olacağını tahmin etmiştir. Perez-Arriaga ve Batlle
(2012) tarafından söylendiği üzere, RES’in bu özellikleri iki zıt etkiye sahiptir. Bir yandan penetrasyonları daha düşük
çalışma maliyetleri nedeniyle fiyat düşüşüne neden olabilecekken (anılan adıyla üstün hizmet-sırası etkisi); diğer
yandan termal birimlerin daha sık devri için ekstra maliyet nedeniyle bir artış da olabilir.
Burgos-Payán ve diğerleri (2013), fiyat indirimi etkisinin sadece konvansiyonel teknolojilerin yerinin alınmasından
değil aynı zamanda CO2 ödenekleri ve fosil yakıtlar maliyetlerindeki azalıştan zeminini aldığını gösterir. Ana etki
şüphesiz ki üstün hizmet-sırası etkisidir: RES’ler sahneye girince, diğer türlü piyasa fiyatını belirleyecek olan teknoloji
de dahil, daha yüksek marjinal maliyetlere sahip termal temelli konvansiyonel teknolojilerin yerini almıştır. Ek
olarak daha fazla maliyet tasarrufu, yakıt talebinde ve CO2 ödeneklerinin fiyatlarında azalışla da gelebilir.
İkinci etki pek çalışılmamışken, üstün hizmet-sıra etkisi literatürde genişçe belgelenmiştir. Yenilenebilirlerin üstün
hizmet-sıra etkisini incelemek üzer iki ana metod uygulanmıştır: geçmiş verilerin regresyon analizi ve elektrik piyasa
modellemesi. Kullanılan teknolojiden bağımsız olarak, incelenen tüm çalışmalar görüş birliğiyle RES
penetrasyonunun ardından, özellikle -şu zamana kadar en çok çalışılan ülkeler olan- Almanya ve İspanya’da,
spot fiyatında bir düşüş tespit etmiştir (diğerleri arasında bkz., Cludius ve diğerleri (2014); Sensfuß ve diğerleri
(2008); Weigt (2009); Würzburg ve diğerleri (2013) Almanya için; Sáenz de Miera ve diğerleri (2008), Gelabert ve
diğerleri (2011), Burgos-Payán ve diğerleri (2013) İspanya için. Sensfuß ve diğerleri (2008) ve Sáenz de Miera ve
diğerleri (2008) tarafından yürütülen erken çalışmalar, rüzgar üreticilerinin termal üretime olan ortalama talebi
düşürerek toptan fiyatlarını azaltacağını tahmin eder. Sensfuß ve diğerleri (2008) ajan-temelli bir simülasyon
platformu kullanarak Almanya’yı incelemiş, Sáenz de Miera ve diğerleri (2008) ise İspanyol piyasasını ele almıştır;
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ancak her iki durumda da toptan piyasa fiyatlarına tahmini etki, kabaca yenilenebilir üreticileri destekleme
maliyetlerine eşittir. Bu, en azından kısa dönemde, yenilenebilir üreticilerine dönük desteğin elektrik
tüketicilerinden ziyade termal üreticilerinden gelmesi gerektiğini ve üretim şirketlerinin kârının bu yolla öne
sürüldüğü gibi düşürüleceğini ima eder. Weigt (2009) Alman elektrik piyasasının bir modelini kurmuş ve RES
penetrasyonunun sağladığı daha düşük elektrik fiyatlarına bağlı tasarrufun destek maliyetinden daha yüksek
olacağı sonucuna varmıştır. Bu görüş kayda değer bir RES miktarının yayılmasının ardından yürütülen ampirik
çalışmalarca doğrulanır. Gelabert ve diğerleri (2011) 2005-2010 arasındaki ek bir GW yenilenebilirden üretilen
enerji ya da eş üretimin İspanya’da spot elektrik fiyatında ortalama 1.9 €/Mwh’lık bir düşüşe neden olduğu
sonucuna varır. Burgos-Payán ve diğerleri (2013) İspanya’da RES entegrasyonunun etkileri vakasını; destek
şemalarını, sistem için maliyet artışı ve toptan fiyatlardaki düşüş arasındaki dengeyi ampirik şekilde ele alarak ve
Sensfuß ve diğerleri (2008) ve Sáenz de Miera ve diğerleri (2008)’nin bahsettiği gibi sera gazı emisyonlarını
karşılamak için gerekli CO2 ödenek maliyetinin etkisini de katarak tartışır. Tüketiciler için birikmiş elektrik piyasa
fiyatı indirimine dair onların hesaplaması, ödedikleri primi küçük miktarda da olsa fazlasıyla karşılar.
RES’ten gelen diğer faydalar refah gelişimi ile ilgilidir. Haas ve diğerleri (2013) Almanya’da 2011’den bu yana PV
üretimindeki artışın spot piyasa fiyatları üstünde, en azından belirli günlerde, önemli etkileri olduğunu belirtir. Bu
gelişmelerin elektrik piyasalarındaki daha büyük etkilerinin, daha büyük fiyat dalgalanmaları ve fosil kapasiteden
üretilen elektrik fiyatlarının ve kesikli yenilenebilir üretimi dengelemek için depolama teknoloji fiyatlarının daha
yüksek seyretmesi olarak tespit ederler; benzer bir sonuca Ketterer (2014) da varmıştır. Tveten ve diğerleri (2013)
da RES’in üstün hizmet etkisini, Almanya’da PV’ye odaklanarak inceler. Güneş gücünün marjindeki zirve
saatlerinde termal gücün yerine geçip elektrik fiyatlarını ortalama %7 düşürdüğünü fark etmişlerdir. Cludius ve
diğerleri (2014) mevcut Alman FiT’sinde önemli yeniden dağıtım nakillerine vurgu yapar. Özel olarak bazı enerjiyoğun endüstriler, şemanın maliyetlerine katkıda bulunmaktan muafken, daha düşük elektrik fiyatlarından
faydalanır.
Eylül 2008’de Alman Avrupa Enerji Takası [European Energy Exchange (EEX)]’daki spot fiyatlarının negatif
olmasına izin verilmiştir: EEX 3000 €/MWH alt sınırına kadar negatif tekliflere izin vermiştir. Alman piyasası esnekliği
üzerine çalışmasında Nicolosi (2010), negatif fiyat tekliflerine verilen iznin verimli bir piyasa sonucuna ön ayak
olduğunu savunur çünkü depolanması hayli zor olan bir malı depolamanın fırsat maliyetlerini hesaba katar.
Negatif fiyatların ayrıca üretici ve tüketici rantları arasındaki dağılım üzerine etkileri vardır. Benzer şekilde Brvestätt
ve diğerleri (2011) negatif fiyatların esneklik tedbirlerine (depolama, talep kısmı yönetimi ve santral esnekliği)
yatırım teşviklerini arttıracağını ve böylece düşük karbon güç üretimine doğru enerji geçişini hızlandırma eğilimi
gösterdiğini savunur. Ancak yazarlar bu teşviklerin verimsiz derecede güçlü ve dolayısıyla topluma maliyetli
olabileceğini belirtir. Diğer Avrupa ülkeleri üzerindeki çalışmalarsa kısıtlıdır. Jónsson ve diğerleri (2010) Danimarka
elektrik piyasasındaki spot fiyat dinamiklerini modellerken rüzgarın kayda değer fiyat etkisini saptar. İtalyan veriler
RES’in piyasa üstünde üstün hizmet etkisine sahip olduğunu ancak bilinen haliyle bunun henüz nedensellik ilişkisi
içinde tanımlanmadığını ve RES’in maliyet ve faydaları arasında net bir etkinin etraflıca ölçülmemiştir.
Massi Pavan ve Lughi (2012) ve Mazzanti ve diğerleri (2012) özel konut kısmında PV’nin şebeke denkliği şartlarını
incelemiştir. Şebeke denkliğinin, İtalyan özel konut piyasası bağlamında çoğu şartta erişildiğini gösterirler ve
PV’nin sübvansiyonsuz kendini sürdürebileceğini öne sürerler. Batlle ve diğerleri (2012) RES’e dönük mevcut
politika destek mekanizmalarını ele alır ve bunların genel enerji piyasası yapısı ve performansındaki etkilerine
odaklanır. RES kurulumlarının istihkakı kısa süreli enerji piyasası fiyatlarına bağlandığında, RES’in daha verimli
çalışmaya ön açan piyasa sinyalleri aldığını; ancak bu yaklaşımın her ikisini de kapsayan bir üretim portfolyosunu
yan yana getirerek piyasa güçlerini arttırmaları için görevli üreticilere dönük teşvikler ürettiğini savunur.
Literatüre ek bir tahmin, RES’in fiyat dalgalanmalarını arttırdığı yönündedir. R. Green ve Vasilakos (2010), kesikli
rüzgar üretiminin saatlik denge fiyatları ve Büyük Britanya üretimi üstündeki etkilerini, 2020 beklenen rüzgar üretimi
kapasitesi ve talebi verilerini kullanarak değerlendirmeye açar. Fiyatlardaki dalgalanmanın artacağını belirtirler.
Twomey ve Neuhoff (2010) rüzgar çıktısı ve piyasa fiyatları arasındaki ilişkiyi ve bunların piyasa gücü tarafından
nasıl etkilendiğini ele alır. Rüzgar üretiminden gelen yüksek çıktı seviyelerinin spot fiyatlarını düşüreceğini ve
böylece rüzgar üreticilerinin zaman-ağırlıklı ortalama güç fiyatından daha azını alması ihtimalinin güçlü olduğunu
teorik olarak gösterirler. Ek olarak bu etkinin piyasa gücü varlığında daha güçlü olacağını çünkü piyasa gücüne
sahip üreticilerin yüksek hane talebi dönemlerinde bu etkiyi büyük ihtimalle daha geniş kapsamlı olarak
uygulamaya koyacağını öne sürerler. Ayrıca Poyry (2009)’nin bir çalışması da yüksek fiyat dalgalanması
tahmininde bulunur. Woo ve diğerleri (2011) Teksas’taki artan rüzgar penetrasyonu doğrultsunda spor fiyatlarını
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inceleyerek benzer sonuçlara varır. Ancak tüm ampirik çalışmalar RES’in yüksek dalgalanmayla nedensellik
ilişkisini kabul eder değildir. Özellikle güneş gücünü tartışırken, sistematik olmayan ve ampirik bulgular daha
ziyade fiyat dalgalanmasında bir düşüşe işaret eder. Örneğin Tandten ve diğerleri (2013), Almanya’da güneş
gücünün günlük fiyat değişimini ortalama %23 düşürdüğünü aktarır. Sonuç olarak, rüzgar üretimi daha yüksek
fiyat dalgalanmasına yol açar gözükse de, bu durum tüm RES’ler ele alındığında genellikle doğru değildir.

2.4.7

Sistem esnekliği ve uzun dönem uygunluğu

Kesikli yenilenebilirlerin girişiyle konvansiyonel güç sistemlerinin çalışması karmaşıklaşmıştır. Kesikli yenilenebilir
santrallerin, üretimin mümkün olduğu her zaman çalıştırılmalarını anlamlı kılacak bir takım özellikleri vardır. Tipik
olarak, kesikli üreticiler tarafından ulaşılan kapasite katsayısı konvansiyonel üreticilerinkine kıyasla düşüktür ve bu
durumun arz güvenilirliği ve kesikli üreticilerin sisteme dahil olmasının bir sonucu olarak gereken üretim ‘destek’
miktarına dair getirileri vardır (Gross ve diğerleri (2006)). Arz güvenliğine RES’lerin katkısı muğlaktır zira toplam
kurulu kapasiteyi ve nihayetinde rezerv marjinini arttırsa da; belirli bir veya belirli bir güçte çalışacaklarının bir
garantisi olmadığından, talepteki beklenmedik değişikliklere yanıt vermeye pek uygun değildir.
Daha önce tartışıldığı üzere, rüzgar üretimindeki ani bir değişim gibi değişkenlik meseleleri sistem operatörlerine
üretimi ve yükü dengelemeye yönelik önemli adımlar attırır. Üretim santralleri çıktılarını (rampalama) ya da
başlangıç/bitişlerini (devir) uyarlamakla yükümlüdür. Sonuç olarak düşürülmüş çıktılarda çalışan santraller, elektrik
üretiminde daha az verimlidir zira üretilen elektrik birimi başına daha çok yakıt tüketirler. Böylece net yüklerini yani toplam talepten RES üretim miktarının düşürülmesinin ardından, termal üretim santrallerinin ürettiği elektrik
miktarı- tahmin edemeyeceklerinden, RES üretimindeki değişkenlik termal üreticilere de aktarılır. Bir başka sorun,
rüzgar üretimi ve talep arasında bir korelasyonun eksikliğidir. Termal üretimin zirveleri artık talebin en yüksek
olduğu zamanlarda gerçekleşmez çünkü RES karşılanması gereken yükün şeklini değiştirir ve bu durum rampa ve
devir ihtiyacını arttırır. Tüm bu faktörler, güvenilir bir elektrik üretimini garanti etmekte esas olsalar da, termal
santrallerin gittikçe daha az kârlı olmasına neden olmaktadır. Özel olarak gaz yakıtlı güç üretimi birçok Avrupa
ülkesinde artan şekilde kâr getiremez hale gelir. Bloomberg (2013)’e göre, gaz yakıtlı güç santralleri 2012’nin
çoğunda Fransa, Hollanda ve İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da kazançsızdı. Ayrıca İtalya, CCGT’lere
ağır şekilde yatırım yapmasının ardından, benzer bir durumu deneyimlemektedir (OECD (2013)). Hach ve Spinler
(2014) pek çok Avrupa tesisinde gaz yakıtlı projelerin yatırımında bir duraksama tespit eder ve aynı zamanda
maliyet bakımından verimli büyük ölçekli depolamanın eksikliğinde güç üretimindeki beklenmedik
dalgalanmaları dengelemek için gaz yakıtlı üretime daha çok ihtiyaç duyulduğunu not düşmektedirler. Mevcut
durumda piyasada olan en düşük sabit maliyetler ve en iyi rampalama (yani, düşük rampa maliyetine sahip hızlı
ramplama zamanları)özelliklerine sahip teknolojiler, gaz yakıtlı üreticilerdir (Greenblatt ve diğerleri (2007)). Ek
olarak gaz yakıtlı üretim, fosil yakıtlı tüm güç üretim teknolojileri arasında en az sera gazı emisyonuna sahip
teknolojidir (IEA (2012)). Traber ve Kemfert (2011), termal güç santrallerinin aldığı fiyatların azalacağı ve onlara
paralel olarak gerekli olan esnekliğin artacağı varsayımıyla, uygun kapasiteleri yetkilendirme teşvikleri sorusunu
ele alır. Termal güce yatırımı teşvik üzerine çalışan diğer yazarlar Grubb ve diğerleri (2006); Moreno ve MartínezVal (2011) ve Traber ve Kemfert (2009)’dir.
Arz güvenliği sorunu, elektrik özelleştirmesi sürecinin başından beri gündemdedir ve RES penetrasyonuna
doğrudan ilişkisi yoktur. Ortaya konulan ana sorulardan biri piyasanın kendi başına bırakılmasının güç üretimi
seviyesinde yeterli arz güvenliğini sağlayıp sağlamadığıdır8 Üretim kapasitesinde yetersiz yatırım riski zirve yapan
santraller -yani beklenmedik talep yoğunluğu durumlarında kullanılan üretim santralleri- söz konusu olduğunda
özellikle yüksektir.
Ekonomik literatür (diğerlerinin yanı sıra, Oren (2000) ve Stoft (2002)) sistemin aksaklıklara dayanabilme
kapasitesini tarif eden güvenlik ve sistemin tüm tüketicilerin tüm zamanlardaki toplam güç ve enerji ihtiyacını
karşılama becerisi olan yeterlilik arasında bir ayrım yapar. Güvenlik, güvenlik kısıtlı sevk ve yardımcı hizmetler
gerekliliğini de kapsayan koruma cihazları, çalışma standart ve prosedürleri tarafından sağlanır, mesela: voltaj
desteği, düzenleme kapasitesi, dönen rezervler ve black start imkanı. Yeterlilikse, uzun zaman ölçeğinde, arz ve
8

Kapasite katsayısı kurulu kapasiteye göreli ortalama güç çıktısının bir ölçümüdür (Gross ve diğerleri (2006))
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talebe içkin dalgalanma ve belirsizliği, gücün depolanamazlığı ve kapasite genişlemesi için gerekli uzun yük
vaktini de hesaba katarak, sistemin talebi karşılama becerisidir. Üretim yeterliliği geleneksel olarak sistemdeki
planlama ve çalışabilir rezervlerin miktarı bakımından ölçülür. Sekme 17 Avrupa’da gündemdeki tartışmalara
konu olan ve farklı üye ülkelerinde yürürlükte olan kapasite istihkakı mekanizmalarını inceleyerek üretim
yeterliliğini daha detaylı olarak ele almaktadır.
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Avrupa’nın rüzgar ve güneş üretimi destek şemasına genel
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Avrupa’nın rüzgar ve güneş üretim destek şemasına genel bakış

Bu bölüm, Avrupa’da kullanılan yenilenebilir üretim desteğinin ana şemasının genel görünümünü sunmaktadır.
2. bölümde bahsedildiği gibi, İlk Yenilenebilir Yönergesini 9 takip eden şekilde, Yönergede belirlenen 2020
hedeflerine ulaşmak için, üye devletler fiyat ve miktar temelli çeşitli teşvik mekanizmaları uygulamaktadır.
2009/28/EC Yönergesi, Avrupa Birliği’nde yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimi ve bu üretimin promosyonu
için, 2020’nin hedefi olan tüketimin en az %20’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak adına, düzenleyici bir
çerçeve oluşturmuştur. Bu provizyon aynı zamanda her bir üye devlet için belirli, Malta için %10’dan İsveç için
%49’a kadar, ulusal hedefler koymuştur. Şekil 3-3 her bir devlet için konulan hedefleri göstermektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için, her bir üye devlet Ulusal Yenilenebilir Eylem Planlarını (NREAP) 10 geliştirmek ve ulusal
hedeflerine yönelik gelişimlerini Gelişim Raporu 11 aracılığıyla Avrupa Komisyonu ile paylaşmakla yükümlüdür.
Şekil 3-2, 2012 NREAPlarına göre üye devletlerin gelişimini göstermektedir.
Ulusal Eylem Planları aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:
Bireysel yenilenebilir enerji elektrik, ısıtma ve soğutma ve ulaşım sektörlerini hedefler;
Farklı yenilenebilir teknolojilerinin planlı karışımını;
Yerel, bölgesel ve ulusal kurumların işbirliğini de kapsayacak ulusal hedeflere ulaşmak için politika
önlemlerini;
Planlanan herhangi istatistiksel transferleri ve/veya diğer ülkelerle müşterek projeleri;
Biyokütle kaynaklarını geliştirmek için ulusal politikaları;
Yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için kullanılan biyoyakıtların AB’nin sürdürülebilirlik kriterleriyle
uyum içinde olduğunu garantilemek adına alınan önlemleri;
Gelişim Raporları, Avrupa Komisyonuna AB ülkelerindeki enerji politikalarındaki gelişimin genel durumunu
göstermek amacıyla, her iki senede bir oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonuna göre 2015 Gelişim Raporları,
aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:
25 AB ülkesinin 2013/2014 fasıla yenilenebilir hedeflerine ulaşması bekleniyor;
2014’te, bürüt toplam enerji üretiminde, yenilenebilir enerjinin projelendirilen payı, % 15.3’tür.
AB’nin 2020 yenilenebilir hedefleri 2012’de yaklaşık 326 Mt kaçınılan CO 2 emisyonunla sonuçlanmıştır.
2013’te 388’e yükselmiştir.
Bu durum aynı zamanda, AB’nin fosil yakıt talebinde azalmaya, 116 Mtoe’ya kapanmasına sebep
olmuştur.
Ulaşımdaki projelendirilen yenilenebilir enerji payı 2014’te %5.7’dir. Bu demek oluyor ki, hedefe ulaşmak
zor olsa da birkaç AB ülkesinin iyi gelişimiyle mümkündür.
2020 hedefleriyle alakalı edinimleri artırmak adına Yönerge aynı zamanda AB ülkeleri arasındaki iş birliğini de
desteklemektedir. Büyük bir ölçüde görmezden gelinen iş birliği mekanizmaları (bölüm 17), yenilenebilir enerjinin
istatistiksel transferlerini, müşterek yenilenebilir enerji projesini ve destek şemalarını içerir.

Avrupa Komisyonu, 2009. Avrupa Parlamentosu’nun ve 23 Nisan 2009 konseyinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen enerji kullanımını artırmak üzerine ve 2001/77/EC ve 2003/30/EC değiştirmek ve sonradan
ilga
etmek
adına
2009/28/EC
yönergesi.
Erişim:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 .
9

10

Ulusal Eylem Planları. Erişim: https://ec.europa.eu/energy/node/71 .

11

İlerleme Raporları. Erişim: https://ec.europa.eu/energy/node/70 .

36

Avrupa’da yenilenebilir üretim: düzenleyici çerçeveye genel bir bakış

Analiz, kesikli yenilenebilir kaynakların, rüzgar ve güneş, yayılmasını desteklemek için kabul edilen ana
mekanizmalara odaklanacaktır. Bilgiler, EU28 ülkeleri için -İtalya ve Almanya harici, bu durum sırayla 5-11 ve 1215 bölümlerinde detaylı bir şekilde işlenecektir- toplanmıştır.
Her bir ülke için kullanılan destek şeması, göze çarpan özellikler, uygun taraflar tarafından başvuru prosedürleri
ve fonlama mekanizmaları açısından incelenecektir.
2. bölümde tartışıldığı gibi, farklı destek şemaları yenilenebilir kaynaklardan üretimi farklı seviyelerde destekler. Bu
genel bakış, üye devletlerin, yenilenebilir üretimi artırmak için, heterojen politikalar kabul ettiğini ana hatlarıyla
belirtmektedir. Üye devlet arasındaki heterojenlik, seçilen destek mekanizmasının tipine göre ve uygulanan
destek mekanizmalarının sayısına göre oluşmaktadır.
Bazı ülkeler kota sistemi veya tarife garantisi veya prim garantisi mekanizmalarını uygularken, bazıları yukarıda
bahsedilen şemaların ikisinin kombinasyonunu veya üçünü uygular. Bazı üye devletler yenilenebilir projelere
yapılan yatırımı finanse etmek için, destek mekanizmalarını vergi indirimi, ağ ölçümü düzenlemeleri, hibeler,
sübvansiyonlar veya uygun kredi şartları ile tamamlar.
Uygulanan politika önlemlerindeki heterojenlik, sağlanan yenilenebilir üretim seviyesinde (Şekil 3-1) de
yansıtılmıştır. Eurostat’a göre, 2014’te, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Letonya elektriğin en az %50’sini
yenilenebilir kaynaklardan üretmişken, Belçika, Danimarka, Polonya ve Fransa, diğer ülkelerle birlikte %20 ve
%10’un altında paya sahip oldu.

Şekil 3-1: Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı (%), 2014
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Kaynak: Eurostat.

Error! Reference source not found. aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan yapılan mevcut elektrik üretim
miktarı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planları (NREAPlar) tarafından konulan 2020 hedefi arasında bir kıyas
sunar. Şekil, parçalı bir resmin altını çizer. Bazı ülkeler NREAP hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlerken, bazıları
hedeflere ulaşmada, görünüşe göre bir takım gecikme yaşamaktadır.
Şekil 3-3 daha önemli bir bilgiyi gösterir. Bu bilgi, 2014’te sağlanan yenilenebilir kaynaklardan toplam enerji
tüketiminin seviyesini (sol aksis) ve Birinci Yenilenebilir Yönergesi tarafından her bir ülkeye verilen yenilenebilirden
üretilen enerji tüketimi hedeflerini (sağ aksis) gösterir. Şekil, üye devletlerin yenilenebilir kaynaklardan enerji
tüketimi ile ilgili daha geniş, 2020 hedeflerine ulaşmadaki gelişmeleriyle ilgili daha güvenilir bilgi vermektedir.
Aslında, NREAPların yörüngeleri, ülkelerin verilen hedefleri gerçekleştirme kabiliyetlerini gösteren bilgiye göre
düzenlenebilirken, Yönergede belirlenen ulusal hedefler, politik imkanlara ve beklenmedik durumlara göre
zamanla yeniden düzenlenemez. Şekil 3-3 açıkça gösteriyor ki bazı ülkeler, belirlenen 2020 hedeflerini
gerçekleştirme yolunda doğru yolda iken, görünüşe göre bazıları hedeflere ulaşmada konu ile ilgili bir gecikme
yaşamaktadır.
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Şekil 3-2: Mevcut vs. NREAPların hedeflediği yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin payı

Kaynak: AB yol haritası izleme 2014.12
Şekil 3-3: 2014’te yenilenebilir kaynaklardan final tüketim seviyesi ve Birinci Yenilenebilir Yönergesinde belirtilen 2020 ulusal
hedefler arasında kıyas
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Kaynak: Eurostat ve İlk Yenilenebilir Yönerge.

Yukarıda verilen analiz, şekil 3-22’de özetlenmiştir. Bu şekil her bir üye devlet için, daha önceki paragraflarda
belirtilen, kabul edilen ana mekanizmaları ve daha geniş mekanizma setlerini askıya alan legal kaynakları bildirir.
***

Avusturya
Avusturya’da, tarife garantisi mekanizması, rüzgar ve güneş kaynaklarından üretimi destekler. Binalara PV
kurmak da sübvansiyonlar alır.

12

AB Yol Haritası İzleme 2014. 2020 yenilenebilir enerji hedeflerinin kaydını tutuyor. Erişim:

http://www.keepontrack.eu/contents/publicationseutrackingroadmap/kot_eutrackingroadmap2014.pdf .
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3.1.1

Destek şemaları

Yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleri, santralin işleyişe başladığı günden itibaren 13 sene boyunca
sübvansiyonlar alırlar. Belirli bir teknoloji için masrafların gelişimini yansıtmak adına, yeni santrallerin tarifeleri
aşama aşama düşürülebilir. Yıllık düşüş miktarı Ekonomi, Aile ve Gençlik Bakanlığı’nın emriyle belirlenir.
2013’te teslim edilen başvurular için rüzgar üretimi için teşvik seviyesi 0.0945€/kWh‘a denktir. 2014 itibariyle, tarife
miktarı %1 düşürülmüştür.
2014’te tamamlanan başvurular için, çatılarda ve cephelerdeki 5kWp’nin üstünde olup 350 kWp’ye kadar olan
PV kurulumları için teşvik miktarı 0.0125€/kWh’ye denktir. 5kWp’nin üstünde olup 350 kWp’ye kadar olan diğer PV
kurulumları için, 2014’te tamamlanan başvurular için tarife miktarı 0.010€/kWh’dir.
5kW’ye kadar olan PV kurulumları sübvansiyonlardan da yararlanabilir:
€275/kWp çatı tepesi veya yere monte kurulumlar için;
€375/kWp binaye entekge kurulumlar için.
Sadece özel iştirakçiler sübvansiyonları talep edebilir. Sübvansiyonlar İklim ve Enerji Fonu (€26.8 milyon) tükenene
kadar karşılanır.

3.1.2

Yönetim

Yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleri teşvik almaya yetkilendirilmiştir. Bir santral operatörünün tarifeye
yetkilendirilmesi için, tarife talep edilen santralin “yeşil elektrik santrali” olarak lisanslanması gerekir
(Ökostromanlage). Santralleri vali lisanslamaktadır.
Saklayıcılık Kurumu fonlar uygun olduğu sürece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen bütün elektriği almakla
yükümlüdür. Bu kurum özel bir firma olmakla birlikte devlet lisansına sahiptir ve Avusturya sınırları içinde
yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin alımından ve satımından sorumludur. Elektrik tüccarları, Saklayıcılık
Kurumu tarafından kendilerine belirlenen elektrik miktarlarını, kanun tarafından koyulan transfer ücretiyle almakla
yükümlüdür.

3.1.3

Masrafların Dağılımı

Nihai kullanıcılar destek şemasının masraflarını finanse eder. Tüketiciler sabit bir yeşil elektrik oranı ödemek
zorundadır. Şebeke kullanım ücretine ek olarak şebeke operatörleri, tüketim miktarına göre değişen belirli bir
tutarı (Ökostrompauschale) kullanıcılara (geniş ölçekli kullanıcılar, özel meskenler) ödetir:
Voltaj seviyesi 1’den 3’e bağlanan kullanıcılar için: takvim yılı başına €35,000.
Voltaj seviyesi 4’e bağlanan kullanıcılar için: takvim yılı başına €35,300.
Voltaj seviyesi 5’e bağlanan kullanıcılar için: takvim yılı başına €5,200.
Voltaj seviyesi 6’ya bağlanan kullanıcılar için: takvim yılı başına €320.
Voltaj seviyesi 7’ye bağlanan kullanıcılar için: takvim yılı başına €11.
Şebeke operatörü sabit yeşil elektrik oranından gelen geliri Saklayıcılık Kurumuna her çeyrekte transfer etmekle
yükümlüdür. Yenilebilir kaynaklardan Saklayıcılık Kurumuna tarafından elektrik tüccarlarına yapılan satıştan
oluşan gelirler de destek mekanizmalarını temin eder.

Belçika
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik en temelde sertifikaların ticareti üzerine kurulan kota sistemi üzerinden
teşvik edilmektedir. Genel olarak, yenilenebilir enerji bölgesel bir konudur: sadece kıyıdan uzak rüzgar ve hidro
enerji, ulusal düzenlemeler tarafından yönetilir.
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Federal şebeke operatörü, belirli yenilenebilir elektrik üretimi teknolojileri için yeşil sertifikaların kanun tarafından
konulan en düşük ücretten alımını içeren kamusal zorunlulukları karşılamalıdır. Her bölge, (Valon, Flandre, Brüksel
Başkent), ulusal çerçeveye dayanan, kendi yenilenebilir enerji destek standartlarına sahiptir. Elektrik tedarikçileri,
Belçika’daki son tüketicilere tedarik edilen elektriğin belirli miktarının (kota) yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini
kanıtlamak için yeşil sertifikalarını sunmakla yükümlüdür. Bu kota bölgesel olarak değişebilir.
Aşağıda sadece ulusal seviyeye ve Brüksel bölgesine dair bir genel bakış sunulacaktır.

3.2.1

Destek şemaları

Esas destek araçları kota sorumluluklarına dayanan kota sistemi, pazarlanabilir sertifikalar ve en düşük ücretlerdir.
Sertifikaların ticareti federal mevzuatın konusuyken, kota sorumlulukları bölgesel düzenlemeler tarafından
belirlenir. Elektrik tedarikçileri, en son tüketicilerine, bölgeleri tarafından belirlenen (Valon, Flandre ve Brüksel
Başkent) belirli kotadaki yenilenebilir enerjiyi tedarik ettiklerinin kanıtını sunmalıdır. Bunun için, elektrik tedarikçileri
yeşil sertifikalar (certificats verts/groenestroomcertificaten) almakla yükümlüdür. Federal Elektrik Düzenleme
Kurulu (CREG), kıyıdan uzak elektrik için MWh başına bir sertifika onaylar.
Kıyıda rüzgar enerjisi ve güneş üretimi bölgesel yeşil sertifika şemasına göre uygundur. Kıyıdan uzak rüzgar enerjisi
sadece federal şemalara uygundur.
Federal mevzuat
Federal şebeke operatörü belirli enerji teknolojilerinde elektrik üretimi yapan bütün üreticilerden en düşük
ücretten yeşil sertifikaları satın almakla yükümlüdür. Enerji sorunları bölgesel yetkide olduğu için, bu zorunluluk en
düşük ücretten elektrik satımına başvuran belirli yenilenebilir enerji teknolojileriyle sınırlandırılmıştır. Böylelikle, belirli
en düşük miktarda elektriğin satışı garantilenmektedir.
Kıyıdan uzaktaki santrallere federal düzenleme kurulu tarafından verilen yeşil sertifikalar beş sene geçerliliğe
sahiptir. Üretilen MWh elektrik başına bir sertifika onaylar. Federal satın almanın sorumluluğu altındaki Kıyıdan
uzaktaki rüzgar enerji istasyonları için, yeşil sertifikaların en düşük ücretler şöyledir:
Kurulu kapasitenin ilk 216 MW’sinden üretilen elektriğe MWh başına 107€;
Kurulu kapasitede ilk 216 MW’yi geçtikten sonar üretilen elektriğe MWh başına 90 €.
Federal kurulun yeşil sertifikalarıyla ilgili para cezası ücretleri yoktur. Fakat bölgesel seviyede Valon, Flandre ve
Brüksel için bir ceza ücreti sistemi vardır.
Federal sistem operatörü uygun kıyıdan uzak rüzgar santrallerinin yeşil sertifikalarını, denizden uzaktaki rüzgar
santralleri için 20 senelik bir süre için almakla yükümlüdür.
Brüksel
Brüksel-başkent bölgesi, yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki yüzdesini artırabilmek için kota sistemini
getirdi. Brüksel-başkentte Brugel, Brüksel’in düzenleyici kurumu, yeşil sertifikaları dağıtır. Sertifika sayıları, korunan
CO2’ye oranla üretilen elektrik miktarına göre (kWh bazında) değişir: her bir sertifika korunan 217 kg CO2 için
verilir.
Yeşil sertifikalar ancak kurulumlar belgeliyse onaylanacaktır. Bu durum, yenilenebilir enerji üreticilerinin
elektriklerini garantili menşe etiketinin altında satmalarını mümkün kılar. Yeşil sertifikaları almak için, kurulumun en
fazla 10 yıldan beri belgeli olması lazım ve santralin CO2 korunumunun konvansiyonel kurulumlara kıyasla en
azından %5’ini oluşturması gerekir. 1 MW’nin üstündekiler için, yeşil sertifika sayısı MWh başına 1 sertifikayla sınırlıdır.
Rüzgar ve güneş üretimi yeşil sertifikaya uygundur.
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Güneş üretimiyle ilgili, 2.75’in çarpımsal katsayısı 1 Temmuz 2011’den sonra görevlendirilmiş PV kurulumları için
yeşil sertifikalara uygulanabilir. Eğer kurulum kapasitesi 5 KWp’nin altındaysa, tüzel kuruluşlar ve kamusal kurumlar
için çarpımsal katsayı 3.85’e eştir. 20 Ekim 2012’den sonra, 2.2 olan çarpımsal katsayı belgeli PV kurulumlar için
yeşil sertifikalara uygulanmıştır. Tüzel kuruluşlar ve kamusal kurumlar için de, kurulum kapasitesi 5 kWp’nin
altındaysa, çarpımsal katsayı 2.2’ye eştir. 2.2’lik çarpımsal katsayı aynı zamanda 1 Ocak 2013’ten sonra
belgelenen fotovoltaik kurulumları da ilgilendirir. Tüzel kuruluşlar ve kamu kurumları için, eğer kurulum kapasitesi
5 kWp’nin altındaysa çarpımsal katsayı 1.32’ye denktir.
Yeşil sertifikaların 5 senelik geçerlilik süresi vardır.
İlerleyen yılların kotaları Brugel’in internet sitesinde yayımlandı ve şu şekilde belirlendi:
Tablo 3–1: Brüksel bölgesi için yeşil sertifika kotaları
2014
3.8%

2015
4.5%

2016
5.1%

2017
5.8%

2018
6.5%

2019
7.2%

2020
8.0%

2021
8.8%

2022
9.5%

2023
10.3%

2024
11.1%

2025
12.1%

Brüksel-başkent yönetimi, yeşil sertifika piyasasını düzenli olarak analiz eder. Gelecek yıllar için verilecek kotalarla
ilgili Brugel Enerji Bakanlığı’na tavsiyede bulunur. Valon yönetimi sonrasında yeni kota belirleyip belirlemeye karar
verir. Yeşil sertifika sayısı hesaplamada kullanılan formül, bütün teknolojiler için aynıdır. Fakat teknoloji türüne göre
farklı çarpımsal katsayılar uygulanabilir.
Brugel, yeşil sertifikaları en düşük fiyattan, 65€’dan, alır. Eğer bir şebeke operatörü verilen kotaya ulaşamazsa, her
bir eksik sertifika için 100€ ceza ödemesi gerekir.
Her sene Brugel, bir önceki senenin sertifika ücretinin yıllık ortalamasını yayımlar. Brugel’e göre, Brüksel-başkent
bölgesinde yeşil sertifika ücreti 81€ ile 92€ arasında değişmektedir.

3.2.2

Yönetim

Federal mevzuat
Kıyıdan uzak rüzgar santrallerinin operatörleri yeşil sertifika almak için, federal elektrik düzenleme kurumuna
(CREG) başvurmalıdır. Menşe belgesi başvuruyla beraber teslim edilmelidir.
Düzenleme kurumu, 15 gün içinde, başvuruları değerlendirmeli ve eğer gerekliyse eksik belgeleri ve verileri
başvuranlardan istemelidir. Başvurunun tamamı alındıktan sonra, düzenleyici kurum sertifikaların bir ay içinde
onaylanıp onaylanmayacağını bildirmek üzere başvuranlarla iletişime geçmelidir.
Federal elektrik düzenleme kurumu (CREG) yeşil sertifikaların dağıtımından sorumludur. Bu sertifikaların
güvenilirliğinden emin olabilmek için, CREG tarafından yönetilen bir veri tabanına kayıt edilirler.
Brüksel bölgesi
Her bir yeşil elektrik üretimi kurulumu, öncelikle Komisyon tarafından garantili menşe etiketi alarak onaylanmalıdır.
Sonrasında, elektrik üretimi Brugel’e kayıt ettirilir ve her bir çeyrekte Brugel ile iletişime geçilir. Son çeyrekteki kayıtlı
elektrik üretimine göre, Brugel belli bir sayıda yeşil sertifika dağıtır. Her bir elektrik tedarikçisi bir kota kadar garanti
menşe etiketini/sertifikasını Brugel’den almak ve Brugel’e teslim etmekle yükümlüdür.
Brüksel-başkent bölgesinin yönetimi, Brüksel bölgesindeki yeşil sertifikaların dağıtım sürecine karar verir. Brüksel
düzenleme kurumu (Brugel) nesnel olarak ve ayrımcılık yapmadan, yenilenebilir enerji santralleri operatörlerine
yeşil sertifikaları verir.
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3.2.3

Masrafların Dağılımı

Federal Mevzuat
Kota sisteminden doğan masraflar tüketiciler tarafından karşılanır. TSO (federal sistem operatörü) yeşil sertifikaları,
uygun yenilenebilir üreticilerinden sabit en düşük fiyattan almakla yükümlüdür. Sonrasında, yeşil sertifikaların
sürşarjlarını (yeşil sertifikaların satış miktarıyla piyasadaki kazanımları arasındaki fark) DSOlara ve erişim sahiplerine
yönlendirir. Yeşil sertifikaların sürşarjı, enerjiyle ilgili genel mevzuatta bahsedildiği gibi tüketicilere aktarılır.
Brüksel bölgesi
Tüketiciler masrafları elektrik faturaları vasıtasıyla üstlenirler.

Bulgaristan
Bulgaristan’da, tarife garantisi mekanizması yenilenebilir enerji üretimini destekler.

3.3.1

Destek şemaları

Santral operatörleri şebeke operatörüne karşı yenilenebilir kaynaklardan temin edilen bütün elektriği almakla ve
iletmekle yetkilendirilmiştir. Devlet Enerji ve Su Komisyonu (düzenleyici kurum, yıllık olarak tarife miktarını belirler.
Düzenleyici (DKER) her sene tarifeyi 30 Haziran’da koyar. Tariflerin revizyonunu yasa düzenlemez.
Tarife miktarları her sene gözle görülür bir şekilde düşürülebilir. Elektriği satın alma ve sevk etme zorunluluğunun
olduğu dönem santral operatörüyle şebeke operatörü arasındaki sübvansiyon anlaşmasına bağlıdır. Bu tarz bir
anlaşmanın dönemi, güneş enerjisi için 20 yıl ve rüzgar enerjisi santralleri için 12 yıldır. Uygulanabilir tarife garantisi
santralin işleyişe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.
Rüzgar enerji santralleri, kurulu kapasite seviyesine göre değişen tarife garantisi alırlar.
30 kW’ya kadar: BGN 137.98/MWh (yaklaşık €0.077/kWh)
200 kW’ya kadar: BGN 128.51/MWh (yaklaşık €0.066/kWh)
1 MW’ya kadar: BGN 116.98/MWh (yaklaşık €0.006/kWh)
1 MW’dan fazla: BGN 95.55/MWh (yaklaşık €0.049/kWh)
Güneş üretim tarifleri, kurulu kapasite seviyesine göre ve panelin konuşlanma şekline göre değişir.
Tablo 3–2: GÜneş üretimi tarifeleri
Kapasite
5 kWp’a kadar
5-30 kWp
30 - 200 kWp
200 - 1,000 kWp
10,000 kWp’den fazla

3.3.2

Çatı ve cepheye entegre kurulumlar
yaklaşık €0.0108/kWh
yaklaşık €0.0104/kWh
yaklaşık €0.086/kWh
yaklaşık €0.074/kWh
-

Diğer kurulumlar
yaklaşık €0.078/kWh
yaklaşık €0.073/kWh
yaklaşık €0.069/kWh
yaklaşık €0.067/kWh

Yönetim

Şebeke dağıtım operatörleri, yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleriyle birlikte satın alma anlaşmalarını
kanuna uygun olarak imzalamaktan sorumludur (bir kontratı imzalama zorunluluğu). İmzalanan anlaşmanın
ifasında, santral operatörü anlaşmalı olarak elektriğinin ödemesinden sorumludur. Tarife garantisi destek
şemasının düzenlenmesinden sorumlu olan kurum, Ulusal Düzenleyici Kurumdur (DKER).
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3.3.3

Masrafların Dağılımı

Tarife garantisi şemasından doğan masraflar tüketiciler tarafından elektrik ücretleri aracılığıyla karşılanır. Şebeke
operatörleri yenilenebilir kaynaklardan alınan elektrikten doğan masraflar için telafi isteğinde bulunma hakkına
sahiptir. Düzenleyici kurum (DKER) karşılanacak miktarı belirlemekten sorumludur. Yenilenebilir kaynaklardan
alınan elektrikten doğan masraflar elektrik ücretine eklenir ve böylece en son kullanıcılara aktarılır.

Hırvatistan
Hırvatistan en temelde, yenilenebilir enerji üretimini tarife garantisi aracılığıyla destekler. Ek olarak, Hırvatistan
Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası (HBOR) ve Çevre Korumu Fonu ve Enerji Verimliliği, RES-E projeleri için
kredi şeması sunar.

3.4.1

Destek şemaları

Tarife Garantisi
“Nitelikli üretici” statüsüne sahip ve Hırvatistan Enerji Piyasası Operatörü HROTE ile resmi anlaşma imzalamış her
bir üretici, teşvik almaya uygundur. Tarife seviyelerinin periyodik kontrolleri yerleştirilmemiştir. Teşvikler, hem rüzgar
hem de güneş üretimi için 14 seneye denk gelir.
Rüzgar üretimi için tarife miktarı, Hırvatistan Enerji Piyasası Operatörü (HROTE) tarafından belirlenen gösterge
fiyatlarına göre değişir. Her ay, saatlik gösterge günlük fiyatlar açıklanır. Şubat 2016 için, gösterge fiyatları şu linkte
yayınlanır: http://www.hrote.hr/default.aspx?id=236. Saatlik günlük fiyatların ortalama değeri en yüksek yaklaşık
kn 277.64 /MWh ve en düşük 86.21/MWh olmakla birlikte, yaklaşık kn193/MWh’ya denktir
Güneş üretim tarifleri, kurulu kapasite seviyesine göre ve panelin konuşlanma şekillerine göre değişir. Hırvatistan
Elektrik Piyasası Operatörü, özel binalarda binaya entegre PV kapasitesinin sadece ilk 5 MW’su için ve kamusal
alandaki binalardakilerin ilk 2 MW’su için tarife garantisi desteği sağlar. Yere monteli kurulumlar için üst limit 5
MW’a kadar çıkar.
5 MW’a kadar olan kapasiteler için aşağıdaki tarifeler geçerlidir:
≤ 10 kW: HRK 1.91 (yaklaşık €0.0249/kWh);
10 kW ve ≤ 30 kW: HRK 1.70 (yaklaşık €0.0221/kWh);
30 kW ve ≤ 300 kW: HRK 1.54 (yaklaşık €0.020/kWh).
Eğer binaya entegre kurulum ısınma amaçlı olarak da kullanılırsa, tarife kurulum kapasitesine göre değişen tashih
katsayısıyla (k1) çarpılır:
≤ 10 kW: k1 = 1.2
10 kW’dan 30 kW’ya: k1 = 1.1
30 kW’dan 300 kW’ya: k1 = 1.03
300 kW’dan fazla kapasiteye sahip binaya entegre kurulumlar ve yere monteli kurulumlar için tarife, yukarıda
rüzgar üretimi için tartışılan gösterge fiyatına bağlıdır.
Çevre Koruma Fonu ve Enerji Verimliliği
Güneş ve rüzgar üretimi Çevre Koruma Fonu ve Enerji Verimliliği aracılığıyla da desteklenebilir. İkincisi, ihale
süreciyle yenilenebilir enerji projelerine faizsiz krediler verir. Gerçek ve tüzel kişiler kredilere uygundur.
Kredi miktarı, o senenin bütçesiyle birlikte ihalede görülür. Daha belirgin şartlar, ihalede belirlenir.
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HBOR Bankası Şemasında Kredi
Hırvatistan Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası (HBOR) yenilebilir enerji kredilerini onaylayabilir. Devlet,
çevreyi korumayı hedefleyen projeleri desteklemek ve finanse etmek zorundadır. HBOR, çevreyi korumayı
hedefleyen projeleri desteklemekle yükümlüdür. Bu sebeple HBOR, Çevre Koruma, Enerji Verimliliği ve
Yenilenebilir Enerji için Kredi Programına başladı. Bu program ilk fonlama, arsa, binalar, ekipman ve aletler gibi
birincil kaynaklara yapılan yatırımları destekler.
En düşük kredi miktarı HRK 100,000’dir (yaklaşık 13,100€). Kredi miktarı en fazla olmak zorunda değildir ve şu
şartlara göre değişir: HBOR’un finans edebilme kapasitesine, belirli yatırım programına, en son borç alan
kişi(ler)nin kredi itibarına ve sunulan güvenliğin miktarına ve kalitesine.
37 Milyon HRK’yi aşan bir krediye (yaklaşık 4.8 milyon €) başvurmadan önce, borç alanlar/ticari bankalar kredi
başvurularını teslim edebilmek için HBOR’dan yazılı bir izin almakla yükümlüdür. Fakat, verilen izin belgesi kredinin
kesinlikle kabul edileceği anlamına gelmez. HBOR, %75’e kadar olan yaklaşık yatırım değerini KDV olmadan
karşılayacaktır. Faiz oranı (şu an %4) değişkendir ve en temelde HBOR’un kararına bağlıdır. Oran aynı zamanda
3 aylık EURIBOR + %2 yıllığa da çekilebilir. Eğer yatırım Çevre Fonunun uygun kriterlerini yakalarsa ve kabul edilirse,
kredi faiz orana fazladan %2’lik indirim uygulanabilir.

3.4.2

Yönetim

Tarife Garantisi
Destek şeması “kalifiye üreticilere” hitap etmektedir. Yükümlü taraf, Hırvatistan Elektrik Piyasası Operatörü ’dür
(HROTE). Aynı zamanda, tarife garantisi şemasının yönetimi ve düzenlenmesinden sorumlu yetkili kurumdur.
“Kalifiye üretici” statüsünü alıp Ulusal Düzenleme Kurumu (HERA)’ya yapılan resmi isteği tamamladıktan sonra,
operatörün HROTE ile kontrat imzalaması gerekir.
Çevre Koruma ve Enerji Verimliliği Fonu
Krediye uygun taraflar, ikamet yeri, şubesi veya merkez ofisi Hırvatistan’da olan kamusal veya özel tüzel kişiler ve
gerçek kişilerdir.
Başvurunun kapalı bir zarf içinde yazılı şekilde teslim edilmesi ve başvuranın isim ve adresiyle birlikte kamu
ihalesinin konusunun ismini içermesi gerekir. Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi, ihale komisyonu tarafından
yapılmaktadır. Başvuru süresinin bitişinden sonraki 60 gün içinde, komisyonun bir karara varması gerekir. Karar
Fonun internet sitesinde paylaşılacak ve bütün başvuranlara gönderilecektir.
Fon, ihaleleri yıllık ihale programına uygun olan şekilde yılda bir kere duyurur ve Resmi Gazete’de ve FZOEU’nun
internet sitesinde yayınlar. Teslim için son tarih, 15 günden daha kısa ve 60 günden daha uzun olamaz.
Fon kaynaklarına ulaşılabilir, eğer kullanıcılar(ın):
Hırvatistan Cumhuriyeti bölgesinde bir yerleri varsa;
Kendi fonlarını yenilenebilir enerji alanında projelere yatırıyorlarsa;
Fon tüzüğünde belirtildiği gibi programlara ve projelere katılım koşullarını kabul ederlerse;
Fon kullanımına ihaleye uygun şekilde başvurursa;
Fon ile ortak yatırım üzerine bir anlaşma oluştururlarsa (kredi kontratı);
İhalede belirtilen diğer özel gereklilikleri yerine getirirlerse.
Fon, krediyi ya direkt olarak ya da finansal bir kurum aracılığıyla sağlayabilir.
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HBOR Banka Şemasında Kredi
Borç alanlar yerel ve bölgesel yönetimler (belediyeler, şehirler, Zagreb’in idari bölümleri veya merkezi)
olabileceği gibi, HBOR ile birlikte program uygulama anlaşması olan kamu hizmet kuruluşu, ticari şirketler, esnaf
veya diğer tüzel kişiler veya ticari bankalar olabilir.
HBOR’un Çevre Koruma Programına göre, borç alanlar kredi isteklerini ticari bir bankaya aşağıda belirtilen
dokümanlarla birlikte sunmalıdır:
700,000 HRK’dan (yaklaşık 91,000 €) daha fazla harcama için yatırım planı veya daha düşük yatırımlar
için iş planı;
Masraf tahmini;
Gerekli izinleri de kapsayan teknik dokümantasyon;
Borç alanın banka hesabında krediyi gösteren banka hesap durumu;
Teminatların/garantilerin verileri;
HBOR tarafından doldurulan Çevre Koruma Programına yönelik bir anket;
Şimdiye kadar kullanılan devlet yardımını gösteren bir yazı

3.4.3

Masrafların Dağılımı

Tarife Garantisi
Tüketiciler, tarife garantisi destek şemasını, tükettikleri kWh başına ödedikleri ücret ile karşılarlar. Ücret, RES ücret
kararnamesinin provizyonuna tabidir ve 2014 itibariyle 0.035 HRK (0.045€/kWh)’dır.
Çevre Koruma ve Enerji Verimliliği Fonu
Krediler, ulusal bütçeden ulusal ve uluslararası tüzel kişilerden gelen gönüllü bağışlardan ve kanuna uygun olan
diğer gelirlerden karşılanır.
HBOR Banka Şemasında Kredi
HBOR tarafından oluşturulan masraflar, devlet tarafından karşılanır.

Kıbrıs
Yenilenebilir kaynaklarda elektrik (sadece güneş) ağ ölçüm şemasıyla birlikte sübvansiyonlarla teşvik
edilmektedir.

3.5.1

Destek Şeması

Ağ ölçümü
Bir ağ ölçüm şeması altında işleyecek PV santrallerinin bağlantısıyla ilgili olan bu şema doğal ve tüzel kişilere
uygundur. Özellikle, aşağıdaki uygunluk kriterleri şunlarla ilgilidir:
haneler: toplam kurulu kapasite 13.5 MW’ya kadar olan PV;
yerel yönetim binaları: toplam kurulu kapasite 0.3 MW’ya kadar olan PV;
endüstri/ticari üniteler: 10KW’dan yüksek 500 KW’ya kadar kapasiteyle otonom PV (toplam kurulu
kapasite 5 MW).
PV kurulumunun yıllık elektrik çıktısı hanenin/kamu yönetimi binasının yıllık elektrik üretiminin %110’unu geçmemeli.
Elektrik dengeleme, yıllık takvimin her ikinci ayında EAC veya tüketicinin anlaşma imzaladığı her hangi bir elektrik
tedarikçisi tarafından uygulanır.
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Fazla kısım gelecek iki ay içerisinde transfer edilecekken, eksik kısım faturalandırılacaktır. Takvim yılının en son
ölçümü (Nisan-Mayıs) nihai çözümü oluşturacaktır. Fazla elektrik bir takvim yılından diğerine aktarılamaz.
Ek olarak, otonom PV üreticileri (endüstriyel veya ticari üniteler) tarafından üretilen elektrik, ekonomik amaçlarla
şebekeye eklenmeyecektir. Fakat sadece kişisel tüketim için sevk edilmiştir.
Bütün şemalar için Güneş Enerjisi
3 kW kapasiteye kadar PV kurulumları, Bütün şemalar için Güneş Enerjisine uygundur. Sübvansiyon, kW başına
900 € tutarındadır (kurulum başına en fazla 2,700 €).

3.5.2

Yönetim

Ağ ölçümü
Gerçek ve tüzel kişiler ve kamu yönetimi, ağ ölçümü şemasına başvurabilir. Kıbrıs Elektrik Kurumu (EAC), ağ ölçüm
sisteminin yönetiminden sorumludur. CERA (Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu) başvuruların değerlendirilmesinden
sorumludur.
Haneler ve kamu yönetimi binaları, yetkili DSO olarak başvurularını gerekli destekleyici belgelerle birlikte EAC’ye
teslim etmelidir. EAC başvuruları 7 günde değerlendirir. Eğer başvuru başarılıysa, bir ağ ölçüm kontratı EAC-DSO
ve başvuran arasında imzalanır. İkincisi, yönetim giderlerini karşılamak için 250€ ücret ödemelidir. PV’nin kurulumu
3 ay içinde tamamlanmalıdır ve şebekeye bağlanmalıdır. EAC-DSO 25 gün içinde PV santralini kontrol etmekten
sorumludur.
Endüstriyel ve ticari üniteler, başvurularını CERA’ya teslim etmelidir. İkincisi 8 aylık süreç için inşaat ruhsatından
muafiyeti onaylar. Bu zaman dilimi içinde, PV kurulumu tamamlanmalıdır. DSO PV santralinin 25 gün içinde
dağıtım şebekesine bağlanmasından sorumludur. Santral operatörü CERA’ya inşaat ruhsatı konusundan
muafiyet için başvuru sunmalıdır ve sonrasında santral operatörüyle EAC arasında kontrat imzalanacaktır.
Bütün Şemalar için Güneş Enerjisi
Savunmasız sosyal gruplara ait bütün gerçek kişiler, Bütün Şemalar için Güneş Enerjisi şemasına yetkilidir. Aile geliri
39.000 €’dan az olan yalnız anne veya babalar için aile yardımları için uygundur.
Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığı ve Kıbrıs Elektrik Kurumu destek şemasının yönetiminden sorumludur.
Santral operatörleri başvurularını RES ve Enerji Verimliliği için Özel Fon İdari Heyetine sunmalıdır. Başvurular ağırlıklı
kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı başvurular, PV kurulumlarının şebeke bağlantısı için DSO operatörünün
kurumu altında, bölgesel EAC ofislerine başvurmalıdır. Başvuru süreciyle alakalı yönetim giderleri, başvuranlar
tarafından karşılanır (250€+KDV). DSO başvuruyu 7 gün içinde onaylamalıdır. Olmadı, yönetimsel giderlerin büyük
kısmı (200€+KDV) başvurana geri verilir. Kabulle birlikte, bir ağ ölçüm anlaşması başvuran ve EAC arasında
imzalanır. Hibenin verilmesi için, başvuranın yatırım projesini 3 ay içinde uygulaması gerekmektedir. PV
kurulumunu tamamladıktan sonra, yatırımcılar son şebeke bağlantısı için başvuru yapmalıdır. İdare heyeti
tarafından verilen hibe, proje bitimi ve şebeke bağlantısından sonra ödenir.

3.5.3

Masrafların Dağılımı

Bütün şema için Güneş Enerjisi
Destek şemasının masrafları devlet tarafından karşılanır ve son tüketiciye yansıtılır. Her Şey İçin Güneş Enerjisi
bütçesini devlet yıllık bazda tedarik eder. Son tüketiciler, elektrik faturasına yansıtılan özel bir vergiyle, bütçeyi
fonlar. RES ve Enerji Verimliliği için Özel Fonun kaynakları enerji ürünü resmi vergilerinden (örneğin fosil yakıt)
destek şemasına başvuran bütün herkese uygulanan yönetim ücretinden oluşan bütün hasılatı oluşturur.
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Çek Cumhuriyeti
Yenilenebilir üretim teminatlı tarife garantisi veya piyasa fiyatına ek olarak ödenen prim tarifesi opsiyonu (yeşil
bonus) üzerinden desteklenir.

3.6.1

Destek Şemaları

Tarife Garantisi
Ağustos 2013’te Çek Parlamentosu, 165/2012 numaralı yasaya, küçük hidrolar dışında bütün teknolojiler için
2013’ün sonunda tarife garantisini fiilen kaldıran bir düzeltme kabul etti (Düzenleme No. 310/2013)
2013 senesine kadar yürürlükte olan tarife garantisi şemasına göre, Enerji Düzenleme Ofisi tarife garantisini belirler.
Takip eden yıl için yeni santrallerin tarife garantisi %95’ten az olmamalı fakat yeni tarifenin hesaplandığı tarihte
uygulanan tarifenin %115’inden daha fazla olmamalıdır. Tarifeler 30 yıllık bir döneme karşılık gelir. Santralin
işletime koyulduğu sene, tarife garantisi 4.500 CZK’yı (yaklaşık 180€/MWh) aşmamalıdır.
100 kW’ya kadar olan ve inşa izni 2 Ekim 2013’ten önce verilen rüzgar santrallerine bir tarife garantisi verilmiştir.
Tarife yaklaşık 0.111€/kWh’a denk gelmektedir. PV santralleri 30 kW’ya kadar kurulu kapasiteleri varsa ve 31 Aralık
2013’ten önce işletime sokulduysa uygundur. Aşağıdaki tarifeler kurulu kapasite seviyesine göre uygulanmıştır:
5 kW’ya kadar kurulu kapasite: CZK 3.05 (yaklaşık 0.111€/kWh);
5 kW’dan fazla ve 30 kW’ya kadar kurulu kapasite: CZK 2.479 (yaklaşık €0.090/kWh).
1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 arasında işleme konulan PV kurulumları için tarife garantisi, aynı zamanda %10
vergiye tabiydi. 30 kW’ya kadar olan çatı üstü veya cepheye entegre kurulumlar bu vergiden muaftı. Bu vergi,
1 Ocak’tan sonra üretilen bütün elektriğe uygulanmıştır.
Yeşil bonus
Bonus, yıllık veya saatlik modda, elektriğin düzenli piyasa fiyatına eklenmesine karşılık gelir. Sadece kendi
ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir elektrik üreten operatörler de bir bonus ödemesine dahildir. PV santralleri,
eğer 31 Aralık 2013’ten önce işletime konuldular ise uygundur. Rüzgar santralleri sadece inşa izinleri 2 Ekim
2013’ten önce verildiyse uygundur.
2013 Ağustos’ta, Çek Parlamentosu küçük hidrolar hariç bütün teknolojiler için 2013 sonunda geçerli şekilde fiilen
bütün prim tarifesi şemasını kaldırmıştır. Yeni PV kurulumları, eğer 31 Aralık 2013 öncesinde işletime sokulduysa
desteklenmiştir. 31 Aralık 2015 öncesi işletime sokulan rüzgar santralleri, eğer inşa izinleri 2 Ekim 2013 öncesi
verildiyse destek için uygun olacaktır.
2013’e kadar yürürlükte olan şemaya göre, santral operatörleri ürettikleri elektriğin MWh başına kanunen koyulan
miktara göre bonus ödemeleriyle desteklenmesine karar verebiliyordu. Yeşil bonus yıllık veya saatlik modda
karşılanmaktadır. Saatlik yeşil bonusların miktarı gün öncesi piyasasında elektriğin piyasa fiyatından türetilecektir;
bu sebeple miktarlar her saat değişecektir.
Enerji Düzenleme Ofisi, bireysel RES-E teknolojileri için gelecek yılki yıllık yeşil bonusları belirler ve saatlik yeşil
bonusların belirlenmesi için süreci işletir. Böylelikle, yıllık yeşil bonuslar miktarı en azından satın alma bedeli ve
beklenen yıllık saatlik bedelin farkını karşılamalı, ve saatlik yeşil bonus miktarı en azından satın alma bedeliyle
erişilen saatlik bedelini farkını karşılamalıdır.
Santralin işletime konulduğu sene, yeşil bonus 4,500 CZK’yı (yaklaşık 164€/MWh) geçmemelidir. Uygun teknolojiler
için tarife, kanunen 20 sene boyunca garantilenmiştir.
Rüzgar enerji santralleri aşağıdaki şartlar altında uygundu:
Üretim teknoloji üniteleri (özellikle çarkı ve jeneratörü) 2 yıldan eski olmayan, sadece yakın zamanda
dikilen rüzgar santralleri uygundur.
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Inşa izni 2 Ekim 2013’ten önce onaylanmış olmalıdır.
Tarife seviyesi, 2014’te, 1.534 CZK’ya (yaklaşık 0.056€/kWh) denkti.
PV enerji santralleri aşağıdaki şartlar altında uygundu:
En fazla 30 kW’ya kadar kapasiteyle sadece çatı üstü ve cephe kurulumları.
Kurulum 31 Aralık 2013’ten önce işletime konulmuş olması lazım.
1 Ocak 2014 itibariyle yeni PV kurulumları için prim tarifesi kaldırılmıştır. Eğer 31 Aralık 2013’e kadar işletime
konulmuşsa aşağıdaki tarife geçerlidir:
5 kW’ya kadar kurulu kapasite: CZK 2.44 (yaklaşık. 0.089€ kWh başına);
5 kW’dan fazla ve 30 kW’ya kadar: CZK 1.88 (yaklaşık 0.068€/kWh).
1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 arasında işleme konan PV kurulumları için yeşil bonus, %11’lik vergiye tabidir. Bu
vergi, 1 Ocak 2014’ten itibaren üretilen bütün elektrik için geçerlidir.

3.6.2

Yönetim

Tarife Garantisi
Tarife garantisinin ödenmesinden sorumlu olanlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından seçilen “zorunlu
alıcılardır.” Zorunlu alıcılar, destek için bütün elektriği almakla yükümlüdür. Şebekeye gönderilen elektriği satın
almaya uygun kişiler yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlerdir.
Yenilenebilir operatörleri şebeke operatörüyle kontrat akdetmelidir.
Yeşil bonus
Şebekeye gönderilen elektriğin ödemesi için uygun olan kişiler yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlerdir.
Yıllık ve saatlik moddan mükellef taraf piyasa operatörleridir, yani hükümete ait şirket OTE a.s., RES’ten üretilen
elektrik için üreticilere yeşil bonus için masraflarını karşılamalıdır.
Eğer belirli bir santral operatörü bonus ile desteklenmeyi seçerse, şebeke operatörüne piyasa operatörüyle bir
kontrat akdettiğini kanıtlamalıdır. Ürettikleri bütün elektriği tüketen santral operatörleri kontrat göstermek zorunda
değildir.
Enerji Düzenleme Ofisi RES’ten gelen elektriğe uygulanan promosyonun içeriğini ve miktarını belirlemelidir.

3.6.3

Masrafların Dağılımı

Tarife Garantisi ve Yeşil Bonus
Şebeke operatörleri tarife garantisi şemasının masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Şebeke operatörleri
yenilenebilir elektrik üretiminden kaynaklanan masrafları en son kullanıcılara aktarır.
Tüketiciler elektrik fiyatlarına eklenen sürşarj aracılığıyla tarife garantisi şemasının masraflarını destekler. Bu sürşarj
en fazla 459 CZK’ya (yaklaşık 18€/MWh) ulaşabilir. Elektrik desteğiyle alakalı masrafları karşılamak için, iletim ve
dağıtım şebekesinin operatörleri elektriğin iletim ve dağıtımıyla ilgili bütün masrafları piyasa operatörlerine geri
ödemek durumundadır.
Zorunlu alıcılar, şebekeye besledikleri elektrik için santral operatörlerinin masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
Tarife garantisi için piyasa operatörü, zorunlu alıcılara tarife garantisi ve saatlik piyasa fiyatı arasındaki farkı
ödemekle; bunun dışında, RES santral operatörlerinden zorunlu olarak alınan elektrik miktarına göre fazladan
ücret ödemesi yapmakla yükümlüdür.
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Danimarka
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik en temelde prim tarifesi ve ağ ölçümü ile teşvik edilmektedir. Küçük ölçekli PV
üreticileri de sübvansiyonlardan yararlanabilir. Rüzgar üretimi de kredi teminatına uygundur.

3.7.1

Destek Şemaları

Prim Tarifesi
Danimarka yenilenebilir elektrik üretimini en temelde bir prim tarifesi ile teşvik eder. Santral operatörleri piyasa
fiyatlarına ek olarak değişken bir bonus alırlar. Toplam bonus ve piyasa fiyatları, belirli bir santralin bağlantı tarihine
ve kullandığı enerji kaynağına bağlı ola kanuni üst limiti aşmamalıdır. Belirli durumlarda, santral operatörlerine
piyasa fiyatlarına ek olarak garanti bir bonus hibe edilir. Bu durumlarda, karşılık gelen azami miktarı kanun
belirlemez.
Rüzgar üretimi için tarifeler ve uygunluk dönemi, teknolojiye (kıyıda veya kıyıdan uzak), kurulu kapasiteye ve
şebekeye bağlantı tarihine göre değişir. 01.01.2014’te veya sonrasında yetkilendirilmiş kıyı santralleri: garanti
bonus 0.25 DKK (yaklaşık 0.03€/kWh) fakat azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) toplam 6600 tam yük saati
ve 1 m2 çark alanı başına 5.6 MW, artı dengeleme masraflarını karşılamamak için 0,023 DKK (yaklaşık
0.03€/kWh)’dan fazla olmaz.
21.02.2008 ve 31.12.2013 arasında yetkilendirilmiş kıyı santralleri:
22,000 tam yük saati için 0.25 DKK (yaklaşık 0.03€/kWh) garanti bonus artı dengeleme masraflarını
karşılamak için 0,023 DKK (yaklaşık 0.03€/kWh).
Kamu hizmeti şirketleri tarafından finansa edilen santraller: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı)
0.33 DKK (yaklaşık 0.04€/kWh), santralin bağlantı tarihinden itibaren 10 sene boyunca geçerlidir, artı
garanti bonus (sınırsız süre) 0.10 DKK (yaklaşık 0.01€/ kWh);
Kıyıdan uzaktaki santraller: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) çiftliğin yerine göre değişir:
0.518 DKK (yaklaşık 0.077€/kWh) toplamda 10 TWh için, Horns Rev 2’de kıyıdan ötedeki rüzgar çiftliğinde
üretilen elektrik için, rüzgar çiftliğinin bağlantı tarihinden itibaren 20 sene ile sınırlıdır;
0.629 DKK (yaklaşık 0.08€/kWh) toplamda 10 TWh için, Rødsand 2’de kıyıdan ötedeki rüzgar çiftliğinde
üretilen elektrik için kWh başına, rüzgar çiftliğinin bağlantı tarihinden itibaren 20 sene ile sınırlıdır;
1.051 DKK (yaklaşık 0.14€/kWh) toplamda 20 TWh için, Anholt’ta kıyıdan ötedeki rüzgar çiftliğinde üretilen
elektrik için, rüzgar çiftliğinin bağlantı tarihinden itibaren 20 sene ile sınırlıdır. Bonus, piyasa fiyatlarının
(örneğin Nordpool spot fiyatı) pozitif olmadığı saatlerde ödenmeyecektir. Bu durum, elektrik talebinin
önerilenden daha az olduğu zamanda ortaya çıkar. Bu istisna, toplamda yıllık 300 saat ile sınırlıdır.
Kamu hizmeti şirketleri tarafından finansa edilen santraller: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı)
0.353 DKK (yaklaşık 0.05€/kWh), 42,000 tam yük saati geçerlidir artı garanti bonus (sınırsız süre) 0.10 DKK
(yaklaşık 0.01€/ kWh);
Kıyıdan uzakta rüzgar santralleri, iç denizlerdeki ve özel ekonomik bölgelerdeki pilot projelerin parçaları:
0.70 DKK (yaklaşık 0.094€/kWh) toplam 15,000 yük saati ve 1m2 çark, 12.7MW için. İklim Enerji ve İnşaat
Bakanı, başvuru üzerine, en fazla 8 santralin olduğu ve fazladan desteğe ihtiyacı olan santraller için
bonus hibe eder. Bu destek 2019 sonunda biter ve toplamda 50 MW enerji ile sınırlıdır. Bu bonus piyasa
fiyatlarının pozitif olmadığı saatlerde (örneğin Nordpool spot fiyatı) ödenmeyecektir.
21.02.2008’de ve sonrasında yetkilendirilen diğer kıyıdan uzaktaki santraller: 22,000 tam yük saati için 0.25
DKK (yaklaşık 0.03/kWh) garanti bonus artı dengeleme masraflarını karşılamak için 0,023 DKK
(€0.03/kWh).
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Rüzgar parkının arsa payının %30’u sakinlere veya sahile kıyısı olan bir belediyenin siteye en fazla 16 km uzakta
olan bir girişimine aitse, kamu ihalesi tarafından oluşturulan sahil rüzgar çiftliklerinde üretilen elektrik için 0.01 DKK
(yaklaşık €sent 0.13/kWh) ekstra bonus vardır.
Operatörün kendi kullanımı için elektrik üreten ve 25 kW’ya kadar kurulum kapasitesine sahip santraller:
20.11.2012 öncesi bağlanan santraller için: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 0.060 DKK
(yaklaşık 0.08€/kWh);
20.11.2012’de veya daha sonrasında bağlanan santraller için: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa
fiyatı) 10 kW’ya kadar kurulu kapasitede üretilen için 2.50 DKK (yaklaşık €sent 33.5/kWh) ve 1.50 DKK
(yaklaşık €sent 20/kWh) kurulu kapasitesi 10 kW’dan daha fazla olan bir santralde üretilen için.
6 kW’ya kadar kurulu kapasitesi olan santrallerin operatörleri, 20.11.2012’de veya daha sonrasında şebekeye
bağlandılarsa, 0.60 DKK (yaklaşık €sent 8(kWh) olan bir azami sübvansiyonu (bonus artı piyasa fiyatı) veya 1.30
DKK (yaklaşık €sent 17/kWh) olan bir azami sübvansiyonu seçebilir. İkincisi şebeke bağlantısından sonra 10 sene
boyunca geçerlidir.
01.01.2014’te veya sonrasında bağlanan santraller için bonus 01.01.2018’e kadar yıllık 0.14 DKK (yaklaşık €sent 2)
düşürülecektir.
Güneş üretimi için tarifeler ve uygunluk dönemi kurulu kapasitelere, şebekeye bağlantı tarihine ve panelin
konuşlanma şekline göre değişir.
Şebekeye 20.11.2012 ve 19.03.2013 arasında bağlanan kurulumlar için:
400 kW’ya kadar kurulu kapasite: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.30 DKK (yaklaşık €sent
17/kWh), şebeke bağlantısından sonra 10 sene geçerlidir.
Ortak PV kurulumları: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.45 DKK (yaklaşık €sent 19.4/kWh),
şebeke bağlantısından sonra 10 sene geçerlidir.
400 kW’dan fazla kurulu kapasite: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 0.60 DKK (yaklaşık €sent
8/kWh), 10 senelik operasyonda geçerlidir; 0.40 DKK (yaklaşık €sent 5/kWh) 10 yıl daha geçerlidir.
20.03.2013 ve 10.06.2013 arasında şebekeye bağlanan kurulumlar için:
Güneş hücresi montajlamak için inşa edilmemiş, binaların çatılarına kurulan veya binalara entegre
edilen kurulumlar: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.30 DKK (yaklaşık €sent 17/kWh), 10
senelik operasyonda geçerlidir.
Hane başına en fazla 6 kW kurulu kapasiteye sahip ve iç tüketim kurulumlarına bağlı kurulumlar: azami
sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.30 DKK (yaklaşık €sent 17/kWh), 10 senelik operasyonda
geçerlidir.
Güneş hücresi montajlamak için inşa edilmemiş, binaların çatılarına kurulan veya binalara entegre
edilen ortak PV kurulumları: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.45 DKK (yaklaşık €sent
19.4/kWh), şebeke bağlantısından sonra 10 sene geçerlidir.
İç tüketim kurulumlarına bağlı olmayan ortak PV kurulumları: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı)
0.90 DKK (yaklaşık €sent 12/kWh), 10 senelik operasyonda geçerlidir.
Diğer kurulumlar: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 0.60 DKK (yaklaşık €sent 8/kWh), 10 senelik
operasyonda geçerlidir; 0.40 DKK (yaklaşık €sent 5/kWh) 10 yıl daha geçerlidir.
Şebekeye11.06.2013’te veya sonrasında bağlanan kurulumlar için: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı)
0.60 DKK (yaklaşık €sent 8/kWh), 10 senelik operasyonda geçerlidir; 0.40 DKK (yaklaşık €sent 5/kWh) 10 yıl daha
geçerlidir.
Danimarka şebeke operatörü(Energinet.dk) 11.06.2013’te veya sonrasında şebekeye bağlanan PV
kurulumlarında üretilen elektrik için yıllık 20 MW’lik bir havuz için 2013’te başlayan ve 5 sene süren bir artırılmış
destek imkanı verebilir. Aşağıdaki kurulumlar artırılmış destek alabilirler:
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Hane başına en fazla 6 kW kurulu kapasiteye sahip ve iç tüketim kurulumuna bağlı kurulumlar: azami
sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.30 DKK (yaklaşık €sent 17/kWh), şebeke bağlantısından sonra 10
sene geçerlidir. 01.01.2014’te veya sonrasında bağlanan santraller için bonus yıllık 0.14 DKK (€sent 2)
düşürülecektir.
Güneş hücresi montajlamak için inşa edilmemiş, binaların çatılarına kurulan veya binalara entegre
edilen ortak PV kurulumları: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı) 1.45 DKK (yaklaşık €sent
19.4/kWh), şebeke bağlantısından sonra 10 sene geçerlidir. 01.01.2014’te veya sonrasında bağlanan
santraller için bonus yıllık 0.17 DKK (€sent 2) düşürülecektir.
İç tüketim kurulumlarına bağlı olmayan ortak PV kurulumları: azami sübvansiyon (bonus artı piyasa fiyatı)
0.90 DKK (yaklaşık €sent 12/kWh), 10 senelik operasyonda geçerlidir. 01.01.2014’te veya sonrasında
bağlanan santraller için bonus yıllık 0.06 DKK (€sent 0.8) düşürülecektir.
Karma kurulumlar: stratejik olarak önemli bir teknolojiyle üretilen elektriğin oranı için: garanti bonus 0.026
DKK (yaklaşık €sent 3/kWh), 10 senelik operasyonda geçerlidir; 0.06 DKK (yaklaşık €sent 8/kWh) 10 yıl
daha geçerlidir.
Ağ ölçümü
Eğer santral, tüketim yerinde bir özel tedarik sistemine bağlı ise rüzgar ve PV enerji santralleri ağ ölçümü için
uygundur.
Her tüketici, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü (PSO) denen bir sürşarj ödemekle yükümlüdür. Bu, her tüketicinin bireysel
tüketim seviyesine bağlıdır. Yenilenebilir enerji desteği için sürşarj PSO tarifesinin parçasıdır. Energinet.dk
sürşarjlara yılda dört kere karar verir. Ağ ölçümüne tabi olan rüzgar ve güneş enerji santralleri bütün PSO
tarifesinden ve yenilenebilir enerji desteği için aşağıdaki kriterlere göre sürşarjdan muaftır:
50 kW’ya kadar olan güneş enerjisi kurulumları;
25 kW’ya kadar olan rüzgar enerjisi kurulumları.
Kredi teminatları
Rüzgar santralleri sahipleri birliği ve diğer yerel girişimler tarafından, rüzgar enerjisi santrallerini inşa etmeden önce
fizibilite çalışmalarını finanse etmek için alınan krediler için Energinet.dk teminat sağlar.
Enerji tüketen bir alete bağlı olan 25 kW’dan daha az bir kapasiteye sahip rüzgar enerji santralleri, kıyıdan
uzaktaki rüzgar enerji santralleri bir ihale usulü ile yetkilendi. Bu süreç, belirli bir alanda kıyıdan uzakta rüzgar enerji
santralleri inşa etmek için özel bir hak vermektedir.
Energienet.dk teminatlar için 10 milyon DKK’lık (yaklaşık 1.3 M €) bir bütçe hazırlamıştır. Her bir teminat, söz konusu
kredinin büyük bir kısmını karşılayacaktır. Azami teminat, proje başına 500,000 DK’dır (yaklaşık 67,000 €).
Sübvansiyonlar
Sübvansiyonlar, yetkili bakanlık tarafından stratejik olarak önemli kabul edilen küçük bütünleştirmeli güneş enerjisi
kurulumları için hazırlanmıştır. Uygun kurulumların şebekeye bağlı olması gerekmektedir. Sadece, düzenli olarak
elektrik üretebileceğine inanılan kurulumlar uygundur.
Sübvansiyon, aşağıda belirtilen masrafların karşılanması için verilebilir:
Yatırım, elektrik üretimini mümkün kılmak için santraldeki hazırlık veya kurulum ücretleri ve gerekli
danışmalık ücretinin de içinde bulunduğu, santrali deneme sürecine geçirmek için yetkilendirme
ücretleri;
Yetkilendirmeden sonraki bir süreç için işletimini ve finansını ilgilendiren sonuçları hazırlamak için
harcamalar.
Energienet.dk, 2015 sonuna kadar yıllık 25 milyon DKK’ya denk gelen (yaklaşık 3.35 M €) bir bütçe hazırladı ve
yönetti. Prim tarifesi aracılığıyla destek alan kurulumlar da sübvansiyon şeması için uygundur.
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3.7.2

Yönetim

Prim tarifesi
Bonus ödemesine yetkili kişiler, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan santrallerin sahipleridir. Bonus
ödemeleri yetkilendirilmesi yazılı hukuktan kaynaklanır. Bonusu ödemekle yükümlü kurum, Energinet.dk, iletim
şebekesi operatörüdür.
Ağ ölçümü
PSO’dan (tarife) toptan veya kısmı muafiyete hak kazanan kişiler, uygun santrallerin sahipleridir. Uygun
santrallerin sahibi olmayan kiracılar, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıp kendi tüketimi için elektrik
üreten bir santral, PSO tarifesinden toptan veya kısmı muafiyete hak kazanabilir, eğer:
Santral %100 emlak sahibinin mülkiyetindeyse;
Emlak sahibi ağ ölçümü için santrali kiracıya uygun hale getirirse ve;
Kiracı elektrik tüketimini şebeke şirketine saatlik bazda öderse.
Energinet.dk ağ ölçümü için şartların sağlanıp sağlanmadığına ve hangi tür ağ ölçümünün uygulanacağına
karar verir. Santral operatörlerinin, en azından bir aylık ihtarla birlikte ayın ilk gününden önce var olan santrallerin
ağ ölçümü için Energinet.dk’ya bir başvuru teslim etmeleri gerekir. Yeni kurulumlar için istek, şebeke bağlantısıyla
birlikte teslim edilmelidir.
25 kW ve 50 kW’ya kadar olan rüzar ve güneş santralleri ağ ölçümüne saatlik hesaplama için başvurabilir. Sırasıyla
25 kW ve 50 kW üzerinde kapasiteye sahip rüzgar ve PV santralleri için saatlik ölçüm tamamlayıcı hükümdür.
Kredi Teminatları
Teminatlar, santral sahiplerinin yerel birlikleri ve bir veya birden fazla rüzgar enerji santrali kurmaya niyetli diğer
yerel girişimler için sağlanır. Bu tarz kurum ve grupların en az 10 üyesinin olması gerekir. Üyelerin çoğunluğu
santralin yapılacağı belediyenin sakini olmalı veya yapının 4.5 km’lik alanında yaşamalı.
Yerel kurumlar veya girişim grupları teminatın verilip verilmeyeceğine karar veren Energinet.dk’ya başvuru
yaparlar. Başvuranlar kanun tarafından belirlenen önkoşulları karşılamalıdır. Kurum ya da girişim bir bankadan
kredi alır. Energinet.dk bankaya teminat sağlayacağını açıklar. Energinet.dk’ya göre, Energinet.dk ve grup
arasındaki kontrat, iki tarafın imzaladığı bir başvuru formudur. Teminat, bahsi geçen rüzgar türbinleri şebekeye
bağlanana kadar ve en geç kanatların kurulumundan üç ay sonraya kadar sağlanır.
Sübvansiyonlar
Sübvansiyonlar ihale yoluyla karşılanır. ForskVE sübvansiyonlarının başvurusu için ihaleler, özel bir internet
sitesinde, www.forskel.dk yayınlanır. Başvuran internet sitesine üye olmalı ve sübvansiyona, belirlenen zaman
diliminde başvurmalıdır. Energinet.dk hangi projenin sübvansiyonla desteklenmesi gerektiğine karar verir.
Energinet.dk ve projenin sahibi arasında kontrat imzalanmalıdır. Projenin başlamasına kontrat imzalandıktan
sonra izin verilir. Energinet.dk bir projenin kontrat imzalamadan önce başlamasına izin verebilir.
Ara rapor, yılda en az iki kere hazırlanmalı ve Energinet.dk’ya sunulmalıdır. Projeyi tamamlarken, içinde bir final
raporunun, bütün proje için mali bilançonun ve denetçi raporunun bulunduğu birçok belge teslim edilmek
zorundadır.
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3.7.3

Masrafların Dağılımı

Prim tarifesi
Destek sisteminin masrafları tüketiciler tarafından karşılanır. Santral operatörleri elektriklerini müşterilere bir tedarik
şirketi aracılığıyla satar. Her bir tüketici, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü olarak anılan bir sürşarj ödemekle yükümlüdür.
Sürşarj, her tüketicinin bireysel tüketim miktarına bağlıdır. Energinet.dk sürşarjları bir yılda dört kere belirler.
Energinet.dk’ya göre, şebeke operatörleri sürşarjları toplar.
Ağ ölçümü
Ağ ölçümü sisteminin masrafları Energinet.dk tarafından yönetilen bütçeden karşılanır.
Kredi teminatları
Destek sisteminin masrafları tüketiciler tarafından karşılanır. Her bir tüketici, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü olarak
anılan bir sürşarj ödemekle yükümlüdür. Sürşarj her tüketicinin bireysel tüketim miktarına bağlıdır. Energinet.dk
sürşarjları bir yılda dört kere belirler. Energinet.dk’ya göre, şebeke operatörleri sürşarjları toplar ve TSO’ya teslim
eder. Bu paranın belirli bir kısmı teminatlar için ayrılır.
Sübvansiyonlar
Destek sisteminin masrafları tüketiciler tarafından karşılanır. Her bir tüketici, Kamu Hizmeti Yükümlülüğü olarak
anılan bir sürşarj ödemekle yükümlüdür. Sürşarj her tüketicinin bireysel tüketim miktarına bağlıdır. Energinet.dk
sürşarjları bir yılda dört kere belirler. Energinet.dk’ya göre, şebeke operatörleri sürşarjları toplar ve TSO’ya teslim
eder. Bu paranın belirli bir kısmı teminatlar için ayrılır.

Estonya
Prim tarifesi destek şeması hem güneş hem de rüzgar üretimi için uygulanır. Rüzgar üretimi aynı zamanda, rüzgar
üretimine yapılan yatırımları destekleyen devlet fonlarından yararlanabilir.

3.8.1

Destek şemaları

Prim tarifesi
Elektrik üreticisi elektriği serbest piyasada satıp elektrik şebekesine yolladığında, iletim şebekesinin operatörü, satış
fiyatına ek olarak görevlendirmeden sonra 12 yıl boyunca bir bonuş ödemelidir. Görevlendirme tarihi santral
nominal kapasitesinin %80’ine ilk kez ulaştığı gün başlar.
Bonus 5.37 €sent/kWh tutarında olup bireysel teknolojiler için değişmez. Desteklenecek rüzgar enerjisinden elektrik
miktarı bir takvim yılı içinde 600 GWh ile sınırlıdır. Bir yılda uygulanan toplam destek miktarı 76,694 000 €’dur.
Rüzgar enerji santralleri aşağıdaki kısıtlamalara göre prim tarifesini kullanmaya uygundur:
Tarife şeması, içinde bulunulan takvim yılı içinde toplamda 600 GWh rüzgar enerjisinden üretilen elektrik
desteklendiği anda, tarife şeması askıya alınacaktır. Takvim yılı için uygulanan destek miktarı 76,694 000
€’dur;
Eğer santral operatörü devletten aynı santral için diğer yatırım sübvansiyonlarından aldıysa, bir rüzgar
enerji santrali tarafından üretilen elektrik uygun değildir.
Güneş enerjisinden yapılan üretim destek şemasına hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaşabilir.
Rüzgar üretimi için devlet fonları
AB Bölgesel Kalkınma Fonları ve Devlet fonları rüzgardan enerji üretimini geliştirmek ve yatırım ve altyapıları
desteklemek için kullanılır. Projenin kapsamına göre, rüzgar enerjisi üreticileri için ayrılan yatırım desteği yaklaşık
3.2 milyon ve 20 milyon Euro arasında değişir.
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3.8.2

Yönetim

Prim tarifesi
Santral operatörleri üretilen her kilovat saat elektrik için ödenen garanti bonus ile ilgili, iletim şebekesi operatörü
karşısında hukuki olarak yetkilendirilmişlerdir. Şebeke operatörü, her ayın 21’ine kadar elektrik üreticilerine destek
ödemesini yapmalıdır.
Hiçbir kurum, yasal çerçevenin özel kişilere, sistem operatörlerine ve şebeke operatörlerine işleyip kurumlara
işlememesi gibi, bonus şeması uygulamasından sorumlu değildir. Her ayın 5’ine kadar elektrik üreticilerinin, iletim
şebekesi operatörüne üretilen elektriğin Prim tarifesi kullanılarak satılan miktarını gösteren veriyi sunması gerekir.
Rüzgar üretimi için devlet fonları
Fonların dağılımı tur (round) temellidir, yatırımın hibesi teslim edilen başvuruya göre kararlaştırılır. Başvuru çağrısı,
başvuru son tarihinden en az 60 gün önce ulusal bir gazetede yayınlanır. Ekonomik İşler ve Ulaştırma Bakanlığı
her bir turda hibe edilen destek miktarına karar verir.

3.8.3

Masrafların Dağılımı

Prim tarifesi
Prim tarifesi sisteminden doğan masraflar, elektrik faturalarının bir parçası olarak fazladan yenilenebilir enerji
ücreti ödeyen son tüketiciler tarafından karşılanır. Her 1 Aralık’ta, iletim şebekesi operatörü bonus şemasının
yaklaşık masraflarını kendi internet sitesinde yayınlamalıdır. Bu, iletim şebekesi operatörünün gelecek senenin
masraflarını yaklaşık olarak hesapladığı temeldir. Masraflar her bir kilovat-saat şebeke servisi ve şebeke
kullanımına orantılı olarak eklenir. Bu sebeple, şebeke servislerinin ücreti artar ve masraflar şebeke servisi
ödemesini yapan kullanıcılara aktarılabilir.
Rüzgar üretimi için devlet fonları
Bu program, devletin Belirlenen Miktarda Üniteleri satarak elde ettiği kaynaklarla, Yeşil Yatırım Şeması’nın bir
parçası olarak finanse edilmiştir.

Finlandiya
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik, rüzgar, biyokütle ve biyogaz bir prim tarifesiyle teşvik edilir. Finlandiya aynı
zamanda, yatırım ve araştırma projeleri için sübvansiyonlar da sunar.

3.9.1

Destek şemaları

Rüzgar üretimi için prim tarifesi
Rüzgardan elektrik üreten üreticiler, toptan elektrik satışı fiyatına ek olarak, 12 yıl boyunca, değişken bir prim
tarifesi alır. Üreticiler, elektrikleri için belirli bir hedef ücreti alır. Rüzgar enerji santralleri, 2015’in sonuna kadar
artırılmış hedef ücreti için uygundur.
Hem kıyıda hem de kıyıdan uzaktaki üretim, aşağıdaki kriterleri karşıladıkları sürece uygundur:
Santral başka bir devlet hibesi almamış olmalı;
Santral tamamen yeni parçalardan inşa edilmiş olmalı;
Jeneratörün nominal kapasitesi en az 500 kVa, en fazla 2,500 MVA olmalı.
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Prim tarifesi, belirli hedef fiyatı (83.5€/MWh) ile önceki üç ayın ortalama piyasa fiyatının farkına eşittir. Fakat önceki
üç ayın piyasa fiyatı 30 €’dan az ise, prim hedef fiyat eksi 30€’ya sabitlenir.
Sübvansiyonlar
“Enerji yardımı” olarak bilenen RES üretim tesislerinin yatırımı ve bununla alakalı araştırma projeleri için devlet
hibesidir. Hibeler, yenilenebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik eden, enerji verimliliğini artıran ve enerji üretimi
ve tüketiminden doğan çevresel etkileri azaltan projelere uygundur. Enerji yardımı, şirketlere, belediyelere ve
diğer topluluklara sunulabilir.
Projelerin finansmanının en az %25’i hükümet dışı fonlardan gelmelidir. Sübvansiyon miktarı, bahsi geçen projenin
amacına göre değişir. Yenilenebilir enerji üretim tesislerine verilen destek, bütün projenin %30 masrafına denk
gelebilir fakat proje yeni teknoloji kullanımını içeriyorsa %40’a artırılabilir. Araştırma için verilen destek projenin
bütün masrafının %40’ına denk olabilir.

3.9.2

Yönetim

Rüzgar üretimi için prim tarifesi
Şebekeye bağlı ve Finlandiya’da veya Finlandiya sularında bulunan santrallerin üreticileri prim tarifi almaya
yetkilidir. Destek sistemi devlet bütçesinden finanse edilir ve İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilir.
Santral kurma kararı alındıktan sonra bir ay içinde, bahsi geçen elektrik üreticisi, planlarını ve kapasitesini de
içeren santralin teknik özelliklerini Enerji Kurumuna yazılı olarak bildirmelidir. Prim tarifesi için üretici, Enerji
Kurumuna başvurmalıdır. Bütün başvurular, santral ticari operasyona başlamadan önce teslim edilmelidir.
Başvurunun kanunen belirtilen belirli bilgileri içermesi gerekmektedir. Enerji Kurumu, eğer başvuran teknik ve resmi
gereklilikleri yerine getirirse, prim tarifesini sunar.
Sübvansiyonlar
Sübvansiyona yetkili oluşumlar, şirketler, belediyeler ve topluluklardır. Destek, devlet yardımından yararlanan
çiftliklere, konut kurumlarına, meskun mülklere ve inşaat projelerine verilemez. Eğer proje birçok şirket, belediye
ve topluluk tarafından ortaklaşa yapılırsa, destek koordinatör rolünü üstlenen oluşuma verilecektir. İstihdam ve
Ekonomi Bakanlığına göre, hem özel kurumlar hem de stratejik ortaklıklar, federasyonlar, dernekler ve vakıflar
gibi tüzel kişiler uygundur.
Sorumlu kurul İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı veya Ekonomik Gelişim, Ulaştırma ve Çevre Merkezidir (ELY Centre).
İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı, masrafları 5,000,000 €’yu aşan yatırım projeleri ve masrafları 250,000 €’nun
üstünde olan araştırma projelerinden sorumludur. Bakanlık, yeni teknolojiler kullanan projelerle ilgilenir. Ekonomik
Gelişim, Ulaştırma ve Çevre Merkezi, diğer proje başvurularıyla ilgilenir.
Başvurular, proje etkinliklerinin büyük bir kısmının gerçekleştiği bölgesel Ekonomik Gelişim, Ulaştırma ve Çevre
Merkezi’ne teslim edilmelidir. ELY Centre, belirli kriterlere göre başvuranları seçer. Merkezin karar alma sürecinde
bazı serbestlik derecesi vardır. Fakat, eğer projenin masrafları 5,000,000€’yu aşarsa (yenilenebilir enerji üretim
teknolojilerine yatırım örneğinde) veya 250,000€ (araştırma projeleri örneğinde) veya proje yeni enerji üretim
teknolojisini kullanmayı hedeflerse, seçim İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılır.
Sübvansiyonlar seçilen projelere verilir. İstihdam ve Ekonomi Bakanlığına göre, başvuranlar, enerji yardımı
almanın önkoşulu olan sübvansiyonla alakalı kararla ilgili ve proje uygulaması için gerekliliklerle ilgili bilgilendirilir.
Destek, başvuruda ve fiili maliyet dokümanında belirtilen proje başlangıcından sonra ödenir. dağıtım kararında
belirtildiği gibi, sübvansiyon ya tek parça ya da çok parça şeklinde ödenir. Finansal kiralama (leasing) ve kısmi
ödeme içeren projeler projenin tamamlanmasından sonra tek bir parça şeklinde ödenebilir.
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3.9.3

Masrafların Dağılımı

Rüzgar üretimi için Prim tarifesi
Devlet bütçesi tarafından fonlanan tarifeleri Enerji Kurumu öder.
Sübvansiyonlar
Sübvansiyon masrafı devlet tarafından karşılanır.

Fransa
Fransa’da yenilenebilir kaynaklardan elektrik tarife garantisi, vergi karı ve ihale üzerinden desteklenir.

3.10.1 Destek şemaları
Tarife garantisi
Elektrik tedarikçileri (EDF ve özel tedarikçiler) ve dağıtım operatörleri, kural gereği sabit fiyat üzerinden elektriğin
satın alınması ve ödemesiyle ilgili yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallerin operatörleriyle
anlaşma akdetmekle yükümlüdür (“anlaşma akdetme zorunluluğu yükümlülüğü”).
Danıştay tarafından feshi takip eden şekilde, rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin satın alma koşullarını oluşturan
17 Kasım 2008 emri, 28 Mayıs 2014’te kaldırılmıştır. Fesih, devlet yardımını oluşturan emrin resmi olarak Avrupa
Komisyonu’na bildirilmemesi temelinde açıklandı. Bunun bir sonucu olarak, aynı şartlar ve kıyıdaki rüzgar
kurulumlarından elektrik satın almak için aynı tarifeyle yeni bir emir, 1 Temmuz 2014’te yayınlandı. 2007 ve
sonrasında tam başvurularını telim eden kıyıdaki rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üreticileri, tarife garantisine
uygundur.
Enerji santralleri ilk 10 yılda 8.2€sent/kWh ve sonrasındaki beş senede, toplam operasyon zamanına ve yıllık
operasyon zamanına göre 2.8€sent ve 8.2/kWh arasında değişen bir miktar alırlar.
Tarife garantisi 15 yıllık bir döneme denk gelirler ve eksiltmeye tabidir. Tarifenin eksiltmeye tabi olan yüzdesi %60’tır.
Sadece, kurulu kapasitesi 12 MW’yi geçmeyen güneş enerjisi kurulumları uygundur.
Tarife toplam kurulum kapasitesine göre, bina kullanımına bakılmaksızın, fotovoltaik ve termodinamik kurulumlara
ve santrallere hitap eder. Bağlantı için tam başvurularını 10 Mart 2014’ten önce teslim eden kurulumlar, Avrupa
Ekonomik Alanı’nda üretilen parçalar için %10’a kadar zamlı tarifeye hak kazanırlar. Her çeyrekte düşüş
katsayıları, bir önceki çeyrekte uygulanan şebeke bağlantısı isteği sayısına göre ayarlanır. Tarife oranının düşüşü
yıllık en fazla %20 ile sınırlandırılmıştır. Fransa düzenleme kurumu yeni katsayıları ve tarife seviyesinde ortaya çıkan
değişiklikleri her dönemin bitişinden yaklaşık 3 hafta sonra online olarak yayınlayacaktır.
Tarife
aşağıdaki
adreslerde
yayınlanır:
www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-dachat veya www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
Tarifenin eksilmeye tabi yüzdesi %20’dir.
Teşviklere uygulanan yıllık tavan:
Fransız kara parçasındaki kurulumlar ve santraller: kurulu en üst kapasite1,500 saatlik tam yük ile çarpılır;
diğer kurulumlar ve santraller: en üst kapasite 1,800 saatlik tam yük ile çarpılır.
Eğer tavana ulaşılırsa diğer bütün kurulumlar veya kurulan santraller daha düşük bir tarifeye tabidir (€sent/kWh).
Tarife garantisi 20 senelik bir dönemde geçerlidir.
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Vergi düzenleme mekanizması I
Asli ikamet adreslerinde (principal residence) yenilenebilir enerji santralleri kuran kişiler güneş enerji kurulumları
için net donanım maliyetlerinin %11’ini ve rüzgar enerji santralleri için net donanım maliyetlerinin %32’sini vergiden
düşebilir.
Düşürülebilir miktara üst limit uygulanır. 1 Ocak 2015’ten 31 Aralık 2015’e kadar olan dönem için, asli ikamet
başına üst limitler: 8,000€ bireyler için, 16,000€ evli veya birlikte yaşayan çiftler için (PACS) + 400€ çocuk başına;
eğer ikisinin de bakım yükümlüğü varsa: 200€ çocuk başına.

Uygun santralin kapasitesi 3 kWp’yi geçmemelidir. 3 kWp’den fazla üreten santraller, ancak binanın elektrik
tüketimi nominal kurulu kapasitenin yarısından fazla ise uygundur.
Güneş enerjisi için, 1 Ocak 2014’ten sonra ödenen güneş enerjisi kurulumlarının harcamaları vergi indirimi için
uygun değildir. 1 Ocak 2014’ten önce ödenen güneş enerjisi kurulumlarının harcamaları aşağıdaki koşullar
altında uygun kalır:
Kurulumlar EN 61215 veya NF EN 61646 veya CEI 61215 veya CEI 61646 uluslararası standartlarıyla uyum
içinde olmalı;
Vergi indirimi miktarı kurulu kWp başına KDV dahil 3,200 €’yu geçmemeli.
Vergi düzenleme mekanizması II
Fransa topraklarında ve Korsika’da, azaltılmış KDV oranı %5.5’tir. 1 Ocak 2014’ten itibaren fotovoltaik kurulumlar
için azaltılan değer eklenmiş vergi %7’den %10’a artırılmıştır.
PV kurulumları, aşağıdaki koşullara göre uygundur:
Kurulumlar binanın elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır (3 kW’ya kadar üretim yapan
veya 30 m2’den daha fazla yer kaplamayan kurulumlar). Daha büyük kurulumlar, üretilen ilk 3 kW elektrik
için vergi indirimine uygundur; bu miktarı geçen elektrik normal KDV oranına tabidir;
Fatura farklı KDV oranlarını ayrı ayrı göstermelidir.
Geçiş tedbirleri, belirli PV kurulumları için %7 olan azaltılmış KDV oranı için aşağıdaki koşullar altında uygunluk
sağlamaktadır:
PV kurulum fiyat tekliflerinin maliyet tahmini tarihlendirilmeli ve kabul edilmelidir, 1 Ocak 2014’ten önce
%30’luk bir depozito ödemesi ile;
Tutar 1 Mart 2014’ten önce faturalandırılmalı ve 15 Mart 2014’ten önce ödenmelidir.
Ek olarak, PV kurulumunun ikinci depozito ödemesi 1 Ocak ve 28 Şubat’tan önce alınanlar da azaltılmış %7’lik
KDV oranı için uygundur.
Azaltılmış KDV oranı, binanın sahibi, ortak girişim (syndicat de copropriétaires), kiracı veya kiracının temsilcisi
tarafından yapılan yatırımları kapsar. Bu demek oluyor ki, yasal zorunluluklar karşılandığı sürece bütün gerçek
veya tüzel kişiler KDV indiriminden yararlanabilir. Ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişiler, girdi-KDV’si ödemek
zorunda oldukları için ve ücretlendirdikleri KDV’den düşebileceği için, KDV indirimine uygun değildir. Bu sebeple,
KDV doğrudan nüfuz eden bir öğedir.
İhaleler
Geliştirici tarife, yenilenebilir enerji santrallerinin inşası için ihale alanlara verilebilir. Enerjiden sorumlu bakanlık çok
yıllı yatırım planında belirtilen yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi hedefine ulaşmak için, ihalelere düzensiz
aralıklarla davet eder.
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İhaleler için çağrı Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde basılır: www.cre.fr/documents/appels-d-offres.

3.10.2 Yönetim
Tarife Garantisi
Tarife garantisi için uygun kişiler yenilenebilir enerji kurulumlarının, en fazla 12 MW kurulu kapasiteye sahip
santrallerin veya bir rüzgar gelişim alanında konuşlandırılmış santrallerin operatörleridir. Tarife garantisi ödemekle
ve ihalelerden doğan sorumlulukları gerçekleştirmekle yükümlü oluşumlar elektrik tedarikçileridir.
Ödeme hakkını güçlendirmek için santral operatörleri
Ödeme haklarını güçlendirmek için santral operatörleri, öncelikle satın alım ve ödeme yetkilerini doğrulayan bir
sertifika için (certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat) yetkili başkana (endüstri araştırma ve çevre bölge
müdürlüğü) başvurmalıdır.
Tedarikçiler (EDF ve özel tedarikçiler) ve şebeke operatörleri, yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleriyle
(sözleşme imzalama zorunluluğu) kanun gereği bir satın alma anlaşması imzalamak zorundadırlar. İmzalanan
anlaşma gereği, santral operatörü sözleşmeye bağlı olarak ürettiği elektrik için ödemeye yetkilendirilmiştir.
Endüstri araştırma ve çevre bölge müdürlüğü, tarife garantisi şeması için yetkili kurumdur (direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement).
Vergi düzenleme mekanizması I
Vergi kredisi gelir vergisi üzerinden, uygun kişi yatırımları için faturayı, vergi indirimlerini ve sübvansiyonları teslim
ettikten sonra ödenir. Eğer ödenebilir vergi miktarı vergi kredisinden daha az ise, farkı ödenecektir. Eğer başvuran
vergiye tabi değilse, toplam miktar ödenir.
Kanun krediye ulaşmayı garantiler. Vergi kredesi ana konuttaki (main residence) yatırımlar için talep edilebilir.
Kendi ana konutlarının sahipleri, kiracıları veya kira ödemeyen kiracıları olan bütün gerçek kişiler uygundur.
.
Vergi düzenleme mekanizması II
Azaltılmış KDV’ye tabi teslimatlar ve hizmetler sipariş eden müşteri, bahsi geçen binanın 2 yılda daha önce
tamamlandığını yazılı bir şekilde doğrulamalıdır. Bu bilgiyi aldıktan sonra, belirlenen şirket teslimat ve yenilenebilir
enerji santralinin kurulumu ile ilgili hizmetleri gerçekleştirmelidir. Azaltılmış KDV’nin hem servilere hem de
malzemelerin masrafına uygulanması için, malzemenin aynı şirketten veya onun taşeronundan alınması ve onlar
tarafından kurulması gerekir.
İhaleler
Yazılı hukuka göre ihaleler her hangi bir AB ülkesinde ikamet eden veya ilgili bir uluslararası anlaşma ile belirlenmiş
bir ülkede yaşayıp Fransa’da yenilenebilir enerji kaynağı üretmeyi planlayan herkese açıktır.
Tedarikçiler (EDF ve özel tedarikçiler) başarılı ihalecilerle satın alma anlaşma yapmakla ve aynı zamanda,
ihalelerde belirtilen elektrik fiyatını ödemekle yükümlüdür.

3.10.3 Masrafların dağılımı
Tarife garantisi
Tedarikçilerin (EDF’nin ve özel tedarikçilerin), yenilenebilir enerji kaynaklarından şebekeye gönderdikleri için
ödemek zorunda oldukları masrafları son tüketiciler üstlenir. Her tüketici, yenilenebilir kaynaklardan elektrik
tedarikinden kaynaklanan fazladan masrafları kapsayan Contribution au Service Public de l'Électricité
ödemekle yükümlüdür. Diğer şeylerin yanında, CSPE tedarikçiler için (EDF ve özel tedarikçiler) ortaya çıkan
fazladan masrafları tarife garantisi ödemesinden karşılar. CSPE yılda dört kere kesilir.
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Çevre bakanlığı telafi ödemelerini kWh başına belirlemeden önce, enerji düzenleme komisyonu fazladan
masrafları hesaplar. İletim ve dağıtım şebekesi operatörleri ve kamu şirketleri bu standart miktara, son tüketiciler
tarafından ödenmesi üzere, düzenli şebeke kullanımı miktarını veya elektik ücretini ekler. Sürşarjlar ulusal finans
enstitüsünün Caisse des dépôts, belirlenen hesabına gönderilir. Yılda 24 milyon kWh’ye kadar tüketen imalatçı
şirketler eğer kendi kullanımları için elektrik üretiyorlarsa veya son kullanıcılara, son kullanıcıların kendi kullanımları
için elektrik satıyorlarsa, CSPE ödeme zorunluluğundan muaftır. Daha fazla üretilen elektrik sürşarj ödemeye
tabidir. Santral başına ödenecek en fazla miktar 550,000€’dur
Vergi düzenleme mekanizması I
Vergi indirimleri düşük devlet gelirlerinde sonuçlanır. Ödenebilen vergi ve vergi indirimi miktarı federal bütçeden
fonlanır.
Vergi düzenleme mekanizması II
Yenilenebilir enerji santralleri için azaltılmış KDV oranları, diğer gelirden telafi edilen düşük devlet gelirine yol açar.

Yunanistan
Rüzgar ve güneş kaynaklarından üretilen elektrik en temelde tarife garantisiyle birlikte ağ ölçümü araçlarıyla
teşvik edilir.

3.11.1 Destek şemaları
Tarife garantisi I
Rüzgar ve güneş kaynaklarından elektrik üretimi en temelde teminatlı bir tarife garantisi üzerinden teşvik edilir.
Yasa no 3468/2006 yenilenebilir elektrik üreticilerini Yunan adalarında olup olmadıklarına göre ayrıştırır, yani ana
kara şebekesine bağlı olup olmadıklarına göre.
Rüzgar üretimi için aşağıdaki tarife, kurulu kapasite seviyesi şebekeye ara bağlantı olup olmadığına göre
uygulanır:
Tablo 3–3: Rüzgar üretimi için tarife seviyeleri

5 MW’ya kadar
> 5MW

Ara bağlantılı sistemler
NS
105 €/MWh
105 €/MWh

Ara bağlantısız sistemler
WS
WS
85 €/MWh
90 €/MWh
82 €/MWh
90 €/MWh

WS (Destekli): santral üreticisi, Yatırım Yasası tarafından işletilen, Avrupa Birliğiyle ortak fonlanan (örneğin Ulusal
Stratejik Referans Çerçevesi) bazı tür devlet desteği (fiskal, mali veya sübvansiyon) almıştır. Destek, 12.2013
itibariyle toplam yatırım masraflarının %20’sini aşmak zorundadır ve ilgili mali bilançoya eklenir. Ek olarak, desteğin
%50’si ödenmiş olmalıdır.
NS (Desteksiz): eğer santral üreticisi WS kategorisinin hiçbir gerekliliklerini yerine getirmezse, santral üreticileri NS
kategorisine düşer.
Satın alma anlaşması 20 yıllık bir süreye sahiptir ve taraflar arasında anlaşma sağlanırsa uzatılabilir. Sonradan
yapılacak bu anlaşma, ilk anlaşmanın bitişinden en az 3 ay önce akdedilmelidir. 1.1.2014’e kadar şebekeye
bağlanan ve 12 yıldan daha az süredir işletimde olan rüzgar santralleri için satın alma anlaşması 7 yıl uzatılmıştır
ve karşı gelen tarife garantisinin hesaplaması farklı bir metodolojiye dayandırılacaktır.
Güneş üretimi için, aşağıdaki tarife kurulu kapasite seviyesine göre ve şebekeye ara bağlantılı olup olmadığına
göre uygulanır. MASPv-1 bir önceki senenin marjinal averaj sistem ücretidir.
Tablo 3–4: Güneş üretimi için tarife seviyeleri.
Ara bağlantılı sistemler

Ara bağlantısız sistemler
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100 MW’ye kadar
115 €/MWh
115 €/MWh
1.2 * MASPv-1

Şubat 2014’ten
Ağustos 2014’ten
2015’ten

100 MW’den fazla
90 €/MWh
90 €/MWh
1.1 * MASPv-1

WS
95 €/MWh
95 €/MWh
1.1 * MASPv-1

Güneş termal üretimi için, aşağıdaki tarife garantisi uygulanır:
Tablo 3–5: Güneş termal üretimi için tarife seviyeleri
Solar thermal
From February 2014
From August 2014

NS
260 €/MWh
280 €/MWh

WS
200 €/MWh
220 €/MWh

1.1.2014’ten beri, PV kurulumları için 2020’ye kadar yıllık 200 MW üst limit konulmuştur. Eğer bu limite ulaşılamazsa,
kalan kapasite bir sonraki seneye aktarılır. Enerji Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Düzenleme Kurulu’na
danıştıktan sonra var olan üst seviyede değişiklik yapabilir. Buna ek olarak, Enerji Çevre ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Enerji Düzenleme Kurulu’na danıştıktan sonra yıllık kapasiteyi ihale ile dağıtabilir. Üst seviyeye ulaştıktan
sonra şebekeye bağlanan bir PV santrali, yılın geri kalanında LAGIE’nin Gün Öncesi Çizelgesine göre şekillenen
tarife garantisi alır ve bir sonraki yılın başında normal tarife garantisi almaya başlar.
Satın alma anlaşması 20 yıllık bir süreye sahiptir ve taraflar arasında anlaşma sağlanırsa uzatılabilir. Sonradan
yapılacak bu anlaşma, ilk anlaşmanın bitişinden en az 3 ay önce akdedilmelidir. Güneş termal kurulumlarla ilgili
anlaşmalar 25 yıllık bir süreye sahiptir.
Tarife garantisi II
Şema, çatı üstü PV kurulumlarını 10 kWp’ye kadar teminatlı tarife garantisiyle destekler. Bu tarife, önce bir kurulum
operatörünün elektrik fiyatından, elektrik faturasında gösterildiği gibi düşürülür. Eğer tarife kurulum operatörünün
elektrik faturasını aşarsa, operatör aşan miktarı alacaktır. Bu şema, gerçek kişilere ve küçük girişimlere uygulanır.
Tarife MWh başına 120€’dur. Şubat 2014’ten önce bu miktar MWh başına 495€’ya denkti.
2012’den 2019’a kadar, tarifenin aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi düşürülmesi planlanmaktadır:
Tablo 3–6: Tarife garantisinin yüzdelik azaltımı
Yeni enerji santralleri
Bağlantı tarihi
02/2014
08/2014
02/2015
08/2015
02/2016
08/2016
02/2017
08/2017
02/2018
08/2018
02/2019
08/2019

Eur/MWh
120
120
115
115
110
110
105
100
95
90
85
80

Var olan enerji santralleri
Bağlantı tarihi
Eur/MWh
III Üç aylık dönem 2011
470
IV Üç aylık dönem 2011
470
I Üç aylık dönem 2012
415
II Üç aylık dönem 2012
385
III Üç aylık dönem 2012
340
IV Üç aylık dönem 2012
295
I Üç aylık dönem 2013
295
II Üç aylık dönem 2013
270
III Üç aylık dönem 2013
220
IV Üç aylık dönem 2013
175
-

Tarife 25 sene boyunca ödenir.
Ağ ölçümü
Bağımsız üreticilerin sadece PV santralleri ve küçük rüzgar santralleri ağ ölçümü için uygundur. PV santrallerinin
şebekeye bağlı olması gerekir. Ağ ölçümüne ulaşmak için, rüzgar enerji santralinin 500 kW kurulu kapasitesinin
olması ve anakara şebekesine bağlı olması gerekir.
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Temelde, santral tarafından üretilen elektrik, santralin tükettiği enerjiyle dengelenmiştir ve her hangi bir fazlalık
istihkaksız bir şekilde şebekeye beslenecektir. Fakat MEEC’nin RAE’ya danışarak verdiği hükümle, istihkak
öngörülebilir. Bunun yanı sıra, Avrupa fonuyla desteklenen programlar bağlamında kamu binalarına kurulan PV,
yıllık üretilen elektriğin değerinin %20’sine kadar olanını alabilir. Şubat 2013’e kadar, bu miktar 120€ / MWh’ya
denk gelir.
Sübvansiyonlar
Sadece rüzgar üretimi destek şeması için uygundur.
Üç çeşit sübvansiyon türü mevcuttur: gelir vergisi indirimi, sübvansiye edilmiş giderler; kira sübvansiyonu. En yüksek
sübvansiyon seviyeleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 3–7: En fazla sübvansiyonların seviyesi

%15’e kadar

Orta ölçekli
işletmeler
%20’ye kadar

%30’a kadar

%35’e kadar

%40’a kadar

%40’a kadar

%45’e kadar

%50’ye kadar

Büyük işletmeler
Attiky, Prefecture of Boiotia
Sterea Ellada, Thessaloniki, Chalkidiki, Kozani, Crete,
Peloponnesus and Thessalia
Diğer bütün bölgeler

Küçük işletmeler
%25’e kadar

RES ile ilgili projeler aşağıdaki maksimumlara tabi olarak destek için uygundur:
Genel girişimcilik: yatırımın %100’üne kadar olan kısmı gelir vergisinden düşürülebilir, belirlenmiş bir
maksimuma tabidir;
Teknolojik gelişim: uygun giderler veya kiralama masraflarının %80’e (yeni kurulan işletmeler için %90)
kadar olan kısmı gelir vergisinden düşürülebilir; geri kalan yüzde (yukarıdaki tabloda gösterildiği kadar)
vergi muafiyeti şeklinde yardımdan tamamlanmalıdır;
Bölgesel yakınlaşma: uygun giderler veya kiralama masraflarının %70’e (yeni kurulan işletmeler için %80)
kadar olan kısmı gelir vergisinden düşürülebilir; geri kalan yüzde (yukarıdaki tabloda gösterildiği kadar)
vergi muafiyeti şeklinde yardımdan tamamlanmalıdır;
Genel yatırım planları için minimum yatırım belirlenmiştir:
Büyük işletmeler: 1,000,000 €;
Orta ölçekli işletmeler: 500,000 €;
Küçük işletmeler: 200,000 €.
Genel girişimcilik projeleri için, maksimum seviyeler yukarıda verilen miktarların yarısıdır. Yatırımcılar var olan bir
RES santral veya yapım aşamasındaki bir santral için uzatmaya başvurabilir. Var olan kanunun provizyonu
tarafından kapsanan yatırım planı parçaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Kredi Teminatı Fonu ile
ortaklaşan kredi kurumlarından alınan düşük faizli kredilerle fonlanabilir.

3.11.2 Yönetim
Tarife garantisi I
Üretim lisansı olan santral operatörleri yetkilendirilmiş kişilerdir. Kanun tarafından belirlenen belirli şartlar altında
üretim lisansı, kararını Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAE) raporuna dayandıran Kalkınma Bakanı tarafından
onaylanır. Aşağıda belirtilen santrallerin ve kurulumların operatörleri lisansa gerek duymaz:
Kapasitesi 100 kW’yu aşmayan rüzgar enerji santralleri;
Kapasitesi 1MWp’yi aşmayan PV veya güneş enerji kurulumları.
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Tarife garantisinden sorumlu kurum Yunanistan iletim şebekesi operatörü(D.E.S.M.I.E.) idi. Yasa no. 4001/2011 ile
Yunanistan Elektrik Operatörü (L.A.G.I.E.), tarife garantisinden sorumlu yeni kurum oluşturulmuştur.
TSO, Yunanistan Elektrik Piyasası Operatörü (L.A.G.I.E) ve santral operatörü bir kontrat akdeder. Santralin
şebekeye bağlanması gerekir ve TSO, santralin şebekeye ihraç ettiği elektrik miktarını ölçer. Santral operatörü,
tarife garantisi ödemesini talep etmek için bir fatura hazırlar. İletim şebekesi operatörü (D.E.S.M.I.E.) ve Yunanistan
Elektrik Piyasası Operatörü (L.AG.I.E.), faturanın ilamından sonra 20 gün içinde tarifeyi ödemelidir.
Tarife garantisi II
Tarife garantisine yetkilendirilen kişiler, gerçek kişiler, özel sektördeki tüzel kişiler ve küçük ölçekli işletmeler veya
kurulumun inşa edildiği alandaki bina sahibi kamusal tüzel kişiler ve okullardır.
Üretilen elektriği almakla yükümlü şirket DEI, aynı zamanda tarife şemasının yönetiminden sorumlu ulusal enerji
tedarikçisidir.
Kurulum operatörleri sözleşmeye bağlı olarak şebekeye tedarik edilen elektrik için hukuki tarife garantisi ödemesi
için ulusal enerji tedarikçisi karşısında sözleşmeye bağlı olarak yetkilendirilmiştir. Şebeke operatörünün bu
kontratlara girmesi zorunlu tutulmuştur. Ulusal enerji tedarikçisi, şebekeye ihraç edilen elektriğin ölçümünü yapar.
Santral operatörlerine elektrik faturasını gönderir. Eğer üretilen elektrik için tarife garantisi bir santral operatörünün
elektrik yükünü aşarsa, ulusal tedarikçi farklı ödemelidir.

Ağ ölçümü
Üretim lisansı olan santral operatörleri yetkilendirilmiş kişilerdir. Kanun tarafından belirlenen belirli şartlar altında
üretim lisansı, kararını Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAE) raporuna dayandıran Kalkınma Bakanı tarafından
onaylanır. Şebeke operatörleri ağ ölçümünü kurmakla ve yönetmekle yükümlüdür.
MEEC’nin ağ ölçümü kontratlarını tür ve içeriği ile ilgili bir kararname onaması beklenir. Not etmekte fayda var,
özellikle rüzgar enerjisi için, Yunanistan’daki küçük rüzgar enerji santrallerinin yayılmasını öngören Küçük Rüzgar
Santrallerinin Gelişimi için Özel bir Program, Bakanlığın 30.06.2014 kararnamesiyle birlikte kurulacaktır.
Ekim 2014 itibariyle, Enerji Düzenleme Kurumu, Ağustos 2014’te yapılan kamuoyu görüş alımının sonuçlarına
dayanarak bir görüş verdi. Sunulan Bakanlık Kararının Kasım 2014’te yürürlüğe girmesi beklenir.

Sübvansiyonlar
Yunanistan’daki bütün girişimler uygundur, şu şekilde oldukları sürece: özel girişimler; ticari şirketler; kooperatifler;
sosyal dayanışma şirketleri.
Bir sübvansiyona başvurmak için (art. 3 par. 1a FEK 83/2011, kanun no3908/2011’in 6. maddesine göre projeleri
provizyonun yetki alanına giren santral operatörleri yatırım planlarını yılda iki kere (Nisan ve Ekim) teslim edebilirler.
İki adımlık bir değerlendirme uygulanır (geçerlilik süreci ve yatırım değerlendirme süreci). Sıralama yapılır ve en
yüksek puanı alan yatırım planları sübvansiyonu alır. Santral operatörü, uygun başkanlık kararnamesinin
provizyonuna göre (kiralama ya da altyapı sübvansiyonu) sübvansiyonu ya bir defada ya da taksitler halinde
alır. Vergi muafiyeti yılda bir kere belirlenir.
En yetkin kurum Kalkınma ve Rekabetçilik Bakanlığı Genel Müdürlüğüdür. Bununla birlikte, Makedonya-Trakya
Bakanlığı Doğu, Merkez ve Batı Makedonya ve Trakya bölgesi için yatırım planlarından sorumludur (Teknolojik
Yatırım, Genel Girişimcilik ve Bölgesel Yaklaşma kategorisi altındaki yatırım planları ve 3,000,000€’dan fazla
bütçeye sahip planlar). Diğer bütün planlardan Planlama ve Kalkınma Bölgesel Müdürlüğü sorumludur.
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3.11.3 Masrafların Dağılımı
Tarife garantisi I
Tarife garantisi sisteminin masrafları, “Sera Gazı Salınımını Azaltmak İçin Özel Vergi” ödemekle yükümlü olan
tüketiciler tarafından karşılanır. Bu vergi elektrik faturalarına eklenir. Vergi, yılda iki kere Enerji Düzenleyici Kurumu
tarafından revize edilen tüketici kategorisine bağlıdır ve MWh başına 2.23 ile 30.89 € arasında değişir.
Tüketiciler tarafından ödenen eski ERT S.A.’ya (Resmi Yunan Televizyonu) %25 fazladan katkı bu toplam yekuna
eklenecektir.
GHG emisyon haklarının açık artırması aracılığıyla edinilen her hangi bir gelir, tarife garantisini ödeyen “RES ve
CHP için Özel Hesap” gelirini oluşturur.
Yenilenebilir enerjiyi teşvik eden ve eski ERT S.A. katkı payı, elektrik yükleri üzerinden Devlet elektrik tedarikçisine
ödenir. Devlet tedarikçisi vergileri, gelirini Elektrik Piyasası Operasyonundan toplayan ve “RES ve CHP için Özel
bir Hesaptan tarife garantisini ödeyen Yunan Elektrik Piyasa Operatörüne aktarır.

Tarife garantisi II
Tarife garantisi I’in aynısı.
Sübvansiyonlar
Kalkınma ve Rekabetçilik Bakanlığı her yıl Kamu Yatırımı Programında onları maddeleyerek sübvansiyon şeması
için fon tedarik etmekten sorumludur. Yatırımcılar toplam yatırım masraflarının en az %25’ini karşılamak
zorundadır.

Macaristan
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temelde tarife garantisiyle desteklenir. Mesken boyutlu (householdsized) enerji santralleri ağ ölçümünden yararlanabilir.

3.12.1 Destek şemaları
Tarife garantisi
50 kW ve daha az kurulu kapasiteli kurulumlar tarife garantisi için uygun değildir. Bu durumda ağ ölçümü kullanılır.
3 farklı tarife oranı, günün saatine göre uygulanır (yoğun, düşük ve daha düşük dönem). Bu zaman dilimleri kanun
tarafından tanımlanır, elektriğin üretildiği bölgeye bağlıdır ve hafta içi hafta sonu/tatil ve yaz ve kış zamanına
göre değişir. Altı dağıtım şebekesinin operasyon bölgelerine göre üç farklı tarife bölgesi vardır. Tarife seviyesi aynı
zamanda, santralin kurulu kapasitesine ve kullanılan üretim teknolojisine bağlıdır. Ek olarak, tarifeler Macaristan
Enerji ve Kamu Tesisi Düzenleme Kurulu tarafından 01.01.2008’den önce onaylanan ve bu tarihten sonra
onaylanan santraller için değildir. 1 Ocak 2008’den sonra teslim edilen tarifeler yıllık olarak bir önceki
enflasyondan %1 eksik artırılacaktır. 1 Ocak 2008’den önce teslim edilen santraller için tarife yıllık olarak bir önceki
yılın enflasyon oranı kadar artırılacaktır.
50 kVA’dan daha fazla kapasiteye sahip rüzgar enerji santralleri, şebekeye bağlantı kurabilir sadece ihale için
çağrı varsa. Tarife, ihalenin takas fiyatından (clearing price) belirlenir. Güneş üretimi için tarife, kurulu kapasite
seviyesine göre değişir:

Tablo 3–8: Güneş üretimi için tarife
Kapasite

Periyod

Tarife
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20 MW’ya kadar
20 MW’dan fazla ve 50 MW’ya kadar

50 MW’dan fazla

Yoğun, düşük ve daha düşük arasında
fark yoktur
Yoğun
Düşük
Daha düşük
Yoğun
Düşük
Daha düşük

yaklaşık €sent 0.10
yaklaşık €0.09
yaklaşık €0.08
yaklaşık €0.03
yaklaşık €0.07
yaklaşık €0.05
yaklaşık €0.05

Ağ ölçümü
En fazla 50 kVA’ya kadar kapasitesi olan mesken boyutlu rüzgar enerji santralleri, enerji santrali düşük voltajlı
şebekeye bağlı olduğu durumda ağ ölçümü için uygundur. Şebekeye eklenen elektrik fazlasının değeri elektrik
tedarikçisi tarafından perakende elektrik fiyatı ile karşılanır.
Ağ ölçümü güneş üretiminde uygulanmaz.
Mesken boyutlu santraller tarafından üretilen elektrik, üreticinin tükettiği elektrikle dengelenir. Her hangi bir fazlalık
şebekeye eklenecek ve bedeli perakende elektrik fiyatı ile karşılanacaktır. Sabit temel dağıtım ücretleri ve
dağıtım kapasitesi ücretleri birbirine bağlıdır. Üç farklı durum birbirinden ayrıştırılabilir:
Elektrik üretimini geçen elektrik tüketimi: şebeke kullanıcısı elektrik tüketimi ve elektrik üretimi arasındaki
farkı öder;
Elektrik tüketimi elektrik üretimine eşit: şebeke kullanıcısı kullandığı elektrik için hiçbir şey ödemek zorunda
değildir fakat sabit temel dağıtım ücretleri ve dağıtım kapasitesi ücretleri birbirine bağlıdır;
Elektrik üretiminden daha az olan elektrik tüketimi: şebeke kullanıcısını sabit temel dağıtım ücretlerini ve
dağıtım kapasitesi ücretlerini ödemek zorundadır; elektrik tüccarı fazladan olup şebekeye işlenen
elektriğin perakende fiyatını öder.

3.12.2 Yönetim
Tarife garantisi
Santral operatörleri tarife garantisi almakla yetkilidir. Zorunlu denge grup operatörleri, son müşterilere satılan
evrensel hizmete uygun olmayan elektriğe göre, elektriği yenilenebilir kaynaklardan almakla yükümlüdür. Bu
sebeple, zorunlu denge grup operatörleri, iletim şebekesi operatörüyle kontrata girmek zorundadır. “Evrensel
Hizmet” (“egyetemes szolgaltátás”) haneler ve küçük tüketiciler için düzenli elektrik fiyatlarını garantiler.
Tarife garantisi adına bir iddiayı uygulamak için, santral operatörünün Macaristan Enerji ve Kamu Hizmeti
Düzenleme Kurumuna başvuru teslim etmesi gerekir. Son başvuru tarihleri ve teslim edilmesi gereken belgelerle
birlikte başvuru, kanun tarafından tanımlanmıştır.
Macaristan Enerji ve Kamu Hizmeti Düzenleme Kurumu, tarife garantisi için ve tarifenin kabul edebileceği
maksimum miktar elektrik için uygunluk dönemlerini belirler.
Bir santral operatörü santrali için diğer sübvansiyonlardan veya hibelerden alıyorsa, tarife garantisi için uygunluk
dönemini hesapladığında, Macaristan Enerji ve Kamu Hizmetleri Düzenleme Kurumu alınan toplam hibe miktarını
hesaba katacaktır.
Ağ ölçümü
Mesken boyutlu enerji santralleri, düşük voltajlı şebekeye bağlı olduğu durumda ve kapasitesi 50 kVA’yı
aşmadığında ağ ölçümü için uygundur. Santral operatörünün şebeke bağlantı noktasında yaptığı istek üzerine,
elektrik tüccarları ve evrensel tedarikçiler mesken boyutlu enerji santralleri tarafından üretilen elektriği almakla
yükümlüdür.
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Mesken boyutlu enerji santrallerinin operatörü eğer bir mesken boyutlu enerji santralini şebekeye bağlamak
istiyorsa, şebeke operatörüne söylemesi gerekir ve şebeke operatörüyle fatura dönemiyle alakalı -aylık, yarıyıllık
veya yıllık olabilir- anlaşmaları gerekmektedir.
Santral operatörü elektrik tüketimiyle ve şebekeye eklenen elektrik dengesiyle ilgili bilgilendirilir. Santral
operatörünün fazladan elektriğinin ödemesi elektrik tüccarı veya evrensel tedarikçi tarafından perakende
elektrik fiyatıyla yapılacaktır. Macaristan Enerji ve Kamu Hizmetleri Düzenleme Kurumu, ağ ölçümü için yetkili
kurumdur.

3.12.3 Masrafların dağılımı
Tarife garantisi
Tarife şemasının masraflarını, evrensel servis için uygun olmayan tüketiciler karşılar. “Evrensel servis sistemi”
meskenler ve küçük tüketiciler için düzenlenmiş elektrik fiyatlarını garanti eder.
İletim sistemi operatörü (MAVIR Ltd.) santral operatörlerine tarife garantisini öder ama zorunlu denge grup
operatörlerinden de ödeme alır. Yenilenebilir elektriğin kısmı örgütlü piyasada (HUPX) satılır.
İletim sistemi operatörü (MAVIR Ltd.) santral operatörlerine tarife garantisini öder ama zorunlu denge grup
operatörlerinden de ödeme alır. Yenilenebilir elektriğin kısmı örgütlü piyasada (HUPX) satılır.
TSO elektriği yenilenebilir kaynaklardan santral operatörlerinden alır ve tarife garantisiyle öder. Sonrasında TSO
elektriğin bir kısmını örgütlü piyasada (HUPX) bir kısmını da zorunlu denge grup operatörlerine satar. Zorunlu
denge grup operatörleri elektriği yenilenebilir kaynaklardan TSO’dan almak zorundadır ve geri kalan bütün
masrafları karşılamak zorundadır.
Zorunlu denge grup operatörleri fazladan masrafları, çift taraflı anlaşmalar aracılığıyla, kendi tüketicilerine aktarır.
Böylelikle sonunda, evrensel hizmete uygun olmayan kullanıcılar elektrik faturaları aracılığıyla masrafları
karşılarlar.
Ağ ölçümü
Elektrik tüccarları ve evrensel tedarikçiler, şebekeye eklenen fazladan elektrikleri için santral operatörlerine
ödemelerini perakende elektrik ücretleri ile ödemek zorundadır.

İrlanda
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik (güneş hariç) temelde, taban fiyat olarak işleyen tarife garantisi şeması (REFIT)
üzerinden teşvik edilir. Ek olarak, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim ile ilgili projelere uygulanan vergi
indirimi şeması, RES’e yapılan yatırımı artırmayı amaçlamaktadır. Şema 1998’de başlatılmıştı ve yakın zamanda
31 Aralık 2014’e kadar uzatıldı.

3.13.1 Destek şemaları
Tarife garantisi
Rüzgar üretimi, tarife garantisi şeması üzerinden teşvik edilir. Tarife garantisiyle yetkilendirilen oluşumlar
yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın alan, üreticilerle ticari olarak müzakere edilmiş REFIT Enerji Satın Alma
Sözleşmesi (PPA) yapan tedarikçilerilerdir. 3 tane REFIT şeması vardır ve onlar teminatlı destek fiyatları oluşturur,
farklı enerji kaynakları için, yani. her bir elektrik kategorisi için minimum fiyatlar. REFIT 2 olarak anılan kıyı rüzgarını
kapsar (küçük ve orta ölçekli).
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Rüzgar enerji santralleriyle ilgili olarak, teşvikler kurulu kapasite seviyesine göre ayrıştırılmıştır, yani 5 MW’ya/dan
eşit, fazla, az. Kurulu kapasite 5 MW’dan fazla ise, kWh başına 6.95 €sent ödenen bir tarife uygulanır. Bu tarz bir
tarife, 5 MW’ya kadar kurulu kapasite için 7.20 €sent’e çıkar.
Devlet eli destekli takas, kıyı rüzgarında 4000 MW yenilenebilir üretim için geçerlidir.
İletişim, Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı (DCENR) yıllık olarak referans ücretlerini gözden geçirir, tüketici
fiyat endeksinde fark var ise fark ile.
Teşvikler 12 yıllık bir süre için geçerlidir.
Vergi indirimi
Şema, RES kullanan elektrik üretim kapasitenin büyümesini rahatlatmayı amaçlar. Şema şimdiye kadar periyodik
olarak uzatıldı ve en son 31 Aralık 2014’e kadar uzatılmıştır ve devam eden başvurular için açıktır.
Vergi indirimi, bir şirket tarafından bir yenilenebilir enerji projesinin yeni paylaşımlarına yatırılan kısmı veya bütün
toplama dayanır. Sermaye masrafı, vergi indirimine uygun miktarı hesaplamak amacıyla, hangisi daha az ise ya
bu tarz bir harcamanın %50’siyle veya 9.5 milyon € ile üst sınırlandırılmıştır. Ek olarak, bir şirket veya grup tarafından
yapılan yatırım yıllık 12.7 milyon € ile üst sınırlandırılmıştır ve paylaşımlar kurumsal yatırımcı tarafından en az 5 sene
tutulmalıdır, aksi halde vergi indirimi geri çekilmelidir.

3.13.2 Yönetim
Tarife garantisi
Yetkilendirilmiş kişiler, uygun bir yenilenebilir üreticisiyle Enerji Satın Alım Sözleşmesi (PPA) imzalayan elektrik
tedarikçileridir. Yenilenebilir üreticiler, İletişim, Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı (DCENR) tarafından kabul
edilirlerse ve “teklif mektubu” alırlarsa uygun olurlar.
Teklif mektubu almak, REFIT şemasına kabul edilmek adına yeni yenilenebilir elektrik üreticileri İletişim, Enerji ve
Doğal Kaynaklar Departmanı’na başvurmalıdır. Diğer belgelerle birlikte, şebeke ulaşımı kanıtını ve planlama
izinlerini teslim etmeleri gerekir. Teklif mektubunun ulaşmasıyla birlikte 60 iş günü içinde, lisanslı bir tedarikçiyle
birlikte REFIT Enerji Satın Alım Sözleşmesi’ne girmeleri gerekir.
İlgili düzenleme altında, elektrik tüketicileri PSO üzerinden REFIT masraflarını ödemekle yükümlüdür. CER (Enerji
Düzenleme Komisyonu) REFIT ile ilgili PSO’yu hesaplar ve tasdikler ve tedarikçilere ödenebilecek miktarların
önceden tahmin edilen (ex ante) hesaplanmasından ve meydana gelen (ex post) düzeltmesinden sorumludur,
yani CER sonradan ayarlanacak bir yaklaşık bildirir.
İletişim, Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı REFIT şemasını ve REFIT başvuru süreçlerini yönetir. Enerji regülatörü
(CER) PSO REFIT ödemelerini hesaplamaktan ve onaylamaktan sorumludur.
Vergi indirimi
Vergi indiriminden yararlanmak için, İletişim, Enerji ve Doğal Kaynaklar Departmanı’nın (DCENR enerji projesini
onaylaması gerekmektedir. Süreç aşağıdaki adımlara göre işler:
önce, yenilenebilir elektrik enerjisi üreticisi (yani, nitelikli şirket) başvurmalı ve İletişim, Enerji ve Doğal
Kaynaklar Departmanında (DCENR) projenin “nitelikli enerji projesi” olduğunu onaylayan bir sertifika
almalıdır;
sonra, bu şirketin Gelir Delegelerinden (Revenue Commissioners) şirketin ve projenin 486B TCA
bölümündeki gerekliliklerle uyum içinde olduğunu onaylayan bir sertifika alması gerekmektedir;
daha sonra, nitelikli şirketin ve yatırım şirketinin yatırım şartlarında hem fikir olması gerekmektedir;
en son olarak, yatırım şirketi vergi indirimi için Gelir Delegelerine bir başvuru teslim eder.
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İrlanda Gelir Delegeleri vergi indirimi için başvuruyu değerlendirir.

3.13.3 Masrafların Dağılımı
Tarife garantisi
REFIT şeması Kamu Hizmeti Yükümlülüğü (PSO) aracılığıyla fonlanır ve bütün elektrik tüketicilerine yansıtılır. Bu
sebeple, destek sisteminin masraflarını, elektik fiyatlarına eklendiği için tüketiciler karşılar.
CER PSO REFIT ödemelerini hesaplar ve tasdikler ve tedarikçilere ödenebilecek miktarların önceden tahmin
edilen (ex ante) hesaplanmasından ve meydana gelen (ex post) düzeltmesinden sorumludur. REFIT ödemesini
alan herkesin yıllık ikinci derece mevzuatta listelenmiş olması gerekir. Tedarikçilere ödemeler, iletim sistem
operatörü aracılığıyla gönderilir.
Vergi indirimi
Masraflar devlet tarafından karşılanır.

Letonya
Letonya hükümeti yenilenebilir kaynaklardan elektik üretimini kota sistemi ve ihaleler öğelerini de içeren bir tarife
garantisiyle teşvik eder. Belirli enerji kaynaklarından elektrik üreticileri, devlet tarafından konan üst limite kadar
teminatlı ücretten satış hakkı elde edebilmek için ihalelere katılmakla yükümlüdür. 01.01. 2016’ya kadar tarife
garantisi yeni başvurulara kapatılmıştır ve destek şeması gözden geçirilmektedir.
Ağ ölçümü de küçük ölçekli bir bağlantıyla elektrik şebekesine bağlanan teknolojilere uygulanır.
Ağ ölçümü, aynı zamanda elektrik üreticisi müşterilere uygulanır. Bu müşteriler elektrik şebekesine 3*16A’ya denk
veya daha düşük verimlilik değerine sahip bir bağlantıyla bağlanmıştır. Şebekeye elektrik dahil etmek için yetkili
şebeke operatöründen teklif için başvuru yapmaları gerekir. Küçük ölçekli müşteriler için enerji masrafları, sadece
şebekeye dahil edilen ve şebekeden alınan elektriğin farkı olarak tanımlanan net elektrik tüketimine uygulanır.
Ayrıca, müşterilerin şebeke kullanımı ücreti ödemesi gerekmektedir.
Dahil edilen elektrik için direkt bir finansal telafi yoktur fakat dahil edilen kW’nun finansal karşılığı bütün elektrik
faturasından düşürülmektedir. Bir fatura süresi içinde bir kurulum kullandığı miktardan daha fazla enerji dahil
ediyorsa şebekeye, bu miktar bir sonraki fatura dönemine aktarılır.

Litvanya
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik birçok mekanizma aracılığıyla teşvik edilmektedir: tarife garantisi, hibeler,
sübvansiyonlar ve vergi düzenleme mekanizmaları.

3.15.1 Destek şemaları
Tarife garantisi şeması
Yenilenebilir elektrik üretim santralleri operatörleri şebekeden ihraç edilen elektriğin ödemesi için, Enerji Bakanlığı
tarafından belirlenen elektrik şirketi – RES üreticisinin ürettiği bölgede hizmet veren kamusal elektrik tedarikçisi
veya bağımsız bir elektrik tedarikçisi- karşısında yetkilendirilmiştir. Yenilenebilir elektrik satın almak için, Kamu
Hizmeti Yükümlülüğü Fonlarından haklarını alırlar.
Toplam kurulu kapasitesi 10 kW’yu aşmayan RES santralleri tarafından üretilen bütün elektrik, Enerji ve Fiyatların
Ulusal Kontrol Komisyonu (NCC) tarafından belirlenen tarife garantisiyle satın alınmalıdır.
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Toplam kurulu kapasitesi 10 kW’yu aşan RES santrallerinin operatörleri için tarife garantisi sözleşmeleri ihaleler
aracılığıyla verilir.
10 kW’ya kadar üretim kapasitesindeki RES santralleri için tarife oranları ve 10 KW’yu geçen RES santralleri için
maksimum tarife oranları, üç ayda bir olacak şekilde NCC tarafından belirlenmelidir.
Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Kanunu her bir uygun teknoloji için tarife garantisi ödemelerinde bir üst sınır
belirledi. Bu demek oluyor ki 2020’ye kadar sadece belirli bir teknolojiyle üretilen sınırlı miktardaki elektrik, tarife
garantisi şeması aracılığıyla desteklenecektir.
2020’ye kadar şu üst sınırlar belirlenmiştir. Rüzgar enerji santralleri için: 500 MW. Güneş enerji santralleri için: 10
MW.
Üretim lisansının (10 kW’yu geçen RES santralleri için) onaylanmasından itibaren veya şebekeye bağlanmak için
şebeke operatörüyle anlaşma imzalama anından itibaren (10 kW’ya kadar olan RES santralleri için), tarife
garantisinin 12 sene boyunca ödenmelidir.
10 kW’ya kadar kurulu kapasitesi olan rüzgar enerji santralleri kWh başına 0.081 €’ya denk bir tarife garantisi alırlar.
10 kW’dan fazla ve 350 kW’ya kadar kurulu kapasiteye sahip rüzgar santralleri için maksimum tarife garantisi
oranı kWh başına 0.075€’ya denktir. Eğer kurulu kapasite 350 kW’yu aşarsa maksimum tarife kWh başına
0.064€’ya denktir.
Güneş üretimi için, üretim alanına ve kurulan kapasiteye göre aşağıdaki tarifeler uygulanır.
Binaya entegre güneş enerji kurulumları için tarife garantisi:
10 kW’ya kadar ve 10 kW dahil kurulu kapasite: kWh başına €0.200.
Binaya entegre güneş enerjisi kurulumları için maksimum tarife garantisi:
Kurulu kapasitesi 10 kW’yu geçen ve 100 kW da dahil 100 kW’ya kadar olan: € 0.180 kWh başına;
100 kW’dan fazla kurulu kapasitesi olan: €0.168 kWh başına.
Binaya entegre olmayan güneş enerji kurulumları için tarife garantisi:
10 kW’ya kadar ve 10 kW dahil kurulu kapasite: € 0.156 kWh başına.
Binaya entegre olmayan güneş enerjisi kurulumları için maksimum tarife garantisi:
Kurulu kapasitesi 10 kW’yu geçen ve 100 kW da dahil 100 kW’ya kadar olan: € 0.142 kWh başına;
100 kW’dan fazla kurulu kapasitesi olan: €0.133 kWh başına.
Kredi (İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu sera gazı emilimini azaltmayı amaçlayan projeleri destekler.
Bu programın fonlarının %40’dan küçük olmayan kısmının yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ettirmek için ve
çevre dostu teknolojilerin tanıtımı için kullanılması amaçlanmaktadır.
İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu Kullanım Kılavuzuna göre fon, krediler ve sübvansiyonlar
şeklinde destek sağlar.
Temin edilen kredilerin hepsi kısmen programların bütçeleri tarafından ve kısmen bir kredi kuruluşunun fonundan
finanse edilmelidir. Kredi, bir kredi kuruluşu tarafından Çevre Bakanlığı adına ödenecektir. Başvuran başına
toplam kredi miktarı için bir üst limit belirlenmemiştir. Kredi kurumu tarafından verilen miktar, kredinin %20’sinden
daha az olmamalıdır.
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Sübvansiyon (LEIF)
Litvanya Çevre Yatırımı Fonu (LEIF) uzun dönemli çevresel zararları azaltmayı amaçlayan projeleri destekler. Bu
tanım, jeotermal enerji dışında RES-E projelerini kapsar. Projeler faiz sübvansiyonu ve düşük faizli kredi formunda
desteklenir.
Çağrılar
yılda
iki
kere
medyada
veya
LIEF’in
internet
sitesinde
yayınlanır:
http://www.laaif.lt/index.php?222129576.
Maksimum sübvansiyon 690,000 LTL’dir (yaklaşık 200,000 €)ve toplam proje harcamalarının %80’ini geçmemelidir.
Başvuranların, projenin geri kalan harcamalarını kendi kaynaklarından sağlayabileceğini göstermeleri
gerekmektedir.
Sübvansiyonun ilk kısmı (%60) başvuran kazandığında, kurulumu yaptığında ve proje planında hedeflendiği gibi
tesisler işlemeye başladığında ödenir. Sübvansiyonun geri kalan kısmı (%40), başvuran projenin desteklendiği ilk
sene sürecinde başardığı çevre uygunluğu datasını sunduğunda ödenir.
Sübvansiyonun geri kalan kısmı, eğer proje başvurusunda belirtilen çevresel göstergeler projenin ilk yılında en az
%95 oranında sağlanırsa ödenir. Eğer %50 ile %95 arasında çevresel göstergeler sağlanmışsa, hibe miktarı ona
göre azaltılır. Son olarak, eğer projenin ilk senesinde %50’den daha az çevresel gösterge sağlanırsa, çevre
uygunluğunun başarısız olarak kabul edilir ve sübvansiyonun ikinci kısmı başvurana ödenmez. Bu durumda,
başvuranın sübvansiyonun ilk kısmını (daha önce aldığı) da LIEF’e geri ödemesi gerekir.
Sübvansiyon (İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
Ekonomik ve ticari aktivitelerle angaje olmayan başvuranlar için maksimum fon seviyesi 5 milyon LTL (1,447,270
€) olmalıdır ve ekonomik ve ticari aktivitelerle angaje olan başvuranlar için maksimum fon seviyesi 690,000 LTL’dir
(199,723 €). Fakat sübvansiyon miktarı proje için bütün uygun harcamaların %80’ini aşamaz. Yıllık gider
tahmininde belirtilen miktar gerçek sübvansiyon seviyesinden farklı olabilir.
Vergi düzenleme mekanizmaları
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik gider vergisinden muaftır. Gider vergisi elektrik:
Satıldığında veya işletme lisansı olmayan birisine iletildiğinde;
Başka bir AB üyesi devletten lisanssız birisi tarafından alındığında;
Lisanssız bir kişiye ithal edildiğinde veya;
Lisans sahibi birisi tarafından veya elektrik üreticisinin kendi kullanımı için tüketildiğinde. Kendi kullanımı
için elektrik tüketimi, elektrik üretimi süreçleri ve üretim süreci bakımı amacıyla kullanılan tüketimin
dışındakiler olarak tanımlanır.
Sübvansiyon miktarı bir kişinin muaf olduğu vergi miktarına eşittir. Üretilen elektrik için vergi miktarı MWh başına
3.5 LTL’dir (yaklaşık MWh başına 1 €). Ticari amaçla kullanılan elektrik MWh başına 1.8 LTL’lik (yaklaşık MWh başına
0.52 €) vergiye tabidir.

3.15.2 Yönetim
Tarife garantisi şeması
Şebekeye ihraç edilen elektriği satın almakya yetkili kişiler yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleridir.
10 kW’ya kadar olan RES santrallerinde üretilen fazladan elektrik ya bağımsız bir elektrik tedarikçisi tarafından
anlaşma temelli veya RES santralinin bağlanıldığı enerji şebekesinin bir kamusal elektrik tedarikçisi tarafından satın
alınır. Bağımsız tedarikçiyle hiçbir anlaşma varılamazsa, RES santralinin bağlı olduğu bir kamusal elektrik
tedarikçisi, yenilenebilir elektriğin fazla olan kısmını almakla yükümlüdür.
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250 kW’ya kadar kurulu kapasiteye sahip 23 Mayıs 2011’e kadar elektrik üretim kapasitesini artırma izni alan RES
santrallerinde üretilen elektrik ile birlikte 30 kW’yu aşmayan kurulu kapasiteye sahip ve 24 Mayıs 2011 itibariyle
elektrik üretim kapasitesini artırma izni alan RES santrallerinin elektriği Enerji Bakanlığı tarafından belirtilen elektrik
şirketi tarafından satın alınır veya RES santralinin işlem gördüğü bölgede hizmet veren bir kamusal elektrik
tedarikçisi tarafından kontrat temelli satın alınır.
Geri kalan RES santrallerinin operatörlerinin bütün yenilenebilir elektriği Enerji Bakanlığı tarafından belirtilen elektrik
şirketine satma hakları vardır.
Bir RES santralinin toplam kurulu kapasitesine göre farklı süreçler uygulanabilir:
Toplam kurulu kapasitesi 10 kW’yu geçmeyen RES santrallerinde üretilen elektrik NCC tarafından üç
ayda bir belirlenen teminatlı ücretten alınmalıdır.
10 kW’dan fazla kurulu kapasiteye sahip RES santrallerinin operatörleri NCC tarafından organize edilen
ihalelerde yer alarak teminatlı tarife edinebilir.
Her bir RES teknolojisi için, farklı ihaleler her bölgede organize edilir. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik
esnek bonus için uygundur, yani teminatlı tarife garantisi ve RES tarafından üretilen elektriğin satış fiyatı arasındaki
fark. Fiyat, bir ay önceki ortalama piyasa fiyatından düşük olmamalı ve NCC tarafından belirlenen prosedürlere
göre hesaplanmalıdır.
Toplam kurulu kapasitesi 10 kW’dan fazla olan RES santralleri için maksimum tarife garantisi, 3 ayda bir Enerji ve
Fiyatların Ulusal Kontrol Komisyonu tarafından, bir sonraki ihale prosedürleri için belirlenir. Bir ihalenin kazananı
tercih edilen en düşük sabit tarifeyi teklif edendir. 2 ya da daha fazla açık artırma-eksiltme katılımcısı aynı tercih
edilen tarifeyi teklif ettiğinde, kazanan RES santralinin en fazla toplam üretim kapasitesiyle inşa etmeyi teklif
edendir. Birden fazla katılımcı aynı tarifeyi ve aynı üretim kapasitesini önerdiğinde, desteklenen elektrik miktarı
bu katılımcılar arasında eşit şekilde paylaştırılacaktır.
RES santral operatörleri, RES gelişimi için her hangi bir ulusal veya bölgesel fon programına katılmadıysa bu destek
şemasına uygundur.
Enerji Bakanlığı ile birlikte Enerji ve Fiyatların Ulusal Kontrol Komisyonu tarife garantisine ilişkin yönetmeliklerle
uygunluğu kontrol etmekten sorumludur.
Kredi (İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
Litvanya’da ticari etkinlikler yapan ve yenilenebilir enerji projeleri uygulayan gerçek kişiler ve tüzel kişilikler.
LIEF kendi internet sitesinde başvurunun son tarihlerini, seçim sürecini ve başvuru teslimiyle alakalı gerekli olan
diğer bilgileri, yıllık masraf ortalamasının onaylamasının ardından 30 iş günü içinde yayınlamakla yükümlüdür.
Verilecek bilgiler proje tipine göre değişmektedir. Birbirinden farklı proje kategorileri vardır, örneğin enerji
verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve iklim koruma projeleri. Fonlama sübvansiyonlar ve krediler
şeklinde tedarik edilir.
Başvuru formu doldurulmalı ve diğer zorunlu belgelerle birlikte LIEF’e teslim edilmelidir.
LIEF gelen başvuruları kayıt eder. Başvurunun kaydına ilişkin yazılı bir not, başvuru kaydı yapıldıktan sonra 3 iş günü
içinde başvurana gönderilmelidir.
Bir projenin değerlendirmesi LIEF veya bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilir ve başvurunun idari
uygunluğuyla birlikte projenin çevresel ve teknik değerlendirmesini içerir. Küçük ölçekli projeler için sübvansiyon
başvuruları basitleştirilmiş bir prosedüre göre değerlendirilmelidir.
LIEF kredi kurumunu vardığı sonuçla ve hükümler ve koşullar ile ilgili 5 iş günü içinde bilgilendirmekle yükümlüdür.
Eğer kredi kurumu da krediyi onaylarsa, Enerji Bakanlığı ile birlikte Özel-amaç Anlaşması imzalar. Bu anlaşmanın
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imzalanmasından sonra iki ay içinde, başvuran ve kredi kurumu kredi sözleşmeli yapmalıdır ve bir kopyası Enerji
Bakanlığına ve LIEF’e göndermelidir.
Özel-amaç anlaşmasından itibaren 20 iş günü içinde, LIEF proje için bir finans anlaşması tasarlamakla ve aynısını
imza için başvurana sunmakla yükümlüdür. Başvuran, taslak anlaşma ulaştıktan sonra bir ay içinde imzalamak
zorundadır. Eğer başvuran bir ay içinde finans anlaşmasını imzalayamazsa, fonu reddetmiş olarak kabul edilir.
Enerji Bakanlığı bu programın yönetimi ve koordinasyonuyla birlikte ortalama masrafların ve raporların
hazırlanması ve onaylanmasından sorumludur.
LIEF, teknik gerekliliklerle uygunluğu gözlemekten sorumludur.

Sübvansiyon (LEIF)
Yetkilendirilmiş taraflar, Litvanya’da kayıtlı tüzel kişilikler veya Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde başka bir ülkede
yerleşmiş, alt kuruluşları Litvanya’da kayıtlı ve Litvanya’da proje yürüten tüzel kişilikler.
Hibe için başvuru yapanların projenin geri kalanı için kendi kaynakları aracılığıyla fon sağlayabileceklerini
göstermeleri gerekir. Başvuranın LIEF’e tamamlanmış Proje Bilgi Formu teslim etmesi gerekir. LIEF projenin kendi
fonlama amaçlarıyla ve finansal durumlarıyla uyum içinde olup olmadığına karar verir ve formlar alındıktan sonra
10 iş günü içinde başvurana kararını bildirmek durumundadır.
Sübvansiyon için teslim edilen başvurular LEIF tarafından değerlendirilir. Bu, bir başvurunun idari ve çevresel
gerekliliklerle uyum içinde olup olmadığını teftiş etmeyi içerir. İdari gerekliliklerle uyumun değerlendirilmesi 5 iş
günü içinde yapılmalı ve çevresel gerekliliklerle uyum değerlendirilmesi 60 iş günü içinde tamamlanmalıdır.
Sübvansiyona layık görülme kararı birkaç adımı içerir:
LIEF tarafından seçilen başvurular, Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Komiteye sunulur.
Komitenin hangi projelerin teşvik edileceğine karar vermesi gerekir;
Seçici Kurul tarafından yapılan seçimden sonraki 5 iş günü içinde, LEIF seçilen projeleri Çevre Bakanlığına
sunmalıdır. Bakanın sübvansiyon projelere 20 iş günü içinde karar vermesi gerekir.
LEIF finansman ve süpervizyon üzerine bir sözleşme taslağı hazırlamalı ve sübvansiyon verildikten sonra 20 iş günü
içinde başvurana teslim etmelidir. Kazandığında, kurulumu yapıldığında ve proje planında hedeflendiği gibi
tesisler işlemeye başladığında, başvuran sübvansiyon ödemesinin birinci kısmı için (%60) bir başvuru ve LIEF’e
teknik uygulama raporu teslim etmelidir. Sübvansiyonun ikinci kısım ödemesi için (%40), başvuran projenin
desteklendiği ilk sene sürecinde başardığı çevre uygunluğu datasını ve proje uygulamasının final raporuyla
birlikte LIEF’e teslim edilmelidir.
Sübvansiyon (İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
Şema altında sübvansiyonlar için yetkilendirilmiş taraflar, Litvanya Cumhuriyeti’nde kayıtlı ve yenilenebilir enerji
projesi uygulayan ekonomik ve ticari etkinliklerle angaje olmayan gerçek ve tüzel kişiler, ekonomik ve ticari
etkinliklerle angaje olan (gelir elde edilen projeler hariç) kırsal topluluklar, gerçek kişilerdir. Gerçek kişiler sadece
50,000 LTL’yi (yaklaşık 14,472 €)aşmayan küçük ölçekli projelerin uygulanması için hibelere başvurabilir.
LIEF kendi internet sitesinde başvurunun son tarihlerini ve seçim sürecinin açıklamasını içeren hibeler için ihaleler
ile ilgili bilgileri yıllık masraf ortalamasının onaylamasının ardından 30 iş günü içinde yayınlamakla yükümlüdür.
Verilecek bilgiler proje tipine göre değişmektedir. Birbirinden farklı proje kategorileri vardır, örneğin enerji
verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve iklim koruma projeleri. Fonlama sübvansiyonlar ve krediler
şeklinde tedarik edilir.
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Başvuru formu doldurulmalı ve diğer zorunlu belgelerle birlikte LIEF’e teslim edilmelidir. LIEF gelen başvuruları kayıt
eder. Başvurunun kaydına ilişkin yazılı bir not, başvuru kaydı yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde başvurana
gönderilmelidir.
Bir projenin değerlendirmesi LIEF veya bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilir ve başvurunun idari
uygunluğuyla birlikte projenin çevresel ve teknik değerlendirmesini içerir. Küçük ölçekli projeler için sübvansiyon
başvuruları basitleştirilmiş bir prosedüre göre değerlendirilmelidir.
Çevre Bakanlığı ve başvuran bir finans anlaşması imzalamak zorundadır. Kararın alınmasından sonra 20 iş günü
içinde, LIEF proje için bir finans anlaşması tasarlamakla ve aynısını imza için başvurana sunmakla yükümlüdür.
Başvuran, taslak anlaşma ulaştıktan sonra bir ay içinde imzalamak zorundadır. Eğer başvuran bir ay içinde finans
anlaşmasını imzalayamazsa, fonu reddetmiş olarak kabul edilir. Finans anlaşması küçük ölçekli projeler ve gerçek
kişiler için gerekli değildir. Bu gibi durumda, başvuran başvuruda belirtilen koşullara, başvuranın beyannamesine
ve Fon Kullanımı Kılavuzuna uymak zorundadır.
Enerji Bakanlığı bu programın yönetimi ve koordinasyonuyla birlikte ortalama masrafların ve raporların
hazırlanması ve onaylanmasından sorumludur.
LIEF, teknik gerekliliklerle uygunluğu gözlemekten sorumludur.
Vergi düzenleme mekanizmaları
Bu şema zorunluluklar üzerine dayalıdır. Hiçbir yönetimsel süreç yoktur. Ölçümleri uygulayan ve gider vergisi
ödemelerini takip etmekten sorumlu kurum Litvanya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın Devlet Vergi Denetim
Kurumudur.

3.15.3 Masrafların Dağılımı
Tarife garantisi şeması
Enerji ve Fiyatların Ulusal Kontrol Komisyonu’na göre, elektrik fiyatı birçok ögeyi barındırır. Bu ögeler arasında,
kamu yararına verilen hizmet bedeli de vardır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi bu hizmetlerden biri
olduğu için, tarife garantisinden doğan masraflar elektrik fiyatları aracılığıyla tüketiciler tarafından karşılanır.
Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen elektrik şirketi veya RES üreticisinin çalıştığı bölgeye hizmet sunan kamusal
elektrik tedarikçisi veya bağımsız bir elektrik tedarikçisi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği RES santral
operatöründen satın alır. Tarife garantisi sebebiyle oluşan masraflar kamu yararı hizmetleri ücretine dahil olduğu
için, elektrik fiyatları üzerinden tüketiciler tarafından karşılanır.

Kredi (İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu’nun bütçesi, Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nden,
mali cezalardan, gerçek ve tüzel kişiler tarafından iklim değişikliğini azaltmak için yapılan bağışlardan gelen
gelirden ve yasal olarak alınan diğer fonlardan finanse edilir.

Sübvansiyon (LEIF)
LEIF devlet bütçesinden ve kanunen edinilen diğer fonlardan fonlanır.
Sübvansiyon(İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu)
İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonu’nun bütçesi, Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemi’nden,
mali cezalardan, iklim değişikliğini azaltmak için yapılan bağışlardan gelen gelirden ve yasal olarak alınan diğer
fonlardan finanse edilir.
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Lüksemburg
Rüzgar ve güneş üretimi tarife garantisi ve sübvansiyonlar aracılığıyla desteklenir.

3.16.1 Destek şemaları
Tarife garantisi
Rüzgar ve güneş santralleri yalnızca 1 Ocak 2008’de veya sonrasında yetkilendirilmişlerse tarife garantisi için
uygundur. PV kurulumlarının 30 kW’dan daha az kapasiteye sahip olması gerekir.
Rüzgar ve güneş üretimi kWh başına sırasıyla 9.2€sent ve 26.4€sentlik tarife alırlar. Yeni santraller için tarife enerji
kaynağına ve yetkilendirme yılına bağlıdır ve kanun tarafından koyulan yüzdeye göre düşer. Yetkilendirilme
yılında kullanılan tarife büyün uygunluk döneminde, ki bu 15 seneye denk geliyor, geçerlidir.
Sübvansiyon I
Sadece 30 kWp’ye kadar kurulu kapasiteye sahip PV kurulumları sübvansiyon için uygundur. Devlet, yatırım
hibelerini belirli bir üst seviyeye kadar sunar. Yeni destek şartları, 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2016 arasında yapılan
yatırımlar için 1 Ocak 2013’ten itibaren tanıtıldı.
PV kurulumları için sübvansiyon uygun masrafların %20’sine denk gelir ve kWp başına en fazla 500€’ya tabidir. Şu
harcamalar uygundur: PV modülleri, montaj sistemi, elektrik tesisatı, evirgeç (inverter), elektrikli koruma aletleri,
ölçüm ve kurulum masrafları.
Sübvansiyon II
Yenilenebilir elektrik üretimine yatırım yapan şirketler yatırım hibeleri için uygundur. Yenilenebilir olmayan
kaynaklardan ziyade yenilenebilir olanlar kullanıldığında ortaya çıkan fazladan masrafların %45’e kadar olan
kısmını hibeler karşılayabilir. Hibe küçük girişimler için 20 yüzde puanı, orta ölçekli girişimler için 10 yüzde puanı
artabilir.
Sübvansiyon III
Çevre koruması ve doğal kaynakların rasyonel kullanımı ile ilgili şirketleri desteklemek için, Lüksemburg devleti,
elektrik üretimi için yenilenebilir enerjilere yatırım yapan şirketlere sübvansiyonlar verir. Sübvansiyonlar, proje
yardımı veya faiz oranı sübvansiyonları formunda tahsis edilebilir.
Hibeler uygun yatırım masraflarının %40’ına kadar olan kısmını kapsayabilir. Hibe küçük ve orta ölçekli girişimler
için 10 yüzde puanı artış gösterebilir. Ek olarak, eğer kurulu yenilenebilir enerji santrali kendine yeten tedariki
yararlanıcılar topluluğuna kullandırtırsa, hibe 10 yüzde puanı artabilir.
Bu yasaya göre, orta ölçekli şirketlerin 250’den daha az çalışanı ve yıllık 40 milyon€’yu aşmayan cirosu olmalıdır.
Küçük şirketler 50 kişiden daha az personel çalıştırmalı ve en fazla 7 milyon €’luk ciroya sahip olmalıdır.
Sübvansiyon IV
31 Mayıs 1999 kanunu, Lüksemburg belediyelerini çevre koruması yatırımlarında desteklemek adına bir fonun
oluşturulmasını başlattı. Fon Çevre Bakanlığı, Bütçe Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı delegelerinden oluşan bir komite
tarafından yürütülür.
Şema sadece PV üretimine uygulanır.
Fon, ekipmanlar ve kurulum masrafları da dahil bütün yatırım maliyetlerinin %33’ünü destekler.
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Vergi düzenleme mekanizmaları
1 kW’dan 4 kW’ya kadar olan PV kurulumları, bu kurulumlardan fotovoltaik elektrik satmak ticari aktivite olarak
kabul edilmediği için, vergi muafiyeti için uygundur.

3.16.2 Yönetim
Tarife garantisi
Bir enerji santralinin operatörü ile şebeke operatörü bir sözleşme imzalar. Bu sözleşme model kontrat temelli olmalı
ve düzenleyici kurum tarafından tasdik edilmelidir. Uygun olan kişiler yenilenebilir enerji santralleri operatörleridir.
Mükellef olan kişi şebeke operatörüdür. Bahsi geçen enerji santralinin operatörü ile şebeke operatörü bir
sözleşme imzalar. Bu sözleşme model kontrat temelli olmalı ve düzenleyici kurum tarafından tasdik edilmelidir
Sübvansiyon I
Sübvansiyonlar için başvurular belirli bir form aracılığıyla Çevre Bakanlığı’nın çevre yönetimine teslim edilmelidir.
12 Aralık 2012 Grand Ducal Kararnamesine göre, sübvansiyonlar 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında yapılan
yatırımlar için uygulanabilir. Son tarih, pasif ev yapımı veya var olan evin enerji yenilenmesi ile yapılan yatırımlar
için 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.
Sübvansiyon II
Bu şema, endüstriyel, ticari veya zanaat temelli etkinlikler yapan gerçek kişiler ve girişimler için uygulanır.
Başvurular, yatırım yapılmadan önce Ekonomi Bakanlığına teslim edilmelidir. Kanun bir liste dolusu gerekli belgeyi
içerir. Sübvansiyonlar, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarının ortak kararıyla verilir.
Sübvansiyon III
Başvurular, uygun yatırımlar yapıldıktan sonra 2 sene içinde, yetkili kuruma teslim edilmelidir. Daha sonra başvuru,
yetkili kurumların delegelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonun bildirisi üzerine
sübvansiyonlar, Orta Sınıf ve Bütçe Bakanlıklarının ortak kararı olarak verilir.

Sübvansiyon IV
Fon idarei belediyelere (municipal administration), belediye konfederasyonlarına ve belediyelerin gözetimi
altındaki kamu kurumlarına sunulmuştur. Başvuru, proje başlangıcından önce gönderilmelidir. Yatırım hibesi,
Çevre Bakanlığının kabulüne teslim edilir. Destek şeması için yetkili kurum Çevre Bakanlığıdır.

Vergi düzenleme mekanizmaları
Küçük fotovoltaik kurulumlar tarafından üretilen elektriğin satışından geliş ticari değilmiş gibi kabul edilir. Bu
sebeple, vergiye dahil değildir. Fakat, bu tarz kurulumlardaki yatırımlar özel yatırım olarak kabul edilir ve bu
sebeple vergiden düşürülebilir değildir. Vergi muafiyetine yetkilendirilmiş kişiler fotovoltaik kurulumların
operatörleridir.
-

3.16.3 Masrafların Dağılımı
Tarife garantisi
Tarife garantisi masrafları son kullanıcılar tarafından karşılanır.
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Sübvansiyon I
Sübvansiyonlar Çevre Bakanlığı tarafından mevcut bütçe dahilinde fonlanır.
Sübvansiyon II
Sübvansiyon şeması devlet tarafından fonlanır. Fonlar Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarının bütçesinden karşılanır.
Sübvansiyon III
Sübvansiyon şeması devlet tarafından fonlanır. Fonlar Orta Sınıf Bakanlığı ve Bütçe Bakanlığının mevcut bütçesi
dahilinde fonlanır.
Sübvansiyon IV
Sübvansiyon şeması Devlet tarafından fonlanır. Sübvansiyonlar kısmen Çevre Bakanlığının mevcut bütçesi
tarafından ve kısmen Devletten alınan kredilerle fonlanır.

Malta
Malta, tarife garantisi şemasını sadece PV kurulumlarına uygular.

3.17.1 Destek şemaları
Fotovoltaik kurulumlardan üretilen toplam maksimum elektrik başvurulabilen sene henüz dolmadan FIT
şemasından yararlanabilmek için uygunsa, PV enerji santralleri uygundur.
1 Kasım 2014 ile 30 Nisan 2015 arasında üretilen elektrik aşağıdaki tarifelerle desteklenmektedir:
0.155 € kWh başına, çatı monteli 40 kWp’den daha az kurulu kapasiteye sahip kurulumlar için;
0.15 € kWh başına; 40 kWp veya daha fazla kurulu kapasiteye sahip çatı monteli kurulumlar için.
Kurulan her kW yıllık 1600 kWh üretime katkıda bulunmalıdır.
Ayrıca, santral başına eşikler ve toplam eşikler tedarik edilmiştir:
Santral başına eşik: meskun ve yerel bölgelerdeki kurulumlar için yıl başına 4800 kWh;
Toplam eşikler: meskun ve yerel bölgeler dışındaki kurulumlar için 160,000 kWh.

Güneş fotovoltaik kurumlarda üretilen ve dağıtım sistemine ihraç edilen, 2010 – 2014 yılları için FIT şemalarından
yararlanmaya uygun toplam elektrik miktarı 148,000,000 kWh’dir. Bu miktara 2012-2014’ten geriye kalan
dağıtılmamış üniteler (56,000,000 kWh’e eşit) ve 2013’ten geriye kalan dağıtılmamış üniteler eklenir.
Eşiği geçen elektrik için ödeme uygulanabilir elektrik oranlarıyla yapılır.
Teşvikler 20 yıllık bir döneme karşılık gelir.

3.17.2 Yönetim
Yükleyici, Malta Kaynak Kurumu’na bir istek doldurur. FIT şemasına katılım “ilk gelene hizmet esasına göre”
belirlenir. Tarife garantisi şemasına yetkili kişiler PV kurulumlarının operatörleridir. Enemalta, dağıtıcı şebeke
operatörü, mükellef taraftır.
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Hollanda
Hollanda yenilenebilir üretimi en temelde prim tarifeleriyle destekler. Krediler, ağ ölçümü ve vergi indirimi, az bir
seviyede olsa da uygulanır.

3.18.1 Destek şemaları
Krediler
Yeşil fona yatırım yapan veya birikimlerini koyan tüketiciler için vergi karı söz konusudur. Bu durum bankaların
‘yeşil’ projelere daha düşük faiz oranlarıyla kredi sunmalarına imkan sağlar. Bir projenin bu tarz bir krediden
yararlanabilmesi için Yeşil Projeler 2010 yönetmeliğine dayanarak bir deklarasyon başvurusunda bulunması
gerekir.
Uygun RES-E teknolojileri için yeşil proje deklarasyonu 15 sene geçerli olan güneş PV hariç, 10 sene boyunca
geçerlidir.
Uygulamada, RGP 2010 temelli deklarasyon faiz oranında yaklaşık %1 azalmaya sebep olacaktır. En düşük proje
masrafları 25,000€’dur.
Ağ ölçümü
Ağ ölçümü, aynı zamanda elektrik üreticisi müşterilere uygulanır. Bu müşteriler elektrik şebekesine 3*80A ya denk
veya daha düşük verimlilik değerine sahip bir bağlantıyla bağlanmıştır. Müşterilerin şebekeye elektrik dahil etmek
için yetkili şebeke operatöründen teklife başvuru yapmaları gerekir ve şebeke kullanım ücreti ödemek
zorundadırlar. Küçük ölçekli müşteriler için enerji masrafları sadece şebekeye dahil edilen ve şebekeden alınan
elektriğin farkı olarak tanımlanan net elektrik tüketimine uygulanır.
Prim tarifesi
Fosil kaynaklardan toplan elektrik fiyatı ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik fiyat farkını telafi etmek için, SDE+
şeması, piyasa fiyatının üstünü yenilenebilir enerji üreticilerine prim verir. Prim toplamı, piyasa fiyatının üstüne
ödenen değişkendir ve yıllık elektrik piyasa fiyatı gelişimine bağlıdır ve düzeltme değerine göre ayarlanır. Prim en
fazla 15 senelik bir dönem için ödenir. Destek 6 aşamada sunulur ve “ilk gelene ilk hizmet” esasına göre dağıtılır.
Tarife miktarı her aşamada artar, fakat bütün öngörülen destek şeması için sadece bir tane bütçe olduğu için,
bir sonraki aşamaya başvuru yapanlar, fonun azlığı sebebiyle reddedilme riskini taşırlar. Genel olarak SDE+
şeması, daha düşük tarifelere başvuranlara ve dağıtım sürecinin erken aşamalarında başvuranlara avantaj tanır.
SDE+ şeması altında uygun olan en fazla baz oran, aşama 6’daki en fazla baz oranına karşılık gelir. Şemanın
bütçesi üst limiti 2014 için 3.5 milyar € olarak belirlenmişti. Mevcut fonlar uygun projeler arasında “ilk gelene ilk
hizmet” esasına göre bölüştürülür.
Rüzgar üretimiyle ilgili, aşağıdaki rüzgar teknolojileri uygundur:
Kıyıda rüzgar kurulumları ≤ 6 MW: prim yıllık en fazla 1960 tam dolum saati için verilebilir. 2014’ten beri,
2800 ve 2280 yıllık tam dolum saati için fazladan kategoriler vardır;
6 MW’ya eşit veya daha büyük kıyıda rüzgar kurulumları: fon en fazla yıllık 2320 tam dolum saati için
verilir. 2014’ten beri, 2,960 ve 2504 yıllık tam dolum saati için fazladan kategoriler vardır;
Göldeki rüzgar: prim en fazla yıllık 2560 tam dolum saati için verilebilir.
Kıyıdan uzakta rüzgar (ulusal sularda ve denizde): fon en fazla yıllık 3,000 tam dolum saati için verilir.
Aşağıdaki tarifeler sağlanmıştır:
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Tablo 3–9: Rüzgar üretimi için tarifeler

Aşama
4-6

Kıyıda ≤ 6 MW
€sent 8.75/kWh, max
2800 FLH
€sent 10.0/kWh, max
2800 FLH
€sent 11.25/kWh, max
1960 FLH
€sent 11.25/kWh, max
1960 FLH

Kıyıda > 6 MW
€sent 8.75/kWh, max
2960 FLH
€sent 10.0/kWh, max
2960 FLH
€sent 11.25/kWh, max
2520 FLH
€sent 12.13/kWh, max
2320 FLH

Aşama 4

-

-

Aşama
5-6

-

-

Aşama 5

-

-

-

Aşama 6

-

-

-

Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3

Göldeki Rüzgar
€sent 8.75/kWh, max
2560 FLH
€sent 10.0/kWh, max
2560 FLH
€sent 11.25/kWh, max
2560 FLH

Kıyıdan Uzakta
€sent 8.75/kWh, max
3000 FLH
€sent 10.0/kWh, max
3000 FLH
€sent 11.25/kWh, max
3000 FLH

-

-

€sent 13.75/kWh, max
2560 FLH
€sent 15.30/kWh, max
2560 FLH

€sent 13.75/kWh, max
3000 FLH

€sent 16.25/kWh, max
3000 FLH
€sent 18.75/kWh, max
3000 FLH

Sadece 15 kWp’ye denk veya daha büyük kapasiteye sahip PV kurulumları uygundur. Elektrik şebekesine
bağlantının en düşük verimlilik miktarı 3*80A’dır. Fonlama yıllık en fazla 1000 tam dolum saati için verilir.
Tablo 3–10: PV üretimi için tarifeler
Kıyıda ≤ 6 MW
€sent 7.0/kWh, max 1000 FLH
€sent 8.0/kWh, max 1000 FLH
€sent 9.0/kWh, max 1000 FLH
€sent 11.0/kWh, max 1000 FLH
€sent 13.0/kWh, max 1000 FLH
€sent 14.7/kWh, max 1000 FLH

Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 4
Aşama 5
Aşama 6

Vergi düzenleme mekanizmaları I
Hollanda’da elektrik ve doğal gaz kullanımı Çevre Koruma Yasasına tabidir. Belirli bir tüketici, sadece tüketilen
elektrik yenilenebilir enerji kaynaklarından ve tüketicinin kendisi tarafından üretildiyse (kendi tüketimi şartı) bu
vergiden muaf olur.
Tüketim miktarına göre değişen birkaç tane vergi bantı vardır. 12 aylık dönem başına ödenebilecek vergi miktarı
aşağıdaki gibidir:
Tablo 3–11: Vergi bantları
Tüketim seviyeleri
10 000 kWh’dan az veya eşit
10 000 kWh’dan 50 000 kWh’ya kadar
50 000 kWh’dan 10 000 000 kWh’ya kadar
10 000 000 kWh’dan daha fazla

Vergi
€sent 11.21 / kWh
€sent 4.08 / kWh
€sent 1.09 / kWh
€sent 0.1 / kWh (özel kullanım için)
€sent 0.05 / kWh (ticari kullanım için)

Vergi düzenleme mekanizmaları II
Bu vergi karı, Hollanda’da yaşayan girişimcilerin yenilenebilir enerji santrallerine yaptıkları yatırımlar için vergilerini
silmelerine olanak sağlar. Uygunluk kriterleri detaylı bir şekilde Enerji Listesi’nde tanımlanmıştır. Fon seviyesi, diğer
birçok şeyle birlikte, enerji kaynağına ve kullanılan santralin türüne göre değişir. 450 Euro’dan az olan yatırımlar
uygun değildir. Ek olarak, toplamda en az 2,300 € (ve en fazla 116 milyon €) bir yıl içinde uygun bir projeye
yatırılmış olmalı.
Vergi kredisi miktarı yenilenebilir enerjiye veya enerji verimliliği teknolojilerine bir sene içinde yapılan toplam
yatırımın %41.5’i kadar olabilir. Uygun teknolojiler, yıllık bazda güncellenen Enerji Listesi’nde yayınlanır. Şirket
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başına maksimum proje masrafı, yıllık 116 milyon €’dur. 450 €’dan daha az olan yatırımlar vergi kredisine uygun
değildir.
Uygun projelerin yatırım toplamı bir sene içinde en azından 2,300 €’ya ulaşmalıdır. Eğer harcamaların ayrılan
bütçeyi aşma ihtimali varsa, Maliye Bakanı vergi kredisi miktarını azaltabilir veya başvuruları reddedebilir. Verdiği
kararlar yayınlanır ve hali hazırda verilen vergi kredilerini etkilemez.
Hem kıyıdaki hem de kıyıdan uzaktaki rüzgar enerjisi uygundur. EIA için uygun maksimum yatırım:
Kurulumlar > 25 kW: max. € 600 kW başına;
Kurulumlar ≤ 25 kW: max € 3000 kW başına.
Güneş üretimi için, sadece PV uygundur.

3.18.2 Yönetim
Kredi
RGP 2010 temelinde projenin yeşil proje etiketine yeterli olduğunu belirten deklarasyona yetkilendirilen, ‘yeşil’
projelere dahil her hangi bir yatırımcı.
Yatırımcı, yeşil fon işleten bir bankaya RGP 2010’a dayanan bir kredi için başvuru yapar. Banka, yeşil proje
deklarasyonu için ‘Dienst Regelingen‘ veya ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - NL Milieu en
Leefomgeving’ başvuru yapar. The ‘Dienst Regelingen’ veya ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - NL
Milieu en Leefomgeving’ I&M Bakanı yerine gözden geçirir. Deklarasyon, gözden geçiren kurum tarafından
bankaya ve girişimciye teslim edilir.
Ağ ölçümü
Küçük ölçekli müşteriler ağ ölçümüne yetkilendirilmişlerdir. Enerji şirketleri devletler, enerji vergisi açısından
yükümlü tarafları temsil ederler.
Prim tarifeleri
Her bir üretici prim tarifesine uygundur, örneğin özel şahıslar, şirketler ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten
kurumlar. Hollanda Girişim Kurumu, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, destek vermekle yükümlüdür.
SDE+ altında prim tarifesi almak için, üreticinin Hollanda Enerji Kurumuna başvurması (online) gerekir, dolayısıyla
Hollanda Girişim Kurumuna, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 1 Nisan 2014 09:00 ile 18 Aralık 2014
arasında. Belirli kategoriler ve açık kategori için farklı aşamaları vardır (aşağıya bakın).
Başvuranlar kategori başı, üzerinde santralin kurulması planlanan adres için bir başvuru gönderebilir. Hollanda
Girişim Kurumundan gelen bilgiye göre, başvurular ibra ediliş sıralarına göre değerlendirilir. Enerji Kurumu, üç ay
içinde bir başvuruya karar verir, örneğin prim tarifesinin verilmesine.
SDE+ şeması altındaki prim tarifesi sadece başvuru yapan kişi sunulan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan
üretildiğini kanıtlamak için Hollanda Girişim Kurumuna menşe şehadetnamesi sunarsa verilir.
Vergi düzenleme mekanizmaları I
Vergi kredisine yetkilendirilmiş taraflar yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten ve kendi ürettikleri
elektrikleri tüketenlerdir.
Vergi muafiyeti talebinin vergi ofisi ile birlikte vergi iadesi karşısında onaylanmış olması gerekir.
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Vergi düzenleme mekanizmaları II
Yetkilendirilmiş taraflar yenilenebilir enerji santrallerine, enerji-tasarrufu projelerine veya enerji verimliliğini artıran
teknolojilere yatırım yapan girişimlerdir.
Vergi kredileri aşağıdaki prosedüre göre verilir:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ın webportalı üzerinden başvuru. Şirketlerin vergi indirimi için
Hollanda Girişim Kurumuna, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, başvurmaları gerekir;
Değerlendirme ve ödüllendirme. Hollanda Girişim Kurumu başvuruyu değerlendirir ve gerekliyse
başvurana karşı araştırma yürütür, enerji kurumu başvuruyu onaylar;
Son karar. Vergi kurumu son sözün sahibidir, örneğin enerji kurumu tarafından verilen vergi kredisini
tamamen veya kısmen onaylayabilir.

3.18.3 Masrafların Dağılımı
Kredi
Devlet sermaye vergisinden ve gelir vergisinden daha az gelir elde eder.
Ağ ölçümü
Devletin enerji vergisinden geliri azaltılmıştır.
Prim tarifeleri
Masraflar devlet bütçesi tarafından karşılanır. Ekonomik İşler Bakanlığı, SDE+ 2014 şeması için 3,5 milyar € fon
sağladı.
Vergi düzenleme mekanizmaları I
Vergi indirimi Hollanda’nın devlet bütçesi tarafından finanse edilir.
Vergi düzenleme mekanizmaları II
Vergi kredisi şemasından doğan masraflar, daha az vergi geliri alındığı için devlet tarafından karşılanır

Polonya
Polonya en temelde kota sistemine itimat eder. Fakat krediler, vergi indirimi mekanizmaları ve sübvansiyonlar
yenilenebilir üretimi teşvik etmek için destek şemasını tamamlarlar.

3.19.1 Destek şemaları
Kredi (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon – Tüketen Üretici)
Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon, RES kurulumları alımlarını ve kurulumlarını desteklemek için düşük
faizli krediler sunar. Bu şemanın süresi 2014-2020’dir.
Destek, Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon’un diğer destek şemalarıyla birleştirilemez.
3 MW maksimum kapasiteye sahip rüzgar enerji santralleri uygundur. Kurulum masrafı, MW başına maksimum 6.3
milyon PLN (1.53 milyon €) olmalıdır.
PV enerji santralleri 200 kWp-1MWp maksimum kapasite ile uygundur. Kurulum masrafı, MW başına maksimum 10
milyon PLN (2.43 milyon €) olmalıdır.
Programın toplam bütçesi, 2014-2020 zaman dilimi için 420 milyon PLN (102 milyon €)’dur.
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Kredi yatırımın uygun masraflarının aşağıdaki yüzdelerini karşılamalıdır.
Rüzgar enerji santralleri için: en fazla %30
PV kurulumları için: en fazla 75%.
Kredi 2-40 milyon PLN (€ 490,000-9,710,000) tutarındadır. Kredinin faiz oranı: WIBOR (Varşova bankalararası arz
edilen oran) 3M – 100 taban puan fakat en az %2. En uzun süre kredi desteği 15 senedir.
Kota Sistemi
Yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üreten santral operatörleri, ürettikleri 1 MWh elektrik için 1 Yeşil Şertifika
(menşe şehadetnamesi) alır.
Enerji Kanunu bazı endüstriyel tüketicileri, elektrik üreticilerini, elektrik tedarikçilerini, ticaret borsası, ticaret aracı
kurumu veya aracı kurum üyesi nihai kullanıcıları belirli sayıda yeşil sertifika (menşe şehadetnamesi) edinmeye
yükümlü kılar. Alternatif olarak, şirketler bir ücret ödeyebilir. 2014 için hesaplanan ücret, 303.03 PLN’dir (72.94 €).
Bu zorunluluklardan her hangi birisini gerçekleştirmemek cezaya sebep olur.
Elektrik üreticileri elektriklerini piyasada da satabilir veya nihayetinde yılın piyasa fiyatından bir elektrik
tedarikçisine sunar. Ürettikleri elektriği bir elektrik tedarikçisine satma kararı alan mikro kurulumların operatörleri
(yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan 40 kW’ya kadar kapasiteye sahip şebekeye en fazla 110 kV voltajla
bağlı kurulumlar) geçen senenin piyasa fiyatının sadece %80’ini alır.
Kota, yıllık satılan toplam elektrik miktarının yüzdesidir. 2021’e kadar kota sabitlenmiştir ve oranlar şöyledir:
Tablo 3–12: 2014’ten 2021’e kotalar
%

2014
13

2015
14

2016
15

2017
16

2018
17

2019
18

2020
19

2021
20

Yasadaki değişiklikler sebebiyle kota değişebilir. Enerji kanunundan sorumlu kişi Ekonomi Bakanıdır. Kota kullanılan
teknolojiye bağlı değildir ve her bir teknoloji aynı miktardaki enerji için aynı miktarda sertifikaya uygundur.

Sübvansiyon (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon – STORK)
Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon (NFOSiGW), meskun yalnız aileler ve çok aileli evlerin (7.5 Üreten
Tüketici Öncelik Programı) ihtiyaçları için, küçük ve mikro RES kurulumlarının satın alınmasını ve kurulmasını
desteklemek adına düşük faizli kredilerle birlikte sübvansiyonlar sunar. İki farklı şema vardır – birisi yerel yönetim
birimleri veya onun bileşenleri için tasarlanmış ve NFOSiGW tarafından yönetilir, diğeri özel kişilere, ev sahibi
derneklerine veya konut kooperatiflerine hitap eder ve bir banka tarafından yönetilir. Şemanın devam süresi
2014-2020’dir.
Toplam 40 kWe/kWp’ye kadar kapasiteye sahip küçük rüzgar/PV enerji kurulumları uygundur.
2014-2020 zaman dilimi için programın bütçesi:
Sübvansiyonlar için: 150 milyon PLN (€ 36.4 m.)
Krediler için: 450 milyon PLN (€ 109.21 m.)
Birlikte ele alındığında, verilen bir kredinin ve sübvansiyonun miktarı uygun masrafların %100’üne kadar olanını
karşılayabilir ve 1 milyon PLN’den (€ 240,000) fazla olmalıdır.
Kredinin faiz oranı %1’dir. En fazla kredi desteği süresi 15 senedir. Yatırım, ilk kredi ödemesinden itibaren 24 ay
içinde (NFOSİGW tarafından yönetilen) veya kredi anlaşması tarihinden itibaren 18 ay içinde (banka tarafından
yönetilen) sonuçlandırılmalıdır.
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Sübvansiyon kurulum masraflarının %30’a kadar olan kısmını karşılamalıdır; fakat 2014-2015 senelerinde %40’a
kadar olan kısmını.
Meskun binalar için en fazla uygun yatırım masrafları aşağıdaki gibidir:
PLN 100,000 (€ 24,270) gerçek kişiler için, biyogaz mikro birleşik ısı kurulumları hariç; 2 farklı enerji kaynakları
kullanıldığı durumda PLN 150,000 (€ 36,400);
PLN 300,000 (€ 72,810) ev sahibi dernekleri ve konut kooperatifleri için ve biyogaz mikro birleşik ısı
kurulumları için; 2 farklı enerji kaynakları kullanıldığı durumda PLN 450,000 (€ 109,210).
Vergi düzenleme mekanizması
Elektrik son kullanıcıya satıldığında ve tüketildiğinde bir vergi kesilir. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik tüketim
vergisinden muaftır. Sübvansiyon miktarı, yetkilendirilmiş kişilerin muaf oldukları vergi miktarına eşittir. Bu sırada,
elektrik tüketim vergisi MWh başına 20 PLN tutarındadır (yaklaşık 5 €).

3.19.2 Yönetim
Kredi (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon - STORK)
Kredi desteği için uygun olanlar girişimlerdir. Yatırımcı, bir kredi için Çevresel Koruma ve Su Yönetimi adına Ulusal
Fon’a bir başvuru teslim eder.
Kota sistemi
Aşağıdaki taraflar kota zorunluluklarına uyum göstermekle yükümlüdürler:
Elektrik üreten veya elektriğini son kullanıcılara satan enerji şirketleri kota zorunluluklarına uyum
göstermekle yükümlüdür;
Ticaret borsası üyesi olan son kullanıcılar;
Ticaret aracı kurumları veya aracı kurumları;
Endüstriyel tüketiciler:
Zorunluluk yılından bir önceki sene en az 100GWh elektrik tüketen, üretim değerinin en az %3’üne denk
gelen kısmı toptan tüketilen elektrikle ilintili olarak kota zorunluluğunu gerçekleştirmekle yükümlü olan.
Zorunluluk yılından bir önceki sene en az 100GWh elektrik tüketen, üretim değerinin %12’den fazla bir
kısmına denk gelen kısmı toptan tüketilen elektriğin %20’siyle ilintili olarak kota zorunluluğunu
gerçekleştirmekle yükümlü olan.
Zorunluluk yılından bir önceki sene en az 100GWh elektrik tüketen, üretim değerinin %7’den fazlasına
fakat %12’den azına denk gelen kısmı toptan tüketilen elektriğin %60’ıyla ilintili olarak kota zorunluluğunu
gerçekleştirmekle yükümlü olan.
Zorunluluk yılından bir önceki sene en az 100GWh elektrik tüketen, üretim değerinin %3 ile %7 arasına
denk gelen kısmı toptan tüketilen elektriğin %80’iyle ilintili olarak kota zorunluluğunu gerçekleştirmekle
yükümlü olan.
Bu endüstriyel tüketicilerin, Enerji Düzenleyici Ofisin Başkanına bu miktarları doğrulayan bir tebliğ teslim etmeleri
gerekir.
Ayrıca, henüz tedarikçi seçmemiş hanelere elektrik tedarik etmek için lisanslanan elektrik tedarikçileri, elektriği
yenilenebilir kaynaklardan, hizmet verdikleri alandaki üreticilerden sabit fiyata almakla yükümlüdürler. Sabit fiyat,
bir sene önceki elektrik fiyatı demektir. Ürettikleri elektriği elektrik tedarikçisine satmaya kadar veren mikro
kurulumların operatörleri (40 kW kapasiteye kadar yenilenebilir enerji kaynakları kullanan kurulumlar maksimum
110 kV voltaj şebekeye bağlı) bir önceki senenin piyasa fiyatının sadece %80’ini salır. Düzenleyici kurum
tarafından hesaplanır.
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Kotanın tamamlandığına dair kanıt göstermek için, şirketler menşe şehadetnamelerini/yeşil sertifikaları sunmalıdır.
Düzenleyici kurum bu sertifikaları yenilenebilir enerjiden elektrik için santral operatörlerine verir. Menşe
şehadetnameleri transfer edilebilir ve yenilenebilir enerjiden elektrik üreterek veya diğer üreticilerden satın
alınarak elde edilebilir.

Sübvansiyon (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon – Tüketen Üretici)
Fon tarafından yönetilen destek için yerel yönetim birimleri ve parçaları. Banka tarafından yönetilen ve Fon ile iş
birliği yapan destek için şunlar uygundur: gerçek kişiler, tek ailenin meskun binasını, var olanı veya yapım
aşamasındakini ortadan kaldırmaya hakkı olan kişiler, çok ailelik meskun binaları yöneten ev sahipleri derneği ve
konut kooperatifleri.
Yatırımcı bir kredi veya sübvansiyon için Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fonuna veya Fonla beraber
çalışan bankaya bir başvuru teslim eder.
Kredi ve hibe şeklindeki fonlama için başvurular devam eden şekilde gözden geçirilecektir.
Kurulum için zorunlu olan kısım kurulumda üretilen elektrik miktarı üzerinden verinin toplanmasını ve sunulmasını
sağlayan ve iletişim modülünün veri nakli için bağlanmasını mümkün kılan sayaçtır.
Vergi düzenleme mekanizması
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik tüketim vergisinden muaftır. Hem elektrik üreticileri hem de tedarikçileri,
yenilenebilir elektriği son kullanıcıya satma ve kullanım vergisi ödemekten muaftır.
Elektrik dağıtıcılarının kota zorunluluklarıyla uyum sağlayan sertifikalarını Düzenleyici Kurum URE verir.
Dağıtıcı ve üretici olacaklar sertifikalarını yetkili kuruma teslim ettiklerinde vergiden muaftırlar.

3.19.3 Masrafların Dağılımı
Kredi (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon – STORK)
Ulusal Fon tarafından yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için tedarik edilen araçlar, kota zorunluluklarını
tutturamayan elektrik üreticileri ve tedarikçileri tarafından ödenen telafi ve ceza ücretlerinden oluşmaktadır. Bu
ücretlerin masrafları son kullanıcılara aktarılır.
Kota sistemi
Menşe şehadetnamesi/yeşil sertifika alma masrafları ve ücret ödeme elektrik fiyatlarına dahil edilmiştir, bu
sebeple eşit bir şekilde son tüketicilere dağıtılmıştır.

Sübvansiyon (Çevresel Koruma ve Su Yönetimi için Ulusal Fon – Tüketen Üretici)
Sübvansiyon şemasının masrafları elektriğin son kullanıcıları tarafından karşılanır. Ulusal Fon tarafından
yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için tedarik edilen araçlar, kota zorunluluklarını tutturamayan elektrik üreticileri
ve tedarikçileri tarafından ödenen telafi ve ceza ücretlerinden oluşmaktadır. Bu ücretlerin masrafları son
kullanıcılara aktarılır.
Vergi düzenleme mekanizması
Vergi indirimi masrafları Devlet tarafından karşılanır.
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Portekiz
Portekiz’de, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi en temelde tarife garantisi üzerinden teşvik
edilmektedir. Şu anda FiT rejimi sadece var olan kurulumlara uygulanmaktadır.
Küçük Üretim Üniteleri için yeni bir rejim(UPP) 2014’te tanıtıldı ve daha önce mikro ve mini üretim birimleri için
kullanılan istihkak rejiminin yerine geçti fakat hali hazırda var olan kurulumların hukuki periyotları dolana kadar
uygulanabilir olmaya devam edecek. Ek olarak, mikro ve mini üretim birimleri için kayıt sistem yeni başvurular için
Ocak 2015’te kapanacak.
Mikroüretim üniteleri bir tane üretim teknolojisini kullanan ve düşük voltajda tek fazlı veya üç fazlı yük işleyen ve
5.75 kW’dan daha fazla kapasiteye sahip olmayan kurulumlardır. Kapasiteleri 3.68 kW’dan düşük olan güneş
enerji kurulumları ve rüzgar enerji santralleri özel tarif ("Regime bonificado”) için uygundur.
Miniüretim üniteleri tekli üretim teknolojisi kullanır ve 250 kW’ya kadar kapasiteye sahiptir. Miniüretim üniteleri
olarak kabul edilen santrallerin kurulu kapasitesi enerji satın alımı sözleşmesinde tanımlanan %50 tüketim seviyesi
ile sınırlıdır.
Küçük Üretim Üniteleri (UPP) tek bir üretim teknolojisini kullanır ve 250 kW’ya kadar kapasiteye sahiptir.
Ek olarak, rüzgar santrallerinden üretilen elektrik için alternatif bir istihkak rejimi uygulanır. Tazminat ödemesi
aracılığıyla Ulusal Elektrik Sisteminin (SEN) sürdürülebilirliğine katkı sağlama taahhüttü üzerine kurulu teminatlı
istihkak döneminin bitiminden sonra, fazladan beş veya yedi yıllık süre için bu santraller alternatif bir istihkak
sistemine geçişi kabul edebilir.

3.20.1 Destek Şemaları
Var olan kurulumlar için, tarife garantisi miktarı kullanılan enerjinin kaynağına bağlıdır. Yenilenebilir enerji için
istihkak sistemi, kullanılan teknolojiye dayalı çeşitli tarife seviyesinden ayrışır.
Mikro ve mini üretim birimleri halinde üretici, çalıştırma sertifikasının onaylanma tarihinde kullanılan referans tarife
temelli alır. Küçük üretim ümitlerinde istihkak sistemi, üreticilerin referans tarife indirim sundukları, kullanılan
teknolojiye göre değişen bir teklif verme modeline (bidding model) dayanacaktır.
Mikroüretim üniteleri için 2014’teki referans tarifesi ilk sekiz yıllık dönemde MWh başına 218 €’dur ve ikinci yedi yıllık
dönemde MWh başına 115 €’dur. Miniüretim üniteleri için 2014’teki referans tarifesi MWh başına 159 €’dur.
Miniüretim ve miniüretim üniteleri için tarifeler aşağıdaki indirime tabidir:
mikroüretim: 2013 sonrası PV için yıllık indirme oranı (ilk sekiz yıllık süre için MWh başına 130 € ve ikinci yedi
yıllık süre için MWh başına 20 €);
miniüretim üniteleri: 2013 sonrası PV için %30’luk yıllık düşüş oranı.
Aşağıdaki üst limitler teşviklerin atanmasında uygulanır:
rüzgar enerji: 33 GWh’ye ulaşılıncaya kadar;
güneş-termal enerji: 21 GWh’ye ulaşılıncaya kadar;
PV enerji: 34 GWh’ye ulaşılıncaya kadar;
UPP: yıllık belirlenen üretim kapasitesi 20 MW’yu aşmamalı.
Var olan kurulumlar için ödeme süresi, kullanılan teknolojiye bağlıdır:
Rüzgar enerjisi: operasyonun ilk 15 yılında veya 33 GWh’lık elektrik üretilene kadar;
Güneş enerjisi (solar-termal): ödeme 15 yıl sonunda veya 21 GWh elektrik üretilince sona erer;
Güneş enerjisi: ödeme ya 20 yıllık operasyonun sonunda veya 34 GWh elektrik üretildiğinde sona erer;
Mikro (DL 118-A/10), mini üretim ve küçük imal üniteleri için 15 yılla sınırlıdır.
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Var olan rüzgar üretim kurulumları için gösteren ortalama oran MWh başına 74-75 €’dur. Bununla korunan rüzgar
santrallerinden alternatif rejimlerden birine geçenlerle ilgili, yıllık tazminat (2013’ten 2020’ye) Ulusal Elektrik
Sistemine ödenmelidir. Tazminatın hesaplanması kurulu enerjinin her bir MW’su için referans değeri temellidir.
Rüzgar üretim mikro-üretim üniteleri için FiT referans tarifesinin %80’ini oluşturur.
Var olan fotovoltaik kurulumlar için, FiT’in gösteren ortalama oranı MWh başına 257 €’dur.
Var olan kümelenmiş fotovoltaik (CPV), 1 MW’ya kadar kapasitesi olan ve ulusal seviyede 5 MW limite kadar
kurulu gücü olan kurulumlar için, FiT’in gösteren ortalama oranı MWh başına 380 €’dur.
Var olan kümelenmiş güneş enerji (CSP) kurulumları 10 MW’ya kadar kapasiteyle, gösteren ortalama oran MWh
başına € 267-273'dur.
Güneş mikro üretim üniteleri için, FiT referans tarifesinin %100’üni içerir. PV için 2014’te referans tarifesi ilk 8 yıllık
dönem için MWh başına 66€, ikinci yedi yıllık dönem için MWh başına 145€’dur.
Mini üretim üniteleri için FiT referans tarifesinin %100’üni içerir. PV için 2014’teki referans tarifesi MWh başına 106
€’dur.

3.20.2 Yönetim
Santral operatörü, üretilen elektrik için ödeme yapan tedarikçiyle bir sözleşme imzalar
Ekonomi Bakanlığındaki Enerji ve Jeoloji Genel Müdürlüğü (DGEG), Yenilik ve Gelişi Küçük Üretim Üniteleri ve SRM
(Küçüküretim için kayıt sistemi) ve SRMini (Miniüretim için kayıt sistemini) için SERUP (Elektronik Kayıt Sistemini)
yönetir. Mikroüretim üniteleri için uygulanabilir tarifeyle ilgili bilgi Enerji ve Jeoloji Genel Müdürünün emri
aracılığıyla dağıtılır.

3.20.3 Masrafların dağılımı
Şebeke operatörü tarife garantisinin masraflarını elektrik faturası aracılığıyla tüketicilere aktarabilir.

Romanya
Romanya’da yenilenebilir kaynaklardan elektrik en temelde kota sistemiyle teşvik edilir. Ayrıca, bazı sübvansiyon
programları ısıtma ve elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekler fakat şu an proje
başvuruları için hiçbir açık çağrı yoktur.

3.21.1 Destek şemaları
Elektrik Kanunu yenilenebilir kaynaklardan elektriği teşvik ve dahil olan kişilerin hakları ve zorunluluklarını taahhüt
etmek için kota sistemini sunmak adına yasal çerçeveyi oluşturur.
Elektrik tedarikçileri ve üreticileri belirli sayıdaki yeşil sertifikaları yıllık düzlemde sunmakla yükümlüdürler. Bu
sorumluluğu yerine getirememenin bir cezası vardır.
Yeşil sertifikaların iki yönlü bir şekilde ticareti yapılabilir.
Yeşil sertifikaların başlangıç sayısının payının ihracı, bazı teknolojiler için 1 Temmuz 2013’ten 31 Mart 2017’ye kadar
dondurulmuştur. Bu sebeple, bu zaman dilimi sırasında ihraç edilmiş yeşil sertifikalar, rüzgar enerjisi için 1 sertifika,
PV kurulumları için 2 sertifika düşürülmüştür. Dondurulan sertifikalar 1 Nisan 2017’den itibaren ihraç edilmeye
başlayacaktır.
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Yeşil sertifikaların payının ihracını erteleme sadece 31 Aralık 2013 tarihine kadar enerji düzenleyici ANRE
tarafından onaylanan RES-E kurulumları için geçerlidir. Elektrik üreticileri elektriği toptan satış piyasasında satabilir.
Küçük ölçekli kurulumlar tarafından üretilen elektrik, teminatlı bir fiyat için elektrik tedarikçisine satılabilir fakat
destek mekanizması henüz bu kadar kabullenilmedi. Farklı tarife tekliflerini de içeren bu destek mekanizmasının
metodolojisinin taslağı onay için Avrupa Komisyonu’na Aralık 2013’te gönderildi.
Bütün teknolojiler uygundur. 2008’den önce işletime konulan enerji santralleri için azaltma, yeşil sertifika aldıkları
sürece eşit olacaktır. 01.01.2011’den önce işletime konulan enerji santralleri için uygun zaman dilimi azaltması
şimdiye kadar aldıkları yeşil sertifika sayısına göre azaltılacaktır. Yeşil sertifikalar, TSO’ya teslim edileceği belirtilen
elektrik miktarını aşan, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için onaylanmaz.
Rüzgar enerji santralleri için uygunluk 15 sene sonra biter. Diğer bir ülkenin sınırları içinde elektrik üretimi olarak
kullanılan veya Romanya sınırlarında Kanun yürürlüğe girmeden önce işletimde olan rüzgar enerji istasyonları 7
sene sonra hizmete uymaz hale gelirler.
01.01.2004’ten sonra işletime konan PV enerji santralleri için uygunluk 15 sene sonra sona erer. Diğer bir ülkenin
sınırları içinde elektrik üretimi olarak kullanılan veya Romanya sınırlarında Kanun yürürlüğe girmeden önce
işletimde olan güneş enerji kurulumları 7 sene sonra hizmete uymaz hale gelirler. 31 Aralık 2013’te tarımsal alan
statüsüne sahip arazideki PV kurulumları Yeşil Sertifika Şeması için uygun değildirler.
Yenilenebilir kaynaklardan elektriğin alivre yüzdesi şu şekildedir: yükümlü bir kişi tarafından satılan toplam yıllık
elektriğin 2011’de %10’u; 2012’de %12’si; 2013’te %14’ü.
2014 itibariyle, yenilenebilir kaynaklardan elektriğin alivre payı, enerji düzenleyici ANRE tarafından yıllık bazda ve
ulusal seviyede kota tamamlamayı ve nihai tüketiciler için elektrik fiyatlarının üzerindeki ortalama etkisi göz
önünde bulundurularak tanımlanır. ANRE her senenin 30 Haziran’ına kadar yılık kota miktarlarını yayımlar ve
Hükümeti bilgilendirir. 2015-2020 dönemi için, yıllık kota miktarı Hükümet Kararı tarafından onaylanacaktır. 2014
için yıllık kota, Romanya’nın bürüt enerji tüketiminin %11.1’ine denk düşmektedir.
2020-2030 için kota sorumlu bakanlığın yasa tasarısıyla belirlenecektir. 2010-2020 arasında uygulanabilir kotalar
düzenleyici otorite (ANRE) tarafından yıllık olarak 1 önceki senenin 1 Mart’ına kadar, hali hazırda kurulu
yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kapasitesine ve tüketilen elektriğe göre ayarlanabilir. Fakat ayarlanan
kotalar 2020’ye kadar konulan maksimum kotaları geçmemelidir. Bu ayarlama, ANRE’nin başkanının emri üzerine
yapılabilir.
İhraç edilen/onaylanan yeşil sertifikaların sayısı kullanılan teknolojiye bağlıdır. Bazı teknolojiler için başlangıçta
verilen Yeşil Sertifikaların pay ihracının dondurulması işlemektedir. Geçici olarak dondurma, askıya alma durumu
1 Temmuz 2013’ten 31 Aralık 2017’ye kadar yürürlüktedir. Dondurulmuş Yeşil sertifikaların onaylanması hidro enerji
santralleri PV kurulumları için 1 Nisan 2017’den itibaren, ve rüzgar enerjisi için 1 Ocak 2018’den itibaren ve en son
30 Aralık 2020’ye kadar devam edecektir. Farklı teknolojiler için sertifika sayıları aşağıdaki gibi belirtilmektedir:
31 Aralık 2013’ten önce akredite edilen rüzgar enerji santralleri: 2017’ye kadar: 2 sertifika, 2018’den
sonra: üretilen elektrik için MWh başına 1 sertifika, bunlardan 1 tanesi 31 Mart 2017’ye kadar
dondurulmuştur;
01 Ocak 2014’ten sonra akredite edilen rüzgar enerji santralleri: 2017’ye kadar: 1,5 sertifika, 2018’den
sonra: üretilen elektrik için MWh başına 0,75 sertifika;
31 Aralık 2013ten önce akredite edilen güneş enerji kurulumları: üretilen elektrik için MWh başına 6
sertifika, bunlardan 2’si 31 Mart 2017’ye kadar dondurulmuştur;
1 Ocak 2014’ten sonra akredite edilen güneş enerji kurulumları: üretilen elektrik için MWh başına 3
sertifika.
Sübvansiyon miktarı piyasada erişilen sertifika başı fiyata karşılık gelir. 2008-2025 yılları sırasında, bir yeşil sertifikanın
satış bedeli en az 27 Euro ve en fazla 55 Euro’dur. Sertifika bedeli kullanılan teknolojiye göre değişmeyecektir.
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2011’den itibaren, Romanya tüketici fiyat indeksindeki değişikler temelli, fiyatlar yıllık bir şekilde ANRE tarafından
ayarlanacaktır. Bu sebeple, 2014 için minimum fiyat 29.28 Euro ve maksimum fiyat 59.647 Euro’dur.
Eğer bir tedarikçi (veya bir üretici) bir önceki senin 15 Nisan’ına kadar ANRE’nin belirlediği kotaları tutturamazsa,
eksik olarak sertifikaları sertifika başına 110 EUR’dan almakla yükümlü olacaktır. Ceza, Çevre Fonunun
Yönetimi’ne gider. Her yıl, Romanya tüketici fiyat indeksindeki değişikler temelli, fiyatlar yıllık bir şekilde ANRE
tarafından ayarlanacaktır. Bu sebeple, 2014 için ceza miktarı 119.293 Euro’dur.

3.21.2 Yönetim
Zorunluluklarını yerine getirmekle yükümlü kişiler elektrik tedarikçileri ve üreticilerdir.
Kota sistemi aşağıdaki prosedürlere göre işler:
ANRE tarafından akreditasyon: Enerji Düzenleme Kurumu ANRE kota sisteminde yer alan santralleri
akredite eder;
Yeşil sertifikaların teslimi: Kotanın tamamlandığına dair kanıt göstermek için, elektrik tedarikçileri ve
üreticileri yeşil sertifikaları teslim etmelidir;
Yeşil sertifikaların onaylanması: yeşil sertifikalar iletim şebekesi operatörü tarafından yenilenebilir
kaynaklardan üretilen bütün elektrikten enerji santrali için kullanılan elektriği çıkartınca geri kalan için
onaylanır. Bu sebeple, yenilenebilir enerji üreticisi her ay iletim şebekesi operatörüne şebekeye ne kadar
yenilenebilir enerji girdiğini rapor etmelidir. Rapor edilecek elektrik dağıtım şebekesi operatörüne iletilen
elektrik ve nihai kullanıcılar tarafından direkt olarak tüketilen elektriktir. Yeşil sertifikalar ya yenilenebilir
elektrik üreterek veya yeşil sertifika piyasasında diğer üreticilerden satın alarak edinilebilir.
Kota zorunluluğunu gerçekleştirme. Her sene 15 Nisan itibariyle, Enerji Düzenleme Kurumu ANRE elektrik
tedarikçilerinin ve üreticilerinin, son zorunluluk periyodunda yenilenebilir sertifika kotalarını tutturup
tutturamadıklarını kontrol eder. Kotalar düzenleyici otorite (ANRE) tarafından yıllık olarak 1 önceki
senenin 1 Mart’ına kadar, hali hazırda kurulu yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kapasitesine ve
tüketilen elektriğe göre ayarlanabilir. Fakat ayarlanan kotalar 2020’ye kadar konulan maksimum kotaları
geçmemelidir. Bu ayarlama, ANRE’nin başkanının emri üzerine yapılabilir. Enerji tedarikçileri her bir üç
aylık dönemin sonunda yeşil sertifika kota zorunluluklarını yerine getirme durumlarını ANRE’ye rapor
etmekle yükümlüdür.
Enerji Düzenleme Kurumu ANRE kota sisteminde yer alan santralleri akredite eder. ANRE aynı zamanda kota
zorunluluklarıyla uyumu gözetlemekten sorumludur. Elektrik piyasası operatörü OPCOM, yeşil sertifika piyasası
üzerindeki ticaret dalgalarını korur ve gözler.

3.21.3 Masrafların dağılımı
Kota sisteminin masrafları elektrik fiyatı üzerinden tüketiciler tarafından karşılanır.

Slovak Cumhuriyeti
Slovak Cumhuriyeti’nde yenilenebilir kaynaklardan elektrik, tarife garantisi aracılığıyla teşvik edilir. Enerji şirketleri
şebekeye ihraç edilen elektriği satın almakla ve ödemekle yükümlüdür.

3.22.1 Destek şemaları
Tarife garantisi iki kısımdan oluşur: zayiat için elektrik fiyatı (piyasa fiyatı) ve sürşarj. Piyasa fiyatı RE tesislerinden
tedarik edilen bütün elektrik için 125 MW destek limitine kadar ödenir. Sürşarj santral operatörü tarafından
faturalandırılır, üretilen elektrik eksi, elektriğin dahili teknolojik kullanımı için.
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PV üretimi açısından, sürşarj sadece çatıya veya cepheye entegre 30 kW’ya kadar olan kurulumlar için uygulanır.
5 MW’dan fazla kurulu kapasiteye sahip bütün diğer yenilenebilir enerji santralleri için (rüzgar enerji santrali: 15
MW), sürşarj sadece oranlı yıllık üretilen orantılı elektrik miktarı için ödenir.
Aşağıdaki tarife garantisi rüzgar ve PV üretimi için uygulanır sırasıyla KWh başına: €sent 7.03 ve €sent 9.894.
Zorunluluk süreci bütün uygun teknolojiler için 15 yılla sınırlıdır ve santral operasyona başladığı yıl veya inşa veya
geliştirme senesinde başlar. Toplam kurulu kapasitesi 500 kW’yu geçmeyen santrallerin operatörleri elektrik
ücretinin ödemesiyle yetkilendirilmişlerdir ki santralin ömrü boyunca şebeke kayıplarını karşılasın.
Bir santralin operasyona başladığı sene uygulanan tarife garantisi bütün zorunluluk süreci boyunca
uygulanacaktır. Düzenleyici kurul, enerji üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarının artışına göre tarife seviyesini
artırabilir.
Yeni santraller için tarife garantisi 3 sene boyunca teminatlıdır ve daha önce uygulanabilir tarifenin %90’ından
daha az olmamalıdır. 1 Temmuz 2011’de 1 Şubat 2011’den sonra işletime konan PV ve rüzgar enerji santralleri
için minimum kesilmiştir.
Eğer proje devlet tarafından müşterek olarak finanse edilmişse, tarife seviyesi düşecektir:
Tablo 3–13: Tarifelerin azaltımı
Devlet hibesi
Satın alma maliyetinin % 30’u
Satın alma maliyetinin % 40’ı
Satın alma maliyetinin % 50’si
Satın alma maliyetinin % 50’sinden fazla

Azaltım
%4
%8
%12
%16

Zorunlu emisyon limitini gerçekleştirmek için devlet hibesinin ölçümler amaçlı kullanımında tarife seviyesi, azaltıma
tabi olmayacaktır.

3.22.2 Yönetim
Bölgesel dağıtım şebekesi operatörü, elektrik üreticileriyle “dağıtım şebekesindeki zayiatı örtmek için elektrik
tedariki sözleşmesi” yapmakla yükümlüdür. Dağıtım şebekesi operatörleri, şebeke zayiatlarını örtmek için, fiyat
kazanan bütün elektriği almakla yükümlüdür.
RES santral operatörü elektrik üretmek için URSO tarafından onayanmış bir sertifikaya, tarife garantisi fiyat
miktarıyla ilgili fiyat kararına ve sertifikalı ölçüm aracılığıyla RES üretimi elektriğin ayrı ölçümüne sahip olmalıdır.
Ölçülen elektrik miktarına göre, santral operatörü elektrik üretimiyle ilgili bilgiyi dağıtım şebekesi operatörüne
teslim eder ve o miktarı faturalandırır.

3.22.3 Masrafların dağılımı
Destek şemasının masrafı, elektrik faturaları aracılığıyla, tüketiciler tarafından karşılanır. Masrafların tüketicilere
geçişini sağlayan özel bir provizyon yoktur. Fiyatlar belirlenirken düzenleyici kurumun, bölgesel dağıtım şebekesi
operatörünün destek şeması için oluşan masraflarını da göz önünde bulundurması gerekir.

Slovenya
Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik en temelde tarife garantisi ve prim tarifesi üzerinden desteklenir.
Yenilenebilir kaynaktan elektrik üreten belirli üreticiler (“kalifiye üreticiler”) teminatlı tarife garantisi ile serbest
piyasa elektrik fiyatının üstüne bir bonus arasında seçim yapabilirler.
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3.23.1 Destek şemaları
Tarife garantisi
Yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleri elektriklerini Slovenya enerji piyasası operatörü Borzen’e “yıllık tek bir
fiyata” satabilirler, yani tarife garantisi (alternatif olarak, bir prim tarifesi seçebilirler). Bu teminatlı fiyat sadece
kapasitesi 1 MW’yu aşmayan RES santrallerine uygulanır.
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreticileri sadece geçerli deklarasyonları varsa uygundurlar.
Destek şemasının sürdürülebilirliğini sağlamak için Hükümet, eğer kurulu üreten santrallerin payı kabul edilen
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Aksiyon Planı’nda yıllık planlanan tutarı geçiyorsa, belirli teknolojiler için
destek alan yıllık kurulan enerji kurulumlarını sınırlayabilir.
Uygunluk periyodu limiti en fazla 15 yıla ayarlanmıştır.
Rüzgar üretimi için, yıllık tek fiyat kWh başına bütün santral boyutları için €sent 9.538‘dir.
Güneş üretimi için aşağıdaki tarife uygulanır:
Tablo 3–14: Güneş üretimi için 2014’teki tarifeler
50 kWp’ye kadar
1 MWp’ye kadar

Binaya monteli PV kurulumları
€sent 9.427 / kWh
€sent 8.620 / kWh

Diğer PV kurulumları
€sent 8.857 / kWh
ct 8.159 / kWh

Düşüş mekanizmasındaki değişim sebebiyle, tarife oranları aylık bazda hesaplanır, Referans Masraflarının aylık
%2’lik düşüşü anlamına gelir.
5 kWp’ye kadar olan binaya monteli PV kurulumları, ki bunlar son kullanıcının sayacına arkadan bağlanmıştır,
fazladan %5’lik referans masrafına yetkilendirilmişlerdir.
Prim garantisi
1 MW’ya kadar kurulu kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santrallerinin operatörleri teminatlı satış fiyatı
almaktansan (tarife garantisi) elektriklerini direkt olarak piyasada satmayı seçebilirler. Bu durumda, “operasyonel
destek”i (yani prim tarifesi) alacaklardır. 1 MW’den fazla ve 10 MW’den az kapasiteye sahip enerji santralleri (20
MW’ye kadar kapasiteye sahip CHP santralleri e 50 MW’ya kadar rüzgar enerji santralleri hariç) sadece bu destek
şemasını seçebilirler.
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreticileri eğer santralleri için ve Enerji Kurumundan ödül kararı için geçerli bir
deklarasyona sahipse uygundur.
Prim tarifesi, bu enerjinin üretim masrafları piyasa fiyatından daha yüksekse, üreticinin kendisinin piyasada sattığı
veya kendi tüketimi için kullandığı, üretilen net elektrik miktarı için ödenir.
Prim tarifesi miktarı, her bir RES teknolojisi için elektrik referans masraflarının elektriğin piyasa fiyatından çıkartılıp,
“B faktör” olarak bilenenle çarpılmasıdır. Bu durum, şöyle bir formül çıkartır: Prim = RC (referans masrafları) – MP
(elektriğin piyasa fiyatı) * 2014’teki B faktör, elektriğin referans piyasa fiyatı kWh başına €sent 4.331’e karşılık gelir.
Destek şemasının sürdürülebilirliğini sağlamak için Hükümet, belirli teknolojiler için destek alan yıllık kurulan enerji
kurulumlarını sınırlayabilir, eğer kurulu üreten santrallerin payı kabul edilen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
için Aksiyon Planı’nda yıllık planlanan tutarı geçiyorsa.
Fiyat, kontratın imzalandığı günde geçerli olan referans fiyatına dayandırılır ve 15 yıldan daha fazla
ödenmeyecektir.
Rüzgar üretimi için aşağıdaki parametreler işler:
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Referans masrafları: 10 MW’ya kadar: €sent 9.538 kWh başına; 50 MW’ya kadar: €sent 8.675 kWh başına;
B faktör: 10 MW’ya kadar: 0.80; 50 MW’ya kadar: 0.86.
Güneş enerjisi için tarife oranları, düşüş mekanizmasındaki değişim sebebiyle aylık bazda hesaplanır, bu durum
referans masraflarının aylık %2’lik düşüşü anlamına gelir.
Aşağıdaki referans masrafı oranları Kasım 2014’te hesaplanmıştır:
Tablo 3–15: Güneş enerjisi için referans masrafları ve B faktör

50 kW'ya kadar
1 MW’ya kadar
10 MW’ya kadar
125 MW’ya kadar

Binaya monteli
RC (€sent/ kWh)
B faktör
9.427
0.88
8.620
0.88
7.153
0.91
2.043
1

Diğer PV
RC (€sent / kWh)
8.857
8.159
6.577
1.776

B faktör
0.88
0.88
0.91
1

3.23.2 Yönetim
Tarife garantisi
Yetkilendirilmiş kişiler, Enerji Kurumundan geçerli ödül kararları ve kendi RES-E enerji santralleri için bir
deklarasyonları olan santral operatörleridir.
Mükellef taraf BORZEN (RES Merkezi/CHP Destek). Enerji acentesi destek sağlamak için bir kararı onayladığında,
BORZEN santral operatörüyle birlikte bir kontrat imzalar.
Enerji Acentesi her sene Ekim ayında bir sonraki sene destek almak istedikleri projelerini teslim etmeleri için RES’i
ve CHP enerji santrali olan yatırımcılara açık bir genel çağrı onaylar. Ekim 2014’te Acente gelecekteki yatırımcıları
mevcut fon olmadığı için, 2015’teki genel çağrının henüz onaylanmadığını ve fon bulunduğu anda
onaylanacağını bildirdi.
Projeler aşağıdaki kriterler ışığında seçilir:
Bir sonraki yılki destek için hazır fon, Hükümet tarafından kabul edilen yıllık enerji bilançolarına göre
belirlenir;
Projelerin amaçlarının NREAP’ınkilerle ve yıllık enerji bilançosunda belirlenenlerle uyuşması;
Avrupa Birliği fonlarından gerekli fonları almanın garantisinin tahmini seviyesi;
Elektrik üretim masraflarının alınan desteğe tabi olacak teklif edilen fiyatı (üretici tarafından).
Enerji acentesi hibe desteği kararını santral operatörüne teslim eder. BORZEN ve santral operatörü sonrasında
verilen karar üzerine, elektrik satın alımıyla ilgili bir kontrat imzalamalıdır
Prim garantisi
Yukarıdaki gibi.

3.23.3 Masrafların dağılımı
Tarife garantisi
Tarife garantisi şemasının masrafları, elektrik fiyatlarında sürşarj ödemek zorunda olan, elektrik tüketicileri
tarafından karşılanır. Aylık ödeme, tüketicinin enerji voltaj seviyesi, tüketim seviyesi ve son kullanımına göre
değişen nihai kullanıcı sınıfına bağlıdır.
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Elektrik fiyatları, tarife garantisi şemasını finanse etmek için kullanılan bir sürşarj içermektedir. Sürşarjdan gelen gelir
ulusal bütçede birikir. BORZEN hükümeti gerekli finansal kaynaklar ile ilgili bilgilendirme yapmakla yükümlüdür ve
talimatname olarak geçirmek adına Hükümet için sürşarjın yüksekliğini önerir.
Prim garantisi
Yukarıdaki gibi.

İspanya
İspanya’da yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik üretime en temelde fiyat düzenleme sistemiyle teşvik
edilmektedir. Santral operatörleri iki opsiyon arasında seçim yapabilir: teminatlı tarife garantisi ve toptan satış
piyasasında ulaşılan fiyata ek olarak ödenen teminatlı bonus (prim). Bu fiyat düzenleme sistemi şu an, Real
Decreto-ley 9/20123 aracılığıyla aşamalı olarak bitirilmektedir.
Kraliyet Kararnamesi – Kanun 1/2012 hali hazırda var olanları etkilemese de, gelecekteki RES santralleri için destek
şemasını askıya aldı. Sistemdeki son değişiklikler Haziran 2014’te onaylanmıştı. Hali hazırda var olan kurulumlar
için, RES destek sistemi yeniden hesaplandı, makul karlılık konsepti ve geliri iki bileşene bölmek üzerinden: yatırım
için istihkak (üretilen enerji türüne göre) ve yenilenebilir enerji santrallerinin operasyon masraflarını örten bileşen.
Bu “spesifik istihkak” elektrik piyasasına katılarak fonlanamayacak yatırım maliyetlerini ve operasyonel maliyetleri
telafi etmek için havuz fiyatının üstüne karşılık getirilir.
Yatırımın makul karlılığı konsepti, 10 yıllık İspanyol bonolarının ortalama verimi ek olarak ortalama marjin aynı olan
yatırımın geri dönmesi, vergiler hariç olarak tanımlanır. RDL 9/2013 var olan resmi rejimde bir prim/düzenlenmiş
tarife almaya yetkili yenilenebilir üreticileri için makul dönüşü, vergiler hariç, son on sene sırasında 10 yıllık İspanyol
bonolarının ortalama verimi ek olarak 300 bps marjin (yani yüzde 7.398) olarak düzenlemiştir.
Bu metodoloji, eski prim altındaki verim ve tarife istihkak sistemi önemli derecede daha yüksek olduğu için,
yenilenebilir varlıkların istihkakının keskin düşüsüyle sonuçlanır,
Spesifik istikhak, bir düzenlenmiş ömür döngüsü periyodunun fazlasına karşılık geldi. Rüzgar üretimi için bu periyot
20 seneyken güneş PV için 30 seneye eştir.
Ek olarak, 23 Ekim 2014’te Hükümet, rüzgar ve biyokütle üretim kapasitesini temin etmek için 2015’te
düzenlenecek yenilenebilir enerji açık artırması için ilk çağrıyı duyurdu. Çağrı, talimat IET/2212/2015 tarafından
duyuruldu ve düzenlendi. Hükümet 500 MW kıyıda rüzgar için ve 200 MW biyoenerji üretim kapasitesi için açık
artırma açtı. Açık artırma 14 Ocak 2016’ta kapatıldı ve birçok yatırımcının ilgisini çekti. Belirlenen bütün kapasite
verilmişti. Projeler, karlılıkları için enerji piyasalarındaki gelirlerine dayanmaktadır.

İsveç
İsviçre, yenilenebilir üretimini en temelde bir kota zorunluluk sistemi aracılığıyla destekler.

3.25.1 Destek şemaları
İsveç Krallığı yenilenebilir enerjiyi çeşitli teşviklerle destekler, bunların en önemlisi sertifika alım satım sistemine
dayanan kota sistemidir.
Kanun, elektrik tedarikçilerini, belirli elektrik tüketicilerini ve enerji tüketen şirketleri elektrik satışları ve belirli süredeki
tüketimlerine göre yıllık olarak yenilenebilir enerji sertifikaları edinmek zorunda bırakır.
Bütün yenilenebilir enerji üretim teknolojileri kota sistemi için uygundur.
Var olan santrallerden enerji üretimi için elektrik sertifikaları, daha önce sertifikaları onaylanan fakat sadece
santralin geniş çaplı renove edildiği veya diğer yatırımların yapılmasıyla yeni santral olarak kabul edilebilecek
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santrallere dağıtılabilir. Eğer bir santralin elektrik çıktısı 2006 sonrası gerçekleşen bir yatırımı takiben arttıysa,
sadece fazladan çıktı uygundur.
2012’den 2035’e olan dönemin kotaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Tablo 3–16: 2012-2035 döneminin kotaları
Zorunluluk dönemi
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Satılan veya tüketilen elektriğin MWh başına kota zorunluluğu
0.179
0.135
0.142
0.143
0.144
0.152
0.168
0.181
0.195
0.190
0.180
0.170
0.161
0.149
0.137
0.124
0.107
0.092
0.076
0.061
0.045
0.028
0.012
0.008

Kullanılan üretim teknolojisini gözetmeksizin, üretilen her bir MWh elektrik için bir sertifika onaylanır. Kota
zorunluluklarını gerçekleştirmede başarısız olan sorumlu kişilerin kota zorunluluk cezası ödemesi gerekir. Geçersiz
kılınmamış her bir sertifika ölçülenin, uygulanabilir yükümlülük dönemindeki ortalama sertifika değerinin %150
değerinde bir ceza taşır. İsveç Enerji Acentesine göre, sertifika başı ortalama ücret (MWh başına), 1 Nisan
2012’den 31 Mart 2013’e kadar olan dönemde, 178,50 kronor (yaklaşık 20.26 €) idi.

3.25.2 Yönetim
Kota zorunluluğu şunlara uygulanır:
Tüketicilerine elektrik tedarik eden şirketler;
Kendi ürettiği elektriği kullanan tüketiciler. Tüketilen elektrik yıllık 60 MWh’ı geçmek zorundadır ve kurulu
kapasitesi 50 kW’dan fazla olan bir santralde üretilmesi gerekir;
Nordik elektrik piyasasından ithal ettikleri veya aldıkları elektrik için, elektrik tüketicileri;
Kayıtlı enerji tüketen şirketler.
Aşağıdaki adımlar İsveç destek şemasının özelliklerini göstermektedir:
5.

Elektrik sertifikalarının onayı:
Başvurular teftiş makamına yönlendirilmelidir;
Teftiş makamı santrali onaylar;
Elektrik ölçülür ve hesap yönetimi kurumuna raporlanır;
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Hesap yönetimi kurumu elektrik sertifikalarını tahsis eder.

6.

Kota zorunluluklarının hesaplanması:
Kotayı tamamlamakta yükümlü kılınanlar teftiş makamına kayıt olmalıdır;
Her sene 1 Mart’a kadar, yükümlü kişiler teftiş makamına satılan elektriği bildirmelidir. Bu miktar, kota
zorunluluğunun hesaplanması için temel arz eder;
Yükümlü taraflar, 1 Nisan itibariyle, geçersiz kılınması için tanımlanan elektrik sertifikası miktarını edinir;
Hesap yönetimi kurumu elektrik sertifikalarını geçersiz kılar.

7.

Kota yükümlülüğü cezası:
Eğer bir üretici kota yükümlülüğünü gerçekleştiremezse, bir ceza ödemesi gerekir.

8.

Harç ödeme zorunluluğu:
Bir sertifikanın hesap yönetim kuruluna kaydı ve transferi bir harca tabidir.

9.

İtiraz: itirazlar sadece yukarıda belirtilen, teftiş makamı ve gözetleme kurumları tarafından yürütülen,
tedbirlere karşı yapılmalıdır. Genel idare mahkemesine itirazda bulunulmalıdır.

1 Mayıs 2013 öncesinde yetkilendirilmiş güneş ve jeotermal santraller 2012 sonunda yetersiz hale geleceklerdir.
Bu tarihten sonra yetkilendirilmiş santrallerin yeterliliği 15 yıllık desteğin sonunda bitecektir.

3.25.3 Masrafların dağılımı
Enerji acentesine göre, masraflar tüketiciler tarafından karşılanır. Hizmetlerine bir sürşarj ekleyerek, elektrik
tedarikçileri kota zorunluluğundan doğan zorunlulukları tüketicilerine aktarır. İsveç-Norveç ortak sertifika
piyasasının başlamasıyla birlikte, kota zorunluluğunun masrafları her iki ülkenin tüketicileri tarafından
paylaşılmaktadır.

Büyük Britanya
Büyük Britanya yenilenebilir üretimi en temelde Kur farkı sözleşmesi aracılığıyla destekler. Kur farkı sözleşmesi,
2014’te Yenilenebilir Zorunluluk mekanizmasının yerini aldı. Tarife garantisi aynı zamanda küçük ölçekli üretimler
için uygulanır.

3.26.1 Destek şemaları
Kur farkı sözleşmesi
Yenilenebilir Zorunluluk mekanizmasının yerini aldı (aşağıya bakın). Kur farkı Sözleşmesi (CfD) bir RES-E üreticisiyle
bir CfD tarafı – tamamen İngiltere devletine ait, Düşük Karbon Sözleşme Şirketi (LCCC) arasında imzalanan bir
özel hukuk sözleşmesidir.
CfD piyasa fiyatı ile anlaşılmış kullanım fiyatı arasında farka dayanır. “Kullanım fiyatının” piyasa fiyatından daha
yüksek olduğu yerlerde, CfD tarafı RES-E üreticisine “kullanım fiyatı” ile piyasa fiyatı arasındaki farkı ödemelidir.
Piyasa fiyatının “kullanım fiyatından” daha yüksek olduğu yerlerde, RES-E üreticisi CfD tarafına piyasa fiyatıyla
“kullanım fiyatı” arasındaki farkı ödemek zorundadır. Bir Kur farkı sözleşmesini güvenceye almak isteyen uygun
RES-E teknolojisinin bir operatörü, tahsis turunda (allocation round) yer almak zorundadır. İlk tahsis turu Ekim
2014’te gerçekleşti.
CfD şeması şu an, İngiltere, Galler ve İskoçya’da kullanımdadır. Kuzey İrlanda’da CfD şeması 2016’da
başlatılacaktır. 31 Mart 2017’ye kadar RES-E üreticileri Yenilenebilir Zorunluluk (RO) ve CfD şeması arasında seçim
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yapmalıdır. Nisan 2017 itibariyle CfD şeması 5 MW’dan büyük bütün yeni RES-E projeleri için tek destek şeması
olacaktır.
Genel olarak, CfD şeması için rüzgar enerjisi (kıyıda ve kıyıdan uzakta), güneş PV, jeotermal enerji, hidro enerji,
dalga, gelgit akımı, çöp gazı, kanalizasyon gazı, anaerobik arıtma (AD) biyokütlenin veya atığın gazlaşması ısıl
ayrışım yaşamasıyla oluşan gaz, biyokütle dönüşümü ve kamu yararına tahsis edilmiş CHPli biyokütle için
uygundur (CfD Uygun Üretici Tanımı Yönetmeliği Çizgelgesi 2014).
Birinci tahsis turu için (Ekim 2014) CfD bütçesi “öbeklere (pot)” ayrılmıştır. Öbek 1 yerleşik teknolojiler arasından,
aşağıdakileri kapsayan şekilde tahsis edilir:
Kıyıda rüzgar (>5 MW)
Güneş fotovoltaik (PV) (>5 MW)
Ekim 2014’te gerçekleşen birinci CfD tahsis turu için Yönetimsel “kullanım fiyatları,” Son Tahsis Çerçevesi 2014 ve
2 Ekim 2014 CFD Tahsis Turu 1’in Ek 1’inde verilmiştir. Aşağıdaki kullanım ücretleri rüzgar ve güneş üretimi için
geçerlidir:
Tablo 3–17: CFD Kullanım Fiyatları (GBP/MWh, 2012 fiyatları)
Kıyıdan uzakta rüzgar
Kıyıda rüzgar (> 5 MW)
Güneş PV (> 5 MW)

2014/15
155
95
120

2015/16
155
95
120

2016/17
150
95
115

2017/18
140
90
110

2018/19
140
90
100

CfD şemasının altındaki destekten 15 seneye kadar yararlanılabilir.
Tarife garantisi
Büyük Britanya’daki tarife garantisi (FiT) sistemi küçük ölçekli RES-E santralleri desteklemeyi amaçlar (5 MW’dan
daha az), fakat 50 kW’dan 5 MW arasında olan Büyük Britanya’daki santraller bu sistemle Kota sistemi
“Yenilenebilir Zorunluluk” arasında seçim yapmaya yetkilendirilmişlerdir. Uygun kaynakları kullanan santraller,
santralin büyüklüğü ve enerji kaynağına göre değişen bir akreditasyon sürecinden geçmek zorundadır. Bu süreç
tamamlandığında ve bir santral akredite edildiğinde, santral tarafından şebekeye ihraç edilen elektrik, FTO 2012
tarafından sabitlenen ve yıllık olarak Gaz ve Elektrik Piyasaları Kurumu (Ofgem) tarafından düzeltilen orandan bir
FiT ruhsat sahibi tarafından, yani bir elektrik tedarikçisi tarafından satın alınır.
FTO 2012 sadece Büyük Britanya, yani İngiltere, Galler ve İskoçya’da kullanılır. Bu kural Kuzey İrlanda’da
kullanılmaz.
Akredite edilmek için 50 kW’dan az rüzgar kurulumları, 50 kW’dan küçük mikroüretim ürünleri kurucuları tutarlı
standartlara göre onaylanan Mikroüretim Sertifikalama Şeması (MCS)’nda yer almalıdır. Alternatif olarak, 50 kW
ve 5 MW arasındaki kurulumlar akreditasyon için var olan ROO süreci temelli bir süreç tamamlamalıdırlar (bu
sebeple ROO-FiT süreci olarak anılır). 50 kW’dan fazla bildirilen net kapasiteye (Declared Net Capacity-DNC)
sahip rüzgar kurulumları için öncül akreditasyon mümkündür. Belirli prosedürler PV kurulumları için uygulanır.
1 Ekim 2014’ten 31 Mart 2015’e kadar rüzgar üretimi için ödeme oranları aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 3–18: Rüzgar üretimi için ödeme oranları
Kapasite
≤ 1.5kW
1.5 kW - 15 kW
15kW - 100kW
100kW - 500kW
500kW - 1.5MW
> 1.5MW

GBP kWh başına
0.16 (yaklaşık 0.2 €/kWh)
0.16 (yaklaşık 0.2 €/kWh)
0.16 (yaklaşık 0.2 €/kWh)
0.1334 (yaklaşık 0.17 €/kWh)
0.0724 (yaklaşık 0.092 €/kWh)
0.0307 (yaklaşık 0.039 €/kWh)
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1 Ekim 2014’ten 31 Aralık 2014’e kadar ödeme oranları: Standart Şartlar 33’e yönelik Ek 2 çizelge A’da belirtildiği
gibi, verimlilik parametrelerine bağlı olarak PV kurulumları için üç oran (“daha yüksek” – H, “orta” – M ve “daha
düşük” – L) verilmiştir.

Tablo 3–19: PV üretimi için ödeme oranları
Kapasite
4kWp’ye kadar

4kWp - 10kW

10kWp - 50kWp

50kWp - 150kWp

150kWp - 250kWp
250kWp - 5MWp
Bağımsız (stand-alone)

GBP kWh başına
H: 0.1438 (yaklaşık 0.177 €/kWh)
M: 0.1294 (yaklaşık 0.159 €/kWh)
L: 0.0638 (yaklaşık 0,078 €/kWh)
H: 0.1303 (yaklaşık 0.16 €/kWh)
M: 0.1173 (yaklaşık 0.144 €/kWh)
L: 0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)
H: 0.1213 (yaklaşık 0.149 €/kWh)
M: 0.1092 (yaklaşık 0.134 €/kWh)
L: 0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)
H: 0.1034 (yaklaşık 0.127 €/kWh)
M: 0.0931 (yaklaşık 0.115€/kWh)
L:0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)
H: 0.0989 (yaklaşık 0.122 €/kWh)
M: 0.0890 (yaklaşık 0.109 €/kWh)
L:0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)
0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)
0.0638 (yaklaşık 0.078 €/kWh)

Operatör 25 veya daha fazla PV kurulumu için FiT ödemesi aldığında, bu tarz bir kurulumun orta tarife oranına
(M) eşit olan çoklu-kurulum tarifesi uygulanır
Em yüksek üretim tarifesi oranına uygun olmak için, güneş kurulum(ları) veya toplam kurulu kapasitesi 250 kW de
dahil 250 kW’ya kadar olan uzantısının(larının) elektrik tedarik etmek için güneş PV’nin eklendiği veya bağlandığı
binanın seviye D veya üstünde Enerji Performans Sertifikası (EPC) aldığını göstermesi gerekir.
Bu gereklilikleri yerine getiremeyen kurulumlar daha düşük (L) tarife oranına uygundur. Enerji verimliliği
gerekliliğinden muaf tutulanlar, topluluk enerji ve okul kurulumları, bağımsız PV kurulumlarıdır. 1 Kasım 2012’den
başlayarak, tarife oranları PV kurulumları için her üç ayda bir azaltılır (“beklenen azaltım” mekanizması). Tarifeler
20 sene için garanti edilmiştir.
Kredi
Yeşil Anlaşma (Green Deal) binalardaki enerji verimliliğini artırmak için bir teşvik şemasıdır. Şema İngiltere, Galler
ve İskoçya’da uygulanabilir. Şemaya göre, ev ve şirket sahipleri (mal sahipleri) Yeşil Anlaşma Talimat 2012’de
belirtilen tedbirler için kredi alabilirler ve krediyi enerji faturaları üzerinden ödeyebilirler. Kredi miktarı ve ödeme
oranı mülk sahibi ve Yeşil Anlaşma tedarikçisi arasında imzalanan ve Devlet Bakanı tarafından (Yeşil Anlaşma
Mali Plan) onaylanan sözleşmede belirtilmiştir.
Enerji ve İklim Değişikliği Departmanı’na (DECC) göre kurulması gereken tedbirlerden beklenen mali tasarruf, Yeşil
Anlaşma Planı vadesi süresindeki geri ödeme masrafından daha az olamaz (Yeşil Anlaşmanın “Altın Kuralı”)
Sadece Güneş PV uygundur. Kredi miktarı uygulanacak enerji verimliliği tedbirine bağlıdır ve mülk sahibi ve Yeşil
Anlaşma Tedarikçisi tarafından imzalanan Yeşil Anlaşma Planında belirtilmiştir. DECC’ye göre, tedbirin dayanım
ömrü süresince veya Yeşil Anlaşma Planında belirtilen 25 seneye kadar çıkabilen “geri ödeme” periyodu
süresince olabilir.
Yenilenebilir Zorunluluk
Yenilenebilir Zorunluluk Talimatları gereğince (RO, bundan sonra), elektrik tedarikçileri Birleşik Krallık içindeki son
tüketicilere tedarik edilen elektriğin bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlamakla yükümlüdür.
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Bu amaçla, düzenleyici kurumlara – Ofgem (İngiltere, İskoçya ve Galler’de sorumlu) veya NUAUR (Kuzey
İrlanda’da sorumlu)- Yenilenebilir Zorunluluk Sertifikalarını (ROCs İngiltere’de ve Galler’de, SROCs İskoçyada, ve
NIROCs Kuzey İrlanda’da) sunmalıdırlar.
Bu çerçeve 5 MW’dan fazla sistemleri ve santralleri destekler. 50 kW ve 5 MW arasında olan Büyük Britanya’daki
santraller RO ve FiT şemaları arasında seçim yapma hakkına sahiptir.
31 Mart 2017’de RO şeması yeni kapasiteye kapanacaktır. 2014’te İngiltere, Galler ve İskoçya’da ve 2016’da
Kuzey İrlanda’da kullanılmaya başlanan Kur farkı sözleşmesi şeması yerini dolduracaktır. CfD başlangıcından 31
Mart 2017’ye kadar başvuranlar RO ve CfD arasında seçim yapabilecekler.
Hem kıyı hem de kıyıdan uzak rüzgar enerji istasyonları RO şemasına uygundur. Kıyıdan uzak rüzgar tribünlerinin
ROCs için uygunlukları akreditasyon tarihlerinden 20 sene sonra veya 31/03/2037’de sona erecektir.
Binaya monte ve yere monte güneş PV’nin ikisi de RO şeması kapsamında uygundur.
2013-2016 dönemi ve sonrası için ROClarda ifade edilmek üzere rüzgar ve güneş üretim miktarı (megavat saat
şeklinde) şöyledir:

Tablo 3–20: ROClarda ifade edilmek üzere rüzgar ve güneş üretim miktarı
Kıyıdan uzakta rüzgar
Kıyıda rüzgar
Yere monte güneş PV

2013/14
½
10/9
5/8

2014/15
½
10/9
5/7

2015/16
10/19
10/9
10/13

Post-2016
5/9
10/9
5/6

Büyük Britanya’da tedarik edilen elektrik için aşağıdaki kotalar işler:
Tablo 3–21: MWh başına ROC sayısı
Zorunluluk dönemi
1 Nisan 2009 - 31 Mart 2010
1 Nisan 2010 - 31 Mart 2011
1 Nisan 2011 - 31 Mart 2012
1 Nisan 2012 - 31 Mart 2013
1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014
1 Nisan 2014 – 31 Mart 2015
1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016
12 aylık dönemle sona eren birbirini takip eden her bir 12 aylık
dönem 31 Mart 2027’de sona erer.

ROC sayısı / MWh
0.097
0.104
0.114
0.158
0.206
0.244
0.154
0.154

Eğer bir tedarikçi kota zorunluluklarını gerçekleştiremezse, “geç ödeme” yapması gerekir. Geç ödeme, yasal
hakları satın alma fiyatına ek olarak İngiltere Merkez Bankasının baz oranının üstüne 5 yüzde puanı faizdir.
3.26.1.5 Kur farkı sözleşmesi
Kur farkı sözleşmesi imzalamak isteyen uygun bir RES-E teknolojisinin operatörü bir tahsis turunda yer almalıdır.
Kur farkı sözleşmesine erişim aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:
Bütçe bildirimi: her bir CfD tahsis turundan önce, Devlet Bakanı bir “bütçe bildirimi” vermek zorundadır,
tahsis turu için kullanılabilir bütün bütçeyi ve bu tahsis turu için uygulanabilir yönetimsel “kullanım
fiyatlarını” belirlemenin yanı sıra.
Yeterlilik gereklilikleri: tahsis turuna katılabilmek için RES-E üreticileri aşağıdaki yeterlilik gerekliliklerini
gerçekleştirmek zorundadır:
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o

Şunlara onay veren ilgili planlama izinlerinin kopyalarını sunmak (1) ilgili CfD ünitesinin kurulması ve
değiştirilmesi için ve (2) ilgili CfD ünitesi tarafından üretilen elektriğin ulusal iletim/dağıtım şebekesine
veya özel şebekeye tedarik edilmesi için;

o

İlgili CfD ünitesine direkt veya kısmi bağlantının uygulandığı veya uygulanmak zorunda olduğu
yerde şebekeye bağlanmayı mümkün kılan bağlantı anlaşmalarının kopyalarını sunmak (Reg. 25 (2)
CfD Tahsis Yönetmeliği 2014). İlgili CfD ünitesine direkt veya kısmi bağlantının uygulanmadığı veya
uygulanmamak zorunda olduğu yerde başvuran tarafından şunları belirten bir beyan sunulmalıdır
(1) böyle bir bağlantı uygulanabilir veya uygulanmak zorunda değildir ve (2) bu tarz bir bağlantıyı
mümkün kılan hiçbir anlaşma gerçekleşmemiştir veya aranmak zorundadır, bir CfD’nin ilgili CfD
ünitesine başvurabileceği dönemde;

o

300 MW ve üstü projelerin operatörleri Devlet Bakanı tarafından onaylanan bir Tedarik Zinciri Beyanı
sunmak zorundadır.

o

İlgili CfD ünitesinin fazlı kıyıdan uzak rüzgar CfD ünitesi olduğu yerde, başvuranın şunları göstermesi
gerekir (1) bütün fazlar tamamlandıktan sonra, CfD ünitesinin kapasitesi 1500 MW’yu
geçmeyecektir, (2) birinci faz CfD’nin toplam kapasitesinin en az %25’ini temsil edecektir ve (3)
birinci fazın en geç 31 Mart 2019 itibariyle bitmiş olması beklenir ve son faz ilk fazın
tamamlanmasından sonra en geç 2 sene içinde bitecektir;

Başvuru belirleme: CfD başvurularının son tarihi geçtikten sonra, başvuru belirleme süreci başlar. Ulusal
Şebeke hangi başvuruların tahsis sürecine katılmak için yeterli olduğunu belirler ve başvuru kapanış
tarihinden sonraki 10 iş günü içinde bütün başvuranların yeterli başvuru olup olmadığını bildirir
(Yönetmelik 17 ve 19 Tahsis Yönetmeliği 2014). Yeterli bulunmayan başvuruların Ulusal Şebekeden
başvuru değerlendirmesi istemeye hakları vardır (Reg. 20 (1) CfD Tahsis Yönetmeliği 2014).
Değerlendirme isteği (değerlendirme bildirimi) yeterli olmadığına dair bildirimin ulaşmasından sonra en
geç 5 iş günü içinde Ulusal Şebekeye teslim edilmelidir;
Tahsis süreci: başvuru belirleme tamamlandığında Ulusal Şebeke CfD değer biçimine başlar ve tahsis
süreci aşağıdaki basamakları kapsar:
Başvurulara değer biçme: Her teslim senesi için Ulusal Şebeke, serbest veya zoraki tahsisin mümkün
uygulanabilir olup olmadığını görmek için bütün yeterli başvuruların toplam değerlerini her öbek için
kullanılabilir bütçelerle ve minimum (taban) ve maksimum (tavan) kapasite limitleriyle karşılaştırır. Değer
biçme Son Tahsis Çerçevesi 2014 Çizelge 2’de belirtilen hesaplama formülüyle uyum içinde
yürütülmelidir;
Serbest tahsis: İlgili yeterli başvuruların toplam değerinin her bir teslim senesinde belirlenen bütçeyi veya
maksimum/minimum kapasiteyi geçmediği, her bir yeterli başvurunun başarılı başvuru olarak kabul
edildiği ve her bir teknoloji için genel yönetimsel kullanım ücretiyle kur farkı sözleşmesinin önerildiği;
Sınırlandırılmış tahsis (Açık artırma): İlgili yeterli başvuruların toplam değerinin ilgili Bütçe Bildiriminde
belirtilen bütçeyi veya maksimum/minimum kapasiteyi geçtiği durumda sınırlandırılmış tahsis uygulanır,
yani Ulusal Şebeke bir açık artırma düzenler. Maksimum/minimum kapasitelerin geçtiği yerde, sadece
maksimum/minimum kapasiteleri geçen teknolojilerin tabi olduğu bir açık artırma düzenlenir.
Teklif sunma: Eğer eylem uygulanabilirse, 5 iş günü içinde Ulusal Şebeke bütün yeterli başvuranlara bir
açık artırma bildirisi onaylar ve kapalı tekliflerini teslim etmeye davet eder (Kural 10.1 Son Tahsis
Çerçevesi 2014). Her bir teklif şunları içermelidir: (1) başvuranın önerdiği her bir MWh ölçülen çıktı başına
“kullanım ücreti” ki bu uygulanabilir yönetimsel kullanım ücretini aşamaz, (2) Hedeflenen üretime geçiş
tarihi ve hedeflenen üretim penceresinin başlangıç tarihi ve (3) CfD uni’nin kapasitesi. Ek olarak her bir
başvuru için, önerilen “kullanım ücreti,” kapasiteler ve/veya hedeflenen üretime geçiş tarihinin
birleşiminden oluşan 10 tane esnek teklif teslim edilebilir. Fakat sadece üç teklif aynı teslim senesi içinde
hedeflenen üretim geçiş tarihine sahip olabilir. Ek olarak, esnek tekliflerde teklif edilen ilk teslim senesi
esas başvuruyla aynı veya esas başvurudan daha geç olmalıdır. Aynı zamanda, kapasite esas
başvuruda belirtilenden daha büyük olmalıdır. Başvuranlar tarafından hiç kapalı zarfta teklif sunulmazsa,
Ulusal Şebekede belirtilen teslim edilen başvuruda belirtilen teknolojiye ve teslim senesine göre
yönetimsel kullanım ücreti atayacaktır.
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CfD bildirimleri: tahsis turunun sonunda Ulusal Şebeke bütün yeterli başvuranlara başarılı olup
olmadıklarını bildirecektir. Ek olarak, Ulusal Şebeke CfD tarafını (LCCC) başarılı başvuranlarla ilgili
bildirecektir, böylelikle LCCC onlara
kur farkı sözleşmesi teklif edebilir.
3.26.1.6 Tarife garantisi
Pratikte, 50 kW veya daha küçük bir santral kurulumundan sonra sahip, seçimini enerji tedarikçisine bildirmekle
yükümlüdür. Sonrasında tedarikçi, kurulumu Merkezi FiT kaydına ekleyecektir.
50 kW ve daha büyük santrallerin sahipleri başvurularını Gaz ve Elektrik Piyasaları Kurumuna (Ofgem)
yönlendirmelidir.
50 kW’dan fazla bildirilen net kapasiteye sahip PV ve rüzgar kurulumları için öncül akreditasyon mevcuttur
(akredite edilen FiT kurulumlarının uzantıları hariç). Ofgem, ön konuş dokümantasyonun FIT Talimatını karşıladığı
yerlerde öncül akreditasyonu vermelidir ve önceden yetkilendirilen kurulum FiT şeması altında akreditasyon
alabilir. Teminat geçerlilik dönemi teknolojiye göre değişir. Öncül akreditasyon durumunda, operatör öncül
akreditasyon tarihindeki tarife oranını alır. Uygunluk dönemi yetkilendirilmeden sonra başlar.
Bilgilendirilen net kapasitesi 50 kW’ya kadar olan güneş PV topluluk enerji kurulumunu yetkilendirmeye sunan
veya yetkilendiren topluluk örgütleri ön-kayıt süreci üzerinden tarife garantisine başvurabilir. Ön-kayıt topluluk
kurumunu ön-kayıt başvurusunun Ofgem tarafından alındığı tarihteki tarife oranını akreditasyon başvurusu teslim
edildiğinde ve kurulum yetkilendirilmeden önce 1 seneye kadar korumasını sağlar.
Kredi
Yeşil Anlaşma Kredilerine başvurular aşağıdaki adımlara göre gerçekleşir:
değerlendirme. Yeşil Anlaşma denetçisi enerji verimlilik tedbirlerinin alınacağı mülkün değerlendirmesini
yapar ve mülk sahibine enerji verimliliği ile ilgili ilerlemelerin ve enerji faturalarında potansiyel tasarrufların
önerildiği Yeşil Anlaşma Tavsiye Raporu oluşturur;
kredinin verilmesi. Yeşil Anlaşma Tavsiye Raporunun ulaşmasından sonra mülk sahibi, ilerlemeleri
yürütecek ve fonlayacak bir Yeşil Anlaşma Tedarikçisi seçer ve mülk sahibiyle Yeşil Anlaşma Tedarikçisi
arasındaki kontrat olan Yeşil Anlaşma Planı imzalar;
ilerlemelerin kurulması. Yeşil Anlaşma tedarikçisi, enerji verimlilik tedbirlerinin kurulumundan sorumlu
olacak bir Yeşil Anlaşma tesisatçısı bulacaktır.
kredinin geri ödenmesi. Enerji verimlilik tedbirlerinin masrafları elektrik faturaları üzerinden zaman içinde
geri ödenir.
Yenilenebilir Zorunluluklar
Elektrik tedarikçileri kotalarını aşağıda belirtildiği gibi doldurabilir:
menşe şehadetnamesi sunma. Tedarikçiler kotalarını pazarlanabilir yeşil sertifikalarını sunarak
doldurabilirler. Bu sertifikalar, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her bir MWh elektrik için santral
operatörlerine onaylanır. Sertifikaları onaylamak için ön koşullar Yenilenebilirlerin Zorunluluk Talimatında
belirtilmiştir. İngiltere/Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda için farklı olsa da, içerikleri temelde aynıdır.
sürdürülebilirlik kriterleri. 1 Nisan 2014’ten sonra ROC almak için, likit biyokütle kullanan elektrik
operatörleri sürdürülebilirlik kriterlerini gerçekleştirmek zorundadır. Operatörler Ofgem’e arsa kriterlerini
ve sera gazı kriterlerini aylık düzlemde, ROC isteminin parçası olarak rapor etmek zorundadır;
tamamını satın almak. Tedarikçiler düzenleyici kurula belli bir miktar para ödeyerek kota zorunluluklarını
yerine getirebilirler. 1 Nisan 2009’de tamamını satın alma fiyatı MWh başına 37.19 GBP (yaklaşık 46.48€/
MWh) olarak belirlenmişti (art. 43 ROO 2009). Her sene bu tamamını satın alma fiyatı, perakende fiyat
endeksi ile artar veya düşer (art. 43 (4) ROO 2009). 2013-2014 dönemi için, tamamını satın alma fiyatı
MWh başına GBP 42.02 (yaklaşık €52.52/ MWh) olarak belirlendi. 1 Nisan 2014’ten 31 Mart 2015’e kadar
tamamını satın alma fiyatı MWh başına 43.30 GBP (yaklaşık €54.12/ MWh) (Ofgem Information Note
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12.02.2014) tutarındadır (Ofgem Bilgi Notu 12.02.2014). Düzenleyici kurumlar bir zorunluluk dönemi içinde
(1 Nisan – 31 Mart) gelen tamamını satın alma ödemelerini bir fonda toplar ve sonra kota zorunluluklarını
gerçekleştiren elektrik tedarikçileri arasında dağıtır. Bir tedarikçinin aldığı, ROC sayısıyla orantılıdır.
geç ödeme. Eğer tedarikçiler yenilenebilirler zorunluluğunu 1 Eylül’den önce yerine getiremezse,
düzenleyici kurula İngiltere Merkez Bankasının, geç ödeme döneminin ilk günü baz oranının üstüne
koyduğu % 5 faiz cezasını içeren geç ödeme yapmak zorundadırlar (art. 44 ROO 2009). Düzenleyici
kurumlar bir zorunluluk dönemi içinde (1 Eylül – 31 Ekim) gelen geç ödemeleri bir fonda toplar ve sonra
kota zorunluluklarını gerçekleştiren elektrik tedarikçileri arasında dağıtır. Bir tedarikçinin aldığı, ROC
sayısıyla orantılıdır;
karşılıklı hale gelme. Eğer tedarikçi(lerin) zorunluluğu tutturamaması sonucu tamamını satın alma
fonunda bir eksik varsa, eksiği tamamlamak için diğer tedarikçiler fazladan ödeme yapar.

3.26.2 Masrafların dağılımı
Kur farkı sözleşmesi
DECC’ye göre, CfD şemasının masrafı elektik tedarikçilerine konan vergi üzerinden tüketiciler tarafından
karşılanır.
Tarife garantisi
Lisanslardan doğan FiT ödemeleri genellikle son kullanıcıların enerji faturalarına eklenir.
Ofgem FIT şemasına katılım masraflarının her bir lisans sahibine orantılı olduğundan emin olmak için bir
seviyelendirme süreci işletir. Her bir lisans sahibi, daha sonra Ofgem tarafından farklı lisans sahiplerine yeniden
dağıtılan seviyelendirme fonuna belirli bir miktarda ödeme yapar
Elektrik tedarikçisi(leri) tarafından Ofgem’e yapılmayan bütün veya kısmı seviyelendirme ödemelerinin sonucu
olarak ortaya çıkan seviyelendirme fonundaki açık, karşılıklı hale getirme olarak anılan sürece yol açabilir, yani
seviyelendirme fonundaki eksiği karşılamak için diğer tedarikçiler fazladan ödeme yapmak zorunda kalacaktır.
Fiili FIT ödemesi bu sistemde hesaba katılmamıştır.
Kredi
Yeşil Anlaşma kredileri için fon en temelde, Devlet tarafından kurulmuş, özel şirketlerin bir konsorsiyumu olan Yeşil
Anlaşma Finans Şirketi (GDFC)’nden gelir. Şema için başlangıç desteği devletten gelir.
Yenilenebilir Yükümlülükler
Kota sisteminin masrafları elektrik fiyatları üzerinden tüketiciler tarafından karşılanır.
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Tablo 3–22: EU28’deki ana destek şemaları (Almanya ve İtalya hariç)
Ülke

Avustury
a

Şema

Tarife
garantisi

Yasal Kaynak
ÖSG 2012 – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriği Desteklemek üzerine Federal
Kanun
Sübvansiyon Yönergesi 2012
PV Kılavuz 2014 - Leitfaden Photovoltaik-Anlagen 2014
ÖSET-VO 2012 – Ekonomi Aile ve Gençlik Bakanlığının, Saklayıcılık Kurumu ile yapılacak
anlaşmanın 1 Temmuz’dan 2013’ün sonuna kadar zorunlu olduğu yenilenebilir enerji
santrallerinden, elektrik satın alma için tarafe garantisini belirlediği yönetmeliği.
ÖSET-VO 2014 – Ekonomi Aile ve Gençlik Bakanlığının, sözleşmeli olan elektrik santrallerinden
elektrik satın almak için tarife garantisini belirlediği yönetmelik
Şebeke dışı (offgrid) sübvansiyon kılavuzu
UFG – Çevresel Yardım Kanunu
Federal seviye
Loi du 29 avril 1999 – Elektrik Piyasasının Düzenlenmesiyle ilgili 29 Nisan 1999 Kanunu
Arrêté royal du 16 juillet 2002 – Yenilenebilir Enerji Üretimini Teşvik Eden Mekanizmaları Sunan 16
Temmuz 2002 Kraliyet Kararnamesi.
Brüksel bölgesi

Belçika

Kota
sistemi

Bulgarist
an

Tarife
garantisi

Arrêté du 6 mai 2004 – Yeşil Enerjiyi ve Kaliteli CHP’yi teşvik etmekle ilgili Brüksel-Başkent
Yönetiminin 6 Mayıs 2004 Kararnamesi
Conditions générales Primes Energie 2014 – Enerji Sübvansiyonları İçin Genel Şartlar 2014
Prime énergie 2014 E2 – Enerji Sübansiyon E2 - CHP
Prime énergie 2014 D3 - Enerji Sübansiyon D3 – Rüzgar enerjisi, hidroelektrik, biyoyakıt, jeotermal
enerji (birleşik üretim hariç)
Prime énergie 2014 D2 - Enerji Sübansiyon D2 – Fotovoltaik kurulumlar
Arrêté du 2 avril 2009 – Brüksel-Başkent bölgesinin enerji verimliliğini ve enerji üretimini
yenilenebilir kaynaklarla teşviki üzerine 2 Nisan 2009 Kararnamesi
Brüksel-Başken bölgesindeki elektrik piyasasının organizasyonuyla ilgili 19 Temmuz 2001 Kararı.
PV kurulumları için yeşil sertifika sayılarının çarpımsal kaysayılarını kabul eden 23 Nisan 2013
Bakanlık Kararnamesi
ERSA – Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Yasası
Enerji kanunu
VE – Elektrik Fiyatı ücretlendirmesiyle ile ilgili hüküm
Önerge No. C-13 – Fiyat kararı -No. C- 1 Temmuz 2014 DKER’i tarafından
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Ülke

Şema

Hırvatista
n

Tarife
garantisi

Kıbrıs

Sübvansi
yonlar

Çek
Cumhuri
yeti

Tarife
garantisi

Danimar
ka

Prim
tarifesi

Estonya

Finlandiy
a

Prim
tarifesi

Prim
tarifesi

Yasal Kaynak
Enerji kanunu
RES-E Sistemi için Tarife Sistemi – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından ve CHP’den Elektrik Üretimi
için Tarife Sistemi
Nitelikli Kullanıcı Kural Kitabı – Nitelikli Üretici Statüsü Kazanımı Üzerine Kural Kitabı
RES Ücret Kanunnamesi – Yenilebilir Enerji Kaynaklarından ve CHP’den Elektrik Üretimini
Desteklemek için Ücret Kanunnamesi
HBOR Kanunu – Hırvatistan Bankası Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası (HBOR) Üzerine
Kanun
Çevre Koruma İçin HBOR Programı – Çevre Koruma, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları için Kredi Programı
Fon Kanunu – Enerji Verimliliği Çevre Koruma Kanunu için Fon
Fon Statüsü - Enerji Verimliliği Çevre Koruma Kanunu için Fonun Statüsü
Fona Karar Verme Kuralları – İhale Usulüyle ve Enerji Verimliliği Çevre Koruma Kanunu için
Yararlanıcıların Seçiminde Kurallar
Fon Şartları Kuralları – Enerji Verimliliği Çevre Koruma Kanunu için Fonun bütün kullanıcıları
tarafından gerçekleştirilmesi gereken kurallar ve şartlar
Fon Kriterleri Kuralları - Enerji Verimliliği Çevre Koruma Kanunu için Fonunun finansal
kaynaklarının ve dağıtım kurallarının şartları ve yöntemiyle ilgili kurallar ve fon teşvikleri
başvurularının değerlendirmesi için kriterler ve standartlar.
Çevresel Koruma Kanunu
Elektrik Piyasası Kanunu
LPRES - Kanun No. 112 I 2013 Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Teşviki Hakkında
Min. Kanunname 218/2013 –Enerji Yoksulluğu ve korunmasız müşteriler kategorilerinin tanımı ile
birlikte enerji yoksulluğu ve korunmasız tüketicilerle başa çıkmak için önlemler ile ilgili 2013 Min.
Kararnamesi
“Herkes İçin Solar Enerji” Şeması 2014
Kanun No. 165/2012 – Teşvik edilmiş enerji kaynakları kanunu
Yönetmelik No. 347/2012 – Yenilenebilir kaynakların ve teşvik edilmiş enerji kaynaklarının
ömrünün teşvik ve ekonomik parametrelerini sunan yönetmelik
Enerji Düzenleyici Ofisin Ücret Kararı No. 4/2012 – Yenilenebilir elektrik üretimi için tarife miktarını
belirleme kararı
OPPIK – Operasyonal Program “Rekabetçilik İçin İşletme ve İnovasyon” 2014-2020
VE-Lov – Yenilenebilir Enerjinin Teşviki Üzerine Kanun
Elektrik Tedariği Üzerine Kanun – Elektrik tedariği üzerine genel provizyonlar
BEK 1032/2013 - Ağ ölçümü hakkında düzenleme
BEK 692/2012 – Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin gelişimini
destekleyen hibelerle ilgili yönetmelik
ELTS - Elektrik Piyasası Kanunu
Yenilenebilir Enerjilerin daha geniş çapta kullanımı için Yatırım Uygunluğu Şartları – Enerji üretimi
için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha geniş kullanımı için Yatırım Desteği kullanımı için
Şartlar ve Süreç
Biyoenerji Üretimi için Yatırım Desteği – Biyoenerji Üretimi için Yatırım Desteğini Kullanmak için
Şartlar ve Süreç
Rüzgar Enerjisi Üreticileri için Yatırım Desteği – Rüzgar Enerjisi Üreticileri için Yatırım Desteğini
Kullanmak için Şartlar ve Süreç
Kanun No. 1396/2010 – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektrik için Üretim
Sübvansiyonu Kanunu
Yönetmelik No. 1397/2010 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektrik hakkında
Yönetmelik
Regulation No. 1063/2012- Sübvansiyonların Tahsisi üzerine Yönetmelik
Kanun No. 688/2001 - Sübvansiyonların Tahsisi üzerine Kanun
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Ülke

Şema

Fransa

Tarife
garantisis

Yunanist
an

Tarife
garantisi

Macarist
an

Tarife
garantisi

Yasal Kaynak
Loi n°2000-108 – Kamu elektrik tedariğinin modernleşmesi ve gelişimi ile ilgili kanun
Loi n°2005-781 – Stratejik enerji politikası ile ilgili kanun
Loi de finances rectificative pour 2013 - 2013 Finans kanununu değiştirme
Loi de finances 2014 - 2014 Finans Kanunu
Décret n°2000-1196 – Tarife garantisin uygun olan yenilenebilir enerji santrallerinin farklı
kategorileri için kapasite limitleri üzerine kanunname
Décret n°2001-410 – tarife garantisi alan üreticilerden elektrik satın alımı ile ilgili şartlar üzerine
kanunname
Décret n°2002-1434 – yenilenebilir enerji santrallerinin inşası için ihale usulünü düzenleyen
kanunname
Décret n°2004-90 – kamu elektrik tedariğinin fazladan masraflarının telafisi üzerine kanunname
Arrêté du 17 juin 2014 vent – Kıyıdaki rüzgar enerji kurulumları için uygunluk şartları üzerine
hüküm
Arrêté du 4 mars 2011 soleil – Güneş enerji sistemlerinin uygunluk şartları üzerine hüküm
Arrêté du 7 janvier 2013 – Güneş enerji santralleri için tarife garantisini yükselten 7 Ocak 2013
kanunnamesi
Arrêté du 25 avril 2014 – Güneş enerji santralleriyle ilgili farklı provizyonları tanıtan 25 Nisan 2014
hükmü
Arrêté du 23 juillet 2010 géothermie- Jeotermal enerji santralleri için uygunluk şartları üzerine
hüküm
Arrêté du 19 mai 2011 biogaz – Biyogaz santralleri için uygunluk şartları üzerine hüküm
Arrêté du 1er mars 2007 hydro – Hidro elektrik enerji istasyonları için uygunluk şartları üzerine
hüküm
Arrêté du 27 janvier 2011 biomasse – Biyokütke santrallerinin uygunluk şartları üzerine hüküm
Instruction fiscale 5 B-26-05 N° 147 – Vergi düzenlemesi
Instruction fiscale 5 B-17-07 N° 88 - Vergi düzenlemesi
Instruction fiscale 5 B-10-09 N°38 - Vergi düzenlemesi yönergesi, fiscale 3 C-7-06 N°202
Instruction fiscale 5 B-20-10 N° 77 - Vergi düzenlemesi
BOI-TVA-LIQ-50 – Resmi vergi bülteni BOI-TVA-LIQ-50 2 Ocak 2014’ten
Code Général des Impôts – Vergi hukuku
Kanun No. 2773/1999 (Enerji Piyasasının Liberalleşmesi Üzerine Kanun)
Kanun No. 3468/2006 (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanarak Elektrik Üretimi ve Elektrik ve
Isının Yüksek Verimlilik Kojenerasyonu)
FEK 1079/2009 (Müşterek Bakanlık Kararı – Özel Program “Çatıüstü PV”)
Min Res/F1/oik. 17149 (RES için operasyon izinleri ve planlama-onaylama süreci)
Kanun No. 3175/2003 (Jeotermal enerjinin gelişimi, merkezi ısıtma ve çeşitli hükümler)
Kanun No. 3908/2011 (Yeni Yatırım Yasası)
Kanun No. 4001/2011 (Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarının Düzenlenmesi)
FEK 83/2011 (Yatırım Planları için Değerlendirme ve Kontrol Süreci)
Kanun No.4062/2012 (HELIOS Projesi and Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Kullanımınının Teşviki
– Yönergelerin İç Hukuka Aktarılması 2009/28/EC)
FEK B 2317/2012 (ERT S.A’nun katkı oranını belirleme, ki bu Kanun No.2773/1999 madde 40’ın
Özel Hesabının bir gelir kaynağını oluşturur)
Kanun No. 4093/2012 (Orta Vadeli Mali Strateji Çerçevesi 2013-2016)
RAE Önerge No. 175/2014 (Sera gazı azaltımı için 1.4.2014’ten beri özel vergi)
Kanun No. 4152/2013 (Kanun No. 4046/2012, 4093/2012 ve 4127/2013 için Acil uygulama
önlemleri)
Kanun No. 4146/2013 (Stratejik ve Özel Yatırımlar ve diğer provizyonlar için dosya gelişim
çevresi oluşturmak)
PECE 3.0 (Elektrik için Güç Depişim Kodu)
Kanun No. 3734/2009 (CHP’nin Teşviki, Mesochora’daki hidroelektrik enerji santrali ile ilgili
provizyonlar, ve diğer provizyon)
FEK 97/2012 (Bakanlık Kararnamesi “PV Kurulumlarından Elektrik Fiyatlandırması”)
Kanun No.4254/2014 (Kanun No.4046/2012 ve diğer provizyonlar hususunda Yunan
ekonomisinin gelişimi ve teşviki ile ilgili tedbirler)
Kanun No. LXXXVI 2007’nin - Kanun No. LXXXVI 2007’nin Elektrik Enerjisine Dair
Kararname No. 389/2007 - Hükümet Kararı No. 389/2007 (XII.23.) atık veya yenilenebiir enerji
kaynaklarından üretilen elektriğin zorunlu sevki ve satın alımı üzerine
Kararname No. 309/2013
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Ülke

Şema

Yasal Kaynak
Hükümet Kararı No. 273/2007 - Hükümet Kararı No. 273/2007 (X. 19.) Elektrik Enerjisi Kanun No.
LXXXVI 2007’nin uygulanması üzerine
HMKE Yönetmleikleri – Mesken boyutlu enerji santralleri (HMKE) için yönetmelikler
Kararname No. 7/2014. (IX. 12.) –Macaristan Enerji ve Genel Hizmet Düzenleyici Kurumu No.
7/2014 Kanunnamesi (IX. 12.) Genel Elektrik Ağına Bağlanmak için Ödenen ücretin Belirlenmesi,
Miktarı ve Ayarlanması Üzerine -7/2014. (IX. 12.)
Kararname No. 63/2013 - Kararname No. 63/2013. (X. 29.) İletim sistemi operatörü tarafından
giriş zorunluluğuna tabi elektriğin dağılı üzerine ve dağıtım esnasında uygulanacak fiyatları
belirleme metodolojisi üzerine NFM
ERA (Elektrik Düzenleme Kanunu 1999)
REFIT 1 (Yenilenebilir Enerji Tarife Garantisi 2006)
S.I. No. 158 2012’nin (Sürdürülebilir Enerji Kanunu 2002 (Bölüm 8(2) Fazladan İşlev Verme –
Yenilenebilir Enerji) Hüküm 2012).
REFIT 2 (Yenilenebilir Enerji Tarife garantisi 2012)
REFIT 3 (Yenilenebilir Enerji Tarife garantisi 2012)
Vergi Konsolidasyonu Kanunu 1997 (TCA) ve onun düzeltme kanunları: Finans Kanunu 1998
(Eklenen Bölüm 486B Yenilenebilir Enerjiye Yapılan Yatırımlar İçin İane), Finans Kanunu 2002,
Finans Kanunu 2004, Finans Kanunu 2007, ve Finans Kanunu 2012 (şemayı 2014’e kadar uzattı)
Elektrik Piyasası Kanunu
Enerji Kanunu
Yönetmelik No. 262 – Yenilenebilir Kaynaklar Kullanarak Elektrik Üretmeyle İlgili Yönetmelikler ve
Fiyat Belirleme Prosedürleri
Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Kanunu
İklim Değişikliği Yönetimi için Finansal Araçlar üzerine kanun
Gider vergileri üzerine kanun
Önerge No. O3-333/2014 – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 2014 Q IV için Üretilen Elektriğin
Tarifesi Üzerine Önerge
Önerge No. O3-233/2011 – Yenilenebilir Kaynaklardan Üretilen Elektriğin Metodolojisini
Oluşturan Tarife
Önerge No. 916/2012 – Elektrik Sektöründeki Kamu Yararına Hizmetlerin Provizyonları için
Kurallar
Önerge No. 827/2012 – Enerji Üretimi İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi için
Prosedürün Türü
Hüküm No. D1-275/2010 – İklim Değişikliğini Azaltmak için Özel Program Fonunun Kullanımı için
Kılavuz
Hüküm No. 437/2003 – Litvanya Çevre Yatırım Fonu Tarafından Fonlanan Finansman ve
Denetleme Projeleri için Prosedürün Türü
LEIF’ın Kanunları – Litvanya Çevre Yatırım Fonunun Kanunları
Gelir vergleri üzerine kanun
Loi du 18 février 2010 – Çevre koruma ve verimli enerji kullanımı için destek sistemi oluşturan 18
Şubat 2010 kanunu)
RGD du 12 décembre 2012 – Meskun binalarda verimli enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji
için bir destek sistemi oluşturan 12 Aralık 2012’ Granddük Yönetmeliği
RGD du 1 août 2014 –Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi üzerine Granddük
yönetmeliği
Circulaire du 23 mai 2003 – Finansal otorite sirküleri L.I.R. No. 14/2, 23 Mayıs 2003
Loi du 30 juin 2004 - Küçük işletmelerin lehine genel bir destek çerçevesi oluşturan 30 Haziran
2004 Kanunu
RGD du 24 novembre 2005 – Küçük işletmelerin lehine genel bir destek çerçevesi oluşturan 30
Haziran 2004 kanununun 4. Maddesini uygulayan, 24 Kasım 2005 Granddük yönetmeliği
Loi du 31 mai 1999 - Çevrenin korunması için bir fon oluşturan 31 Mayıs 1999 Kanunu
Circulaire n° 2489 - Fatura no. 2489 - 20 Nisan 2005

İrlanda

Tarife
garantisi

Letonya

Ağ
ölçümü

Litvanya

Tarife
garantisi

Lüksemb
urg

Tarife
garantisi

Malta

Tarife
garantisi

SL 423.46 (Tarife garantisi Yönetmelikleri )

Tarife
garantisi

Elektrik Kanunu – Elektrik üzerine genel kanun
Wet IB 2001 – Gelir vergisi kanunu)
WBM – Çevre Koruma Vergisi Üzerine Kanun
RGO – Yenilenebilir Elektrik için Menşe Teminatı üzerine Yönetmelik
SDE + - Yenilenebilir Enerji Üretim Teşvik Şeması
RAC 2014 – Sürdürülebilir enerji üretim kategorilerini gösteren yönetmelik
Enerji List 2014

Hollanda

102

Avrupa’da yenilenebilir üretim: düzenleyici çerçeveye genel bir bakış

Ülke

Şema

Polonya

Kota
sistemi

Portekiz

Tarife
garantisi

Romany
a

Kota
sistemi

Slovakya

Tarife
garantisi

Yasal Kaynak
BRTVE – Makul elektrik istihkakı için yönetmelik
RGP 2010 – Yeşil Projeler 2010 Yönetmeliği
Enerji Kanunu – Genel Enerji Kanunu
18/10/2012 hükmü – Kota zorunluluğu üzerine hüküm
Çevresel Koruma Kanunu – Genel Çevresel Koruma Üzerine Kanun
Vergi Kanunu – Genel vergi yasası
RES Öncelik Programı Stork – Öncelik programı. Dağıtılmış, yenilenebilir enerji
RES Öncelik Programı Prosumer – Öncelik programı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının mikrokurulumlarının satın alımı ve kurulumunu finanse etme
DL 363/2007 - Kararname-Yasa No. 363/2007 - 2 Kasım) düzeltildiği gibi
DL 34/2011 – Kararname-Yasa No. 34/2011 - 8 Mart, düzeltildiği gibi
Talimatname DGEG, 26 Aralık 2013 yıllık azaltım oranını ve 2014’te miniüretim ünitelerine
uygulanabilir elektrik tarifesini belirler.
DL 225/2007 UIusal Enerji Stratejisinde sağlandığı gibi, yenilenebilir enerjilerle ilgili önlemleri
belirler.
Talimatname 286/2011 kıyıdan uzak rüzgar projelerinin hesaplannması için Z katsayısını belirler.
DL 35/2013 - Kararname-Yasa No. 35/2013 – 28 Şubat
DL 153/2014 - Kararname-Yasa No. 153/2014 – 20 Ekim
Elektrik Yasası – Yasa No. 123/2012 elektrik ve doğal gazlarla ilgili
Yasa No. 127/2014 – Yasa No. 127/2014, 123/2012 numararalı Elektrik ve Doğal gazlarla ve Yasa
No 283/2004 Petrolyum’la ilgili yasalar düzeltme ve tamamlamaya dair.
Yasa No. 220/2008 - Yasa No. 220/2008 Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik
Etmek için Bir Sistem Kurar
Acil Talimatname No 88/2011 –Acil Talimatname, 220/2008 Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik
Üretimini Teşvik Etmek için Bir Sistem Kuran Yasa No.220/2008’i düzeltir ve tamamlar.
Yasa No. 134/2012 - Yasa No. 134/2012 Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik
Etmek için Bir Sistem Kuran Yasa No.220/2008’i düzelten ve tamamlayan Acil Talimatname
88/2001’in onaylanmasına dair.
Acil Talimatname No. 57/2013, Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik Etmek için Bir
Sistem Kuran Yasa No.220/2008’i tadil etme ve tamamlamaya dair.
Kanun No. 23/2014 – Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik Etmek için Bir Sistem
Kuran Kanun No. 220/2008’i tadil etmeye ve tamamlamaya dair olan acil talimatname no:
57/2013’ü onaylayan kanun no. 23/2014
Hükümet Kararı No. 994/2013 –, Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik Etmek için Bir
Sistem Kuran’un Kanun no. 220/2008 madde 6 paragraf 2 ve harf 2 a), c) ve f), ön görülen
belirli şartlar altında yeşil sertifika sayısını azaltmaya dair önlemleri onaylayan hükümet kararı.
Karar No. 224/2014 – Hükümet Kararı No. 224/2014 Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen
elektriğin 2014 için yeşil sertifika şemasından yararlanan yıllık kotasını anaylar.
ANRE metodoloji 06/2014 – Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin yeşil sertifika
şemasından yararlanan yıllık kotasını tanımlamak için 16.06.2014 itibariyle ANRE metodolojisi
Kanunname No. 14/2014 - Kanunname No. 14/2014 2014’te geçerli yeşil sertifikaların aktarımı
için sınır değerlerini ve satın alınmamış yeşil sertifikaların değerini gerçekleştirmek
Acil Talimatname 196/2005 – Acil Talimatname No. 196/2005 Çevresel Fona Dair
Hüküm No. 714/2010 - Hüküm No. 714/2010 Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik
Etmek Programı Sübvansiyon Kılavuzunu Onaylama
Hüküm No. 2631/2018 - Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimini Teşvik Etmek Programı
Sübvansiyon Kılavuzunu Onaylama 714/2010 no’lu hükmü düzelten ve tamamlayan 2631/2013
no’lu hüküm.
Teklif Duyuruları - Önlem 121 - Teklif Duyuruları “Tarımsal Faydayı Modernleştirme” - Önlem 121
Teklif Duyuruları - Önlem 121 aile çiftliği - Teklif Duyuruları “Tarımsal Faydayı Modernleştirme” Önlem 121 aile çiftliği
Teklif Duyuruları - Önlem 123 - Önlem 123 “Tarımsal ve ormansal ürünlere verilen değeri
artırmak” Önlem 123’e erişmek için Teklif Duyuruları
Kanun No. 2011:1200 – Elektrik Sertifikaları Kanunu
Yönetmelik No. 2011:1480 – Elektrik Sertifikaları Yönetmeliği
Kanun No. 1994:1776 – Enerji Vergisi Kanunu
Yönetmelik No. 2009:689 (- Güneş Panalleri için Devlet Sübvansiyonu hakkında Yönetmelik)
Kanun No. 1984:1052 – Federal Mülk Vergisine dair Kanun
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Ülke

Şema

Slovenya

Tarife
garantisi

İspanya

Prim
tarifesi

İsveç

Kota
sistemi

Birleşik
Krallık

CfD

Yasal Kaynak
ZUP – Yönetimsel Prosedürler Kanunu
Enerji kanunu
RS 37/2009 – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektrik için Desteğe Dair Kararname
RS 8/2009 – Enerji Üretim Santralleri için Sertifika Onaylamaya Yönelik Kararname
RS 89/2008 – Enerji Verimliliğini Teşvik Etme ve Yenilenebilir Enerji Kullanımına Dair Önerge
RS 57/2004 – Ulusal Enerji Programına Dair Önerge
RS 50/2007 – Bütçe Tahsisine Dair Yönetmelik
Eko Fonun Kanunu – Eko Fonunu Oluşturmaya Dair Kanun – Slovenya Çevresel Kamu Fonu
Eko Fonun Hükümler ve Koşullar – Çevresel Koruma alannda gelişmeyi teşvik etmek için genel
hükümler ve koşullar
Çağrı No. 49OB13 – Eko Fon tarafından vatandaşlara çevresel yatırımlar için başvuru çağrısı
RS 36/2014 – Yüksek verimlilik CHP Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Üretimi için Desteğin
Hesaplanması ve Ödenmesine dair Kararname.
RD 413/2014 – Krallık Kararnamesi 413/2014 of 6 Haziran, yenilenebilir enerjiden,
kojenerasyondan ve atıktan elektrik üretim aktivitesini düzenler
Kanun No. 2011:1200 – Elektrik Sertifikaları Kanunu
Yönetmelik No. 2011:1480 – Elektrik Sertfikaları Yönetmeliği
Kanun No. 1994:1776 – Enerji vergisi kanunu
Yönetmelik No. 2009:689 – Güneş Panelleri için Devlet Sübvansiyonlarına dair yönetmelik
Kanun No. 1984:1052 – Federal Emlak Vergisine Dair Kanun
FTO 2012 (Tarife garantisi Hükmü 2012, No. 2782) • EA 1989 (Elektrik Kanunu 1989, c.29)
ROO 2009 (Yenilenebilirler Zorunluluk Hükmü, No. 785)
ROO SCO 2009 (Yenilenebilirler Zorunluluk (İskooçya) Hükmü 2009, No. 140)
ROO NI 2009 (Yenilenebilirler Zorunluluk (Kuzey İrlanda) Hükmü 2009, No. 154)
FA 2000 (Finans Kanunu 2000, c.17)
CCL GenReg 2001 (İklim Değişikliği Toplama (Genel) Yönetmelikler 2001, No. 838)
EnA 2008 (Enerji kanunu 2008, c. 32)
EnA 2011 (Enerji kanunu 2011, c. 16)
EnA 2013 (Enerji kanunu 2013, c. 32)
EMR Genel Yönetmelikler 2014 ( Elektrik Piyasa Reformu (Genel) Yönetmelikler 2014, No. 2013)
CfD Tahsis Yönetmelikleri 2014 (Kur Farkı Sözleşmesi (Tahsis) Yönetmelikler 2014, No. 2011)
CfD Tarafı Atanma Hükmü 2014 (Kur Farkı Sözleşmesi (Sözleşme Tarafının Atanması) Yönetmelik
2014, No. 1709)
CfD Standart Hükümler ve Koşullar (CfD Standart Hükümler ve Koşullar, Versiyon 1)
En Son Tahsis Çerçevesi 2014 (Kur Farkı Sözleşmesi: 2014 Tahsis Turu için En Son Tahsis Çerçevesi
CfD Uygun Üretici Tanımı Yönetmeliği 2014 ( Kur Farkı Sözleşmesi (Uygun Üretici Tanımı)
Yönetmelikler 2014, No. 2010)
Yeşil Anlaşma (Enerji Gelişimlerini Niteleme) Hüküm 2012 (Yeşil Anlaşma (Enerji Gelişimlerini
Niteleme) Hüküm 2012, No. 2105)
Yeşil Anlaşma Çerçevesi Yönetmelikleri 2012 (Yeşil Anlaşma Çerçevesi (Tebliğ, Tasdik, Tazmin
vb.) Yönetmelikler 2012, No. 2079)
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4

Yenilenebilir Enerji Bağlamında AB Düzenlemesinin Değerlendirmesi İçin
Metodoloji
İyi örnek ülkelerinin seçimi

RES destek programlarının performans ölçümleri, ekonomik literatürden çok büyük ilgi toplamış durumda. Genel
olarak bilim insanları performansın iki ayağına odaklanmıştır: verimlilik -kurulu kapasite ya da üretilmiş çıktı
üzerinden ölçülür- ve uygun maliyetlilik.
Deneysel çalışmalar neredeyse görüş birliğiyle (özellikle güneş gücü için) Tarife Garantisi (Feed-in Tariffs -FiT)
programının daha verimli olduğuna ve tüm RES politikası seçeneklerinin yüksek maliyetine işaret etmektedir.
Aşağıda Avrupa'da toplanan ana ampirik bulguların bir özetini sunuyoruz. Genel literatür taramamızda
topladığımız işaretler (bölüm 2’de), Avrupa'nın en öne çıkan deneyimleri arasından ilginç örnek seçimini
sınırlamamızı sağlamaktadır.
Sonrasında (aşağıda), önde gelen Avrupa ülkeleri temelinde (karşılaştırmalı bir yaklaşımla da birlikte) bazı özel
saha çalışmalarına bakarak Avrupa odaklı mevcut ekonomik literatürden çıkardığımız bulguları takdim
edeceğiz. Ve ardından, bu raporun amacına özel ilişkililiklerinin sebeplerini saptamak üzere RES'in en büyük
uygulama alanı bulduğu iki Avrupa ülkesine (Almanya ve İtalya'ya) odaklanabileceğiz.

4.1.1

Avrupa'dan ampirik bulgular

Marques ve Fuinhas (2011), 24 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleşen bir panel için, 1990'dan 2006'ya kadar
Res gelişimini inceler. Konvansiyonel kaynaklardan RES'e geçişe isteklendirmek için sürdürülebilirliğe dair
toplumsal bilincin, iklim değişimini azaltmanın ve CO2 düşüş hedeflerinin yeterli olmadığını ve fosil yakıtların gelir
ve fiyatlarının yenilenebilir enerjinin gelişiminde çok önemli olmadığını belirtir. Vardıkları sonuç, yenilenebilir
enerjiyi direkt olarak teşvik edenin farklılaşmış toplumsal bilinç ya da piyasa olmadığını savunur.
Zhao ve diğerleri (2013) ise, RE politikalarının yenilenebilir elektrik üretimi üzerindeki etkilerini, 1980-2010
dönemini ve 122 ülkeyi kapsayan geniş panel veri setini kullanarak inceler. RE politikalarının yenilenebilir elektrik
üretimini teşvikte temel önemde olduğunu belirtir ancak etkililiklerinin yenilenebilir elektrik politikası ve enerji
kaynağına bağlı olduğu sonucuna varırlar. Daha özel olarak, sadece yatırım teşvikleri ve FiT etkili sonuç alır ve
etkililikleri program sayısı arttıkça azalmaya tabidir.
Stern Araştırması, kota zorunlulukları politikasına kıyaslandığında, daha düşük yatırım riskleri ve dolayısıyla daha
düşük sermaye maliyeti yarattıkları için "garantili mekanizmaların düşük maliyetlerde daha yüksek yayılıma
eriştiği" sonucuna varmıştır (sayfa 366) (Stern Araştırması, 2006).
Haas ve diğerleri (2011), FiT planlarını GC [Green Certificate- Yeşil Sertifika] ticaretine kıyaslar ve FiT'lerin -yeşil
sertifika ticaretinin bir piyasa üretme ve işletmeyi gerektirmediğinden- daha istikrarlı, uygulaması daha kolay,
piyasaya uyumlu ve idare perspektifinden daha ucuz olduğunu belirtir.
Yamamoto (2012) üç farklı mekanizma (net ölçüm, FiT ve GC) ve bunların kombinasyonları arasında
karşılaştırmalı bir çalışma sundu ve diğer mekanizmalarla kombinasyon halinde FiT'in, birkaç eksikliği olsa da,
RES'in yaygınlaşması için en uygun seçenek olduğunu kanıtladı. Diğer yandan, FiT'in olmadığı diğer
mekanizmalar o kadar etkili bulunmamıştır.
Dong (2012), rüzgar kapasitesi geliştirmeyi teşvikte Fit ve Yenilenebilir Portfolyo Standardı'nın göreli etkililiğini
ampirik olarak incelemiş, ülkeler arasında ortalama olarak, FiT'in toplam rüzgar kapasitesini RPS'den daha fazla
arttırdığını bulmuştur. Rüzgar enerjisi gelişiminin ayrıca yüksek elektrik talebi ve yüksek petrol bağımlılığıyla ilişkili
olduğu saptanmıştır. Jenner ve diğerleri (2013), 26 Avrupa ülkesinin katılımının olduğu bir kurul üzerine ekonomik
inceleme yapmış ve, şaşırtıcı olmayacak şekilde, FiT programlarının PV gelişiminde itici güç olduğu sonucuna
varmıştır ancak bu değerlendirme rüzgar gelişimi için kanıtlanmış değildir.
RO ve RES gelişimi arasındaki ilişkiye dair ampirik çalışmaların sonuçları daha da belirsizlik taşır. Örneğin, Carley
(2009) RO uygulamasının RES üretiminden gelen enerji payını öngörmediğini bulgular, diğer yandan Shrimali
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ve Kniefel (2011) RO politikalarının bazı teknolojilerin kullanımını ve toplam RES kapasitesini, düşürüyor
gözüktüğünü kaydeder.
Özetle teoride, bir kota mekanizmasının -karşılanacak özel hedefler belirlediğinden- yenilenebilir enerjilerin
gelecekteki piyasa payına dair daha büyük kesinlik sağlaması beklenir; öte yandansa, FiT gibi sabit-fiyat
mekanizmaları söz konusu olduğunda ne kadar kurulu kapasitenin çıkacağının önden kestirilmesi mümkün
değildir. Ancak, günümüze kadarki bulgular, FiT'lerin kota sistemine kıyasla yenilenebilir enerjinin ve daha
özelde PV teknolojilerinin, (örn. Almanya, İspanya ve İtalya) yaygınlaşmasında daha etkili olduğunu gösterir.
Daha iyi performansının açıklaması, miktar bazlı araçlara oranla daha tahmin edilebilir ve istikrarlı bir program
çerçevesi sunan ve yatırımcılar için daha güvenli bir yatırım olarak görülmesinden kaynaklı, FiT'lerin
cezbediciliğinde yatar.

4.1.2

İyi örnek ülkelerinin seçimi

Yukarıdaki sekmelerde sunulan geniş literatür taramasının da tasdik ettiği üzere, Avrupa RES kurulumu ve
entegrasyonunda dünya lideridir. ABD ve Avustralya başta olmak üzere diğer bölgelerde yapılan ilginç saha
çalışmaları olsa da, Avrupa en uzun geçmişe ve en yüksek kurulu kapasiteye sahiptir. Bu zengin ve ilginç
deneyimler içerisinde Almanya ve İtalya’nın en başarılı (ve başarısız) RES odaklı politika uygulaması örneği
sunduğunu ve önemli bir programlar aralığına denk düştüğünü düşünüyoruz. Seçilen ülkelerin en az aşağıdaki
üç hususta en önemli saha çalışması özelliğini taşıdığını düşünüyoruz:
ele alınan piyasanın önemi. Almanya ve İtalya, Avrupa’daki en büyük iki elektrik piyasasını oluşturur. Dahası,
hem mutlak hem de göreceli olarak, en büyük RES kurulumuna ev sahipliği yaparlar (Şekil 4-1 ve Şekil 4-2);
olgunluk. Almanya ve İtalya, RES destek mevzuatını en erken kabul eden ülkeler. Almanya Elektrik Sağlama
Akti’ni 1991’de, İtalya ise CIP-6 mevzuatını 1992’de kabul etmiştir;
edinilen çözüm çeşitliliği. Her iki ülke de bir takım farklı RES destek stratejisini (kota, GC, FiT) deneyimledi. Bu
da, sonuç olarak pek çok politika boyutunu ve göstergesini keşfetmelerine olanak sağladı.
Dolayısıyla, Almanya ve İtalya’da sürülen RES destek mekanizmalarının dikkatli bir incelemesi tercih edilen
çözümün güçlü ve zayıf yanlarına dair ilgi çekici iç görü sunar görüşündeyiz. Her iki piyasa da başarılı olan ve
beklenen sonucu getirmeyen başka strateji uygulamaları deneyimledi. Daha özel olarak ana öncelikler üzerine
yaslanarak, çıkarılması gereken derslere dair değerli göstergeler edinebileceğiz. Ana başarı parametrelerine
dair tartışma bir sonraki başlıkta; bu analizden doğan temel sonuçlara dair daha geniş bir tartışma ise bu
raporun sonunda sunulmuştur.

Şekil 4-1: Kaynakların Toplam Elektrik Üretimi (TWh), (1)
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[Mavi: Almanya, Kırmızı: İtalya, Yeşil: İspanya, Mor: İngiltere Birleşik Krallığı]
Kaynak: DG ENER, Ünite A4, Enerji Veri tablosu, 2016
(1) Hidrolik, Rüzgar, Biyokütle ve Yenilenebilir Atık, Güneş, Jeotermal, Akıntı, Dalga ve Okyanus.
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Şekil 4-2: Kesikli Enerji toplam kapasitesi %
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Mavi: Almanya, Kırmızı: İtalya, Yeşil: İspanya, Mor: İngiltere Birleşik Krallığı]
Kaynak: DG ENER, Ünite A4, Enerji Veri tablosu, 2016
(1) Hidrolik, Rüzgar, Biyokütle ve Yenilenebilir Atık, Güneş, Jeotermal, Akıntı, Dalga ve Okyanus.
Şekil 4-3: Ana RES parametreleri
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AB 28
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369.511
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RES destek programlarının
kurulduğu yıl
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-

Kaynak: DG ENER, Ünite A4, Enerji Veri tablosu, 2016 ve yazarın derlemesi

Yenilenebilir üretim destek programları değerlendirmesinde ana parametreler
Yenilenebilir üretimi teşvik edecek destek programlarını tasarlamak, farklı ve bazen çelişkili hedefleri
dengelemeyi gerektiren karmaşık bir iştir.
Destek programları öncelikle, kabullerini askıya alan piyasa başarısızlıklarına çözüm üretmelidir. Başka bir
deyişle, teşviklerin seviyesi (€/Mwh) en azından yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirme ve işletmede
beklenen maliyetleri yansıtacak şekilde olmalıdır. Bu ve benzeri minimum istihkakın eksikliğinde; yenilenebilir
üretime dönük yatırıma yetersiz teşvik sunacak piyasa koşulları ortaya çıkacaktır (bkz., örn. Borenstein (2012)).
İkinci olarak, destek programları teşvikle ilişkili fırsat maliyetlerini hesaba katmalıdır. Elektrik faturaları
yenilenebilir enerji destek programlarını fonladığından, karşılık gelen teşviklerin miktarı politik ve ekonomik
açıdan da sürdürülebilir olmalıdır (bkz., örn.,Mendonca et al. (2009)). Dolayısıyla teşvikler fazladan telafiyi
desteklememeli ve yenilenebilir üretimin sadece geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin maliyetleri yansıtmalıdır. Bu
amaçla, teşviklerin periyodik değerlendirilmesi fazladan telafiyi ve kamu kaynaklarının daha değerli alternatif
kullanımdan sapmasını engellemelidir. Bu değerlendirmeler, farklı teknolojilerin gelişim ve işletim maliyetlerinde
meydana gelen değişikliklere uygun teşvik düzeylerini edinmeyi amaçlamalıdır.
Üçüncü olarak, teşviklerin revizyonu, destek şemalarının istikrar ve öngörülebilirliğini tehlikeye atmayacak
yöntemlere göre şekillendirilmelidir. Daha genel anlamda, Yenilenebilir üretimi destekleyen, destek şemaları
dahil daha geniş düzenleyici çerçevenin iki temel özelliği öngörülebilirlik ve belirsizliğe yer vermeyişi olmalıdır.
Öte yandan, öngörülemez ve karmaşık düzenleyici çerçeveler yatırımları caydırabilir (bkz. Foxton ve diğerleri
(2005)).
Dördüncü husussa, destek şemaları yatırımlara adil ve etkili rekabetçi erişimin artışı için etkili olmalıdır.
Yardımların en gelecek vaat eden projelere akışını sağlamak sadece açık, ayrımcılıktan kaçınan ve şeffaf
seçim prosedürleri aracılığıyla mümkündür. Ek olarak, rekabetçi erişim yenilenebilir üretimde ulusal hedeflere
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ulaşmayı engelleyebilecek engel ve ayrımcı şartların ortadan kaldırılmasını da beraberinde getirir (bkz, örn.,
Fouqet (2013)).
Kesikli yenilenebilir üretimin önemli düzeyde yayılımı Avrupa’da yayılım-sonrası döneme ilişkin muhtemel
endişelere cevap olacak düzenlemenin etkililiği üzerinde hararetli bir tartışmaya yol açtı. Yani kesikli
yenilenebilir üretimin gün-öncesi ve gerçek-zamanlı piyasaya ve nihayet de elektrik sisteminin dengelenmesi ve
yeterliği üzerine etkilerine dair. Bu amaçla, en iyi uygulamalar arasında yenilenebilir enerjinin elektrik sistemi
üzerinde neden olabilecekleri dışsallıkları içselleştirmesini teşvik etme amaçlı hükümler bulunmaktadır. (bkz.,
örn., Klessman et al. (2008)). Dengeleme ve yükümlülükler çerçevesinde yük bunun iki örneğidir.
İtalya ve Almanya’da mevcut olan destek şemalarının değerlendirilmesi, yukarıda bahsedilen hedeflere
erişimde uygulanan düzenlemenin etkililiği hususunu da ele alacaktır. Takip eden bölmeler, bu
değerlendirmenin amaçlarına yönelik seçilmiş parametrelerin detaylı tartışmasını sunmaktadır.
A. Hedef 1: Destek şemaları piyasa aksaklıklarına bir çözüm sağlamalıdır
Destek şemalarının tasarımı yatırımcıları, başvuru sahibinin fazladan telafisine sebebiyet vermeden,
yenilenebilir teknolojilere teşvik etmelidir. Bir başka deyişle, sağlanan teşviklerin seviyesi (€/Mwh), en azından,
güç santralinin finansal ömrü süresince ortaya çıkması beklenen geliştirme ve çalışma maliyetlerinin minimum
miktarını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu amaçla sıklıkla başvurulan ölçüm, farklı üretim teknolojilerinin genel
rekabet gücüne dair göstergeler sağlayan, Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti [LCOE- Levelised Cost of
Electricity]’dir. LCOE, bir santralin varsayılan kullanım ömrü ve görev döngüsü etrafında inşa ve çalışmasındaki
maliyet/kWh oranını temsil eder. LCOE’yi hesaplamadaki ana girdiler; sermaye maliyeti, yakıt maliyeti, sabit ve
değişken işletme ve koruma maliyetleri, finanslama maliyetleri, her santral türü için varsayılan kapasite kullanım
oranı, mali ve makroekonomik değişkenleri içerir.
Bu denli minimum bedelleri sağlamada İtalya ve Almanya örneklerinde uygulanan teşviklerin etkililiğini
değerlendirmek üzere aşağıdaki LCOE değerleri kullanılır:
Tablo 4–1: Teknoloji bazında LCOE değerleri
Almanya
Teknoloji
Güneş PV - çatı
Güneş PV – yere monte
Rüzgar -kıyıda
Rüzgar-açık deniz13

İtalya

Minimum
(€/MWh)

Maksimum
(€/MWh)

Medyan
(€/MWh)

Minimum
(€/MWh)

Maksimum
(€/MWh)

Medyan
(€/MWh)

125
98
50
80

155
140
105
145

135
110
75
110

85
75
55
-

105
100
120
-

95
85
85
-

Kaynak: Ecofys, 2014.14

B.

Hedef 2: Destek şemaları sürdürülebilir teşviklere olanak sağlamalıdır.

Aynı zamanda, teşviklerin düzeyi üreticilere fazladan telafi sağlamamalıdır. Politik sebeplerin ötesinde,
yenilenebilir üretim teşviklerinin ekonomik sürdürülebilirliği, elektrik faturalarında tasarrufa ve kamusal
kaynakların daha değerli alternatifler için kullanımına olanak sağlaması adına önemlidir. Dolayısıyla,

13İtalya

halen açıkdeniz rüzgar üretimi yapmaktadır.

Ecofys,
2014.
AB
Enerjisinin
Teşvik
ve
Maliyetleri.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DESNL14583%20Final%20report%20annexes%204%205
%20v3.pdf. Değerler 2012 yılına aittir. LCOE'nun ölçümünde kullanılan teknik varsayımlar Rapor'da sunulmuştur.
Tablo 4-1'de verilen değerler yuvarlanmıştır. İtalya için, açık deniz rüzgar üretimi üzerine veriler, ülke henüz
açıkdeniz rüzgar üretimini geliştirmekte olduğunu için mevcut bulunmamaktadır.
14

109

başlangıçta belirlenen destek seviyelerinin dönemsel revizyonu ve uyumlanması; yenilenebilir enerji
politikalarının ekonomik sürdürülebilirliğinden faydalanarak, maliyet denetimini cesaretlendirir. Bu durum,
özellikle, rüzgar ve PV gibi maliyet gelişiminde hızlı değişiklikler gösteren teknolojiler için söz konusudur. Bu
amaçla, İtalyan ve Alman enerji politikalarının değerlendirilmesi 3 parametreyi gerektirir:

1.

2020 LCOE değeri. Uygulamaya konulan teşvik seviyeleri, güç santralinin kullanım ömrü boyunca sabit
kalacağı varsayımıyla, 2020’deki tahmin LCOE değerine kıyaslanır. (Şekil 4-4 ). 2020, üye ülkelerinin
uygulamalarına hitaben, Avrupa’nın 20-20-20 hedefleri için verilen referans yıldır. Farklı teknolojilerin
geliştirilmesi maliyetlerindeki hızlı evrim göz önünde bulundurulduğunda, 2020 LCOE’nin güvenilir, kesin
değerini bulmak zordur. Dolayısıyla, LCOE aralıkları hesaplarına bakarak daha gerçekçi göstergeler
ortaya çıkabilir. Şekil 4-4 , bu aralıkları sunar ve 2013’teki Merkezi Batı Avrupa ve İtalyan toptan elektrik
fiyatları ortalamasını gösterir. Diğerleri eşit tutulduğunda fiyat seviyeleri, farklı teknolojiler için piyasa
denkliğinin beklenen olasılığını değerlendirmeye yönelik kullanışlı bir iyi örnekler dosyası sağlayabilir.
Değerler 2013’teki ortalama Amerikan doları döviz kurlarını yansıtır. Dolayısıyla, değerlerin Euro’ya
çevrilmesi Şekil 4-4 , 2013’te 1.33 olan EUR/USD ortalama döviz kuruna denk düşmelidir.

2.

LCOE’de oluşabilecek değişikliklere uyarlamak üzere teşvik seviyelerinin dönemsel revizyonunun
mevcudiyeti. Teşvik seviyelerinin dönemsel revizyonu, geliştirme ve çalışma maliyetlerindeki değişikliklerin
yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan fazladan telafiyi önlemek adına elzemdir;

3.

teşviklerin çalışma ve geliştirme maliyetlerini yansıtma kapasitesi; böylece teknolojiye, mevcut ve yeni
güç santrallerine göre farklı teşvik seviyeleri belirlenir;

Şekil 4-4: Teknolojiye göre, 2020’de LCOE

[Sırasıyla: Küçük hidrolik, Güneş PV-hane, Güneş PV- ticari, Biyoenerji, Biyoenerji -eşyakım, Jeotermal, Günel PVtesis, Konsantre Güneş Paneli (depolu), Büyük hidrolik, Kıyıda Rüzgar, Açıkdenizde Rüzgar, Yeni kömür, Yeni
gaz]
Kaynak: IEA, 2014.15

C. Hedef 3: Destek Şemaları düzenleyici çerçevenin istikrar ve öngörülebilirliğini temin etmelidir
Aynı zamanda, teşviklerin revizyonu, daha yüksek risk primlerini veya yenilenebilir projelerinin daha öngörülebilir
düzenleyici çerçeveler sunabilen ülkelere kaymasını önlemek için yatırımcıların kârlılığındaki öngörülebilirliği
korumalıdır. Ancak öngörülebilirlik, sadece yatırım seviyesi revizyonlarının değil, daha geniş düzenleyici
çevrenin de bir özelliği olmalıdır. Bu amaca yönelik, aşağıdaki hususlar incelenmelidir:
1.

teşviklerin dönemsel revizyonu öngörülebilirdir ve geçmişe dönük uygulanmaz: başvuru sahipleri, destek
şemasından faydalanacakları süreç boyunca teşviklerin dönemsel revizyonlarının yapılacağını önceden

IEA, 2014. Ara Dönem Piyasa Raporu, 2014. Şu
https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2014sum.pdf .
15

linkten

ulaşılabilir.

Şu

linkten

erişilebilir:
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bilir. Bu gibi revizyonlar daha önceden belirlenen mühletlere göre uygulanır ve daha önceden edinilen
teşvikler söz konusu olduğunda geçmişe yönelik uygulanmaz
2.

uzun vadeli taahhütler uygulanır: teşvikler, yenilenebilir güç santrallerinin finansal ömrünü yansıtacak
yeterlikte bir zaman dilimine karşılık gelir.

D.

Hedef 4: Destek şemaları, teşviklere adil ve etkili erişimini desteklemelidir

Teşvik mekanizmalarına rekabetçi erişim, yenilenebilir üretimin arttırılması için önemli bir ön-şarttır. Açık, şeffaf ve
ayrımcı olmayan erişim, aynı şartlar altında, en umut vaad eden projelerin en az tüketici maliyetiyle
geliştirilmesini mümkün kılar. Ancak düzenleme, teşviklerin elde edimi adına rekabetten yana özelliğini sicil
süreciyle (qulification phase) sınırlamamalıdır. Teşviklerin elde edimini takip eden süreç, yani yenilenebilir
üretimin etkili yayılımı da ayrıca önem arz eder. Teşviklere erişimin ardından elektrik üretmemek tasarruflu ya da
yasal değildir ancak, genelde iddialı yenilenebilir üretim hedeflerine ulaşmakta bir engel teşkil eder. Dolayısıyla
düzenleme öncelikle destek şemalarına erişim önündeki tüm muhtemel engelleri kaldırmayı desteklemelidir.
İkinci olaraksa, yenilenebilir üretiminin zamanında yayılımını teşvik amaçlı, etkili izin prosedürlerini sağlamalıdır.
İnşa ve çevresel izinleri teşvik başvurusu için bir önkoşul sayan ( yeni güç santralleri hipotezinde) Üye Ülkelerin
deneyimi ışığında bu açı da önemlidir. Üçüncü olarak, para cezaları gibi icra mekanizmaları, başvuru sahipleri
teşvik ve izinleri aldığında, yenilenebilir üretimin etkin yayılımını desteklemek üzere mevcut bulunmalıdır.
Dolayısıyla düzenleme, aşağıdakileri destekleyerek, destek şemalarına rekabetçi erişimi kolaylaştırmalıdır:
1.

destek şemalarına erişimin önündeki engellerin kaldırılması: düzenleyici ve/veya idari engeller, teşvik
başvurusu sahiplerinin gözünü korkutabilir ve sonuç olarak yenilenebilir üretimin gelişimini sekteye
uğratabilir. sicil süreci, sertifikalamaya yöneliktir; örneğin, projenin teknik ve finansal uygulanabilirlik
gereklilikleri teşviklere olan erişiminden caydırmamalıdır. Dolayısıyla, hızlı, basit, öngörülebilir sicil süreçleri
elzemdir. Benzer endişeler, başvuru sahibi tarafından sicil sürecinden sorumlu kuruma ödenmesi gereken
muhtemel harçlara dair de geçerlidir. Bu harçlar genellikle kurumun uygulama yönetimi maliyetlerini
karşılar ve dolayısıyla maliyeti yansıtmalı ve başvuru sahipleri üzerinde uygun bulunmayacak düzeyde
yüke sebep olmamalıdır;

2.

Başvuru sahipleri arasında ayrımcı olmayan şartlar ve, böylece, görünürdeki piyasa aktörleri
(perspective market players): düzenlemeler, eşit şartları değiştirerek ve bazı şirket gruplarına rekabet
avantajı sağlayarak piyasa aktörleri arasında ayrımcı şartlar üretebilir. Bu örneğin şunun sonucu olabilir:
destek şemalarına erişimde eşitsiz önkoşullar (örneğin, daha yüksek başvuru harçları veya yabancı
projelerde, milli projelere kıyasla, gerekçesiz büyüklükte idari gereklilikler, vb); muafiyetler (örneğin, belli
belgelerin veya birtakım başvuru sahipleri (örn. Yenilenebilir projeleri geliştiren devlet mülkiyetindeki
şirketler, vb) için projenin finansal uygulanabilirliğine dair kanıtların sunulmasından muafiyet). Benzer
şekilde, belli tür projeler için gerekçesiz kısıtlamalar teşvik erişiminde ayrımcı şartların bir örneğini teşkil
eder. Bu gibi ayrımcı şartlar, görünürdeki başvuru sahipleri arasında eşit olmayan şartlar üretebilir ve
böylece en değer getirebilecek projelerin seçimini etkileyebilir;

3.

etkili izin prosedürleri: çoğu Avrupa ülkesinde inşa ve çevresel izinlere sahip olmak yenilenebilir güç
santrallerine yönelik teşviklere erişime ön şarttır. Karmaşık (izin prosedüründe kapsanan belge veya
prosedür sayısı ve bunların şeffaflığı göz önünde bulundurulduğunda), tahmin edilemez, ve zaman
harcatan izin prosedürleri teşviklere erişimde bir engel teşkil edebilir. Aslında verimsiz izin prosedürleri;
başvuru sahiplerinin karşısına çıkardıkları yüksek maliyetler (hem fırsat maliyeti hem para
maliyeti)dolayısıyla yeni projelerin geliştirilmesini caydırır;

4.

yenilenebilir güç santrallerinin etkili gelişimi: örneğin İtalya gibi ülkeler; teşviklere erişme şartlarına haizlik
kapasitesi ile etkili şekilde kurulmuş yenilenebilir kapasitesi arasındaki önemli ve endişe verici farkı
deneyimlemektedir. Dolayısıyla destek şemalarının -para cezaları veya diğer finansal cezalar gibi- icra
mekanizmalarıyla birleştirilmesi elzem gözükmektedir. Bu amaca yönelik olarak, teşviklere erişimde titiz
sicil prosedürleri, ayrıca güvenilir, kredi vermeye değer ve iyi üne sahip başvuru sahipleri ve finansal
açıdan uygulanabilir projelerin seçimi için oldukça önem arz eder.

111

E.

Hedef 5: Destek şemaları yayılım-sonrası sorunlarını hafifletmek amaçlı tedbirlerle birleştirilmelidir

Kesikli üretim gelişiminde kaydedilen önemli gelişmeler, üye ülkelerin elektrik piyasalarında beklenmedik ve
amaçlanmamış sonuçlar doğurdu. Adlandıracak olursak; yenilenebilir ürtimin entegrasyonuna ilişkin problemler
olarak dengeleme ve kaynak uyum hususları belirdi. Belirli önlemler -örn., kapasite istihkak mekanizmaları,
negatif güç fiyatları, veya gerçek zamanlı piyasaların verimliliğini arttırmaya yönelik belli koşullar- bu sorunlara
cevap verse de, destek şemaları muhtemel dengeleme sorunlarını hafifletmek amaçlı kurallarla tahminleri
birleştirebilir. Bu amaca yönelik olarak, İtalya ve Almanya’daki destek şemalarına dair bölümler aşağıdaki iki
kuralın mevcudiyetine dair olacaktır:
1.

destek şemalarını takiben yük: fiyat bağlamında elastik olmayan destek kapsamı sunan destek şemaları,
örn., Tarife garantisi, teşviklerin yüksek yük ve yüksek değişkenlikteki yenilenebilir üretim karakteristiğindeki
saatler boyunca üretimi durdurmalarını sağlamaz. Öte yandan, prim garantisi tarifeleri; saat başı
bölgesel fiyat, tarife teşvik bileşenine denk gelene kadar üretimin teşvikini sağlar. Bazı destek şemaları,
tarife garantisi şemasına dayansa da, düşük talep ve yüksek değişkenlikte yenilenebilir üretim
durumunda teşvik kurallarını bastırabilir. Bu gibi çözümler genellikle gün-öncesi ve gerçek zamanlı
fiyatlarının da negatif değerlere varabildiği ülkelerde öne sürülmüştür;

2.

dengeleme sorumlulukları; elektrik piyasası dengelemesi üzerindeki etkileri yatıştırmanın bir diğer aracı
da; dengeleme sorumluluklarını yenilenebilir güç santrallerine vermektir. Örneğin: sistemi dengeleme
sorumluluğu maliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlama, TSO’yu santralin durumuyla ilgili bilgilendirme,
gün-öncesi piyasada tahmin edilen elektrik üretiminin sağlanmasında işletmeciyi sorumlu tutma
aracılığıyla.

Error! Reference source not found. Tablo 4-2 İtalya ve Almanya’da yenilenebilir üretimi desteklemek için
uygulanmakta olan düzenleyici çerçeveyi değerlendirmeye yönelik parametreleri gösterir.
Tablo 4–2: Yenilenebilir üretimi desteklemek için uygulanmakta olan düzenleyici çerçeveyi değerlendirmeye
yönelik ana parametreler
A – Destek şemalarının piyasa aksaklıklarına çözüm üretme yeterliliği
1.

Teknolojiye göre, LCOE mevcut değeriyle teşvik tarifelerinin (€/MWh) kıyası

B – Destek şemalarının sürdürülebilir teşviklere olanak sağlama yeterliliği
1.

Teknolojiye göre, 2020 tahmini LCOE değeriyle teşvik tarifelerinin (€/MWh) kıyası

2.

Teşvik seviyelerinin dönemsel revizyonunun varlığı

3.

Teşviklerin farklı teknolojiler için yatırım maliyetlerini yansıtma yeterliliği

C – Destek şemalarının istikrarlı ve öngörülebilir düzenleyici çerçeve sağlama yeterliliği
1.

Teşvik seviyelerinin dönemsel revizyonu öngörülebilirdir ve geçmişe dönük uygulanmaz.

2.

Uzun vadeli hukuki taahhütlerin uygulanması

D – Teşvik şemalarının teşviklere adil, verimli ve rekabetçi erişimi destekleme yeterliliği
1.

Destek şemalarına erişimde engellerin mevcudiyeti

2.

Destek şemalarına erişimde şeffaf olmayan ve ayrımcı koşulların bulunması

3.

Yeni güç santrallerinin inşası için verimli izin prosedürlerinin varlığı

4.

Yeni yenilenebilir güç santrallerinin gelişmesine engelleri kaldıracak uygulama mekanizmalarının
varlığı

E – Destek şemalarının yayılım-sonrası sorunları çözümleme yeterliliği
1.

Yükü takiben destek şemalarının varlığı
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2.

Dengeleme sorumlulukları düzenlemesi
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5

İtalya’daki güneş ve rüzgar enerjisi üretimi için planlama desteğine dair
tanıtım

Bu bölüm, İtalya’da yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi için yürürlüğe konan planlama desteklerine dair bir tahlili
işlemektedir
Hali hazırda kullanımda olan mekanizmalar daha detaylı irdelenecektir. Elbette bu planlama destekleri ilk defa Avrupa
Yenilebilir Enerji Yönergesi’ni kabul etmek üzere tanıtılmıştır ve yenilebilir kaynaklardan edinilen enerji tüketiminin 2020 hedefine
ulaşmasını garantiye almaya çalışmıştır. Bütünlük sağlama açısından bu tahlil, Yenilebilir Enerji Yönergesi öncesinde yürürlüğe
konan planlama desteklerini de kapsayacaktır.
Bölüm 4.2’deki anahtar parametreler üzerinden yapılacak değerlendirme, zorunlu olarak sadece an itibariyle yürürlükte olan
planlama desteklerini içerecektir. Raporun hedefinin, Avrupa Yenilebilir Enerji Yönergesi ışığında tanıtılan Avrupa menşeili
planlama desteklerine dair genel bir tanıtım sağlamaya yönelik olmasından ötürü, bu değerlendirme ortak çerçevelendirilmiş
bir tahlil temelinde yenilenebilir enerji politikalarının başlıca güçlü ve zayıf yanlarının teşhis edilmesine vesile olacaktır. Benzer
etmenler Alman regülasyonunun değerlendirmesine de uygulanabilir (bölüm 12).
Yasamaya İlişkin Yönerge 28/2011 11, yenilenebilir üretiminin tanıtılmasında genel çerçevedeki ulusal politikaları düzenleyerek
Avrupa Yönergesi 2009/29/CE’yi kabul etmiştir. İdari Hükümler, yenilebilir üretimi teşvik etmek amacıyla farklı planlama
desteklerinin işlevini düzenleyerek Yasama Hükümlerini tatbik etmektedir. Şu anda Yasama Hükmü 28/2011’I takiben, üç esas
heterojen destek mekanizması farklı üretim teknolojilerini desteklemek amacıyla yürürlüğe konmuştur:

“Tarife garantili fotovoltaik üretim desteği” (“Conto Energia Solare Fotovoltaico”) adlı destek
mekanizması Yasama Hükmü 387/200312 altında Avrupa Yönergesi 2001/77/CE13’ü kabul ederek 2005’te
yürürlüğe girmiştir.
“Tarife garantili solar termodinamik üretim desteği” (“Conto Energia Solare Termodinamico”) adlı destek
mekanizması İdari Hüküm Nisan 11, 2008 üzerinden 2008’de tanıtılmıştır.
“İdari Hüküm Temmuz 6, 2012 üzerinden teşvik tedbirleri” (“Incentivi Decreto Ministeriale 6 luglio 2012”)
adlı destek mekanizması güneş enerjisi haricindeki kaynaklardan yenilenebilir üretimi desteklemeyi
içermektedir.
Aynı planlama desteği içerisinde, kurulu ve öngörülen kapasite seviyesine göre teşvik tedbirlerine erişim farklı kanallardan
gerçekleşebilir. Dahası, teşvik tedbirlerinin seviyeleri çoğunlukla teknolojinin ve elektrik santrallerinin teknik karakteristiklerine
göre değişiklik göstermektedir. Bölüm 5.1, 5.2, 5.3 yukarıda belirtilen destek planlamalarına dair tahlili içermektedir.
Temmuz 6, 2012 tarihli İdari Hükümün yürürlüğe girmesinden önce, güneş haricindeki yenilenebilir üretim kaynakları iki
alternative planlama desteğiyle tanıtılmıştır: Yeşil Sertifikalar ve Her şey dahil tarife garantisi (diğer adıyla “Tariffa
omnicomprensiva”). 2013 itibariyle, yenilebilir faaliyetler bu iki planlama desteğine erişememektedir. Bölüm 7.1 ve 7.2 bu
planlama desteklerine dair genel bir bakış içermektedir. Şekil 5-1’se İtalya’da bulunan farklı planlama desteklerine dair bir
zaman tünelini içermektedir.
-------------------------------------------------------11 Yasama Hükmü 28/2011. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (İtalyanca) Erişim adresi:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/28/011G0067/sg.
12 Yasama Hükmü 387/2003. Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti
energetiche
rinnovabili
nel
mercato
interno
dell'elettricità.
(İtalyanca)
Erişim
adresi:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/dl_03387.htm .
13 Avrupa Parlementosu ve Konseyin 27 Eylül 2001 tarihinde yürürlüğe soktuğu Yönerge 2001/77/EC, “Dahili elektrik pazarında
yenilenebilir enerji
kaynaklarından
üretilen elektriğin
tanıtımı.
Erişim adresi: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0077
14 İdari Hüküm Nisan 11, 2008. (İtalyanca) Erişim Adresi:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/bozza_decreto_interministeriale_mise_ambiente_23_sette
mbre_2015.pdf
15

Hüküm Temmuz 6, 2012. (İtalyanca) Erişim Adresi:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf
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Yenilenebilir üretim için planlama desteklerinin yönetimi konusunda Gestore Servizi Energetici (buradan itibaren
“GSE”) sorumludur. GSE, Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nın hissedarı olduğu devlet malı bir şirkettir. Diğer
hissedarlar haklarını yerine getirebilmek için Ekonomi ve Finans Bakanlığı’na danışmak durumundadırlar. GSE
yenilenebilir projelerin, sektörle alakalı düzenlemelerle teknolojilerine, büyüklüklerine ve uygunluklarına göre
planlama desteğine uygun olup olmadığını tayin etme amacını da taşır.
Yukarıda belirtilen planlama destekleri, elektrik üretiminin fiyatlarındırılmasına yaklaşım hususunda birbirlerinden
farklılık gösterebilirler. Yukarıda belirtilen üç planlama desteğinden faydalanan yenilebilir elektrik santrallerinde
üretilen enerji, farklı şartlar altında: (i) öztüketim yapıyor ve/veya; (ii) elektrik santralinin kapasitesine göre, GSE
tarafından gerçekleştirilen bir aracılık aktivitesiyle doğrudan ve dolaylı olarak elektrik pazarına iletiliyor, olabilir.
Bu amaçla, geçmişte ve şu anda kullanılan teşvik mekanizmaları farklı tasarımları içeriyor olabilir (Şekil 5-2’ye
bakınız):
Faaliyet ve geliştirme maliyetleri konusunda destek sunabilir (örn: teşvik bileşenleri) ve/veya üretilen
elektriğin (öztüketim yapan ve/veya şebekeye iletilen tiplerin ikisi için de) eşsiz bir bileşen (örn: İdari
Hüküm Temmuz 6, 2012 ile 1MW’a kadar kapasitesi olan elektrik santralleri için her şey dahil tarifeler ve
teşvikler) yoluyla değerini arttırabilirler;
Öztüketilen elektrik için (örn: Fotovoltaik elektrik santralleri için tarife garantisi planı) teşvik bileşenleri
gözetilerek ek bir bileşen (çıktı bileşeni) içeriyor olabilirler;
üretilen elektriğin öztüketilmediği (santralin kendisinde tüketilmediği) hipotezin veya ilk hipotezin
uygulanamadığı durumlarda, hizmet sunabilirler.
o

Elektrik piyasasına doğrudan tedarik için (1MW kapasitenin üzerindeki fotovoltaik elektrik santralleri
için Tarife garantisi planı; Solar termodinamik üretim için tarife garantisi planı; 1MW kapasitenin
üzerindeki elektrik santralleri için İdari Hüküm Temmuz 6, 2012’de geçen teşvikler);

o

Elektrik piyasasına GSE’nin aracı aktivitileri yoluyla dolaylı olarak tedarik için (Solar termodinamik
üretim için tarife garantisi planı ve Yeşil Sertifikalar).

Son iki hipotezde, iki alternative mekanizma işletilebilir:
İtalya Elektrik, Gaz ve Su İdaresi’nin n. 50/2012/R/efr 16 numaralı hükmüyle tanıtılan, “Yerinde elektrik
takası” (“Scambio Sul Posto” veya “SSP”);
İtalya Elektrik, Gaz ve Su İdaresi’nin n. 280/200717 numaralı hükmüyle tanıtılan, “Satın alma ve yeniden
satma anlaşması” (“Ritiro dedicato”).
İki mekanizma da GSE’yi sözleşmedeki merkezi diğer taraf rolüyle içerir. Bölüm 9 bu gibi mekanizmaları ele
almaktadır.
Bölüm 7, Geliştirme sonrası meseleler üzerinden, kesikli yenilenebilir üretimin kamusal harcama, üretim ve kapasite
karışımının tanıtılmasının etkileri haricinde, sırasıyla İtalyan gün öncesi ve yan hizmetler piyasasının işlevini de
incelemektedir.

İtalya Elektrik, Gaz ve Su İdaresi’nin n. 50/2012/r/efr. Hükmü, Testo integrato delle modalità e delle condizioni
tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno 2013. (İtalyanca)
Erişim Adresi: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/570-12.pdf .
16

17 İtalya

Elektrik, Gaz ve Su İdaresi’nin n. 280/2007 Hükmü, Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro
dell'energia elettrica. (İtalyanca) Erişim Adresi: http://www.autorita.energia.it/it/docs/07/280-07.htm .
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Şekil 5-1: Yenilenebilir üretim için temel planlama desteklerinin zaman tüneli

Yeşil Sertifikalar
Fotovoltaik üretim için tarife garantisi planı
Her şey dahil tarife garantisi
Solar termodinamik için tarife garantisi planı
İdari Hüküm Temmuz 6,2012 tarafından
getirilen teşvikler
Şekil 5-2: Farklı planlama destekleri için teşvik ve çıktı bileşenlerine genel bakış
Kapasite

Yeşil Sertifikalar

-

Herşey dahil tarife garantisi

-

Fotovoltaik üretim için tarife
garantisi planı

Solar termodinamik üretim
için tarife garantisi planı

İdari Hüküm Temmuz 6,
2012 tarafından gelen
teşvikler

Teşvik bileşeni

Çıktı bileşeni

Yenilenebilir kaynaklardan üretimle
kazanılan yeşil sertifkaların tedariği

Öztüketim, veya; elektrik piyasası
tedariki, veya; satın alma ve tekrar
satma anlaşması, veya; elektriğin
yerinde takası

All-inclusive feed-in tariff is so-called because it entails both an incentive
component and a component aimed at encompassing the value of electricity
generated (supplied into the electricity market or self-consumed)

≤ 1MW

Şebekeye verilen elektrik için sabit, herşey
dahil tarife garantisi

Öztüketimdeki elektrik için prim
tarifesi

> 1 MW

Şebekeye verilen elektrik için değişken, her
şey dahil tarife garantisi (eşdeğer ismiyle
Garantili prim tarifesi)

Öztüketimdeki elektrik için prim
tarifesi veya; elektrik piyasası
tedariği

Üretilen elektrik için sabit prim tarifeleri

Öztüketim, veya; elektrik piyasası
tedariği, veya; satın alma ve tekrar
satma anlaşması, veya; yerinde
elektrik takası

-

≤ 1MW

> 1 MW

Teşvik bileşen, ve şebekeye iletilen elektriğin fiyatını belirlemeyi hedefleyen bir
bileşen için her şey dahil tarife garantisi
Şebekeye verilen elektrik için değişken her
şey dahil tarife garantisi (eşdeğer ismiyle
Garantili prim tarifesi)

Öztüketim veya elektrik piyasasına
tedarik

5.1 Fotovoltaik üretim için planlama destekleri
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Mekanizmanın 2005’teki tanıtımından beri, Hükümet Fotovoltaik üretim için tarife garantisi planını finanse edecek olan
teşviklerin beşer yıllık bütçelerini onayladı. Bu bütçeler ““Conto Energia I, II, III, IV, V” (Tarife garantisi I, II, II, IV, V) olarak
markalaştırılmıştır. Her bütçe, teşviklerin yılda 6.7 Milyar €’ya kadar tahsis edilmesine imkan sağlamıştır.
Her tarife garantisini farklı bir İdari Hüküm düzenlemektedir. Son Hüküm, İdari hüküm Temmuz 5, 2012’dir.18 Conto Energia V
altında tahsis edilen teşvikler Haziran 2013 itibariyle 6.7 Milyar € eşiğine ulaşmıştır. Bu nedenle, tarife garantisi mekanizması
altında fotovoltaik üretim için teşviklere erişmek artık mümkün değildir.
garantisi planlamaları I-V, farklı Fotovoltaik teknolojilerine ve farklı kurulu kapasitelerine göre farklı destek mekanizmalarını
içermektedir:

Yirmi yıllık bir period boyunca 1MW’a kadar kapasitesi olan konvensiyonel Fotovoltaik elektrik santralleri,
çeşitli biçimlerde teşviklerden yararlanabilirler: (i) sabit bir herşey dahil tarife garantisi veya FiT, (€/MWh);
ve (ii) Öztüketimdeki elektriğe göre sabitlenmiş bir prim tarifesi (€/MWh);
Yirmi yıllık bir period boyunca 1MW’tan yüksek kapasitesi olan konvensiyonel Fotovoltaik elektrik
santralleri, çeşitli biçimlerde teşviklerden yararlanabilirler: (i) değişken bir her şey dahil tarife garantisi
İdari Hüküm Temmuz 5, 2012. (İtalyanca) Erişim Adresi:
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/QuintoConto/HomePage/DECRETO_5_L
UGLIO_2012_QUINTO_CONTO_ENERGIA.PDF .
18
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(€/MWh) – bu tarife sabit bir her şey dahil tarife garantisi (€/MWh) ve saatlik bölgesel elektrik fiyatı (elektrik
piyasasında satılmış elektrik için) arasındaki farkla tayin edilir);19 (ii) Öztüketimdeki elektrik dikkate alınarak
belirlenen sabit bir prim tarifesi (€/MWh);
Konvansiyonel Fotovoltaik elektrik santralleri için tarife garantileri ve prim tarifleri ayrıca panellerin
kurulum usüllerine göre de değişiklik gösterebilir, örn: bina uyumlu paneller olup olmamaları gibi;
Konvansiyonel Fotovoltaik elektrik tesislerine nazaran daha yüksek tarife garantisinden veya prim
tarifesinden yararlanan inovativ ve yoğunlaşmış Fotovoltaik elektrik santralleri. İnovativ ve yoğunlaşmış
Fotovoltaik elektrik santralleri İtalyan regülasyonunda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
inovativ Fotovoltaik elektrik santralleri: kapasiteleri 1kW’la 5 MW arasında olan, konvansiyonel olmayan
modülleri veya özel bileşenleri içeren, özellikle arkitektonik elemanların yerine tasarlanmış elektrik
santralleri;
yoğunlaşmış Fotovoltaik elektrik santralleri: kapasiteleri 1kW’la 5MW arasında olan, fotovoltaik
hücrelerinde optik sistemlerle güneş ışığının yoğunlaştırıldığı özel modül setlerine sahip, konvansiyonel
fotovoltaik elektrik tesisleri ve diğer teknolojilere nazaran daha iyi performans sağlayan elektrik
santralleri.
Tablo 5-1 konvansiyonel, inovativ ve yoğunlaşmış Fotovoltaik elektrik tesislerinden, İdari Hüküm Temmuz 5,
2012’ye müteakip, üretim aktivitesine 5. Yarı yıl döneminde (Ocak_Haziran 2016) başlamış olanların, tarife
garantilerini ve prim tarifelerini göstermektedir. (örn: “Conto Energia V”).
Üretim aktivitesine Haziran 2016’dan sonar başlamış olan elektrik tesisleri için, Tablo 5-1’deki değerlere göre
%15’lik bir düşüm uygulanmıştır.
Aşağıdaki hipotezde, tarife garantilerine eklenen primler ve prim tarifleri Tablo 5-1’de gösterilmiştir:
inovativ Fotovoltaik elektrik tesisleri:
Üretim aktivitesi Aralık 31, 2013’ten önce başlayan €20/MWh’likler;
Üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten önce başlayan €10/MWh’likler;
Üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten önce başlayan €5/MWh’likler.
kurulumu asbest söküm bedelini de kapsayan, çatıüstü Fotovoltaik elektrik santralleri:
kapasitesi 20 kW’a kadar olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2013’ten önce başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 30 €/MWh;
kapasitesi 20 kW’tan yüksek olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2013’ten önce başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 20 €/MWh;
kapasitesi 20 kW’a kadar olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten önce başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 20 €/MWh;
kapasitesi 20 kW’tan yüksek olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten önce başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 10 €/MWh;
kapasitesi 20 kW’a kadar olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten sonra başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 10 €/MWh;

İtalyan elektrik ağı farklı coğrafik bölgeleri içerir. Terna, İtalyan İletim Sistemi Operatörü, bu bölgeleri çeşitli
kriterlere göre ayırır: (i) hat yapısından ötürü varolan fiziksel kısıtlar; (ii) üretim ünitelerinin yerini tespit etme; (iii) güç
şebekesinin akışı. Bu gibi bölgeler, İtalyan Düzenleyici’lerin onayına uygun olan TSO tarafından yapılan periyoduk
kontrollere tabidir. Her bölge ve iletimin gün içerisindeki farklı saatleri için arz ve talep dengesinden ortaya çıkan
fiyat, saatlik gün öncesi bölgesel fiyattır. Primli tarife garantilerinin hesaplanması için referans alınan bölgesel fiyat,
üretim ünitesinin bulunduğu bölgede ortaya çıkan fiyattır. Şimdilik İtalyan şebekesi aşağıdaki bölgeleri
içermektedir: (i) “coğrafi” bölgeler: Orta-Kuzey İtalya (Toscana, Umbria, Marche); Orta-Güney İtalya (Lazio,
Abruzzo, Campania), Kuzey İtalya (Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna), Güney İtalya (Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) Sicilya ve Sardinia; (ii) “gerçekte etkili
olan” bölgeler, örn: komşu ülkelerle yapılmış olan bağlantılar: Slovenia Bağlantısı; Corsia, Fransa, Yunanistan,
Slovenya, İsviçre, Fransa bağlantısı, Avusturya bağlantısı, ve Malta; (iii) “sınırlı üretimin kutbu”, örn: şebeke
sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanan üretim kotalı bölgeler: Priolo, Rossano, Monfalcone, Foggia e Brindisi.
19
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kapasitesi 20 kW’tan yüksek olan ve üretim aktivitesi Aralık 31, 2014’ten sonra başlamış olan Fotovoltaik
elektrik santralleri için 5 €/MWh
Tablo 5–1: Konvansiyonel, inovatif ve yoğunlaşmış Fotovoltaik için tarife garantileri ve prim tarifleri
Konvansiyonel Fotovoltaik elektrik santralleri
Bina uyumlu paneller
Kapasite (kW)
1≤C≤3
1 < C ≤ 20
20 < C ≤ 200
200 < C ≤ 1,000
1,000 < C ≤ 5,000
C > 5,000

Her şey dahil garantili
tarife (€/MWh)

Diğer kurulum teknolojileri

Prim tarifesi
(€/MWh)

133
128
122
106
100
95

Her şey dahil garantili
tarife (€/MWh)
51
46
40
24
18
13

130
124
118
102
97
92

Prim tarifesi
(€/MWh)
48
42
36
20
15
10

İnovativ Fotovoltaik elektrik santralleri
Kapasite (kW)

Prim tarifesi
(€/MWh)

Her şey dahil garantili tarife (€/MWh)

1 ≤ C ≤ 20
20 < C ≤ 200
C > 200

176
169
158

117
109
98

Yoğunlaşmış Fotovoltaik elektrik santralleri
Kapasite (kW)

Prim tarifesi
(€/MWh)

Her şey dahil garantili tarife (€/MWh)

1 ≤ C ≤ 200
200 < C ≤ 1,000
C > 1,000

157
146
127

97
87
67

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 5, 2012.

D Parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Tarife garantisi planlaması için nitelendirilme noktasında, doğrudan erişim ve kayıtlara geçirilme yollarıyla,
Fotovoltaik santraller aşağıdaki şartları yerine getirmelidirler:
binada bulunan geçerli enerji verimi sertifikası içeren çatıüstü fotovoltaik santraller;
bütün asbest söküm maliyetini kapsayan çatıüstü Fotovoltaik santraller;
enerji verim sertifikası almak yükümlülüğünde olmayan tarlalara, bahçe köşklerine, seralara, akustik
çitlemelere, barınaklara ve binalara kurulan Fotovoltaik santraller;
doldurulmuş katı atık sahalarına, kontamine bölgelere, kullanılmayan maden ve taş ocaklarına, tümleşik
sulama hizmetleri için kullanılacak olan tarım dışı arazilere ve İtalyan ordusuna ait topraklara kurulmuş
olan Fotovoltaik santraller;
yasal hükümlere uyumlu olarak tarım arazisine kurulmuş olan Fotovoltaik santraller. 11 Temmuz 2012’de
veya öncesinde gerekli yapım ve faaliyet izinlerini aldıkları varsayılan, yukarıdaki liste haricinde kalan
Fotovoltaik santraller;
Fotovoltaik santrallerde kullanılan modüller yeni olmalı ve ikinici el olmamalıdır, ayrıca üretim hatalarına
karşı 10 yıl garantiye sahip olmalıdır. Dahası, Fotovoltaik modüller, Fotovoltaik parçaların geri
dönüşümüne dair bir konsorsiyuma üye olan, ISO 9001:2008, ISO 14000 ve nitelikli sertifikalandırma yapan
bir oluşum tarafından onaylanmış fabrika denetim sertifikalarına sahip bir firma tarafından üretlimiş
olmalıdır;
modüller, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 hükümlerine uygun olarak sertifikalandırılmış olmalıdır (Ek 1-a, İdari
Hüküm Temmuz 5, 2012);
modüller, Kılavuz CEI 82-25 (Ek 1-B, İdari Hüküm Temmuz 5, 2012) ile uyumlu parça ve malzemeleri içeriyor
olmalıdır;
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Müracaat sahipleri inşaatla alakalı bireyler, firmalar veya kamu idareleri/ kondominyumları/ kurumları olabilir.
Yoğunlaşmış enerji santralleri için teşvik almaya sadece firmalar ve kamu idareleri uygundur.
Elektrik santralinin faaliyete başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru sahibi GSE’ye aşağıdaki belgeleri
iletmelidir:
noter veya yetkili kurum onaylı yeterlik beyanı;
yetkili teknisyen tarafından verilmiş, elektrik santralinin kurulu modüllerinin verileri, eviricileri ve sevkiyat
noktaları hakkında teknik karakteristikleri raporlayan bir beyanat;
yetkili teknisyen tarafından verilmiş, aşağıdaki maddeleri içeren bir beyanat:
Kılavuz CEI 82-25 (Ek 1-B, İdari Hüküm Temmuz 5, 2012) ile uyumlu olan üretim üniteleri;
elektrik santralinin teknik projelere, planimetrilere ve uygulamaya eklemlenen elektriksel planlamaya
uygun olarak geliştirildiği;
kullanılan modüllerin yeni ve daha önceden başka üretim ünitelerinin geliştirilmesinde kullanılmamış
olduğu;
üretim ünitelerinin, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 hükümlerine (Ek 1-A, İdari Hüküm Temmuz 5, 2012) uygun
olduğu;
yoğunlaşmış veya inovatif elektrik santrallerinin, İdari Hüküm Temmuz 5, 2012 gereğince belirlenen
spesifik teknik gereksinimlere uygun olduğu;
farklı açılardan çekilmiş, santralin kapsamlı görüntüsünü, detaylarını ve kurulduğu alanın çerçevesini
içeren en az beş fotoğraf;
çatıüstlerindeki asbestin sökümünü içeren bir Fotovoltaik elektrik santrali olması durumu;
Fotovoltaik modüllerin kurulumundan önce çekilmiş çatıüstü fotoğrafları;
sökülen asbestin ihracı sırasında izlenen prosedürleri gösteren bir form;
acil durum tatbikatı sertifikası.
Teşviklerin GSE tarafından verilmesi, yukarıda belirtilen belgelerin alımından itibaren doksan günü aşmadan
başlayacaktır. Eğer başvuru sahipleri on beş günlük son teslim tarihinden önce belirtilen bilgileri sunamazlarsa,
GSE gecikme süresini gözeterek teşviklere cevap vermek durumunda değildir.
Tarife garantisi planlamasını uygulayan operatörler, GSE’ye santralin nominal kapasitesine göre (20 kW’a kadarki
santraller için) €3/kW ve 20 kW’I aşan kapasiteler için €2/kW kadar ücret ödemek durumundadırlar. Ocak
2013’ten beri, tarife garantisi alan sorumlu taraflar GSE’ye desteklenen elektrik üzerinden (hem şebekeye verilen
net üretim, hem de öztüketilen elektrik üzerinden) c€0.05/kWh kadar mükellefiyet ödemek durumdadırlar.
İdari Hüküm Temmuz 5, 2012 teşviklere erişim için iki mekanizma oluşturmuştur:
doğrudan erişim;
kütüğe kaydetme.
Doğrudan erişim aşağıdaki durumlar için uygulanır:
çatıüstlerine ve asbest sökerek kurulan 50 kWp’ye kadar kapasiteli Fotovoltaik santraller;
yenilenen ve santrallerdeki yenilemeleri de içeren, 12 kWp’a kadar kapasiteli Fotovoltaik santraller;
inovativ teknoloji kullanan entegre Fotovoltaik santraller – sadece ve sadece bu tip Fotovoltaik santraller
için verilen teşviklerin toplam yıllık gideri 50 Milyon €’ya ulaştığı takdirde;
yoğunlaşmış Fotovoltaik santraller - sadece ve sadece bu tip Fotovoltaik santraller için verilen teşviklerin
toplam yıllık gideri 50 Milyon €’ya ulaştığı takdirde;
açık ihale usulü bir süreç işletildikten sonra kamu idareleri tarafından yönetilen Fotovoltaik santraller sadece ve sadece bu tip Fotovoltaik santraller için verilen teşviklerin toplam yıllık gideri 50 Milyon €’ya
ulaştığı takdirde;
yenilenen Fotovoltaik santraller dahil, nominal güçleri 12 kWp’tan yüksek, 20 kW’tan alçak olan
Fotovoltaik santraller. 20 kWp’a kadar kapasiteli Fotovoltaik santrallerin yenilenmesi de buna dahildir –
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yenilenmelere, aynı büyüklükteki fotovoltaik santrallere uygulanan standart FiT (tarife garantisi) yerine
%20 daha düşük bir FiT uygulanır.
Yukarıdaki şartları yerine getiremeyen elektrik santralleri teşviklere GSE tarafından yönetilen kayıtlara başvurarak
erişebilirler. İdari hüküm, aşağıdaki ilk iki seçenekteki süreçleri ve ardından da diğer seçeneklerdekileri bütçe
olarak tesis etmiştir:
Kayıt n.1 € 140 milyon;
Kayıt n.2 € 120 milyon;
Daha sonraki kayıtlar € 80 milyon;
Kütüğe kayıtlar GSE tarafından her altı ayda bir gerçekleştirilen kamusal seçme süreçleriyle ve 6.7 milyar €’luk
bütçenin tükenmesiyle gerçekleşir. Piyasa yöneticileri başvurularını internet üzerinden ibraz etm noktasında otuz
günlük zaman ufkuna sahiptirler. Belirtildiği üzere, teşviklerin Conto Energia V üzerinden tahsisi üst limit olan 6.7
milyar €’ya Haziran 2013 itibariyle erişmiştir.
GSE kütük başvurularının başarılarını aşağıdaki kriterlere göre belirlemektedir (liste öncelik sırasına göredir):
enerji veriminde yüksek sertifika sahibi (sınıf D veya daha üstü), kurulum sürecinde asbest sökümünü de
içeren çatıüstü Fotovoltaik santraller;
enerji veriminde yüksek sertifika sahibi (sınıf D veya daha üstü) Fotovoltaik santraller;
kurulum sürecinde asbest sökümünü de içeren çatıüstü Fotovoltaik santraller;
Avrupa Birliği’nde veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda üretilmiş olan modülleri ve eviricileri kullanan
Fotovoltaik santraller;
kontamine alanlara, askeriyeye ait topraklara, doldurulmuş katı atık sahalarına ve kullanılmayan maden
veya taş ocaklarına kurulmuş olan Fotovoltaik santraller;
200 kWp kapasiteleri, fabrikalara enerji sağlayan Fotovoltaik santraller;
(öncelik sırasına göre) binaların, seraların, çardakların, barınakların ve akustik çitlemelerin üzerine
kurulmuş Fotovoltaik santraller;
Diğer Fotovoltaik santraller – Eğer tek bir madde için ayrılan bütçe, bu kategorilerden birine uygun olan
Fotovoltaik projelerin hepsi için yeterli değilse, GSE bu projeler arasında aşağıdaki düzene göre bir
sıralama yapar:
Tarife garantisinde %5’like düşüme gidildiği açıkça kabul edilmiş Fotovoltaik santraller;
daha eski yapım ruhsatlarına sahip Fotovoltaik santraller;
daha düşük nominal güce sahip Fotovoltaik santraller;
kayıtlara başvuruyu daha erken yapmış olan Fotovoltaik santraller;
Tarife garantisine uygun görülmede yeterince yüksek sıraya erişmiş olan Fotovoltaik santraller,
faaliyetlerine GSE sıralamasında isimlerinin ilan edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde başlamalıdırlar.
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Çıktı bileşenine referansla tartışıldığı üzere, bu planlama desteği, 1MW kapasite üzerindeki elektrik santralleri
tarafından üretilen elektriği doğrudan elektrik piyasasına verilmesine dairdir. Bu noktada, İtalya Elektrik, Gaz ve
Su İdaresi’nin Ocak 2015’ten beri yenilebilir üretimdeki sorumlulukları ve masrafları dengelemeye uğraşan
alternatif tedbirleri almaya çalıştığına dikkat çekmek önemlidir. Bölüm 11.3 bu konuda detayları içermektedir.

5.2 Solar termodinamik üretim
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi

İdari Hüküm Nisan 11, 2008, solar termodinamik elektrik santrallerinin 2016’ya kadarki kurulumdan edinilecek güç
için ulusal bir hedef belirlemiştir: toplam yakalama yüzeyinin 2,000,000 m2 olması. Termodinamik solar üretim
teşviklerini, sabit prim tarifesi (€/kWh) olarak, üretilen elektriğe bağlı şekilde yirmi beş yıllık bir periyot üzerinden
almaktadır. Primler aşağıdakilere bağlı olarak değişim göstermektedir:
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üretilen elektriğin güneş harici kısmı, örn: her yıl elektriğin güneş harici kaynaklardan üretilen kısmı;
Yakalama yüzeyi, örn: solar termodinamik santrallerde bulunan solar kollektörlerin toplam yüzey alanı.
Aşağıdaki prim tarifeleri santrallerin işletmeye alındığı tarihten itibaren uygulanmaktadır (Tablo 5-2):
Tablo 5-2: Solar termodinamik üretim için prim tarifeleri
Güneş harici kısım (GHK)

Tarife (€/kWh)
Aralık 31, 2012’den önce işletmeye alınan santraller

0.15 altı
0.15 ≤ GHK ≤ 0.5
GHK > 0.5

0.28
0.25
0.22

Aralık 31, 2012’den sonra, aralık 31, 2015’ten önce işletmeye alınan ve yakalama yüzeyi 2,500 m 2ye kadar olan santraller
0.15 altı
0.15 ≤ GHK ≤ 0.5
GHK > 0.5

0.36
0.32
0.30

Aralık 31, 2012’den sonra, aralık 31, 2015’ten önce işletmeye alınan ve yakalama yüzeyi 2,500 m2’den çok olan santraller
0.15 altı
0.15 ≤ GHK ≤ 0.5
GHK > 0.5

0.32
0.30
0.27
Kaynak: GSE.

2016 yılında faaliyete başlayan elektrik santrallerinin prim tarifeleri, 2015’teki primlere göre %5’lik bir düşüme
uğrayacaktır. Aynı düşüm, 2016’daki primlere göre, 2017’de faaliyete başlayan elektrik santralleri için de
uygulanacaktır.
D Parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Başvuru sahipleri prim tariflerinden doğrudan erişim süreciyle yararlanabilirler. GSE’ye yapılan erişim isteği, ilgili
tüm dokümanları sağlamak ve santralin teknik karakteristiklerini sertifikalamak durumundadır. Bildirimi aldıktan
sonra GSE, teşviklere erişim isteğini altmış günlük zaman ufkunda onaylar veya reddeder.
Uygun elektrik santralleri -Temmuz 18, 2008’den sonra işletmeye alınmışlar da dahil, aşağıdaki teknik gereklilikleri
yerine getirmek durumundadır:
67/548/EEC ve 1999/45/EC Yönergeleri’nde çok zehirli, zehirli ve zararlı olarak sınıflandırılmış maddeleri
ve hazırlıkları kullanmayın (sanayi bölgelerde bulunan santraller bu şartlara tabii değillerdir)
nominal kapasitesi en az 1.5 kWh/m2 ve yakalama yüzeyi 2,5000 m2’den büyük olan ısıl depolama
sistemine sahip, Aralık 31, 2012’ye kadar işletmeye alınmış santraller;
Aralık 31, 2012’den sonra işletmeye alınmış santraller Tablo 5-3’te gösterilen gereklilikleri yerine getirmek
durumundadırlar;
her santralin güç şebekesine (veya küçük izole şebekelere) bağlı ve tek bir bağlantı noktasına sahip
olma zorunluluğu;
desteklenebilir kapasitenin (hibrit santrallerin solar kısmı da dahil) maksimum sınırının, 2,500,000 m2’lik
yakalama yüzeyine göre tasarlanması;
solar üretime entegre edilme ihtiyacında olan, güneş harici kaynaklardan gelen elektrik alınarak ve
Aralık 31, 2012’nin başından itibaren yakalama yüzeyinin değerine göre belirlenen tarifeler (2,500 m2
eşik değer).
Aşağıdaki yükümlülüklerle uyumluluk göstermek, teşvikler için hak sahibi olma noktasında önşarttır:
teşviklere erişimin gerekli olduğu tipte bir solar termodinamik elektrik santralini işletmek isteyen bir kurum,
İletim Sistemi Operatörü’ne (İSO) teşviklere erişme ve şebekeye bağlanma isteğini göndermek
durumundadır;
bu isteğe eklenmiş olarak projenin başlangıç taslağı, santralin karakteristiklerini ve santralde kullanılan
teknolojileri içeren teknik rapor, yakalama yüzeyi, termodinamik döngünün küresel veriminin tahmini
değeri, güneş tarlası veya heliostat sırası hakkında veri, elektrik makinalarının, alternatörlerin ve ana
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transformatörlerin verimliliği hakkında bilgi, güneş kaynağından edinilen net üretimi belirleme noktasında
faydalı olacak her türlü bilgi;
santralin tamamlanmasından sonra, yetkili kurum şebeke yöneticisine tamamlanan işin iletişimini
göndermelidir;
faaliyete başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde, başvuru sahibi GSE’ye aşağıdaki belgeleri
iletmelidir:
nihai taslak belgesi – bu belge ilgili teknik standartlara uygun, profesyonel bir odaya kayıtlı profesyonel
bir mühendis veya teknisyen tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır;
yukarıda belirtilen belgeye, detaylı grafikler ve farklı açılardan çekilmiş, santralin kurulduğu alanın
kapsamlı görüntüsünü, detaylarını ve çerçevesini içeren en az beş fotoğraf eşlik etmelidir;
yakalama yüzeyini, solar yakalayıcının tipini ve özelliklerini, termal depolama sisteminin karakteristiklerini,
varsa konvansiyonel santrallere entegre olabilme modlarını, toplam üretimi ve tahmini beklenen üretimi,
tahmini arttırılabilir üretimi, entegre edilebilir kısmı da içeren, santralin yerini ve teknik karakteristiklerini
gösteren teknik veri dosyası;
santral testinin sertifikası;
yeterlik beyanının yeminli, yazılı ifadesi;
santralin yukarıda belirtilen teknik gerekliliklere uygun olduğunu, faaliyete başlama tarihiyle birlikte
sertifikalayan: başvuru sahibine ait beyanname
elektrik fabrikasının açılışını belirten beyanın kopyası;
İsteğin alındığı tarihten itibaren altmış gün içinde, GSE başvuru sahibine tanınan tarifeye dair başvuru
sahibiyle iletişime geçer.
Eğer başvuru sahibi yukarıda belirtilen yükümlülükleri altmış günlük zaman sınırı içerisinde yerine getiremezse,
teşviklere dair karşılık görmeyecektir.
Tablo 5-3: Aralık 31, 2012’den sonra işletmeye alınan elektrik santralleri için teknik gereklilikler
Yakalama yüzeyi başına düşen nominal depolama
kapasitesi (kWh/ m2)

Yakalama yüzeyi (m2)
> 50,000
10,000 < YY ≤ 50,000
YY ≤ 10,000

>1.5
>0.4
Uygulanamaz
Kaynak: GSE.

E parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Belirtildiği üzere (Şekil 5-2) solar termodinamik elektrik santrallerinde üretilen elektrik aşağıdaki şekillerde olabilir:
solar Fotovoltaik üretimde olduğu gibi prim tarifesi ödemesi olmadan, santralde tüketilen;
doğrudan elektrik piyasasına sevk edilen. Bu durumda, Ocak 2015’ten beri İtalya Elektrik, Gaz ve Su
İdaresi tarafından, yenilenebilir üretimde sorumlulukları ve maliyetleri dengelemeye yönelik alternatif
tedbirler tanıtılmıştır. Bölüm 11.3 bu konuda detayları içermektedir.
GSE tarafından gerçekleştirilen aracı aktiviteler yoluyla elektrik piyasasına iletilen. Bu amaca uygun
olarak iki alternatif mekanizma bulunmaktadır: Elektriğin yerinde takası ve satın alma ve yeniden satma
anlaşması. Bölüm 9 bu iki mekanizmayı anlatmaktadır.
5-3, solar üretim için yürürlükte olan planlama desteklerinin ana karakteristiklerini özetlemektedir.
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Şekil 5-3: Solar üretim için planlama desteklerinin özeti

Kapasite

Prim tarifesi (B)

≤ 1MW

Sabit

Öztüketim için

Öztüketim
için prim
tarifeleri

Öztüketim için

Öztüketim
veya
elektrik
piyayasına
doğrudan
tedarik

Öztüketim için

Öztüketim
için prim
tarifeleri

Öztüketim için

Öztüketim
veya elektrik
piyayasına
doğrudan
tedarik

Öztüketim için

Öztüketim
için prim
tarifeleri

Öztüketim için

Öztüketim
veya elektrik
piyayasına
doğrudan
tedarik

Üretilen elektrik için

Öztüketim
veya elektrik
piyayasına
doğrudan
tedarik veya
satın alma ve
tekrar satma
anlaşması
veya
elektriğin
yerinde takası

> 1 MW

≤ 1MW

Sabit

Fotovoltaik santraller - Yoğunlaşmış
> 1 MW

≤ 1MW

Sabit

Fotovoltaik santraller - İnovativ
> 1 MW

-

Ek
prim

Üretilen
elektriğin
fiyatının
saptanması

Tarife Garantisi
(A)

Fotovoltaik santraller - Konvansiyonel

Solar termodinamik santraller

Garantili
prim
tarifesi =
A–
saatlik
bölgesel
fiyatlar

5.3 Güneşten olmayan üretim için planlama destekleri
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın Temmuz 6, 2012 Tarihli Hükmü, solar Fotovoltaik haricindeki kaynaklardan
yenilenebilir üretime dair var olan planlama desteklerini düzenler. Aşağıda belirtilen teşvik planlamaları 2002’den
beri, güneş haricindeki yenilebilir kaynaklardan üretimi desteklemek amacıyla İtalya’da var olan Yeşil Sertifika
mekanizmasının yerine geçmiştir (ayrıntılar için bkz. Bölüm 7.1.).
Bu Hüküm, 1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında işletmeye alınmış yeni, tamamen yeniden yapılmış, yeniden
çalıştırılmış, gücü arttırılmış/yükseltilmiş veya onarılmış santralleri kapsamaktadır. Tamamlanmak üzere olan
projelere yapılan yatırımları korumaya almak amacıyla, cümle sonunda sıralanan santraller de teşviklere
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erişebilir: Temmuz 11, 2012’den önce ruhsatlandırılmış ve Nisan 30, 2013’ten önce işletmeye alınmış santraller;
Temmuz 11, 2012’den önce ruhsatlandırılmış, yakıt olarak atık kullanan santraller.
Kurulu kapasitenin seviyesine göre iki farklı planlama desteği uygulanır:
kapasiteleri ≤ 1MW olan elektrik santralleri her şey dahil garantili tarifeden yararlanırlar. Tarife iki bileşen
içerir: temel bir tarife ve ek prim tarife. Tarife biçimi teknoloji ve kapasite seviyelerine göre değişiklik
gösterir (bkz. Tablo 5-11). Ardından çeşitli spesifik teknolojilere göre belirlenir. Tablo 5-12 bahsi geçen
spesifik teknolojileri ve bunlara tekabül eden prim tarifelerini göstermektedir. Teşvik on beş yıllık bir
periyoda tekabül eder;
Kapasiteleri > 1MW olan elektrik santralleri çeşitli her şey dahil garantili tarifeler alabilirler (bu tarifeler aynı
zamanda garantili prim tarifesi olarak da geçmektedir). Bu tarifeler toplam sabit her şey dahil garantili
tarifelerden (Tablo 5-11 ve Tablo 5-13) saatlik gün öncesi bölgesel fiyatın çıkarılmasıyla hesaplanır
(€/MWh cinsinden). Teşvik elektrik santrallerinin konvansiyonel yaşam döngüleri süresince verilirler. Bu
periyod teknolojiye ve kurulu kapasiteye göre farklılık gösterir (bkz. Tablo 5-11). Garantili prim tarifleri,
kapasitesi 1 MW’a kadar olan ve sabit her şey dahil garantili tarifelere seçilmemiş olan elektrik santralleri
için de verilebilir.
Teşviklere erişim, yeni elektrik santralinin karakteristiklerine ve kapasitesine göre değişkenlik gösteren üç
mekanizmayla şekillenebilir:
kapasiteleri 1 MW’a kadar olan elektrik santralleri için doğrudan erişim (diğer adılya Accesso Diretto)
kapasitesi 5 MW’ın üstündeki (sırasıyla hidroenerji ve jeotermal üretim için, 10 MW ve 20 MW) GSE
tarafından yönetilen internetten yapılan başvurularla kaydedilmiş elektrik santralleri;
açık arttırmalarla, Kapasiteleri 5 MW’ın üzerindeki elektrik santralleri.
Teşviklere erişim için var olan bu farklı modeller, elektrik santrallerinin kapasitleri ve teknolojik karakteristiklerine
göre değişim gösterdiğinden, tarifelerin seviyelerini de etkilerler.
Doğrudan erişim
Doğrudan erişim (diğer adıyla Accesso Diretto), kapasiteleri 1 MW’a kadar olan ve Tablo 5-4’te belirtilen üretim
kaynaklarını kullanan elektrik santralleri için teşviklere erişim kanalıdır.
Tablo 5–2: Teşvikler için doğrudan erişim modeline dair kaynaklar ve kapasiteler
Kapasite eşiği
(kW)

Kaynak
(1) Rüzgar
(2) Okyanus
(3) Hidroelektrik

60
60
50

(4) Hidroelektrik santralleri: (i) kurulumunda var olan havzaları ve boruları/kanalizasyonları içeren ve
fazladan kaynak/müdahale içermeyen tip (ii) su arıtma sistemlerinden su edinen tip

250

Biyokütle - (Error! Reference source not found. A, B)
Güç arttırma müdahalelerini ve üretim kaynaklarını icap ettiren elektrik santralleri (1 – 4)
Kamu İdaresi tarafından geliştirilen ve üretim kaynaklarını icap ettiren elektrik santralleri (1 – 4)

200
60, 50, 250
(güç arttırmadan
sonra)
60, 50, 250

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.

Doğrudan erişim, kapasitesi 1 MW’a kadar olan elektrik santrallerine uygulandığından ötürü, sabit her şey dahil
garantili tarifeler uygulanabilir. Tablo 5-11 ve Tablo 5-12, bu elektrik santrallerine tekabül eden baz ve prim
tarifelerini göstermektedir.
Kütüklere kaydolma
GSE tarafından yönetilen internet üzerindeki kütüklere kaydolma (diğer adıyla “Iscrizione a Registri”), nominal
kapasiteleri aşağıdaki eşik değerlere kadar olan elektrik santralleri için mevcut olan kanaldır (Tablo 5-5):
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Tablo 5–3: İnternet üzerindeki kütükler aracılığıyla teşviklere erişime dair kapasitelerin eşik değerleri
Kapasite eşik Değeri (MW)

Kaynak
Hidroelektrik
Jeotermal
Rüzgar (offshore, onshore)

10
20

Gel-git, dalga, okyanus
Yeraltı gazı (kaya gazı)
Su arıtma sistemlerinden gelen biyogaz

5

Biyogaz (Error! Reference source not found., A, B, C, D)
Yeraltı gazı (kaya gazı)
Biyokütle (Error! Reference source not found., A, B, C, D)
Biyoakışkanlar
Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.

Yukarıda Tablo 5-5’te belirtilen kapasitelerin üzerindeki elektrik santralleri, değişken her şey dahil garantili
tarifelerden yararlanabilirler. Tablo 5-11 ve Tablo 5-13 bu elektrik santralleri için baz ve prim tarifeleri belirler.
İdari Hüküm, 2013-2015 periyodundaki her yıl için, kütüğe kaydolma yoluyla teşviklerden yararlanabilecek olan
kapasitenin maksimum değerlerini tesis eder. Aşağıdaki Tablo 5-6 teknolojiye göre bu kapasite hedeflerini
sağlamaktadır.
GSE, aşağıdaki kriterlere göre (önem sırasına göre dizilmiştir) teşviklere uygun elektrik santrallerinin seçimini
gerçekleştirir. Teknolojiye göre ödüllendirilen kapasite, Tablo 5-6’da belirtilen hedef değerleri geçemez:
Tablo 5-11’de A,B kategorilerine denk gelen, tarlalarda bulunan ve kapasitesi 600 kW’a kadar olan
biyogaz ve biyokütle elektrik santralleri;
Tablo 5-11’de B kategorisine denk gelen biyogaz ve biyokütle elektrik santralleri;
5-11’de C ve D kategorilerine denk gelen biyogaz ve biyokütle elektrik santralleri;
jeotermal elektrik santralleri için: enerjisi tükenmiş akışkanı jeotermal sistemlere geri pompalamayı içeren
santraller;
hidroelektrik santralleri için: kurulumunda var olan havzaları ve boruları/kanalizasyonları içeren ve
fazladan kaynak/müdahale içermeyen tipteki santraller;
yıl-1 kayıtları için teslimleri başarılı fakat teşviklerden hedeflenen kapasiteyi tutturamadıkları için
yararlanamayan elektrik santralleri;
düşük kapasiteli elektrik santralleri;
yapım yetkisinin (bölüm 13) verildiği tarih (artan sırayla);
Kütüğe kaydın gerçekleşmesi için belge teslimin yapıldığı tarih (artan sırayla).
Tablo 5–4: Teknolojiye göre, kütüğe kayıtlar için kapasite hedefleri
Kaynak
Rüzgar onshore
Rüzgar offshore
Hidroelektrik
Jeotermal
Biyokütle - (Error! Reference source not
found. A, B, C)
Biyogaz, su arıtma sistemlerinden gelen
biyogaz, kaya gazı, biyoakışkanlar
Biyokütle - (Error! Reference source not
found. D)
Gel-git, dalga, okyanus

2013 (MW)

2014 (MW)

2015 (MW)

60
0
70
35

60
0
70
35

60
0
70
35

170

160

160

170

160

160

30

0

0

3

0

0

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.
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Teşviklerle ödüllendirilen elektrik santralleri faaliyetlerine, teşvikle ödüllendirildiklerine dair duyurunun taraflarına
ulaşmasından itibaren belirtilen zaman ufku içerisinde başlamalıdırlar (Tablo 5-7).
Tablo 5–5: Teşvikle ödüllendirilen elektrik santrallerinin geliştirilmesine dair müddet tarihleri
Kaynak

Müddet Tarihleri (Ay cinsinden)

Rüzgar onshore
Rüzgar offshore
Hidroelektrik
Jeotermal
Biyokütle - (Error! Reference source not found. A, B, C)
Biyogaz, su arıtma sistemlerinden gelen biyogaz, kaya gazı,
biyoakışkanlar
Biyokütle - (Error! Reference source not found. D)
Gel-git, dalga, okyanus

16
22
28
28
22
28
16
36

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.

Tablo 5-7’deki müddet tarihlerine göre gecikme yaşanan her ay için, başvuru sahipleri teşvik seviyesinde
%0.5/ay’lık bir düşümle karşılaşacaklardır. On iki aydan fazla bir gecikmenin ardından, elektrik santralinin sahibi
teşviklerden mahrum kalır ve yeni bir kayıt prosedürüne başvurmak durumdadır.
Açık arttırmalar
Tablo 5-5’te gösterilen eşik seviyelerinin üzerinde kapasitesi olan elektrik santralleri, GSE tarafından gerçekleştirilen
azalan saat açık arttırmalarıyla (diğer adıyla “Hollanda usulü müzayede”) teşviklere erişime hak kazanırlar. Açık
arttırmalar kurulu kapasiteleri 1 MW’ın üzerinde olan elektrik santrallerini içerdiğinden ötürü, bu açık arttırmalar
zorunlu olarak değişken her şey dahil garantili tarifeleri içerirler. Daha net olmak gerekirse açık arttırmalar,
muhtemel bir ilave prim tarifesiyle karşılık bulacak olan baz tarifenin belirlenmesini kapsar. (Tablo 5-13). Bu iki
bileşen arasındaki fark ve saatlik bölgesel gün öncesi fiyat, kapasitesi 1 MW’ın üzerinde, kaynağı güneş harici
olan bir elektrik santralinden edinilmiş garantili prim tarifesini belirler.
GSE farklı teknolojiler için, farklılaştırılmış açık arttırmaları elinde bulundurur. Her açık arttırma, verili hedef
kapasitesinin tedarikine yöneliktir. Tablo 5-8 bu hedefleri içermektedir.
Tablo 5–6: Teknolojilerine göre, açık arttırmaların kapasite hedefleri
Kaynak
Rüzgar onshore
Rüzgar offshore
Hidroelektrik
Jeotermal
Biyokütle - (Error! Reference source not
found. A, B, C)
Biyokütle - (Error! Reference source not
found. D)

2013 (MW)

2014 (MW)

2015 (MW)

500
650
50
40

500
0
0
0

500
0
0
0

120

0

0

350

0

0

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.

Açık arttırmaların, Tablo 5-11’de belirtilen baz tarifeye eşit bir baz değeri vardır. Başvuru sahipleri tekliflerini, baz
tarifeye göre yüzdelik indirim biçiminde ibraz etmelidirler. İzin verilen minimum indirim %2 kadardır. Ayrıca tekliflere
taban bir fiyat uygulanır, böylece minimum bir baz tarife her zaman başarılı olan teklifçiye karşılık gelir.
Eğer farklı başvuru sahipleri eşit teklifler ibraz ederlerse, aşağıdaki önceliklendirme kriterleri uygulanır – örn:
teşviklerin öncelikli olarak verileceği teklifçiler/projeler:
faaliyete hali hazırda başlamış olan projeler;
atık döngüsünün yönetiminde verimli ve etkili bir rolü olduğu takdirde, Tablo 5-11’deki C, D
kategorilerinde bulunan biyokütle elektrik santralleri;
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jeotermal sistemlere enerjisi tükenmiş akışkanı geri pompalayabilen mekanizmaları içeren jeotermal
elektrik santralleri;
(artan sırayla) Yapım yetkilendirilmesinin verildiği tarih (bölüm 13) veya Çevre Etki Değerlendirmesi’nde
20 MW’tan yüksek kapasiteli olan elektrik santralleri.
Teşviklere uygun görülen elektrik santralleri faaliyetlerine uygun görüldüklerine dair bilgilendirme tarihinden
itibaren başlayan aşağıdaki zaman ufkunda başlamalıdırlar (Tablo 5-9):
Tablo 5-9: Teşviklere uygun görülmüş elektrik santrallerinin geliştirilmesine dair müddet tarihleri
Kaynak

Müddet Tarihleri (Ay cinsinden)

Rüzgar onshore
Rüzgar offshore
Hidroelektrik
Jeotermal
Biyokütle - (Error! Reference source not found. A, B, C)
Biyoakışkanlar

28
40
40
40
40
28

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.

Tablo 5-9’daki müddet tarihlerine göre yaşanan her aylık gecikmede, başvuru sahipleri teşvik seviyesinde
%0.5/ay oranında bir düşümle karşılaşırlar. On iki aydan fazla yaşanan gecikmelerde, elektrik santralinin sahibi
teşviklerden mahrum kalır ve yeni bir kayıt prosedürüne başvurmak durumdadır.
Açık arttırmaların tasarımı, tedarik edilen devlet yardımlarının miktarını önemli derecede etkilerken, nihai olarak
da güneş harici kaynakların kurulu kapasitesinin seviyesini belirlemektedir.
Tablo 5-10, 2013-2015 süresince karşılık bulan, yıllık kapasitesi 500 MW’a kadar olan onshore rüzgar kapasitesine
tekabül eden teşvikler için yapılmış açık arttırmaların sonuçlarını göstermektedir (Tablo 5-8). Açık arttırmaları
kazanan projeler, 20 yıllık bir periyod süresince (projelerin konvansiyonel ömürleri kadar, Tablo 5-11), yandaki iki
maddenin farkını alırlar: (i) açık arttırmaya ibraz edilen “teklif kadar öde” değeriyle belirlenen bir baz tarife; ve
(ii) üretim yapılan saatler içerisinde oluşan gün öncesi piyasasının bölgesel fiyatı. 5 MW’tan yüksek kapasiteli
onshore rüzgar projeleri için prim tarifeleri uygulanmamaktadır.
Tablo 5–7: hedef kapasiteleri için açık arttırma sonuçları
Kademe

Proje

Bölge

MW)

Teklif (%)

Yeni/Varolan

2013 kapasite hedefi
1
2
3
4
5
6
7

EDP RENEWABLES ITALIA SRL
EDP RENEWABLES ITALIA SRL
GAMESA ENERGIA ITALIA SPA
ELETTRO SANNIO WIND 2 SRL
EDP RENEWABLES ITALIA SRL
CandC OPPIDO LUCANO SRL
LATERZA WIND 2 SRL

PUGLIA
PUGLIA
CALABRIA
CALABRIA
BASILICATA
BASILICATA

14.00
16.00
16.00
10.00
10.00
20.00

24.41
23.67
14.81
13.52
12.42
9.54

Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni

PUGLIA

12.30

9.51

Yeni

8

PONTE ALBANITO SRL BREATHE VENTO

PUGLIA

27.00

8.50

Yeni

9
10

BREATHE ENERGIA IN MOVIMENTO SRL
E-VENTO CIRO' SRL

BASILICATA

51.00

8.31

Yeni

CALABRIA

30.00

7.55

Yeni

11

ALFA WIND SRL

BASILICATA

30.00

6.46

Yeni

12

ANDALI ENERGIA

CALABRIA

36.00

5.80

Yeni

13

EOLSIPONTO SRL

PUGLIA

17.50

5.12

Yeni

14

FRI-EL SAN CANIO SRL

BASILICATA

24.00

4.30

Yeni

15

NUOVA ENERGIA SRL

PUGLIA

72.00

4.20

Yeni

PUGLIA
PUGLIA
BASILICATA

12.00
10.00
34.00

3.34
2.51
2.50

Yeni
Yeni
Yeni

19.00
15.33

Yeni
Yeni

16
ENEL GREEN POWER SPA
17
SAVA ENERGIA SRL
18
ERG EOLICA BASILICATA S.R.L.
Toplam uygun görülen kapasite

442
2014 kapasite hedefi

1
2

EUROWIND LACEDONIA SRL
DAUNIA MONTELEONE SRL

CAMPANIA
PUGLIA

14.00
22. 00
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLEAN ENERGY 1 SRL
EOLICA CANCELLARA
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
MELTEMI ENERGIA SRL
EDP RENEWABLES
VENTISEI
TARIFA ENERGIA S.R.L
TRE TOZZI RENWABLE ENERGY SPA
EDISON ENERGIE SPECIALI SPA
EWE EUROPEAN WIND ENERGY SRL
ALISEA SRL

CALABRIA
BASILICATA
BASILICATA
BASILICATA
BASILICATA
BASILICATA
PUGLIA
PUGLIA
CAMPANIA
BASILICATA
CAMPANIA

10.80
42.00
18. 00
30.60
20.00
23.10
22.00
18.00
12.00
20.00
47.50

13.01
12.51
12.51
12.51
12.42
12.02
11.03
11.02
10.41
10.20
10.11

Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni

14
15
16

MARCHE ENERGIE RINNOVABILI SRL
FINPOWER WIND
GAMESA ENERGIA ITALIA SPA

MARCHE
BASILICATA
BASILICATA

10.00
60.00
29.940

10.03
9.51
9.51

Yeni
Yeni
Yeni

Toplam uygun görülen kapasite

399.940
2015 kapasite hedefi

1
PARCO EOLICO DI TURSI E COLOBRARO SRL
2
MAIT SPA
3
DYNAMICA SRL
4
DELSIS SRL
5
TORRETTA WIND SRL
6
PARCO EOLICO BUSETO SRL
7
LUCKY WIND 4 SRL
8
LUCANIA WIND ENERGY
9
ENEL GREEN POWER SPA
10
SERRACARPANETO 3 SRL
11
ELETTROVIT POWER SRL
12
CandC LUCANIA SRL
13
BURGENTIA ENERGIA SRL
14
BISACCIA WIND SRL
15
ENERGIA PULITA SRL
Toplam uygun görülen kapasite

BASILICATA
MARCHE
CALABRIA
PUGLIA
SICILIA
PUGLIA
BASILICATA
BASILICATA
BASILICATA
PUGLIA
BASILICATA
BASILICATA
BASILICATA
CAMPANIA
SICILIA

60.00
8.00
33.28
26.26
6.00
22.8
18.18
39.00
8.08
16.8
12.00
57.80
18.54
12.50
16.77

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.99
28.18
27.35
27.11
27.00
26.78
26.77
26.50
26.38
356.093

Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni

Kaynak: GSE.

Baz tarifenin teklif kadar öde değeri, İdari Hüküm Temmuz 6, 2012’de belirlenmiş olan baz tarifeye göre yapılan
yüzdelik indirimlerle kararlaştırılır ve €127/MWh’e eşittir (Tablo 5-11). Minimum baz tarifenin her zaman karşılık
bulması için ayrıca bir taban taban teklif fiyatı belirlenir. Başka bir deyişle, hedef kapasitenin üzerinde ibraz edilmiş
hacimdeki kapasitelerin mevcudiyetinde (örn: aşırı tedarikin mevcudiyetinde) açık arttırmalar, asla €0/MWh
değerinde kapanmazlar. Bu durumdaki taban teklif fiyatı €88.9/MWh değerine eşittir (örn: baz tarifeye göre
%30’luk bir indirim). Ortalama olarak, açık arttırmaya girmek için gereken kapasite, hedeflenen kapasiteden üç
kat daha büyük olmuştur (bkz. Bölüm 10.2). Her yıla göre hedeflenen kapasitenin üzerinde kapanan açık
arttırmalar için ekstra kapasite hacimleri: 2013’te 442 MW, 2014’te 399 MW ve 2015’te 356 MW. Açık arttırmalar
ayrıca piyasa işletmecileri arasında yükselen bir rekabeti de ortaya çıkarmıştır. Zaman içerisinde ibraz edilen
yüzdelik indirimler büyüme göstermiştir: 2013 açık arttırmasında ortalama %9’dan, 2014’te %11’e ve 2015’teyse
%28’e kadar. Üçüncü açık arttırmada ibraz edilen teklifler, ortalama olarak, taban teklif fiyatına eşittir.
Uygun görülen projeler, odaktaki elektrik santrallerin dairdir. Bu amaçla, garantili prim tarifelerinden yararlanan
elektrik santrallerinin etkin gelişimini desteklemek noktasında açık arttırma tasarımının yetkinliği hakkında
endişeler ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde, elbette ki taahhüt edilen kapasitenin büyük bir kısmının daha geliştirilememiş olduğuna dair
kanıtlar.20 Projelerin sermaye karlılığı ve elektrik santrallerinin geliştirilmesi noktasında eksiklik gösteren yaptırımlar
için var olan zayıf şartlar, bu ve benzeri fırsatçı davranışlara sebep olarak gösterilebilir (bölüm 11.1).

İtalyanca:
costruita/ .
20

http://www.tekneco.it/energia/aste-oltre-la-meta-dei-progetti-eolici-vincenti-non-e-mai-stata-
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D Parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Doğrudan erişim, kütüklere kaydolma ve açık arttırma yollarıyla teşviklere erişim, aşağıdaki belgelerin ibraz
edilmesini gerektirmektedir (Ek 3, İdari Hüküm Temmuz 3, 2012):
aşağıdakileri kanıtlayan bir yetkinlik beyannatnamesi:
elektrik santralinin, prim tariflerine erişimi için (baz tariflerle kombine olarak sunuldukları takdirde) ilgili tüm
teknik şartları yerine getirdiğini sergilemesi:
başvuru sahibinin bir firma olduğu varsayıldığında, aynı başvuru grubunda bulunan tüm iştirakleri içeren
bir liste;
teşviklere erişimin, alternatif destek planları arasındaki uyumluluğa dair tüm kurallara uyduğunu
göstermek;
Yetkili teknisyen tarafından verilmiş, yandakileri raporlayan bir beyanname: (I) sevkiyat noktasıyla alakalı
veriyi de içeren, elektrik santralinin teknik karakteristikleri; (II) elektrik santralinin teknik projelerle,
planimetriyle ve elektrik planıyla uyumlu olarak geliştirildiği (başvuruya eklenmiş halde); (III)
alternatörlerin ve türbinlerin fotoğrafları; (IV) kurulu alternatörlerin ve türbinlerin teknik projede tarif edilen
karakteristiklerle uyumlu olduğu.
Açık arttırmalar ve kütüğe kaydolma yollarıyla teşviklere erişim ayrıca aşağıdaki şartları gerektirmektedir:
elektrik santralinin genel verilerini içeren bir yetkinlik beyannatnamesi;
Başvurular ve açık arttırma kademeleri için önceliklendirme kriterlerini tatmin eden teknik şartların var
olduğunu kanıtlayan bilgi.
Kütüğe kayıt olabilmek için, GSE web sitesinde seçim duyurusu yayınlar. Başvuru sahiplerinin isteklerini ibraz
etmeleri için, duyuru tarihinden itibaren 60 günleri vardır. Yapım yetkisine sahip olmak (bölüm 13) başarılı bir ibraz
için ön şarttır. Başvuru sahibi tarafından verilen şebekeye bağlanma maliyetleri (bölüm 13) hakkındaki imtiyaz
unvanı ve kabul görmüş İSO planı, hidroelektrik, jeotermal ve offshore rüzgar enerjisi santralleri için Yetkilendirme
yerine ikame edilebilir.
Her yıl açık arttırmalar için GSE, açık arttırmaya katılım için başvuru periyodunun başlangıcından otuz gün önce
ihale ilanını yayınlar. Başvuru sahipleri, katılım isteklerini ibraz etmek için altmış-günlük bir zamana sahiptirler.
Açık arttırmalar yoluyla teşviklere erişim sağlayan elektrik santralleri için idari süreç aşağıdaki ihtiyaçları da içerir:
yapım yetkisini elde etme (bölüm 13);
başvuru sahibi tarafından verilen şebekeye bağlanma maliyetleri (bölüm 13) hakkındaki imtiyaz unvanı
ve kabul görmüş İSO planı, hidroelektrik, jeotermal ve offshore rüzgar enerjisi santralleri için Yetkilendirme
yerine ikame edilebilir;
kapasitesi 20 MW’tan yüksek olan elektrik santralleri için Çevre Etki Değerlendirmesi (bölüm 13), yapım
yetkisi yerine ikame edilebilir;.
Başvuru sahibi grubun yatırım maliyetlerini ve finansal/ekonomik yeteneklerini göz önünde bulundurarak,
münasip fonların geçerliliğini tasdik eden, bir banka (veya gereğince yetkilendirilmiş finansal aracı
kurum) tarafından hazırlanmış olan destek mektubu, veya (alternatif olarak) bahsi geçen bankanın
(veya yetkili finansal aracı kurumun) yatırımın finansmanını üstlenmesi; veya
başvuru sahibinin yatırımının en az %10’unun sermayelendirilmesi. Geçerli Hükme yapılan Ek 2, yatırım
maliyetleri için farklı değerler sağlar; bu konuda santralin büyüklüğü ve yenilenebilir kaynağın tipi dikkate
alınır. 5 MW’ın üzerindeki yeni onshore rüzgar santralleri için yatırım maliyetleri €1,225/kW’a eşittir;
açık arttırma sürecinin başarıyla sonuçlandığının başvuru sahibine bildirilmesini takiben, başvuru sahibine
yapılacak geriye dönük ödeme hakkında koşullu bir garanti;
santralin faaliyete başladığı tarihte yayınlanan nihai bir garanti;
projenin finansal kapasitesini kanıtlayan belgeler – bu belgeler aşağıda belirtilmiştir:
banka hesap özeti veya bankalar haricinde ve Merkez Bankası’nın denetiminde olan bir finansal
kurumun sertifikasyonu, veya;
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projeyi finanse edecek olan bir bankanın, veya başka finans kurumlarının, taahhüdünün varlığını
gösteren beyanname;
açık arttırmada vermeyi düşündükleri teklif;
Açık arttırmanın sonucunun başarılı olmasını takiben, başvuru sahibi GSE’ye, yatırımın %10’una tekabül
eden miktarın bir banka tarafından garantilendiğini (diğer adıyla fideiussione) bildirmek durumundadır.
Bir banka, bir sigorta firması veya yetkili finansal bir aracı kurum bu garantiyi hazırlayabilir. Garantinin
otomatik yenilenmeyle beraber 1 yıllık geçerliliği vardır ve santralin faaliyete başlaması için hazırlanan
zaman tablosuna uyulmadığı durumda bir ceza şeklinde çalışır. Yukarıda belirtilen zaman periyoduna,
yapımın ve bağlantının gecikmesi durumunda ikinci bir yirmi dört aylık periyod (azami olarak) eklenir.
Böyle bir durumda teşvikte (açık arttırma sırasında önerilen teşviğe ek olarak), gecikme yaşanan her ay
için %0.5’lik kesinti yapılacaktır.
***
Başvuru sahipleri GSE’ye başvuru sürecinin yönetimi için ücret ödemek durumundadırlar. Bu ücretler 100€’luk bir
sabit bileşen ve elektrik santralinin kapasitesine göre belirlenen bir değişken bileşenden oluşmaktadır:
kapasiteleri 200 kW’a kadar olan elektrik santralleri için €80;
kapasiteleri 200 kW’la 1 MW arasında olan elektrik santralleri için €500;
kapasiteleri 1 MW’la 5 MW arasında olan elektrik santralleri için €1,320;
kapasiteleri 5 MW’tana yüksek olan elektrik santralleri için €2,200.
Başvuru sahipleri bu ücretleri, teşviklere erişim için yapılan başvurunun ibrazıyla bağlamsal olarak öderler.
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi
Bu destek planı, kapasitesi 1 MW’ın üzerinde olan elektrik santralleri tarafından üretilen elektriğin doğrudan
elektrik piyasasına sevkedilmesini içerir. Bu hedefle, İtalya Elektrik, Gaz ve Su İdaresi’nin Ocak 2015’ten beri
yenilenebilir üretimdeki sorumlulukları ve masrafları dengelemeye uğraşan alternatif tedbirleri almaya çalıştığına
dikkat çekmek önemlidir. Bölüm 11.3 bu konuda detayları içermektedir.
Kapasiteleri 1 MW’a kadar olan elektrik santralleri için, hem teşviki hem de çıktı bileşenini kapsayacak şekilde her
şey dahil garantili tarife sağlanmaktadır.
Tablo 5–8: Teknoloji ve kurulu kapasiteye göre, baz tarifeler ve konvensiyonel ömür döngüsü
Kaynak

Tip

Onshore
Rüzgar

Offshore (1)

Akarsu (örn. Dere suyunun akışından
edinilen hidroelektrik)
Hidro

PDH, reservuar
Gel-git, dalga, okyanus
Jeotermal

Kapasite (kW)

Ömür Döngüsü (yıl)

Baz tarife (€/MWh)

1< K ≤20

20

291

20< K ≤200

20

268

200< K ≤1000

20

149

1000< K ≤5000

20

135

K >5000

20

127

1< K ≤5000

25

176

K >5000

25

165

1< K ≤20

20

257

20< K ≤500

20

219

500< K ≤1000

20

155

1000< K ≤10000

25

129

K >10000

30

119

1< K ≤10000

25

101

K >10000

30

96

1< K ≤5000

15

300

K >5000

20

194

1< K ≤1000

20

135

1000< K ≤20000

25

99
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Yeraltı gazı (kaya gazı)

Su arıtma sistemlerinden gelen biyogaz

A – Biyolojik orijin

Biyogaz

B – Hayvansal yan ürünlerden (CE
Düzenlemesi 1069/2009), tarımsal,
hayvan
çiftliklerinden,
ormancılıktan, tarım sınaiinden ve
gıda çiftçiliğinden elde edilen yan
ürünlerden
C - Atık geri dönüşümünden ve
hibrit olmayan üretim yapan
elektrik santrallerinden (aşağıya
bakınız)
D - Hibrid biyogaz elektrik santralleri
(örn. Biyolojik olarak ayrıştırılabilen
atık miktarının %10’dan fazla
olduğu elektrik santralleri)

A – Biyolojik orijin

Biyokütle

B – Hayvansal yan ürünlerden (CE
Düzenlemesi 1069/2009), tarımsal,
hayvan
çiftliklerinden,
ormancılıktan, tarım sınaiinden ve
gıda çiftçiliğinden elde edilen yan
ürünlerden
C - Atık geri dönüşümünden ve
hibrit olmayan üretim yapan
elektrik santrallerinden (aşağıya
bakınız)
Hibrid biyogaz elektrik santralleri
(örn. Biyolojik olarak ayrıştırılabilen
atık miktarının %10’dan fazla
olduğu elektrik santralleri)

Biyoakışkanlar

K >20000

25

85

1< K ≤1000

20

99

1000< K ≤5000

20

94

K >5000

20

90

1< K ≤1000

20

111

1000< K ≤5000

20

88

K >5000

20

85

1< K ≤300

20

180

300< K ≤600

20

160

600< K ≤1000

20

140

1000< K ≤5000

20

104

K >5000

20

91

1< K ≤300

20

236

300< K ≤600

20

206

600< K ≤1000

20

178

1000< K ≤5000

20

125

K >5000

20

101

1< K ≤1000

20

216

1000< K ≤5000

20

109

K >5000

20

85

1< K ≤300

20

229

300< K ≤1000

20

180

1000< K ≤5000

20

133

K >5000

20

122

1< K ≤300

20

257

300< K ≤1000

20

209

1000< K ≤5000

20

161

K >5000

20

145

20

174

20

125

1< K ≤5000

20

121

K >5000

20

110

Kaynak:. (1) Offshore rüzgar enerjisi santralleri için yandaki durumlara göre €40/MWh’lik bir prim tekabül eder: (i) İtalyan
Regülatör tarafından altyapı, elektrik şebekesinin bir bölümü olarak sayılmaz (mak. 25, c3, İdari Hüküm Temmuz 6, 2012); ve
(ii) şebekeye bağlantı maliyetini başvuru sahibi öder.
Tablo 5–9: Kapasiteleri 1 MW’a kadar olan elektrik santralleri için prim tarifeleri
Kaynak
Daha önceden belirlenmiş eşiklere göre atmosfere gaz salınımını azaltmaya olanak sağlayan
biyokütle elektrik santralleri (Tablo 5-11, A, B, C)
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle ve biyogaz (Tablo 5-11 A) ve
biyoakışkan elektrik santralleri

Prim (€/MWh)
30
40
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Bölgesel ısıtma için kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle elektrik santralleri (Tablo 5-11 B, C)
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle ve biyogaz (Tablo 5-11 B, C, D)
elektrik santralleri
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren ve gübre üretimindeki nitrojenin tamamen
geri kazanılmasına olanak sağlayan biyogaz elektrik santralleri (Tablo 5-11 A, B, C, D)
Gübre kullanan ve kullanılan nitrojenin %30’nun geri kazanılmasına olanak sağlayan kojeneratif
biyokütle elektrik santralleri (Tablo 5-11 A, B, C, D)
Kullanılan nitrojenin %40’nın geri kazanılmasına olanak sağlayan kojeneratif biyokütle elektrik
santralleri (Tablo 5-11 A, B, C, D)
Sıfır gaz salınımlı ve enerjisi tükenmiş akışkanı jeotermal sistemlere geri pompalayabilen jeotermal
elektrik santralleri
Önceden tarımsal aktiviteler için ayrılmış bölgelere kurulan yeni jeotermal elektrik santralleri
Jeotermal sistemlere geri pomplanan enerjisi tükenmiş akışkanın,çerisindeki cıva ve hidrojen
sülfatın en azından %95’inin azaltılmasını sağlayan teknolojilere sahip jeotermal enerji santralleri
Ticari boyutta henüz bir gelişme gösterememiş üretim teknolojilerine sahip jeotermal elektrik
santralleri
Offshore rüzgar elektrik santralleri için: (i) İtalyan Regülatör tarafından altyapı, elektrik ağının bir
parçası sayılmaz (mak. 25, c3, İdari Hüküm Temmuz 6, 2012); (ii) başvuru sahibi şebekeye
bağlanma masraflarını ödemek durumundadır.

40
10
30
20
15
30
30
15
200
40

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.
Tabl0 5–10: Kapasitesi 1 MW’ın üzerinde olan elektrik santralleri için prim tarifleri
Kaynak

Prim (€/MWh)

Daha önceden belirlenmiş eşiklere göre sera gazı salınımını azaltmaya olanak sağlayan biyokütle
elektrik santralleri (Tablo 5-11 A, B)
Daha önceden belirlenmiş eşiklere göre atmosfere gaz salınımını azaltmaya olanak sağlayan
biyokütle elektrik santralleri (Tablo 5-11, A, B, C)
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle ve biyogaz (Tablo 5-11 A) ve
biyoakışkan elektrik santralleri
Bölgesel ısıtma için kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle elektrik santralleri (Tablo 5-11 B, C)
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren biyokütle ve biyogaz (Tablo 5-11 B, C, D)
elektrik santralleri
Yüksek verimlilikte kojenerasyonla faaliyet gösteren ve gübre üretimindeki nitrojenin tamamen
geri kazanılmasına olanak sağlayan biyogaz elektrik santralleri (Tablo 5-11 A, B, C, D)
Sıfır gaz salınımlı ve enerjisi tükenmiş akışkanı jeotermal sistemlere geri pompalayabilen jeotermal
elektrik santralleri
Önceden tarımsal aktiviteler için ayrılmış bölgelere kurulan yeni jeotermal elektrik santralleri (kurulu
kapasite boyutu 10 MW’a kaar olan durumlarda)
Jeotermal sistemlere geri pomplanan enerjisi tükenmiş akışkanın,çerisindeki cıva ve hidrojen
sülfatın en azından %95’inin azaltılmasını sağlayan teknolojilere sahip jeotermal enerji santralleri
Offshore rüzgar elektrik santralleri için: (i) İtalyan Regülatör tarafından altyapı, elektrik ağının bir
parçası sayılmaz (mak. 25, c3, İdari Hüküm Temmuz 6, 2012); (ii) başvuru sahibi şebekeye
bağlanma masraflarını ödemek durumundadır.

10
30
40
40
10
30
30
30
15
40

Kaynak: İdari Hüküm Temmuz 6, 2012.
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6

İtalya’da yenilenebilir elektrik santralleri için yetkilendirme usulü

D Parametresine göre yapılan değerlendirmeye dair bilgi (3)
Yasama Hükmü 28/2011 ve RES Üretim Yapan Elektrik Santrallerinin Yetkilendirilmesi için Ulusal Yönetmelik RES
elektrik santrallerinin gelişimi için yetkilendirme usulünü düzenler.
Her iki belge de şu zamana kadar yürürlükte olan bölgesel yetkilendirme usullerinin basitleştirilmesinin ve
standardize edilmesinin gerekliliğini kabul etmektedir. 2001’de meydana gelen İtalyan Anayasası’nın yaşadığı
reformdan beri, RES üretim yapan ünitelerin yapımının idari arka planları artarak parçalı hale gelmiştir. Elbette
anayasal reform, Bölgelere elektrik üretiminin de dahil olduğu bir takım ekonomik aktiviteler hakkında yasamaya
ilişkin bağlayıcı güç sağlamıştır.
Bölgesel düzenlemelerin parçalılığı, enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının Avrupa hedefi olan
%20’lik dilime dair bir tehdit olarak görünmekteydi. Avrupa Direktifi 2009/28/CE bu hedefi İtalya için %17 olarak
belirlemiştir. Bu hedefin başarıya ulaşması, masraf paylaşım mekanizmasına 21 bağlıdır. Bu mekanizmaya göre,
her bölge enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları için minimum bir hedefle görevlendirilmişlerdir. Bu
nedenle, Bölgeler RES üretiminin gelişimini yükseltme noktasında elzem bir rol oynarlar.
Yasama Hükmü 28/2011, yeni elektrik santrallerinin kapasitesine göre üç farklı yetkilendirme usulü tesis etmiştir:
diğer adıyla Autorizzazione Unica (Tekil Yetkilendirme Usulü) aşağıdakilere uygulanır:
üretim kapasitesi 60 kW’ın üzerinde olan rüzgar enerjisi santralleri;
üretim kapasitesi 20 kW’ın üzerinde olan güneş enerjisi santralleri;
diğer adıyla Procedura Abilitativa Semplificata (Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü) – kapasitesi yukarıda
belirtilen eşiğin altında olan rüzgar ve fotovoltaik santrallerinin yapımı ve faaliyeti için gereklidir;
Diğer adıyla Comunicazione al Comune (Belediyeyle İletişim) – evlere kuruluma benzeştirilebilen küçük
üretim ünitelerinin gelişimi için zorunludur.
Günümüzde, bahsi geçen üç yetkilendirme usulü her İtalya Bölgesi’nde yürürlüktedir. Bununla birlikte, Bölgeler
yetkilendirme sürecinin yönetimsel düzenlemesine dair hala söz sahibidirler. Örneğin, bazı Bölgeler, çeşitli İlleri
Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü sunmayla görevlendirirken, başka Bölgeler yetkilerini Belediyelere aktarır.
Ulusal Yönetmelikler yukarıda bahsi geçen izin doğrultusunda Bölgelere homojen, zorunlu standartlar belirlerler.
Örneğin, Ulusal Yönetmelikler standardize bağlayıcı müddet tarihleri, mecburi idari belgelemeler, formların
karakteristikleri vb. tesis edebilir.
Aşağıdaki bölümler Tekil Yetkilendirme Usulü (bölüm 6.1), Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü(bölüm 6.2) ve
Belediyeyle İletişim (bölüm 6.3) hakkında detayları içermektedir.

6.1.

Tekil Yetkilendirme Usulü

Tekil Yetkilendirme Usulü, kapasiteleri sırasıyla 20 ve 60 kW olan rüzgar ve fotovoltaik enerji santrallerinin
geliştirilmesi için gereklidir. Rüzgar üniteleri için Tekil Yetkilendirme Usulü, onshore kurulumlara uygulanır. Offshore
üniteler için, Ulaşım Bakanlığı şu izinleri verir: (i) Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Çevre ve Toprak/Deniz Koruma

İdari Hüküm, Eylül 10, 2010. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Resmi
Bülten n. 219, Eylül 18, 2010’da yayınlanmıştır.
21

(İtalyanca) Erişim Adresi: http://www.camera.it/temiap/DM%2010%20settembre%202010.pdf
İdari Hüküm, Mart 12, 2012. Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili
e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle
Regioni e delle Provincie autonome.
(İtalyanca) Erişim Adresi: http://www.nextville.it/normativa/1683/ .
22
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Bakanlığıyla yapılan bir istişare, (ii) denizcilik alanında yetkin kamu kuruluşları tarafından hazırlanan, deniz nüfuz
bölgesinin kullanımına dair alınan izin.
Tekil Yetkilendirme Usulü’nden sorumlu yetkili mercii Bölge’dir. Buna karşılık Bölge sonradan İlleri veya Belediyeleri
de yetkin kurum olarak tahsis edebilir.
Tekil Yetkilendirme Usulü için yetkin kurum, websitesinde ibraz sürecine (doldurulacak belgeler ve müddet
tarihleri) dair ilgili her bilgiyi, kamuya açık bilgi yapma görevindedir. Bölgesel-üstü veya ilsel-üstü projelerden söz
ediliyorsa Tekil Yetkilendirme Usulü’nün sorumluluğu, en büyük rüzgar türbinlerinin veya fotovoltaik panellerin
kurulumuyla ilgilenen Bölgeye veya İle aittir.
Tekil Yetkilendirme Usulü, idari bir süreç olan Hizmetler Kongresi yoluyla yetkin kurum tarafından gerçekleştirilir
(bölüm 6.1.1)

6.1.1Hizmetler Kongresi
Hizmetler Kongresi (buradan itibaren “Kongre”) Yasa 241/1990’la düzenlenmiştir ve bir üretim sürecini ilgilendiren
ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi için üstlenilmesi gereken idari adımların basitleştirilmesine yöneliktir.
Kongre, yeni elektrik santralinin tahakkukuyla ilgilenen yerel ve ulusal kurumların periyodik toplantılara katılımını
içerir. Yetkili kurum, kongreyi Tekil Yetkilendirme için başvurunun alımından itibaren otuz gün içerisinde başlatmak
durumundadır. Yetkili kurum başvuru sahibine, yetkilendirme sürecine içkin çeşitli yerel ve ulusal kurumların
yayınladığı yetkilendirmelerin, lisansların ve sertifikaların neler olduğunu bildirmek durumundadır.
Başvurunun alımından on beş gün içerisinde yetkili kurum, yetkilendirme isteğini ve başvuruda ibraz edilen
belgelerin tam olduğunu onaylamak durumundadır. Eğer ibraz edilen belgeler tam değilse, yetkili kurum başvuru
sahibine ek olarak sunulması gereken bilgileri de bildirir.
Eğer başvurunun alımından on beş gün içerisinde yetkili kurum başvuru sahibine herhangi bir itiraz bildirmezse,
zımnen kabul kuralı uygulanır ve Hizmetler Kongresi başlatılabilir.
Eğer bir Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin ibrazı gerekiyorsa, Çevre ve Toprak/Su Koruma Bakanlığı da Hizmetler
Kongresi’ne katılırlar. Hizmetler Kongresi Tekil Yetkilendirmeyi Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin bitiminden önce
yayınlayamaz.
Projenin daha etkin bir değerlendirmesi için Kongre’nin başlangıcından itibaren doksan gün içerisinde başvuru
sahibinden ek dosyalar istenebilir. Başvuru sahibi gerekli belgeleri bu istekten itibaren otuz gün içerisinde sunmak
durumundadır. Eğer gerekli ek belgeler son teslim tarihine kadar sunulmazsa, Kongre projeyi hali hazırda ibraz
edilmiş belgeler üzerinden değerlendirir. Hizmetler Kongresi, yeni elektrik santralinin yapımı ve faaliyeti için verilen
Tekil Yetkilendirme’yi azami olarak yüz seksen gün içerisinde yayınlar.
Aşağıdaki Şekil 6-1, Hizmetler Kongresi’nin yetkilendirme sürecinin zamanlamasını göstermektedir.
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Şekil 6-1: Tekil Yetkilendirme Sürecinin Zaman Çizelgesi

30 gün ierisinde

Hizmetler Kongresi’nin başlangıcından itibaren
doksan gün içerisinde

180 günde

Hizmetler Kongresi
sonuçlandırılır
Yetkilendirme isteğinin ibrazından
itibaren 30 gün içerisinde yetkili
Hizmetler
Kongresi’nin
kurum
Hizmetler
Kongresini
başlangıcından itibaren 90 gün
başlatmak durumundadır.
içerisinde başvuru sahibinden
ek belgeler istenebilir

Yetkilendirme
ibrazı

isteğinin

6.1.2.

Yetkilendirme isteğinin ibrazından
itibaren 15 gün içerisinde, yetkili
kurum
ibrazın
yeterli
olup
olmadığını
doğrulamak
durumundadır

İstekten 30 gğn içerisinde,
başvuru
sahibi
ek
belgeleri ibraz etmek
durumundadır

Ek
belgelerin
ibrazi
için
belirlenen 30 gün, 30 güne
kadar daha uzatılabilir

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yasama Hükmü 152/200622 sırasıyla, 60 kW ve 20 kW’ın üzerinde kurulu kapasiteye sahip rüzgar ve fotovoltaik
enerji santrallerinin Çevresel Etki Değerlendirmesini (buradan itibaren “ÇED”) düzenler. Çevre ve Toprak/Su
Koruma Bakanlığı ÇED’lerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
ÇED’in gerçekleştirilmesi, yeni elektrik santralinin çevreye belirgin olumsuz etkilerinin olup olmadığını tesis etmeyi
hedefleyen, projenin bir ön değerlendirme sürecine tabi tutulmasına bağlıdır. Bu amaçla Tekil Yetkilendirme
başvurusunun sahibi yetkili kuruma (Çevre ve Toprak/Su Koruma Bakanlığı), proje detaylarını ve yeni üretim
ünitesinin potansiyel çevresel etkilerine dair bir ön çalışma sunmak zorundadır. Başvuru sahibi, Ulusal Resmi
Bülten’de (diğer adıyla Gazzetta Ufficiale) yetkili kuruma bu belgeleri temin ettiğini yayınlama görevine sahiptir.
Ulusal Resmi Bülten’de yayınlanan ilandan kırk beş gün içerisinde, yeni elektrik santralinin gerçeklenmesiyle
ilgilenen üçüncü partiler Bakanlığı nihai itirazları veya önerileri hakkında bilgilendirmelidirler. Bu süre geçtikten
sonra, Bakanlık ÇED’in uygulanıp uygulanmayacağını tesis edeceği ek kırk beş gün daha alabilir, veya tam
tersine, bir muafiyet durumu ortaya çıkabilir. Bu zaman ufkunda yetkili kurum, yeni santralin potansiyel çevresel
etkilerini değerlendirmek için daha fazla belgeye ihtiyaç duyabilir. Başvuru sahibi ek belgeleri Bakanlığa, Ulusal
Resmi Bülten’de yayınlanan ilanın bitim süresi olan kırk beş günlük süreden itibaren otuz gün içerisinde
göndermek durumundadır.
Eğer Bakanlık yeni elektrik santralinin çevre üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olduğuna karar verirse, ÇED
gerçekleştirilir. Bu hedefle başvuru sahibi, aşağıdaki tanımları içeren bir Çevresel Etki Çalışması’nı
ayrıntılandırmalıdır:
projenin teknik özelliklerini, boyutlarını ve yerelliğini içeren bilgi;

Yasama Hükmü 152/2006. Norme in material ambientale.
(İtalyanca) Erişim Adresi : http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm .
22
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yeni elektrik santralinin yaratacağı belirgin olumsuz çevresel etkilerden kaçınma, bu etkileri azaltma veya
telafi etmeye dair üstlenilmesi gereken tedbirler;
yapım ve faaliyet fazları esnasında yeni santralin yaratacağı temel olumsuz çevresel etkiler;
başvuru sahibi tarafından dikkate alınacak olan farklı alternatifler – bunlar projenin gerçeklenmesinin
önündeki eksiklikleri ve çevresel etkilere rağmen projenin gerçeklenmesi gerektiği kararını destekleyen
motivasyonları içermelidir;
Başvuru sahibinin alacağı, elektrik santralinin yapımının ve faaliyetinin esnasında ortaya çıkan çevresel
etkilerin gözlenmesine dair üstlenilen tedbirler.
Çevresel Etki Çalışması başvuru sahibi tarafından yetkili kuruma, aşağıdaki belgelerle beraber ibraz edilmelidir:
kararlaştırılmış proje detayları;
Çevresel Etki Çalışmasının içeriğinin özeti;
başvuru sahibi tarafından hem yetkili kurumun web sitesine hem de medyaya verilen ilanların kopyaları;
yeni santralin yapımı ve faaliyeti için gerekli yetkinlikler, anlaşmalar, izinler, gerekçeli fikirler, lisanslar ve
ehliyet sertifikasının listesi.
Çevresel Etki Çalışmasının alımından otuz gün içerisinde ve ibrazın eksik olduğu varsayıldığında, yetkili kurum ek
belgelere ihtiyaç duyar. Başvuru sahibi gerekli ek belgeleri, bu isteğin alımından itibaren otuz gün içerisinde ibraz
etmelidir. Eğer otuz günlük süre içerisinde ek belgelerin ibrazı sağlanmazsa, ÇED prosedürü askıya alınır. Buna
karşılık başvuru sahibi, gerekli ek belgelerin ibrazı için otuz günlük bir uzatma alabilir.
Çevresel Etki çalışmasının ve ilgili dokümanların ibrazından itibaren altmış gün içerisinde başvuru sahibi, ÇED’le
ilgilenen tüm kurumsal taraflara bu belgeleri iletmek durumundadır. Zaman ufku içerisinde bu taraflar, ve Kültürel
Miras ve Aktiviteler Bakanlığı (ki bu Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesine katılır) kendi önerilerini Çevre ve
Toprak/Su Koruma Bakanlığı’na bildirir.

Elektrik santralinin gerçeklenmesi hususunda ilgili olan Bölge ÇED için önerilerini, Çevre Etki Çalışmasının ve ilgili
belgelerin ibrazından itibaren doksan gün içerisinde bildirmelidir.
Çevresel Etki Çalışması ve ilgili dokümanların ibrazı bağlamında başvuru sahibi projeyi ulusal ve bölgesel
gazetelerde ve ÇED’den sorumlu yetkili kurumun web sitesinde ilan etmelidir. Bu ilan projenin kısa tanıtımıyla ve
potansiyel çevre etkilerini tanıttığı gibi, üçüncü tarafların Çevresel Etki Çalışması konusunda danışabilecekleri
makamları da tanıtmalıdır.
Projenin ulusal ve bölgesel gazetelerde ilan edilmesin itibaren altmış gün içerisinde, projeyle ilgilenen üçüncü
taraflar yetkili kurumu itirazları veya önerileri noktasında haberdar edebilirler. Bu altmış günlük süre sona
erdiğinde, başvuru sahibi izleyen otuz günü nihai olarak proje detaylarını alınan önerilere göre tadil etmek üzere
kullanabilir.
ÇED için yetkili kurum başvuru sahibi tarafından ibraz edilen Çevresel Etki Çalışmasının ve ilgili belgelerin
değerlendirme prosedürünü yüz eli gün içerisinde nihayete erdirir. Şekil 6-2 ÇED’in temel adımlarını özetler.
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Şekil 6-2: Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin Zaman Çizelgesi
30 gün içinde

Çevresel Etki Çalışması’nın
alımından itibaren otuz gün
içerisinde yetkili kurum, ibraz
edilen belgenin tamamlılığını
onaylar.
Başvuru sahibi, istenildiği
durumda, ek belgeler ibraz
etmelidir

60 gün içinde

90 gün
içinde

İbraz edilen belge, projeyle
ilgilenen
kurumsal
taraflara
iletilmelidir

Bölge
proje
hakkındaki
önerilerini yetkili kuruma bildirir

Kurumsal taraflar proje üzerindeki
önerilerini belirtirler

Başvuru sahibi ÇED’le alakalı
üçüncü
taraflardan
alınan
önerilere göre projelerini nihai
olarak tadi ederler

Gazetelerdeki ilanlar vasıtasıyla
projeden haberdar olan üçüncü
taraflar önerilerini belirtebilirler

150 Gün

ÇED
sonuçlandırılır

Çevresel Etki Çalışmasının ve ilgili
belgelerin ibrazı
Projenin ulusal gazetelerde ilanı
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6.1.3.

Tekil Yetkilendirilme usulü için D gereklilikleri

Tekil Yetkilendirme’ye başvuru yapanlar aşağıdaki belgeleri yetkili kuruma ibraz etmek durumundadırlar (Tablo
6-1)
Tablo 6–1: Tekil Yetkilendirme Usulü için ibraz edilmesi gereken belgeler
Belge Kategorisi

İçerikler
üretim ünitelerinin karakteristikleri
gerekli şebeke altyapıları
üretim ünitelerini şebekeye bağlamak için üstlenilen faaliyetler
arazi restorasyonlarını da içeren, elektrik santralinin işletmeden çıkarılmasına dair
planlanan aktiviteler

Proje detayları

Teknik raporlar

Arazi izinleri

Ağ maliyetleri

Kentsel durak serifikası

Tabiat etkileri belgleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi
İdari
maliyetlerin
sertifikası

ödeme

Finansal garantiler

Rüzgar elektrik santralleri için ek
bilgi:

6.1.4.

başvuru sahibinin kişisel bilgileri
başvuru sahibi bir firma ise, ticari sicil kaydı
yeni üretim ünitelerinin beklenen üretilebilirliği
yapım sürecinin evreleri ve zamanlaması
işletmeden çıkarılmanın evreleri ve zamanlaması
işletmeden alınmanın tahmini nihai maliyeti (arazi restorasyonları dahil)
projenin potansiyel sosyal, ekonomik ve iş piyasasındaki tahmini etkisi
yeni santralin yapımının seçili alan için uygunluğu
site başvuru sahibini seçili arazide yeni üretim üniteleri geliştirme noktasında güçlendiren
ünvanlar
gerekirse, yetkili kurum tarafından yayınlanan Tekil Yetkilendirme Usulü için arazi
kamulaştırmasına dair istek. Yeni elektrik santrallerine dair geliştirme için arazi
kamulaştırmasına sadece bunun kamu çıkarına dair olduğu düşünülüyorsa izin verilir
yeni üretim ünitelerini ağa bağlamak için gereken bütçe. TSO ve/veya DSO, başvuru
sahibini bekleyen maliyetlerin tahminini yayınlar. Bu hedefle, sonrasındaki süreç teknik
raporları ve TSO ve DSO’nun proje detaylarını içerir.
bu doküman, inşaatsız arazilerin ayni haklarını teslim eden tapulara eklenmiş olmalıdır.
Sertifikanın hedefi (Certificato di destinazione urbana) ekonomik amaçlar için hazırlanan
arazi parselinin uygunluğunu kanıtlamaktır. Belediye bu sertifikayı, yeni üretim santralinin
geliştirileceği arazinin saihibine/satıcısına teslim etmek durumundadır.
elektrik santralinin yer alacağı arazinin, bölgesel yerüstü şekillerinin planı ve kadastro
haritaları
yerüstü şekilleri entegrasyon raporu (diğer adıyla Relazione Paesaggistica). Bu belge, arazi
Kültürel Miras ve Çevre Düzenlemesi Kanunu’nun 23 düzenlemesi kapsamındaysa
gereklidir, örn: dağlar, doğal rezervler, ağaçlıklar, ormanlar, arkeolojik kazı alanları vb.
Eğer Kültürel Miras ve Çevre Düzenlemesi Kanunu bu konuda uygulanmıyorsa başvuru
sahibi, Kültürel Mirasların Gözetimi’nden bir muafiyet belgesi almalıdır. Gözetim Kurumu
başvuru sahibini, bu isteğin alımından itibaren on beş gün içerisinde bilgilendirmelidir.
ÇED’in yapılmasının gerekliliğini kanıtlayan belge
diğer adıyla “Oneri İstruttori”nin ödendiğine dair bir fatura. Başvuru sahibi Hizmetler
Kongresi sırasında bilgi ve belge toplamak için idari masraflar ödemek gereğinde kalabilir.
Bu masraflar yatırım maliyetinin değerinin %0.03’ünden büyük olamaz.
banka mevduatının veya sigorta poliçesinin varlığını kanıtlayan bir belge. Bu garanti formu
yetkili kurumu gerektiğinde, elektrik santralinin sahibinin gerekli işletmeden alma
aktivelerini (arazi restorasyonu dahil) yerine getireceğine dair temin etme hedefini taşır.
rüzgar türbinlerinin kurulacağı arazinin anemometrik karakteristikleri
rüzgar ölçümlerinin hangi zaman ufkunda gerçekleşeceği
rüzgar ölçümlerinin hangi yöntemlerle ölçüleceği
üretim yapan ünitelerin yıllık faaliyetinin saatlik karşılığı

Rüzgar enerjisi santrallerinin etkilerini azaltmak için hafifletici tedbirler

Yasama Hükmü 42/2004. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137. Resmi Bülten n. 45 Şubat 24, 2004’te yayınlanmıştır.
(İtalyanca) Erişim Adresi: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm .
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Ulusal Yönetmelikler ayrıca yeni elektrik santralinin geliştirileceği alan üzerinde rüzgar enerjisi kurulumlarının
çevreye, flora ve faunaya, jeomorfolojiye ve gürültüye dair etkilerini hafifletmeye yönelik olası müdahaleleri de
ileriye sürer. Tablo 6-2 bazı hafifletici tedbirlerin örneklerini ve Ulusal Yönetmelikler tarafından önerilen analizleri
içerir.
Tablo 6–2 Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumlarında hafifletici tedbirler
Etki tipi

Analiz örnekleri

Görsel etki

Flora ve fauna

Olası hafifletici tedbirler

inşaat arazisini saran çevrenin karakteristikleri:
jeomorfolojisi, arazinin Kültürel Miras ve Çevre Yasası
altında korumaya tabi olup olmadığı
arazinin tarihsel evrimi
arazinin kentsel ve arkitektonik gelişiminin potansiyel etkisi
elektrik santralinin arazideki görsel etkisi. Bu hedefle
aşağıdaki belgeler sağlanmalıdır:
arazinin 1:5000, veya 1:10.000, veya 1:25000, veya 1:50000
ölçeğinde planı
arazinin morfolojik karakteristiklerini gösteren 1:5000, veya
1:10.000, veya 1:25000, veya 1:50000 ölçekli kartografisi
yeni elektrik santralinin ve bununla alakalı altyapının arazi
üzerindeki görsel etkisinin, dönüştürücü araçlarla yapılan
bir simülasyonu

hakim rüzgarın yönüne göre türbinler
arası 5-7 çaplık minimum uzaklık
türbinler arası hakim rüzgar yönüne
dik, 3-5 çaplık minimum uzaklık
kurulum arazisinde kullanılmış olan
var olan ünitelerle aynı şeklin,
boyutun ve rengin kullanılması
yansıma önleyici boyanın kullanımı
aynı zamanda gömülecek olan
elektrik hatlarının sayısının minimize
edilmesi

inşaat sürecinin arazideki habitat ve bitki örtüsü üzerindeki
etkisi
inşaat sürecinin arazi üzerinde yaşan esas hayvan
türlerinin hayatları üzerindeki etkisi
doğal yaşam alanlarının veya benzer faunal içeriğe sahip
arazilerin tespiti örn: üreme alanları, sütten kesme,
yuvalanma vb.

inşaat sürecinin uzunluğunun
minimize edilmesi
inşaat süreci sırasında yok edilen
bitki örtüsünü eski haline getirmek
solgun olan renklerin - algılarını
arttırarak kuşlar için tehlikeyi
azaltmak amacıyla- boyanması
gömülecek olan elektrik hatları
inşaat sürecinde boyunca toz
dağılımı minimize etme

Jeomorfoloji

kulelerin yer tayini
üretim ünitelerine ulaşım için yeni rotaların açılıp
açılmayacağı
geliştirilmesi gereken şalt merkezleri

Gürültü Kirliliği

uğultu seviyesini ölçmeyi ve uğultu seviyesindeki beklenen
değişimi edinmeyi hedefleyen sesbilimsel ölçümler

inşaat sürecinin uzunluğunu minimize
etmek
rüzgar üniteleri ve kentsel bölgelerle
en az 200 metrelik mesafe
toprağın erozyonunun tetiklenmesine
karşın rüzgar ünitelerinin yokuş/bayır
bölgeler haricinde kurulması
düşük hızlı üretim ünitelerinin
kullanılması
mümkünse, trafo merkezini rüzgardan
üretim yapan ünitenin kulesinin içine
yerleştirilmesi
mümkünse, yüksek gerilim hatlarının
tek bir hatta birleştirilerek şebekeye
doğrudan bağlanması

6.2 Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü
Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü, sırasıyla 60 ve 20 kW’a kadar kapasiteli rüzgar ve fotovoltaik enerji santrallerinin
gerçeklenmesinde uygulanır.
Rüzgar enerji santrallerine dair, Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü için aşağıdakiler gereklidir:
36 aydan daha uzun bir süre boyunca rüzgar ölçümleri için anemometre kulelerinin kurulumu;
Belediyeyle İletişim Usulü’nün uygulanmadığı, kapasitesi 60 kW’a kadar olan, her nesilden rüzgar enerjisi
santralleri (bkz. Bölüm 6.3).
Fotovoltaik enerji santrallerine dair, Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü aşağıdaki durumlarda uygulanır:
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yüzey alanları kurulu oldukları çatıdan daha büyük olmayan ve Belediyeyle İletişim Usulü’nün
uygulanmadığı elektrik santralleri
kapasiteleri 20 kW’a kadar olan ve Belediyeyle İletişim Usulü’nün uygulanmadığı elektrik santralleri (bkz.
Bölüm 6.3).
Hem rüzgar hem de fotovoltaik enerji santrallerinin gerçeklenmesi için, Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü yetkili
kuruma ibraz edilmelidir. Bu yetkili kurum Bölge ise, (Bölge ister İl ister Belediye olsun) yine Bölge tarafından yapılan
ayarlamalara göre, belgenin ibrazı inşaat sürecinden en az otuz gün öncesinden yapılmalıdır. Bu istek aynı
zamanda yandakileri içermelidir:
Devlet Sertifikalı bir Profesyonel tarafından –örn. Bir mühendis- onaylanmış teknik rapor; bu rapor projenin
yürürlükte olan ulusal güvenlik ve sağlık düzenlemelerine, aynı zamanda da santralin kurulacağı
bölgenin Belediyesi tarafından hazırlanmış yapısal ve kentsel yönetmeliklere uygun olduğunu içermelidir.
proje detayları;
Üretim ünitelerinin iletim ve/veya dağıtım ağlarına bağlantısının öngörülen maliyetleri.
Geliştirimesi gereken yeni üretim ünitelerinin Autorizzazione Paesaggistica (bkz. Kutu 1) gibi spesifik
yetkilendirmelerin boyunduruğunda olduğu durumlarda Bir Hizmetler Kongresi (bkz. Bölüm 6.1.1) toparlanabilir.
Hizmetler Kongresi, yetkilendirme isteğinin ibrazından itibaren yirmi gün içerisinde başlamalıdır. İnşaat süreci,
Kongre’nin sonuçlanmasından itibaren otuz gün içerisinde başlamalıdır.
Basitleştirilmiş Yetkilendirme, başvuru sahibinin tamamlanmamış belgeler ibraz ettiği durumda verilmez. Bu
varsayımda, başvuru sahibi geçmiş yetkilendirme isteğinde eksik kalan, gerekli değişikliklerin bilincinde yeni bir
Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü’ne tekrar başvurmalıdır.
Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü’ne dair aşağıdaki meskut kural da geçerlidir: Eğer tamamlanmış bir
yetkilendirme ibrazının alındığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde başvuru sahibi yetkili kurum tarafından
herhangi bir geribildirim almazsa, inşaat süreci başlayabilir.
Yetkilendirme verildikten sonra, yeni elektrik santrali üç sene içerisinde gerçeklenmelidir. Eğer yeni elektrik
santralinin kurulumu üç senelik periyod içerisinde tamamlanmazsa, yeni bir Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü
gerekecektir.
Başvuru sahibi Basitleştirilmiş Yetkilendirmeye başvurusu sırasında her zaman, projenin umulan bitiş tarihini
belirtmelidir. Yeni elektrik santrali gerçeklendiği durumda, Devlet Sertifikalı bir Profesyonel’den yandakileri içeren
bir sertifika alınmalıdır: (i) yeni elektrik santralinin proje detaylarının Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü’ne uygun
olduğu; ve (ii) nihai eklentilerin kadastral değerindeki varyasyon.
Error! Reference source not found., Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü’nün zaman çizelgesini göstermektedir.
Şekil 6-2: Basitleştirilmiş Yetkilendirme Usulü’nün zaman çizelgesi

20 gün

Yetkilendirme İsteği

Bir
Hizmetler
başlayabilir

30 gün

Kongresi

İnşaat sürecinin
başlaması
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6.3 Belediyeyle İletişim
Belediyeyle İletişim, sırasıyla kapasiteleri 60 kW ve 20 kW olan küçük rüzgar ve fotovoltaik enerji santallerine
uygulanan bir yetkilendirme usulüdür.
Rüzgar enerjisi santrallerine dair, Belediyeyle İletişim için aşağıdakiler gereklidir:
tekil rüzgardan üretim üniteleri; varolan binaların çatılarına kurulu olup, yüksekliği 1,5 metreye eşit veya
az ve çağı 1 metreden fazla olmayacak şekilde;
36 aydan daha kısa bir süre boyunca rüzgar ölçümleri için anemometre kulelerinin kurulumu;
Fotovoltaik elektrik santralleri için, Belediyeyle İletişim aşağıdaki durumlarda uygulanır:
varolan ve tarihi şehir merkezinin dışında bulunan binaların üzerinde gerçeklenmiş, elektrik enerjisinin
yerinde takasıyla 24 çalışan fotovoltaik santral kurulumları;
Aynı oryantasyona ve eğime sahip çatı sahasına kurulu panellere sahip, çatı entegrasyonlu elektrik
santralleri.
Belediyeyle İletişime kabul olabilmek için, paneller çatının şeklince tasarlanmalıdır. İlaveten panellerin yüzey
alanı, panellerin kurulu olduğu çatıdan küçük olmalıdır.
Bununla beraber Belediyeyle İletişim, yeni fotovoltaik kurulumun Kültürel Miras ve Çevre Kanunu’ndan muaf
olduğu uygulamalarda da geçerli olabilir. Bu, yeni fotovoltaik enerji santralinin yapımının diğer adıyla
Autorizzazione Paesaggistica’ya (bkz. Kutu 1) ihtiyaç duymayacağı anlamına gelir. Çevre Yetkilendirmesi,
sadece yeni üretim üniteleri aynı zamanda ulusal kültürel miras sayılan bir yapıyı da içeriyorsa gereklidir. Bu
durumda Belediye, Çevre Yetkilendirmesini verecektir. Yüzey alanları 25 metre kareden büyük olmayan
fotovoltaik santraller için basitleştirilmiş bir Çevre Yetkilendirmesi usulü tesis edilir.
Basitleştirilmiş Çevre Yetkilendirmesine göre, başvuru sahibi Belediyeye yandakileri ibraz etmek durumundadır: (i)
projenin gerçeklenmesinden önce Çevre Yetkilendirmesinin basitleştirilmiş bir biçimi; ve (ii) projenin, çevrelediği
araziye olan etkisi. Bu rapor Devlet Sertifikalı bir Profesyonel tarafından, projenin Belediye tarafından hali hazırda
yürürlüğe konan yapısal ve kentsel düzenlemelere de uygun olarak çalıştığını da içerecek şekilde onaylanmalıdır.
Belediye başvuruyu, Kültürel Mirasların Gözetimi’ne bildirmelidir. Kültürel Mirasların Gözetimi Belediye’nin bu
bildirimden itibaren yirmi beş gün içerisinde başvuruya dair önerilerinin geri bildirimini yapmak durumundadır.
Belediye de, Gözetim’in önerilerinin tatbikinden sorumludur. Basitleştirilmiş Çevre Yetkilendirmesi dakikasında
etkindir ve beş yıllık geçerliliği vardır. Proje beş yıl içerisinde tamamlanmazsa yeni bir Basitleştirilmiş Çevre
Yetkilendirmesi gerekecektir.
Belediyeyle İletişim’i aynı zamanda, projenin teknik özelliklerini ve hali hazırda yürürlükte olan kentsel ve yapısal
düzenlemelere uygun olarak çalıştığını gösteren bir rapor desteklemelidir. Devlet Sertifikalı bir Profesyonel raporu
onaylamalıdır. İletişim ayrıca yeni rüzgar veya fotovoltaik enerji santralinin inşasından sorumlu kişiyi de
belirtmelidir. İnşaat süreci, yetkilendirmenin alımından itibaren otuz günlük sürecin bitiminden itibaren
başlayabilir.

Kapasitesi 20 kW’a kadar olan yenilenebilir üretim yapan üniteler için, elektrik enerjisinin yerinde takası
uygulanabilir. (eğer santraller faaliyetlerine Aralık 31, 2007’de başladılarsa bu kapasite 20 kW’la 200 kW arasında
olabilir.) 200 kW eşiği, elektrik enerjisinin yerinde takasını uygulayan kullanıcı Savunma Bakanlığı ise uygulanmaz.
Bununla beraber elektriğin çekildiği ve şebekeye geri verildiği noktların, benzersiz bir mübadele noktasında
çakışmaları gerekmektedir. Bu durum kullanıcının Savunma Bakanlığı veya 20.000’den az ikamet sahibinin
olduğu beldelerde uygulanmaz.
24
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7

Yenilenebilir Üzerine İlk Yönergeden Önce Uygulamada Olan Destek
Şemaları
Yeşil Sertifikalar

Kanun Hükmünde Kararname 79/1999 42 güneş temelli olmayan yenilenebilir üretimle ilgili yeşil sertifika
mekanizmasını başlattı. Yenilenebilir olmayan üreticiler ve ithalatçılar için, toplam üretim ve ithalata göre
yenilenebilir enerjinin önceden belirlenmiş bir miktarını üretmek ve ithal etmek adına mekanizma, zorunluluğa
dayanır. 2020 itibariyle, yenilenebilir olmayan kaynaklardan üretilen elektriğin imalatçıları ve ithalatçıları, yıllık 100
GWh’yi geçen yenilenebilir olmayan kaynaklardan üretilen veya ithal edilen elektriğin %2’sine denk bir pay
sunmak zorunda bırakıldılar. 2004’ten 2006’ya, yıllık minimum pay % 0.35, 2007-2012 arasında yıllık %0.75
artırılmıştır. 2013’te bu kısım %5.03’e denkti. Yeşil sertifikaların mülkiyeti, her biri 1 MWh yenilenebilir üretimi temsil
eder, bu zorunluluğa uygun olmayı kanıtlar. Mekanizmanın bitişi sebebiyle, 2014’te bu tarz bir kısım %2.52’ye ve
2015’te %0’a denkti. Yeşil sertifikaların üç yıllık geçerlilikleri vardır. Üreticiler veya ithalatçılar zorunluluklarını yerine
getirmezlerse GSE yıl içinde üretilen veya ithal edilen elektriğin toplam değerine denk gelen bir ceza
uygulayacaktır. Tablo 7-1 yeşil sertifika zorunluluklarına tabi olan ithal edilmiş ve üretilmiş elektriğin hacmini, yeşil
sertifikalar aracılılığıyla kapsanması gereken zorunlu kotayı ve bu amaç için onaylanması gereken yeşil sertifika
sayısını (milyon) özetler.
Tablo 7–1: 2002-2012 döneminde yeşil sertifika zorunlulukları
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TWh

Kota

Zorunluluk yılı

Onaylanan sertifikalar
(mio)

180.91
203.15
193.75
202.65
189.94
186.73
186.91
153.04
147.80
170.72
168.11

2.00%
2.00%
2.35%
2.70%
3.05%
3.80%
4.55%
5.30%
6.05%
6.80%
7.55%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3.62
4.06
4.55
5.46
5.79
7.10
8.50
8.11
8.94
11.61
12.69

Kaynak: GSE.

1 Nisan 1999’dan 31 Aralık 2007’ye kadar işlem gören yenilenebilir enerji santralleri operasyonun ilk on iki senesi
için yeşil sertifika almaya yetkilendirilmişlerdir. 1 Ocak 2008 itibariyle operasyona başlayan enerji santralleri
operasyonun ilk on beş senesinde yeşil sertifika almaya yetkilendirilmişlerdir.
GSE, belirli gereklilikleri yerine getiren yenilenebilir enerji santrallerine yeşil sertifika tedarik eder (IAFR – Impianti a
fonti rinnovabili olarak anılan nitelik43). GSE’nin piyasaya sunduğu yeşil sertifika sayısı enerji santralinin teknolojisine
ve statüsüne göre değişir: yeni, yükseltilmiş/yeniden güçlendirilmiş, tamamen/kısmen yenilenmiş ve 1 Nisan
1999’dan sonra görevlendirilmiş tekrar etkinleştirilmiş santraller.
Mekanizma 6 Temmuz 2012 Bakanlık Kararnamesiyle (bölüm 5.3) düzenlenmiş destek mekanizmasıyla yerinden
edilene, 2012’ye kadar, yeşil sertifikalar kullanımda olmuştur. 2013’ten itibaren, yenilenebilir enerji santrallerinin

Bakanlık Kararnamesi 79/1999. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica. Erişim (italyanca):
42

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99079dl.htm .
IAFR vasfı için uygun enerji santralleri: (i) Avrupa Direktifi 2009/28 madde 2 tarafından tanımlanan
kaynaklardan (güneş kaynağı hariç) üretim yapan; ve (ii) operasyona 1 Nisan 1999 ve 31 Aralık 2012 arasında
başlayan; veya (iii) serlevha inşa etmek için yetkilendirmeyi (bölüm 13) 31 Aralık 2012’den önce almış ve
operasyona 30 Nisan 2013’ten önce başlamış enerji santralleri.
43
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sahipleri mekanizmaya ulaşamamaktadır. Fakat 2013 öncesi yeşil sertifikaları verilmiş olan başvuranlar, on iki veya
on beş yıllık yetkilendirme süreleri bitene kadar teşviklerden yararlanabilirler. Teşvik,
Teknolojiye göre değişen bir K katsayısına göre ölçülen şebekeye sunulan net miktar elektriğe göre
belirlenmektedir (Tablo 7-2’ye bakınız).
Tablo 7–2: Katsayı K, teknolojiye göre
Kaynak

Katsayı

Rüzgar kıyıda
Rüzgar kıyıdan uzakta
Jeotermal
Gelgit ve dalga
Hidroelektrik
Atık
Biyokütle ve biyogaz
Su ve atık arıtmadan biyogaz

1
1.5
0.9
1.8
1
1.3
1.8
0.8
Kaynak: GSE.

2012’den 2013’e aşağıda verilen sayıda yeşil sertifika teknolojiye göre onaylanmıştır:
Tablo 7–3: Teknolojiye göre onaylanan yeşil sertifika sayıları
Yıl

Hidro

Rüzgar

Güneş

Gelgit/dalga

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

452,750
596,100
1,501,050
1,692,900
2,164,799
2,921,494
4,331,892
6,892,929
7,796,987
7,315,677
6,853,333
-

148,000
181,200
464,000
1,281,550
2,002,000
2,653,229
3,670,792
5,541,061
8,177,298
9,237,531
12,552,015
6,641,533

400
800
800
1,100
2,226
3,096
4,677
4,887
4,160
3,695
2,777
11,161,671

4
210

Jeotermal
187,100
482,500
606,900
629,950
844,850
865,644
947,336
936,341
988,650
1,331,627
1,406,585
-

Biyoenerji
138,352
270,444
509,820
772,889
955,532
1,324,515
2,250,820
4,475,531
5,680,040
5,889,915
7,089,160
1,187,403

Toplam
926,602
1,531,044
3,082,570
4,378,389
5,969,407
7,767,978
11,205,517
17,850,753
22,647,135
23,778,445
27,903,870
5,271,71

Kaynak: GSE.

GSE her ay şebekeye sunulan ve TSO tarafından onanan elektrik miktarı temelli GC onaylar. Her üç ayda, GSE
aylar önce onaylanan sertifikaları yeşil sertifikalar piyasasından satın alma yoluyla toplar.
Yeşil sertifikalara şu şekilde ulaşılır:
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreterek (örneğin, bir termoelektrik enerji santralinin sahibi,
yenilenebilir üretim üniteleri geliştirmeye de karar verebilir) veya;
Yenilenebilir üreticilerden yeşil sertifika satın alarak.
Yeşil sertifikaların satışı ve değiş tokuşu Gestore Mercati Energetici (GME – daha fazla detay için bölüm 10.3’e
bakın) tarafından yönetilen Yeşil sertifikalar piyasasında 44 gerçekleşir. GME piyasanın merkezi tarafı olarak
davranır.
Kanun Hükmünde Kararname 28/2011’in yasalaşmasından beri, yeşil sertifikalar piyasasındaki çoklu teklif/teklif
fiyatları GSE tarafından sertifikaların satın alınması ve tedariki için oluşturulmuş bir referans fiyatını takip etti. GSE
aslında, yeşil sertifikalar piyasasına her üç ayda bir, önceki aylarda onaylanmış sertifikaları toplayarak katılır. Ek
olarak, GSE mülkiyetindeki sertifikaları satabilir. Kanun 244/200745 piyasada gözlenen tedarik ulaşımında denge

44

GME. Yeşil sertifikalar piyasası. Erişim: https://www.mercatoelettrico.org/en/mercati/cv/CosaSonoCv.aspx

452008

için bütçe kanunu. Erişim (İtalyanca): http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07244l.pdf
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sağlamak için, GSE aynı zamanda daha önceki dönemlerde onaylanmış sertifikaları da, 2002-2010 gibi, satın
alabilir.
Yeşil sertifikaların GSE tarafından satın alınması için referans fiyatı önceki üç yılda yeşil sertifikaların piyasa fiyatının
ortalamasına eşitti. 2014’te, referans satış fiyatı (2013’te onaylanan yeşil sertifikalarla hususunda) 114.46
€/MWh’ya denkti. Referans satın alma fiyatı 89.20 €/MWh’ya denkti. Satış fiyatı, 180 €/MWh ve yeşil sertifikaların
onaylandığı sene süresince İtalyan Düzenleyici tarafından belirlenen ortalama yıllık değerin farkına göre
belirlendi. Referans satın alma fiyatı, referans satış fiyatını %78’ine denktir.
6 Temmuz 2012 Bakanlık Kararnamesi, yeşil sertifikaları olan enerji santralleri için bir geçiş teşvik mekanizması
oluşturdu. Geçiş teşvik mekanizmasının 2016’dan beri, PV olmayan enerji santralleri için kullanımda olan destek
şemasına geçişi artırma amacı vardır (bölüm 5.1). Geçiş şeması aşağıdaki gibi hesaplanan bir tarife sunar:
Tarife (€/MWh) = K x (180 €/MWh – Re) x 0.78
K, tablo 7-2’de belirtilen katsayı iken, Re, yeşil sertifikaların onaylandığı seneye göre İtalyan Düzenleyici tarafından
belirlenen ortalama yıllık değerdir. Bu değer, 2014’te onaylanan yeşil sertifikalar için 55.10 €/MWh İtalyan
Düzenleyici tarafından belirlenen fiyata eşitti.

Her şey dahil tarife garantisi şeması
6 Temmuz 2012 Bakanlık kararnamesi yürürlüğe girmeden önce, yeşil sertifikalara alternatif olarak, 1 MW’ya kadar
kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santralleri (0.02 MW rüzgar enerji santralleri için) bu destek şemasına
ulaşabilirdi. Her şey dahil tarife garantisi (€/MWh), hem bir teşvik bileşenine hem de üretilen elektriği
fiyatlandırmayı amaçlayan bir bileşene yol açar (elektrik piyasasına tedarik edilmiş veya kendinden harcanmış).
Yeşil sertifikalar gibi, her şey dahil tarife garantisi şeması sadece güneş hariç diğer kaynaklardan yenilenebilir
üretimi için erişilebilirdi. Teşvik, yeni, tamamen yeniden yapılmış, tekrar etkinleştirilmiş, yeniden güçlendirilmiş/
yükseltilmiş veya yenilenmiş santrallerde üretilen toplam elektrik hacmine tekabül eder. Sabit bir miktar on beş
yıllık bir sürece denk gelir. Her ay GSE, ay boyunca m-1 üretilen elektriğin hacmine göre, TSO tarafından
ölçüldüğü gibi, teşviki karşıladı.
Teşviklere erişim, yeşil sertifika mekanizması için tartışılan IAFR niteliklerini takip eden bir direkt ulaşım prosedürü
aracılığıyla oluştu (bölüm 7.1).
Tablo 7–4: Teknolojiye göre her şey dahil sabit tarife garantisi
Kaynak

Tarife (€/MWh)

Rüzgar
Jeotermal
Gelgit ve dalga
Hidro
Biyokütle and biyogaz
Su ve atık arıtmadan biyogaz

300
200
340
220
280
180
Kaynak: GSE.

147

Anahtar parametrelere göre
destek planlarının değerlendirilmesi

148

Avrupa’da yenilenebilir üretim: düzenleyici çerçeveye genel bir bakış

8. Anahtar parametrelere göre destek planlarının değerlendirilmesi
8.1 FV üretim için destek planı
Tablo 8-1, Bölüm 5.1’de belirtilen anahtar parametrelere göre, fotovoltaikler için İtalyan destek planlarının
değerlendirmesini içerir.
Tablo 8–1: Anahtar parametrelere göre değerlendirme
Destek planlarının piyasa yetersizliğine dair çözüm sunma yeteneği

Teknolojiye göre,
teşvik
tarifesinin
(€/MWh)
LCOE’nin güncel
değeriyle
karşılaştırılması

FV üretim için garantili tarifelerin teşvik bileşeninin, aşırı derecede telafiye vesile olduğu görülmekte.
Tablo 4-1’deki LCOE değerlerinin ve çatıüstü konvansiyonel FV elektrik santralleri için garantili tarifelerin
teşvik bileşeninin ve diğer konuşlandırma modellerinin (Tablo 5-1) aralarında yapılan bir karşılaştırma,
aşırı derecede telafinin oluşabileceğini göstermekte. İlkin, LCOE değerleri garantili tariflerin teşvik
bileşenlerinden daha düşüktür. İkincisi, bu uyuşmazlığın öztüketim ve spesifik teknolojiler (örn.
Yoğunlaşmış ve inovativ elektrik santralleri) veya konuşlandırma modelleri (örn. Kurulumun
çatıüstündeki asbestin sökülmesini de içermesi) için, sırasıyla, prim tarifeleri ve mütekabul primler
dikkate alındığındında arttığı görülmektedir. Aşırı derecede telafinin bu riski, aynı zamanda teşviklerin
tahmin edilebilir periyodik kontrollerinin eksikliğinin doğrudan bir sonucudur (bkz. C1 ve C2 noktaları).
Aslında, teşvik seviyeleri FV elektrik santralinin finansal ömür döngüsünün tamamı için sabit belirlenir.
Eğer bir taraftan sabit garantili tarifeler nakit akışındaki belirsizleri önlerken, diğer taraftan kurulum
maliyetinin zaman içerisinde azaldığı şekilde bir aşırı dereceli telafiye de yol açıyorlar (bkz. C1 noktası)
Destek planlarının sürdürülebilir teşvikleri mümkün kılabilme yeteneği

Teknolojiye göre,
teşvik
tarifesinin
LCOE’nin
2020’deki tahmini
değeriyle
karşılaştırılması

Teşvik seviyelerinin
periyodik
kontrollerinin
varlığı

Teşviklerin yatırım
maliyetlerini
yansıtmaya dair
yeteneği

FV elektrik santralleri için tarife garantilerinin teşvik bileşeni aşırı derecede telafiye, geliştirme
maliyetlerinin beklenen evrimine göre de vesile olmaktadır. Konvansiyonel FV üretim (Tablo 5-1) ve
LCOE’nin 2020’deki beklenen değeri (Şekil 4-4) için belirlenmiş sabit teşvik seviyeleri arasındaki
karşılaştırma, FV geliştirme maliyetlerinin düşmesiyle zaman içerisinde fiili gözlenen aşırı derece telafinin
artmasını öngörmektedir. Tartışıldığı üzere (bkz. C1 noktası), bu durum sadece baştan belirlenen yüksek
teşvik seviyelerinin değil (prim ve prim tariflerini de göz önünde bulundurarak), aynı zamanda tahmin
edilebilir periyodik kontrollerin eksikliğinin de bir sonucudur. Bu gibi aşırı telafiler, elektrik faturalarına ve
alternatif yerlere akabilecek olan kamusal kaynakların verimsiz kullanımına göre sürdürülebilirlik
sorunlarına yol açabilir. Ayrıca Şekil 4-4, İtalya’da bazı LCOE seviyeleri için piyasa paritesine zaten
erişildiğini göstermektedir.
FV üretim için destek planlarına dair düzenleyici çerçeve, teşvik seviyelerinin önceden tesis edilmiş
periydik kontrollerini kapsamaz. Yıllar içerisinde, FV üretimi desteklemek için uygulanan beş garanti
planı (“Conto Energia I-V”), teşvik seviyelerinin periyodik kontrollerini kapsamamamıştır. Bu İtalyan
yönetmeliğinin olumsuz bir yönüdür zira tarif garantilerinde maliyet-yansıtan değişikliklere izin vermez.
Teşviklerin değerini tekrar gözden geçirmeye yönelik, FV teknolojilerin geliştirilmesindeki maliyetlerde
yapılacak olan değişikliklere dair mekanizmaların eksikliği, teşviklerin ekonomik sürdürülebilirliğini ziyan
edecek aşırı derece telafilere sebep olabilir. Ayrıca, bu gibi aşırı telafiler, gözden geçirme
mekanizmalarıyla alternatif kullanımlara akarak daha kıymetli olabilecek olan kamusal kaynakların da
ziyanına da vesile olabilir.
FV üretim için destek planları, değişik teknolojilere ve elektrik santrallerinin kapasitelerine göre farklı
yatırım maliyetlerini yansıtabilirler. Diğer herşeyin eşit olduğu durumlarda (örn. C1 ve C2 noktalarına
dair göreceli değerlendirme) teşvik seviyeleri, farklı teknolojilere ve kapasite seviyelerine göre farklı
geliştirme maliyetlerini göz önüne almaktadır. Aslında teşvik seviyeleri kurulu kapasite seviyesi ve
yandaki teknolojik karakteristiklere göre değişiklik göstermektedir: konvansiyonel, yoğunlaşmış ve
inovatif FV elektrik santralleri farklı farklı teşvik seviyleri alabilirler. Yani konvansiyonel kurulumlar, daha
inovatif teknolojilere nazaran düşük seviyelerde teşviklerden yararlanabilirler. Buna ek oolarak farklı
kapasite seviyelerine sahip elektrik santralleri, farklı tarife garantileriyle ödüllendirilirler.
İtalyan yönetmelikleri aynı zamanda, geliştirme maliyetlerini yansıtmada tamamen bir farklılık
göstermeyen karakteristiklere dair farklı teşvik seviyeleri de sağlayabilir. Örneğin, daha yüksek tarife
garantileri ve primler, sırasıyla, çatıüstü kurulumlara ve çatıüstlerindeki asbestin sökümünü de içeren
kurulumlara tekabül eder. Çatı üstü kurulmlar ve asbestin sökümü, olumsuz dışsallıkları azaltmaya
yardımcı olur (bu yardım FV panellerin kentsel bölgelerdeki etkisini hafifleterek ve toksik maddelerin
kullanımı kısıtlayarak gerçekleşir.) Bu olumsuz dışsallıklar, vergiler vesilesiyle panellerin geliştirilme
fiyatlarını içermeyen pay tarafından finanse edilmelidir. Günümüzdeki uygulamaların aksine, sadece
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bazı yurttaşları kapsayan elektrik faturaları üzerinden karşılanmamalıdırlar. Bu sebepten ötürü, tarife
garantisinin bu iki bileşenine göre bir aşırı telafi ortaya çıkabilir.
Düzenleyici çerçevenin kararlılığını ve tahmin edilebilirliğini sağlamak noktasında destek planlarının yeteneği
Teşvik seviyelerinin periyodik kontrolleri tahmin edilebilir değildir ve geriye dönük bir kapsamda vuku
bulur. Bölüm 11.1’de tartışıldığı üzere, FV üretim için teşvik seviyelerinin kontrolleri 2015 yılında
yürürlülüğe girdi. Fakat bu gibi yeniden incelemeler, ilerleyen yıllardaki FV üretimine yapılan yatırımları
tehlikeye atabilecek çeşitli tehlikeler de sunmaktadır. Bu gibi yeniden incelemeler elbette ki tarife
garantisi destekleri I-V’in başvuruları ibraz edildikten sonra öngörülebilir değillerdir. İkincisi bunlar, teşvik
seviyelerindeki değişimleri geriye dönük bir etkiyle ifade ederler. Bu sebeple teşviklerin güncel hak
sahipleri, yatırım taahüdü verdikten itibaren beklenen karlılık koşullarına dair bir değişimle karşı
karşıyadırlar. Farklı FV teknolojilerinin geliştirme maliyetlerindeki çeşitli değişimlerin kapsamının ne kadar
olduğu da belirsizdir; haliyle bu durumu gözeterek hareket etmek çok önemlidir. Bu geriye dönük
değişimler, farklı FV teknolojilerde eşit yüzdesel indirimler halinde meydana geldikleri için, kontrolün
teknolojiye göre geliştirim maliyetlerindeki değişimleri ihmal ettiği görülmektedir. Bu kontrolün geriye
dönük ve öngörülemez özellikleri, savunulduğu üzere, FV yatırımların ziyanında yüksek risk taşıyan
yatırım primlerine vesile olabilir.

Teşviklerin
periyodik
tekrarlarının
varlığı, tahmin
edilebilirliği ve
geriye dönük
uygulanabilir
olmadığı
durumlar

Teşvikler, projenin finansal ömür döngüsünü yansıtan uzun vadeli anlaşmalara göre sağlanır. FV üretim
için teşvikler uzun vadeli anlaşmalarca karşılık bulurlar. Bu gibi uzun vadeli kontratlar, yeni ortaya çıkan
teknolojiler için öngörülebilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir gelişim modellerinin desteklenmesine
yardımcı olurlar. Buna ek olarak uzun vadeli kontratlar piyasa aksaklıklarının hafifletilmesine de yardımcı
olurlar. Bu yardımın boyutu, FV teknolojiler tarafından elde edilmesi gereken piyasa paritesi için umulan
süreyle çoğunlukla uyumludur.

Yasal taahüdlerin
uzun
vadeli
uygulaması

Kontrat süreleri , piyasa paritesini ve teknolojilerini başarmak için farklı süreleri gözönüne almazlar.
Fakat bu nedenle kontrat süresi, elektrik santralinin faaliyete geçtiği tarihe göre farklılık gösterir. Bu an
piyasa paritesinin öngörülen ergisine ne kadar yaklaşırsa, kontrat süresi o kadar kısa olur. Kontrat
sürelerine dair varolan benzer düşünceler de FV kurulumların teknolojik özelliklerine göre belirlenir. Bu
kontratların karakteristikleri, aşırı telafinin engellenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, son tarife garantisi
planıyla ödüllendirilen yatırım, 2005’te tarife garantisi planıyla ödüllendirilmiş bir başka projeye nazaran
daha kısa süreli bir kontrattan faydalanacaktır. Benzer olarak, daha inovatif FV elektrik santralleri,
gelişimlerinin yüsek maliyetini yansıtmaları açısından daha uzun süreli kontratlardan faydalanırlar. Teşvik
seviyelerinin periyodik kontrolleri, uzun süreli kontratların aşırı telafiyle sona erme riskini hafifletebilir.
Fakat, tartışıldığı üzere, bu gibi periyodik kontroller FV üretim için varolan tarife garantisi planlarıyla
alakalı Bakanlık Hükümleri’nin yaptırımı altında değildir.

Destek planlarının teşviklere erişime dair rekabeti adil ve etkin olarak tanıtma yeteneği
Teşviklere erişime dair herhangi bir engellin varolmadığı gözlemlenmektedir; bu durum kendiliğinden
teşviklere kabulün açıklığını desteklemektedir.
Teşviklere erişim online başvurular yoluyla gerçekleşir, böylece vakit alan (haliyle maliyetli olan) ibraz
prosedürlerini engellemekte etkili olurlar. Bu hem doğrudan erişim hem de kütüklere kayıt vakalarında
geçerlidir. Online başvurular, kağıda dayalı vakit alan başvuruları önlemekte etkilidir.
Başvuruların modelleri elektrik santralinin büyüklüğüne ve farklı teknik karmaşıklık seviyesine sahip
teknolojilere göre (başvuru sahibinin kapsamlılığı ve yenilenebilir nüfuzla ilişkili dışsallıklar) değişiklik
gösterebilir. Başvuru sürecinin bu özelliği, çoğunlukla teknik karmaşıklığın daha düşük seviyede
olmasıyla karakterize edilen, küçük ölçekli elektrik santrallerine dair gereksiz idari yüklerin önüne geçer.
Destek planlarına
erişime
karşı
engellerin varlığı

Buna ek olarak, basitleştirilmiş erişim usulleri, küçük ölçekli dağıtılmış üretim için alışveriş maaliyetlerini
de düşürmektedir. Genellikle küçük ölçekli FV kurulumların sahipleri, düşük dereceli bir karmaşıklıkla ve
kompleks idrai prosedürlerle alakalı bilgi gerekliliklerini karşılayabilme yetenepiyle karakterize edilen
perakende tüketicilerdir.
Büyük ölçekli elektrik santralleri için daha titiz ve talepkar kalifikasyon prosedürlerine ihtiyaç duyulabilir.
Örneğin kütüklere kaydolma, bu projelerin daha yüksek teknik karmaşıklığı ve bunların getirebileceği
ciddi potansiyel dışsallıklar (elektrik sistemine, doğaya veya çevreye) karşısında daha sıkı kalifikasyon
prosedürlerini gerektirmektedir (buna örnek olarak bakınız; paneller için ISO sertifikasyonlarının
gereklilikleri ve enerji verimliliği sertifikasyonları) Bu nedenle daha etraflı kalifikasyon prosedürleri, bu gibi
dışsallıkları engellemeye ve/veya hafifletmeye yardımcı olurlar.
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Dahası, bu gibi farklılaşmalar küçük ölçekli projelerin teşviklere, külfetli başvuru prosedürleri korkusuyla
teşvik başvurusundan sakınmalarının önüne geçer.
Teşviklere doğrudan erişim veya kütüklere kayıt yoluyla erişmenin teknik ve idari gereklilikleri
öngörülebilir, net ve şeffaftır. Hem bakanlık Hükmü Temmuz 5, 2012 hem de GSE’nin websayfası,
teşviklere uygun görülmeye dair yerine getirilmesi gerekn koşullar hakkında geniş kapsamlı, net ve
şeffaf bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve başvuru prosedürüyle alakalı işlem maliyetlerini hafifletir –
örn: yerine getirilmesi gereken şartlar hakkında bilginin ediniminin belirsiz, opak ve şüpheli olması.
Maliyetler ne kadar düşükse, teşviklere erişime dair bezginliğin ihtimali de o kadar düşmektedir.
Kalifikasyon prosedürleriyle alakalı müddet tarihleri net belirtilmiş ve öngörülebilir olarak
tanımlanmıştır. Başvuru sahiplerinin ibrazları için müddetler ve GSE’nin geri bilgilendirmeleri net
belirtilmiş ve öngörülebilir olarak tanımlanmıştır. Bu belirsiz ve vakit çalan, haliyle de teşviklere başvuruyu
azaltabilecek, prosedürlerin önüne geçmeyle alakalıdır.
Garantili tarifeler yoluyla kolaylıkla telafi edilebilir olduklarından GSE’nin ücretleri sürdürülebilirdir. 5
MW kapasiteli, büyük ölçekli bir FV elektrik santralini göz önüne alalım. Ortalama gün öncesi piyasası
fiyatının €52’ya eşit (bu fiyat 2015’te, gün öncesi piyasasında oluşan aylık Tekil Ulusal Fiyatlar’ın
ortalamasına eşittir) ve her şey dahil garantili tarifenin de €95/MWh olduğu bir durumda, elektrik santrali
€2,000’luk başvuru ücretini karşılamak için 46 saatlik bir sevkiyat süresine ihtiyaç duyar. Bu hesaplamalar
sadece semboliktir ve yandakileri göz önüne almazlar: elektrik santralinin etkin üretilebilirlik oranı; primli
tarife garantilerinin bölgesel saatlik fiyatları içeriyor olması – tekil gün öncesi fiyatlarını değil. Fakat bu
ihtiyatlı bir öngörüdür, zira teknik karateristiklerine veya öztüketimlerine göre ek primlerden ve prim
tariflerinden yaralanabilecek FV elektrik santrallerini göz önünde bulundurmaz.
Teşviklere erişimi etkileyecek kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer ayrımcı koşulların oluşmadığı
görünmektedir. Buna yegane istisna, GSE’nin başvuru prosedürlerinin yönetimi için yaptığı maliyetlerin
harçlarla karşılanması sırasında oluştuğu gözlenmektedir (aşağıya bakınız). Teşviklere erişim için
kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer potansiyel ayrımcı koşulların olmaması, FV elektrik santralleri için
İtalyan destek planlarının olumlu yönlerinden bir tanesidir. Tartışıldığı üzere, piyasa aktörleri arasında bir
oyun sahası seviyesini garantiye almak, en değerli projelerin geliştirilmesinin tanıtımında, yenilenebilir
üretimle alakalı ulusal hedeflerin yakalanmasını tehlikeye düşerebilecek tıkanıkların engellenmesinde
elzem bir şarttır.
Destek planlarına
erişimde
şeffaf olmayan ve
ayrımcı koşulların
varlığı

Yeni yenilenebilir
elektrik santralleri
yapmak için etkin
yetkilendirme
usullerinin varlığı

Küçük ve büyük ölçekli elektrik santrallerine herhangi bir gerekçe gösterilmeden farklılaştırılmış
ücretler uygulanır. Hem büyük hem de küçük ölçekli elektrik santralleri, başvuru prosdürlerinin yönetimi
için GSE’ye harçlar öderler. Fakat küçük ölçekli elektrik santralleri büyük ölçekli projelere göre daha
yüksek bir ücret ödemektedirler (kapasitesi 20 kW’a kadar küçük ölçekliler €3/kW öderken, kapasitesi
20 kW’ın üzerinde olan büyük ölçekliler €2/kW ödemektedirler.) Bu farklılığı açıklamakta kullanılan
temellendirmeleri anlamak güçtür. Daha kompleks bir prosedür sebebiyle (örn: kütüklere kaydolma),
küçük ölçeklilere göre büyük ölçekli elektrik santralleri için ücretler daha yüksek olmalıdır. Böylece bu
gibi başvuruları yönetebilmek için GSE’ye doğan yüksek maliyetler gerçekten yansıtılır. İkincil olarak
ücretler, farklı kapasite seviyelerinin GSE’ye ödenen ücretleri karşılayabilmek amacıyla farklı başa baş
çıktıları (kar ve zararın eşit olduğu durum) olabileceğini göz önüne bulundurmalıdır (bkz. Yukarıdaki
örnekler). Bu nedenle ücretler, ilgili tarife garantilerinin ve kapasitelerin seviyelerine göre farklılık
göstermelidir. Başvuruların maliyet ve faydaları arasında daha etkin bir dengeleme bu şekilde ortaya
çıkabilir ve küçük ölçekli elektrik santralleri için başvurulara dair potansiyel caydırıcı etkilerin önüne
geçebilir.
Yenilenebilir elektrik santrallerinin yapımı için yetkilendirme rejimleri, farklı kapasitedeki elektrik
santralleri için uygun hale getirilmiş gereklililer ayarlamakta etkilidir. Yeni yenilenebilir elektrik
santrallerinin yapımı için yönetsel rejimler, elektrik santrallerinin kapasitelerince farklı yükümlülükleri,
zorunlu belgeleri ve zaman çizelgelerini takip ederler. Küçük ölçekli üretim basitleştirilmiş bir prosedür
izler. Karmaşıklık ve gereklilikler, aynı zamanda da yetkilendirme prosedürünü yerine getirmek için
gereken zaman, elektrik santralanin büyüklüğünce artar. Bu farklılaşma, küçük ölçekli üretimde
olumsuz yayılma etkilerini engellemede işe yarar görünmektedir, zira külfetli ve vakit alan yetkilendirme
süreçlerinin de önüne geçmektedir. Aynı zamanda daha açıkça yapılmış yetkilendirme prosedürleri,
daha büyük projelerce içerilen daha büyük riskleri hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Zira bu
yapılmadığı takdirde yaşanacak olumsuz dışsallıkları (örn. Görsel kirlilik, flora ve fauna üzerindeki etki
veya kentsel dokuya etkiler, vb.)daha teferruatlı yetkilendirme süreçleri vasıtasıyla, dikkat isteyen
değerlendirmelere ihtiyaç duyacaktır.
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Ulusal Yönetmelikler ve Yasama Hükmü 28/2011, yetkilendirme rejimlerine dair daha öngörülebilir bir
çerçeve çizmektedir. Yetkilendirme süreçlerini ilgilendiren yasamaya ilişkin çerçeve, yetkilendirme
prosedürlerini gerçekleştirebilmek için gereken zaman çizelgesi ve belgeler açısından şefaf ve açık bir
yolla tanımlanmıştır. Bu çerçeve yetkilendirme prosedürleri için öngörülebilir bir modelin
tanımlanmasına yardımcı olur. Böylelikle, inşaat ve çevre ruhsatlarının edinimiyle alakalı belirsiz ve şeffaf
olmayan kurallar nedeniyle yatırımlar üzerindeki caydırıcı etkiler engellenmiş olur.
Yasama Hükmü 28/2011 prosedürünün, yetkilendirme rejimlerini basitleştirme hedefinde başarısız
olduğu gözlemlenmektedir. Tartışıldığı üzere Yasama Hükmü 28/2011, yenilenebilir elektrik santrallerinin
gelişitirilmesini ilgilendiren yetkilendirme prosedürleri için yürürlükte olan parçalar halindeki yönetimin
üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu tip yönetim farklı idari mercilerin (Bölgeler, İller ve Belediyeler), farklı
yetkilendirme rejimleri altında farklı sorumluluklara sahip olduğunu kastetmektedir. Yine de
parçlanmışlık hala varlığını sürdürmektedir. An itibariyle İller, yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu
tüzelliğin seçiminde geniş, ihtiyari bir güçten yararlanmaktadır. Farklı İllerde, elbette, Yetkilendirme
prosedürlerinden farklı tüzellikler sorumlu olabilir. Bu kafa karıştırıcı olabilir ve başvurulara dair ayrımcı
koşulları arttırabilir. Buna ek olarak, Tekil Yetkilendirme prosedürlerine ilişkin Hizmetler Kongresi’nin
ziyadesiyle vakit alıcı ve karmaşık olduğu görünmektedir. Bu amaçla, yetkilendirme prosedürlerinin
nasıl daha şeffaf ve verimli olabileceğine dair fikirler kıymetli olabilir.

Yeni yenilenebilir
elektrik
santrallerinin
geliştirilmesindeki
eksiklikleri
engellemek için
varolan
yaptırımlar

Yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu tüzelliklerin çoğunlukla bilgiyi İngilizce veya diğer yabancı
dillerde sunmadığı görünmektedir. Belediyelerin/İllerin/Bölgelerin bilgilerine dair websitelerinin İngilizce
veya diğer yabancı dillerde olmaması eksikliği, yabancı yatırımcılar tarafından yenilenebilir üretime
dair yatırımlar için bir engel teşkil edebilir. Bu gibi bir durum piyasa aktörlerinin özel bir alt kümesine
uygulanan ayrımcı koşulların, başvuru ve kayıt için de bir engel teşkil ettiğini temsil eder. Bilginin ve
başlıca regülasyonların İngilizce’ye çevrilmiş olma ihtimali, daha değerli yenilenebilir projelerin
geliştirilmesini daha iyi pazarlar ve piyasa aktörleri arasındaki oyun alanının seviyesini daha verimli
kılmayı sağlama alır.
Bakanlık Hükmü Temmuz 5, 2012 yeni elektrik santrallerinin geliştirilmesine dair eksikliği önlemeye
yönelik yaptırım mekanizmalarını içermemektedir. Yaptırımlar, başarılı bir başvuru yapılmadıysa veya
elektrik santrali inşa edilmediyse uygulanmazlar. Diğer adıyla “Tarife garantisi planı V”i düzenleyen
Bakanlık Hükmü Temmuz 5, 2012, elektrik santralleriyle alakalı oportunist davranışları engeleyecek
yaptırımları veya farklı ceza biçimlerini veya caydırıcı mekanizmaları sağlamamaktadır. Varolan
yegane ceza, santrallerin faaliyete geçişini takip eden on beş günlük müddet tarihinin
geciktirilmesinden kaynaklanan ve teşviklerin belirli bir süre askıya alınmasıyla sonuçlanan cezadır. Bu
on beş günlük müddet, başvuru sahibinin GSE’ye üretim ünitleri hakkında ilgili teknik bilgiyi iletmesi
gereken müddettir. Fakat bu ceza elektrik santrallerinin gelitirilmesine dair eksikliği ilgilendirmezken,
sadece tarife garantilerini alabilmek için belirlenmiş olan idari müddet tarihlerine uygun çalışmayı
denetlemektedir. Tedbir amaçlı kaporalar (veya farklı finansal garanti biçimleri) GSE tarafından,
başvurusunu ibraz etmiş ve kabul edilen başvuru sahiplerinin FV kurulumu gerçeklemediği durumlara
karşı uygulanabilir. Bu ayrıca teşviklerle ödüllendirilmiş yeni elektrik santrali inşaatları için müddet
tarihlerinin eksikliğinin de bir sonucudur. Rüzgar enerjisi santralleri için, tersine, yeni projelerin geiştirilmesi
için daha önceden tesis edilmiş müddet tarihleri uygulanır. Gecikmeler durumunda, elbette, garantili
tariflerin düşürülmesi gerçekleştirilir (bkz. Bölüm 5.3). Bu gibi yaptırım mekanizmalarının eksikliği İtalyan
düzeneleme sisteminin FV üretimdeki teşviklerle alakalı olumsuz bir yönüdür, zira bu durum yenilenebilir
üretimdeki ulusal hedeflerin etkin bir şekilde başarılmasını gölgede bırakabilir.
Destek planlarının kurulum sonrası sorunları hafifletme yeteneği

Destek planlarını
takiben
yükün
varlığı

Destek planları, belirgin teşvikler veya talep düştüğünde üretimi durduracak aktiviteyi yüceltmeye
yönelik mekanizmalar sunmamaktadır. Dengesizlikler, güç sisteminden çekilen veya güç sistemine
verilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik piyayasasının kapanma anındaki çekilen/verilen
elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel sapmadır. Bu amaçla büyük FV elektrik santralleri için
garantili prim tarifeleri, gün öncesi elektrik piyasasına dair (örn: kapasitesi 1 MW üzerinde olan kurulu
elektrik santralleri)bu gibi etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Aslında, garantili prim tarifelerinin
bölgesel elektrik fiyatlarına neden olduğu göz önünde bulundurulursa bu tarifler, belirli bir uzama kadar
üretimin fiyat dinamiklerini ve yükü izlemesini sağlarlar. Fakat bu teşvikler güç fiyatlarının olumsuza
dönebildiği piyasalarda daha büyüktürler. Şu anda İtalya’da, gün öncesi elektrik piyasasının tasarımı
olumsuz fiyatları engellemektedir. Yine de İtalyan Düzenleyici’yle yapılan yakın zamanlı bir
konsültasyon, piyasa bağlama ışığında hem gün öncesi hem de gerçek zamanlı piyasalarda olumsuz
elektrik fiyatlarının mümkünatını göz önünde bulunduran bir yayın hazırlamıştır (bkz. Bölüm 17). Garantili
tarifler çoğunlukla yük dinamiklerine göre katıdır (elastikiyetsizdir)zira belirlenmiş bir para miktarının
ödenmesini içerirler. Bu sebeple garantili tarifeler, yükün elektrik sisteminde dengelesizliklere sebep
olacak seviyelere düşmesinde üretimi durduran teşvikler sağlayamamaktadır.
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Sorumlulukları
dengelemek için
hüküm

İtalyan regülasyonu, kesikli yenilenebilir üretime dengesiz fiyatlar pay etmeyi öngörmektedir. 2015’ten
beri kesikli yenilenebilir üretim, güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik
piyasasının kapanmasında güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel
sapmaların varlığında, dengesiz maliyetlerle karşı karşı ya kalmaktadır. Bölüm 11.3 bu kriter hakkında
detayları içermektedir. Bu hüküm yenilenebilir üretime ilişkin İtalyan regülasyonunun olumlu bir yönünü
temsil etmektedir, zira sistem dengesinde rüzgar ve solar koynakların öngörülebilirliğine ilişkin eksikliğin
yarattığı etkileri hafifletmeye yardımcı olur. Fakat bu tedbirin isteğe bağlı olma özelliği, hükmün
etkililiğini zayıflatabilir (örn: üreticiler, dengesiz fiyatların hesaplanması için iki metodoloji arasında seçim
yapabilir. Bu metodolojilerden biri dengesizliklere dair daha düşük yoğunluklu bir sorumluluktan
yararlanmayı sağlar)

8.2 Solar termodinamik üretim için destek planı
Tablo 8-1, Bölüm 5.2’de tanımalanan anahtar parametrelere göre solar termodinamik üretim için İtalyan destek
planının değerlendirmesini içerir
Tablo 8–2: Anahtar parametrelere göre değerlendirme
Destek planlarının piyasa yetersizliğine dair çözüm sunma yeteneği
Teknolojiye göre,
teşvik tarifesinin
(€/MWh)
LCOE’nin güncel
değeriyle
karşılaştırılması

Solar termodinamik üretim için garantili tarifler, aşırı telafiye vesile olabilir. Belirlenmiş ve sabit bir
garantili tarife, eğer teşviklerin öngörülen periyodik kontrolleri (bkz. Nokta C2) kurulumun zaman
içerisinde azalan maliyetlerini yansıtmazsa, aşırı telafiye vesile olabilir.

Destek planlarının sürdürülebilir teşvikleri mümkün kılabilme yeteneği

Teknolojiye göre,
teşvik tarifesinin
LCOE’nin
2020’deki tahmini
değeriyle
karşılaştırılması

Teşvik
seviyelerinin
periyodik
kontrollerinin
varlığı

Teşviklerin yatırım
maliyetlerini
yansıtmaya dair
yeteneği

Solar termodinamik elektrik santralleri için tarife garantilerinin teşvik bileşeni aşırı derecede telafiye,
geliştirme maliyetlerinin beklenen evrimine göre de vesile olmaktadır. Sabit bir garantili tarifenin yirmi
beş yıllık bir periyot boyunca görevlendirilmesi, aşırı telafiye vesile olabilir. Ayrıca uzun vadede eğer
teşvik seviyelerinin periyodik kontrolleri yapılmazsa da aşırı telafi yaşanabilir. Bu hedefle Bakanlık Hükmü
Nisan 11, 2008’in bu gibi şartları tesis ettiğine dikkat çekmek önemlidir. Fakat (bkz. Nokta C2), bu gibi
revizyonlar elektrik santralleri teşviklere 2016 ve sonrasındaki yıllarda eriştiği takdirde uygulanacaktır.
Böylelikle 2016’dan önce teşviklere erişen elektrik santralleri için, teşvik seviyelerinin periyodik
kontrollerinin eksikliğinden ötürü zaman içerisindeki aşırı telafi riski ciddidir. Bu elektrik santrallerine ayrılan
teşvikler, elbette, solar termodinamik elektrik santrallerinin kurulum maliyetlerindeki olası azalmaları göz
önünde bulundurmazlar.
Solar termodinamik üretim için destek planlarına dair düzenleyici çerçeve, teşvik seviyelerinin
önceden tesis edilmiş periydik kontrollerini kapsamaz. Bakanlık Hükmü Nisan 11, 2008, teşvik sciyeleri
için periyodik kontrolleri tesis etmemiştir. Bu İtalyan yönetmeliğinin olumsuz bir yönüdür zira tarif
garantilerinde maliyet-yansıtan değişikliklere izin vermez. Teşviklerin değerini tekrar gözden geçirmeye
yönelik, solar termodinamik teknolojilerin geliştirilmesindeki maliyetlerde yapılacak olan değişikliklere
dair mekanizmaların eksikliği, teşviklerin ekonomik sürdürülebilirliğini ziyan edecek aşırı derece telafilere
sebep olabilir. Ayrıca, bu gibi aşırı telafiler, gözden geçirme mekanizmalarıyla alternatif kullanımlara
akarak daha kıymetli olabilecek olan kamusal kaynakların da ziyanına da vesile olabilir. hükme dair tek
istina, teşviklere 2016 yılında erişmiş olan elektrik santralleridir (bkz. Aşağıdaki nokta)
Teşviklere 2016 ve sonrasındaki yıllarda erişen elektrik santralleri, her geçen yılda %5’lik düşümle
karşılaşacaklardır. 2016 ve sonrasındaki yıllarda teşviklere erişim sağlayan elektrik santralleri her yıl,
önceki yıla göre teşvik seviyelerinde %5’lik bir düşümle karşılaşacaklardır. Bu hüküm, Bakanlık Hükmü
Nisan 11, 2008’e göre teşviklerin periyodik kontrollerindeki eksikliklerin hafifletilmesine yardımcı olur. Aynı
zamanda, farklı solar termodinamik teknolojilere göre uygun hale getirilmiş düşümler, hem farklı
performansların için hem de farklı kurulum maliyetlerinin yansıttığı farklı örüntüler için daha uygun
düşümler olabilirdi (örn: farklı yakalama yüzeylerinin büyüklükükler, farklı kurulum maliyetleri ve üretim
aktivitesinde farklı verim seviyeleri içerebilir). Buna ek olara sabit yüzdelik bir düşüm, zaman içerisinde
geliştirme maliyetlerinin düşüm hızındaki değişimlerin ortaya çıkabileceğini dikkate almamaktadır
Destek planları, değişik teknolojilere ve elektrik santrallerinin kapasitelerine göre farklı yatırım
maliyetlerini yansıtabilirler. Diğer herşeyin eşit olduğu durumlarda (örn. B1 ve B2 noktalarına dair
göreceli değerlendirme) teşvik seviyeleri, farklı teknolojilere ve kapasite seviyelerine göre farklı
geliştirme maliyetlerini göz önüne almaktadır. Aslında teşvik seviyeleri panellerin yakalama yüzeyi ve
elektrik üretiminin solar olmayan bölümünün büyüklüğne göre farklılık gösterirler. Ortalamada, daha
büyük yakalama yüzeyine sahip elektrik santralleri, daha yüksek bir tarifeyle desteklenirler
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Düzenleyici çerçevenin kararlılığını ve tahmin edilebilirliğini sağlamak noktasında destek planlarının yeteneği
Teşviklerin
periyodik
tekrarlarının
varlığı,
tahmin
edilebilirliği
ve
geriye
dönük
uygulanabilir
olmadığı
durumlar

Yasal taahüdlerin
uzun
vadeli
uygulaması

Teşviklerin periyodik kontrolleri öngörülebilirdir. C2’de tartışıldığı üzere, 2016 yılında teşviklere erişen
elektrik santralleri için birbirine takip eden her yılda, teşviklerde yıllık %5’lik bir düşüm gerçekleşir. Buna
benzer bir uygulama, teşviklere 2016 yılından sonra yapılan başvurularda da geçerlidir. Bu hedefle,
Bakanlık Hükmü, teşviklerin kontrollerinin yapıma göre net müddet süreleri tesis etmiştir. Bu yüzden solar
termodinamik elektrik santrallerinin periyodik kontrollerinin öngörülür müddetlerle yapıldığını belirtmek
mümkündür. Ek olarak bu kontrollerin geriye dönük olmadığı da söylenmelidir

Teşvikler, projenin finansal ömür döngüsünü yansıtan uzun vadeli anlaşmalara göre sağlanır. Solar
termodinamik üretim için teşvikler yirmi beş yıllık bir sürece tekabül eder. Bu gibi uzun vadeli kontratlar,
yeni ortaya çıkan teknolojiler için öngörülebilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir gelişim modellerinin
desteklenmesine yardımcı olurlar. Buna ek olarak uzun vadeli kontratlar piyasa aksaklıklarının
hafifletilmesine de yardımcı olurlar. Fakat uzun kontralsal dönemler, teşviklerin periyodik kontrolleriyle
desteklenmediklerin de aşırı telafide artışa sebep olabilirler. Bu durum, teşvik seviyelerinin öngörülebilir
periyodik kontrollerinin yapıldığı solar termodinamik üretimde uygulanmaz (nokta C2 ve D1). Fakat, bu
gibi kontroller 2016’dan itibaren uygulanmaya başlamıştır. Haliyle aşırı telafi riski (ayrıca B1 noktasında
belirtilen motivasyonlardan da ötürü) 2016’dan önce geliştirilmiş olan elektrik santrallerinde mevcuttur
Kontrat süreleri , piyasa paritesini ve teknolojilerini başarmak için farklı süreleri gözönüne almazlar.
Fakat bu nedenle kontrat süresi, elektrik santralinin faaliyete geçtiği tarihe göre farklılık gösterir. Bu an
piyasa paritesinin öngörülen ergisine ne kadar yaklaşırsa, kontrat süresi o kadar kısa olur. Kontrat
sürelerine dair varolan benzer düşünceler de solar termodinamik kurulumların teknolojik özelliklerine
göre belirlenir. Bu kontratların karakteristikleri, aşırı telafinin engellenmesine yardımcı olabilir. Örneğin,
2016’da teşviğe layık görülmüş yatırımlar, diğer tüm parametrelerin eşit olduğu durumda (örn. Teşvik
seviyelerindeki periyodik kontrollerin varlığı), 2012’de teşviğe layık görülmüş bir projeye nazaran daha
kısa süreli kontratlardan faydalanırlar. Ayrıca kontratlar, bu süre boyunca elektrik santrallerinin teknolojik
karakteristiklerine dair olası bir etkiyi de göz önünde tutmalıdırlar

Destek planlarının teşviklere erişime dair rekabeti adil ve etkin olarak tanıtma yeteneği
Teşviklere erişime dair herhangi bir engellin varolmadığı gözlemlenmektedir; bu durum kendiliğinden
teşviklere kabulün açıklığını desteklemektedir.
Teşviklere erişim online başvurular yoluyla gerçekleşir, böylece vakit alan (haliyle maliyetli olan) ibraz
prosedürlerini engellemekte etkili olurlar. Bu hem doğrudan erişim hem de kütüklere kayıt vakalarında
geçerlidir. Online başvurular, kağıda dayalı vakit alan başvuruları önlemekte etkilidir.
Başvurular basitleştirilmiş erişim usulüyle yapılırlar, örn: doğrudan erişim. Solar termodinamik üretim
küçük ölçekli projeleri içerdiğinden, teşvikler için başvurular doğrudan erişim usulüyle yapılır. Bu
basitleştirilmiş prosedür küçük ölçekli dağınık üretim için işlem maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
Tartışıldığı üzere, küçük ölçekli dağınık elektrik santrallerinin sahipleri, daha düşük seviyeli bi karmaşıklık
ve karmaşık idari prosedürlere dair bilgi gereksinimini yerine getirmesi muhtemel tüketiciler şeklinde
karakterize edilmişlerdir
Destek planlarına
erişime
karşı
engellerin varlığı

Teşviklere doğrudan erişim veya kütüklere kayıt yoluyla erişmenin teknik ve idari gereklilikleri
öngörülebilir, net ve şeffaftır. Hem bakanlık Hükmü Nisan 11, 2008 hem de GSE’nin websayfası, teşviklere
uygun görülmeye dair yerine getirilmesi gerekn koşullar hakkında geniş kapsamlı, net ve şeffaf bir
çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve başvuru prosedürüyle alakalı işlem maliyetlerini hafifletir – örn: yerine
getirilmesi gereken şartlar hakkında bilginin ediniminin belirsiz, opak ve şüpheli olması. Maliyetler ne
kadar düşükse, teşviklere erişime dair bezginliğin ihtimali de o kadar düşmektedir.
Kalifikasyon prosedürleriyle alakalı müddet tarihleri net belirtilmiş ve öngörülebilir olarak
tanımlanmıştır. Başvuru sahiplerinin ibrazları için müddetler ve GSE’nin geri bilgilendirmeleri net
belirtilmiş ve öngörülebilir olarak tanımlanmıştır. Bu belirsiz ve vakit çalan, haliyle de teşviklere başvuruyu
azaltabilecek, prosedürlerin önüne geçmeyle alakalıdır.
GSE’nin ibrazları yönetmesi için gerekli harçlar henüz tesis edilmemiştir. Solar FV üretimden farklı olarak,
solar termodinamik üretim için teşviklere erişim başvuruları, GSE’ye başvuru süreçlerinin yönetimi için bir
harç ödenmesini içermemektedir. Bu İtalyan düzenlemesinin olumlu bir yönüdür zira solar termodinamik
projelerin küçük boyutları dikkate alındığında, başvuru sahiplerine verimsiz yükler yaratabilecek
maliyetlerin önüne geçmektedir
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Destek planlarına
erişimde
şeffaf
olmayan
ve
ayrımcı
koşulların varlığı

Yeni yenilenebilir
elektrik santralleri
yapmak için etkin
yetkilendirme
usullerinin varlığı

Yeni yenilenebilir
elektrik
santrallerinin
geliştirilmesindeki
eksiklikleri
engellemek için
varolan
yaptırımlar

Teşviklere erişimi etkileyecek kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer ayrımcı koşulların oluşmadığı
görünmektedir. Buna yegane istisna, GSE’nin başvuru prosedürlerinin yönetimi için yaptığı maliyetlerin
harçlarla karşılanması sırasında oluştuğu gözlenmektedir (aşağıya bakınız). Teşviklere erişim için
kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer potansiyel ayrımcı koşulların olmaması, solar termodinamik elektrik
santralleri için İtalyan destek planlarının olumlu yönlerinden bir tanesidir. Tartışıldığı üzere, piyasa
aktörleri arasında bir oyun sahası seviyesini garantiye almak, en değerli projelerin geliştirilmesinin
tanıtımında, yenilenebilir üretimle alakalı ulusal hedeflerin yakalanmasını tehlikeye düşerebilecek
tıkanıkların engellenmesinde elzem bir şarttır.
Yenilenebilir elektrik santrallerinin yapımı için yetkilendirme rejimleri, farklı kapasitedeki elektrik
santralleri için uygun hale getirilmiş gereklililer ayarlamakta etkilidir. Yeni yenilenebilir elektrik
santrallerinin yapımı için yönetsel rejimler, elektrik santrallerinin kapasitelerince farklı yükümlülükleri,
zorunlu belgeleri ve zaman çizelgelerini takip ederler. Küçük ölçekli üretim basitleştirilmiş bir prosedür
izler. Karmaşıklık ve gereklilikler, aynı zamanda da yetkilendirme prosedürünü yerine getirmek için
gereken zaman, elektrik santralanin büyüklüğünce artar. Bu farklılaşma, küçük ölçekli üretimde olumsuz
yayılma etkilerini engellemede işe yarar görünmektedir, zira külfetli ve vakit alan yetkilendirme
süreçlerinin de önüne geçmektedir. Aynı zamanda daha açıkça yapılmış yetkilendirme prosedürleri,
daha büyük projelerce içerilen daha büyük riskleri hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Zira bu
yapılmadığı takdirde yaşanacak olumsuz dışsallıkları (örn. Görsel kirlilik, flora ve fauna üzerindeki etki
veya kentsel dokuya etkiler, vb.)daha teferruatlı yetkilendirme süreçleri vasıtasıyla, dikkat isteyen
değerlendirmelere ihtiyaç duyacaktır.
Ulusal Yönetmelikler ve Yasama Hükmü 28/2011, yetkilendirme rejimlerine dair daha öngörülebilir bir
çerçeve çizmektedir. Yetkilendirme süreçlerini ilgilendiren yasamaya ilişkin çerçeve, yetkilendirme
prosedürlerini gerçekleştirebilmek için gereken zaman çizelgesi ve belgeler açısından şefaf ve açık bir
yolla tanımlanmıştır. Bu çerçeve yetkilendirme prosedürleri için öngörülebilir bir modelin
tanımlanmasına yardımcı olur. Böylelikle, inşaat ve çevre ruhsatlarının edinimiyle alakalı belirsiz ve şeffaf
olmayan kurallar nedeniyle yatırımlar üzerindeki caydırıcı etkiler engellenmiş olur.
Yasama Hükmü 28/2011 prosedürünün, yetkilendirme rejimlerini basitleştirme hedefinde başarısız
olduğu gözlemlenmektedir. Tartışıldığı üzere Yasama Hükmü 28/2011, yenilenebilir elektrik santrallerinin
gelişitirilmesini ilgilendiren yetkilendirme prosedürleri için yürürlükte olan parçalar halindeki yönetimin
üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu tip yönetim farklı idari mercilerin (Bölgeler, İller ve Belediyeler), farklı
yetkilendirme rejimleri altında farklı sorumluluklara sahip olduğunu kastetmektedir. Yine de parçlanmışlık
hala varlığını sürdürmektedir. An itibariyle İller, yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu tüzelliğin
seçiminde geniş, ihtiyari bir güçten yararlanmaktadır. Farklı İllerde, elbette, Yetkilendirme
prosedürlerinden farklı tüzellikler sorumlu olabilir. Bu kafa karıştırıcı olabilir ve başvurulara dair ayrımcı
koşulları arttırabilir. Buna ek olarak, Tekil Yetkilendirme prosedürlerine ilişkin Hizmetler Kongresi’nin
ziyadesiyle vakit alıcı ve karmaşık olduğu görünmektedir. Bu amaçla, yetkilendirme prosedürlerinin nasıl
daha şeffaf ve verimli olabileceğine dair fikirler kıymetli olabilir.
Yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu tüzelliklerin çoğunlukla bilgiyi İngilizce veya diğer yabancı
dillerde sunmadığı görünmektedir. Belediyelerin/İllerin/Bölgelerin bilgilerine dair websitelerinin İngilizce
veya diğer yabancı dillerde olmaması eksikliği, yabancı yatırımcılar tarafından yenilenebilir üretime dair
yatırımlar için bir engel teşkil edebilir. Bu gibi bir durum piyasa aktörlerinin özel bir alt kümesine
uygulanan ayrımcı koşulların, başvuru ve kayıt için de bir engel teşkil ettiğini temsil eder. Bilginin ve
başlıca regülasyonların İngilizce’ye çevrilmiş olma ihtimali, daha değerli yenilenebilir projelerin
geliştirilmesini daha iyi pazarlar ve piyasa aktörleri arasındaki oyun alanının seviyesini daha verimli
kılmayı sağlama alır.
Bakanlık Hükmü Nisan 11, 2008 yeni elektrik santrallerinin geliştirilmesine dair eksikliği önlemeye
yönelik yaptırım mekanizmalarını içermemektedir. Yaptırımlar, başarılı bir başvuru yapılmadıysa veya
elektrik santrali inşa edilmediyse uygulanmazlar. Bakanlık Hükmü Nisan 11, 2008 elektrik santralleriyle
alakalı oportunist davranışları engeleyecek yaptırımları veya farklı ceza biçimlerini veya caydırıcı
mekanizmaları sağlamamaktadır. Varolan yegane ceza, başvuru sahibi tarafından teşviklere erişim için
yapılan, hüküm kapsamındaki ilgili dökümentasyonun müddet tarihlerine uygun verilmesindeki
eksikliklerdir. Fakat, bu ceza, örn: teşviklerin askıya alınması, yeni elektrik santrallerinin geliştirilmesiyle
alakalı muhtemel oportunist davranışları etkilememektedir. Örneğin yeni elektrik santraleriyle alakalı bir
ibraz yapıldığında tedbir amaçlı kaporalar (veya başka finansal bir garanti) alınabilir. Tedbir amaçlı
kaporalar (veya farklı finansal garanti biçimleri) GSE tarafından, başvurusunu ibraz etmiş ve kabul edilen
başvuru sahiplerinin solar termodinamik kurulumu gerçeklemediği durumlara karşı uygulanabilir. Bu
ayrıca teşviklerle ödüllendirilmiş yeni panllerin kurulumu için müddet tarihlerinin eksikliğinin de bir
sonucudur. Fakat bu tip üretim için kurulu kapasitenin seviyesi (bkz. Bölüm 14.2) öyle düşüktür ki, bu tip
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elektrik santrallerinin geliştirilmesindeki eksiklik, yenilenebilir enerjiyi ilgilendiren üretimdeki ulusal
hedeflerin elde edilmesini muhtemelen tehlikeye atmayacaktır
Destek planlarının kurulum sonrası sorunları hafifletme yeteneği

Destek planlarını
takiben
yükün
varlığı

Sorumlulukları
dengelemek için
hüküm

Destek planları, belirgin teşvikler veya talep düştüğünde üretimi durduracak aktiviteyi yüceltmeye
yönelik mekanizmalar sunmamaktadır. Dengesizlikler, güç sisteminden çekilen veya güç sistemine
verilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik piyayasasının kapanma anındaki çekilen/verilen
elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel sapmadır. Bu amaçla büyük solar termodinamik elektrik
santralleri için garantili prim tarifeleri, gün öncesi elektrik piyasasına dair (örn: kapasitesi 1 MW üzerinde
olan kurulu elektrik santralleri)bu gibi etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Aslında, garantili prim
tarifelerinin bölgesel elektrik fiyatlarına neden olduğu göz önünde bulundurulursa bu tarifler, belirli bir
uzama kadar üretimin fiyat dinamiklerini ve yükü izlemesini sağlarlar. Fakat bu teşvikler güç fiyatlarının
olumsuza dönebildiği piyasalarda daha büyüktürler. Şu anda İtalya’da, gün öncesi elektrik piyasasının
tasarımı olumsuz fiyatları engellemektedir. Yine de İtalyan Düzenleyici’yle yapılan yakın zamanlı bir
konsültasyon, piyasa bağlama ışığında hem gün öncesi hem de gerçek zamanlı piyasalarda olumsuz
elektrik fiyatlarının mümkünatını göz önünde bulunduran bir yayın hazırlamıştır (bkz. Bölüm 17). Garantili
tarifler çoğunlukla yük dinamiklerine göre katıdır (elastikiyetsizdir)zira belirlenmiş bir para miktarının
ödenmesini içerirler. Bu sebeple garantili tarifeler, yükün elektrik sisteminde dengelesizliklere sebep
olacak seviyelere düşmesinde üretimi durduran teşvikler sağlayamamaktadır.
Diğer isimleriyle “Yerinde Takas (EOS)” ve “Satın alma ve tekrar satma anlaşması (PRA)” gibi üretilen
elektriği ücretlendirmede kullanılan mekanizmalar, kesikli üretim tarafından yaratılan dengesiz
dağılma etkisini arttırmaktadır. EOS, aşırı üretimden ötürü dengesizliklerin beklendiği durumlarda,
dağınık üretime dair caydırıcı bir etkiye sahip görünmemektedir. Tersine, bu gibi mekanizmalar aşırı
üretimi teşvik edici niteliktedir. Zira şebekeye verilen gücün miktarı şebekeden çekilen güçten fazlaysa
(bkz. Bölüm 9.1) tüketiciler elektrik faturasının tarife bileşenleri üzerinden bir indirime tabi tutulmaktadır.
Buna ek olarak bu koşul karşılandırığında, net üretilen elektriğin fiyatlandırıldığı kadar, pozitif bir paradan
yararlanırlar. Bu mekanizmaya göre 1 MW’a kadar kapasiteli elektrik santralleri, GSE’nin aracı aktiviteleri
sayesinde elektrik piyasasında üretilen ve satılan her kWh için sabit bir ücret alırlar. Bu nedenle bu
elektrik santralleri yükteki herhangi bir değişime veya nihai dengesiz maliyetlere duyarlı değillerdir.
Sonraki kısımlara atfen, PRA’ya göre ücretlendirilen elektrik, nokta E2’de bahsi geçen hükümce muaf
tutulmuştur.
İtalyan regülasyonu, kesikli yenilenebilir üretime dengesiz fiyatlar pay etmeyi öngörmektedir. 2015’ten
beri kesikli yenilenebilir üretim, güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik
piyasasının kapanmasında güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel
sapmaların varlığında, dengesiz maliyetlerle karşı karşı ya kalmaktadır. Bölüm 11.3 bu kriter hakkında
detayları içermektedir. Bu hüküm yenilenebilir üretime ilişkin İtalyan regülasyonunun olumlu bir yönünü
temsil etmektedir, zira sistem dengesinde rüzgar ve solar koynakların öngörülebilirliğine ilişkin eksikliğin
yarattığı etkileri hafifletmeye yardımcı olur. Fakat bu tedbirin isteğe bağlı olma özelliği, hükmün
etkililiğini zayıflatabilir (örn: üreticiler, dengesiz fiyatların hesaplanması için iki metodoloji arasında seçim
yapabilir. Bu metodolojilerden biri dengesizliklere dair daha düşük yoğunluklu bir sorumluluktan
yararlanmayı sağlar)

8.3 Rüzgardan elektrik üretimi için destek planı
Tablo 8-3, Bölüm 5.3’de tanımlanan anahtar parametrelere göre rüzgardan elektrik üretimi için İtalyan destek
planının değerlendirmesini içerir

Tablo 8–3: Anahtar parametrelere göre değerlendirme
Destek planlarının piyasa yetersizliğine dair çözüm sunma yeteneği

Teknolojiye göre,
teşvik tarifesinin
(€/MWh)
LCOE’nin güncel
değeriyle
karşılaştırılması

Rüzgardan eletrik üretimi için teşviklerin aşırı telafiye vesile olduğu görülmektedir. Tablo 4-1’deki LCOE
değerleri ve kapasitesi 1 MW’a kadar olan rüzgar enerjisi santralleri için tarif garantisinin teşvik bileşeni
arasında yapılan bir karşılaştırma, günümüzde İtalyan destek planının aşırı telafiye neden olduğunu
göstermektedir. Bu elektrik santralleri için baz tarifler 149 ile 291 €/MWh arasında değişmektedir.
Minimum, maksimum ve ortalama onshore rüzgar enerjisi üretimi LCOE’nin değerlerine göre sırasıyla 55
€/MWh, 120 €/MWh ve 85 €/MWh şeklindedir. Aşırı telafi, biyokütle gibi farklı üretim teknolojileri için ek
primler de düşünülüyorsa iyice artmaktadır. Açık arttırmalar vasıtasıyla garantili primler alan, 1 MW’ın
üzerinde kapasitesi olan rüzgar enerjisi santralleri için farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Garantili
primler bölgesel saatlik fiyatlara ve açık arttırmaların teklifin-kadar-öde tarifesinde temsil edilen baz
tarifeye değişim gösteriyor olsa da, Tekil Ulusal Fiyat’a ve diğer varsayımlara dayanarak yapılan bir
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inceleme, bazı yararlı öneriler sunabilir. Örneğin 2015’teki Tekil Ulusal Fiyat’ın ortalamasını (yaklaşık
€52’ya eşittir) ve 2015’in en düşük baz tarifesini (€93,49/MWh) göz önünde bulundudrarak, ortalamada
teşvik seviyeleri LCOE’nin onshore rüzgar enerjisi santralleri için yaptığı etkin tahmine çok yakındır. Baz
tarifelerin €135/MWh ve €127/MWh olduğu Kütüklere kaydolma yoluyla teşviklere erişim sağlayan
eleketrik santralleri için de benzer fikirler yürütülmektedir. Yine de LCOE’nin öngördüğü 2020 değerlerine
(bkz. Nokta C4) bakıldığında aşırı telafinin farklı kapasite seviyeleri üzerinde gerçekleşeceği
görünmektedir. Bu aşırı telafi riski aynı zamanda teşviklerin öngörülebilir periyodik kontrollerinin eksikliğinin
de bir sonucudur. Aslında teşvik seviyeleri, rüzgar enerjisi santralinin konvansiyonel ömür döngüsü
boyunca sabit olarak belirlenmiştir. Bir taraftan sabit tarife garantileri belirsiz nakit akışının önüne
geçebiliyorken, diğer taraftan kurulum maliyetinin zaman içerisinde azalmasından ötürü aşırı telafiye
vesile olabiliyorlar (bkz. Nokta C1)
Açık arttırmalarla kazanılan teşvikler için, teklifler için bir tabanın varolması aşırı telafiye vesile olabilir.
Kapasitesi 5 MW’ın züüerinde olan rüzgar enerjisi santrallerine verilen teşvikler için açık arttırmaların
tasarımı, başvuranlarin teklifleri için bir taban fiyata sahiptir. Bu taban, baz tarifenin tabandan daha
aşağı seviyelere inmesi engeller. Böylece baz tarifelerde, örneğin başvuru sahipleri arasındaki sıkı
rekabetten veya rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesinin maliyetlerinden ötürü, indirimlere gider. Bu
mesele baz tarifelerin öngörülebilir periyodik kontrollerinin eksikliği sebebiyle, daha önce de tartışıldığı
üzere, şiddetlenmiştir.
Destek planlarının sürdürülebilir teşvikleri mümkün kılabilme yeteneği

Teknolojiye göre,
teşvik tarifesinin
LCOE’nin
2020’deki
tahmini
değeriyle
karşılaştırılması

Teşvik
seviyelerinin
periyodik
kontrollerinin
varlığı

Teşviklerin yatırım
maliyetlerini
yansıtmaya dair
yeteneği

Rüzgar enerjisi santralleri için teşvikler, geliştirme maliyetlerinin beklenen evrimine göre de aşırı telafiye
vesile olabilir. Ortalamada şimdiki değerlere (Şekil 4-4) nazaran LCOE değerleri 2020’de düşeceğinden
ötürü, küçük ölçekli elektrik santralleri için aşırı telafinin artması beklenebilir (bkz. Nokta B1). Değişken
doğalarından ötürü, garantili primlere dair değerlendirmeler (ister kütüklere kayıtla, ister açık
arttırmalarla kazanılmış olsun) çok daha ihtiyatlı yapılmalıdır. Fakat, farklı rüzgar enerjisi santrallerinin
kapasiteleri üzerinde telafiyi desteklemeye dair sıkça görülen bir trend, baz tariflerin periyodik
kontrollerindeki eksikliktir. Rüzgar türbinleri için de inovasyonun zaman içerisinde kurulum maliyetlerini
düşüreceğini beklemek mantıklıdır. Zamana yayılan sabit baz tarife, geliştirme maliyetlerinde bu gibi
düşümlerin olabileceğini göz önünde bulundurmaz. Ayrıca bu gibi verimlilik kazanımları, açık arttırmalar
yoluyla kazanılan teşviklerin tek seferde ödendiği baz tarifeler üzerinde kendilerini tamamen yansıtmaya
fırsat bulamayacaklardır. Fiyat tabanının varlığı (B1), açık arttırmalar gibi rekatbeçi ödüllendirme
süreçlerinde de bu verimlilik kazançlarının görünürlüğünü engellerler. Dahası, piyasa integrasyonu, enerji
verimliliği ve yenilenebilirlerin nüfuzunun da uzun vadede toptan satış fiyatlarının düşmesinde etkili
olacağı beklenmektedir. Düşük gün öncesi piyasası fiyatları, tarife garantili primler için aşırı telafi riskini
daha da şiddetlendirmektedir.
Ayrıca Şekil 4-4’te İtalya’da, bazı LCOE seviyelerinde piyasa paritesinin zaten kazanıldığı görülmektedir.
Bu aşırı telafinin rüzgar enerjisi santralleri için ortaya çıkabileceği noktasındak, gerçek riske dair bir başka
kanıttır.
Güneş harici kaynalardan gelen yenilenebilir üretim için destek planlarıyla ilgili düzenleyici çerçeve,
teşvik seviyelerinin periyodik olarak kontrol edilidiği yerleşik bir sistem sunmamaktadır. Bakanlık Hükmü
Temmuz 6, 2012 teşvik seviyelerinin öngörülebilir periyodik kontrolleri için bir şey sağlamaz. Bu İtalyan
düzenlemeinin olumsuz bir yanıdır, zira tarife garantileri ve prim garantileri için maliyet yansıtan
değişikliklere müsade etmez. Rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirme maliyetlerine göre teşviklerin
değerinin kontrolünde yapılacak değişikliklere dair mekanizmaların eksikliği, teşviklerin ekonomik
sürdürülebiliriğinin aşırı telafi nedeniyle ziyanına sebep olabilirler. Ayrıca, bu gibi aşırı telafiler, gözden
geçirme mekanizmalarıyla alternatif kullanımlara akarak daha kıymetli olabilecek olan kamusal
kaynakların da ziyanına da vesile olabilir.
Rüzgardan elektrik üretimi için destek planları, değişik teknolojilere ve elektrik santrallerinin
kapasitelerine göre farklı yatırım maliyetlerini yansıtabilirler. Diğer herşeyin eşit olduğu durumlarda (örn.
C1 ve C2 noktalarına dair göreceli değerlendirme) teşvik seviyeleri, farklı teknolojilere ve kapasite
seviyelerine göre farklı geliştirme maliyetlerini göz önüne almaktadır. Aslında teşvik seviyeleri kurulu
kapasite seviyesi ve yandaki teknolojik karakteristiklere göre değişiklik göstermektedir: onshore ve
offshore

Düzenleyici çerçevenin kararlılığını ve tahmin edilebilirliğini sağlamak noktasında destek planlarının yeteneği
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Teşvikler, projenin finansal ömür döngüsünü yansıtan uzun vadeli anlaşmalara göre sağlanır. Rüzgardan
elektrik üretimi için teşvikler uzun vadeli anlaşmalarca karşılık bulurlar. Bu gibi uzun vadeli kontratlar, yeni
ortaya çıkan teknolojiler için öngörülebilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir gelişim modellerinin
desteklenmesine yardımcı olurlar. Buna ek oalrak, teşviklerin tekabül ettiği zaman dilimi, elektrik
santralinin konvansiyonel ömür döngüsünü yansıtmaktadır. Bu özellik, kontrat süreleri farklılaştığında,
farklı teknolojik karakteristikleri dikkate almayı mümkün kılar, örn: onshore ve offshore rüzgar türbinleri ve
bunlar arasında/haricinde Bakanlık Hükmü’yle desteklenen teknolojiler
Kontrat süreleri , piyasa paritesini ve teknolojilerini başarmak için farklı süreleri gözönüne almazlar.
Fakat bu nedenle kontrat süresi, elektrik santralinin faaliyete geçtiği tarihe göre farklılık gösterir. Bu an
piyasa paritesinin öngörülen ergisine ne kadar yaklaşırsa, kontrat süresi o kadar kısa olur. . Bu kontratların
karakteristikleri, aşırı telafinin engellenmesine yardımcı olabilir. Bu kontratların karakteristikleri, aşırı
telafinin engellenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, 2012’de teşviğe layık görülen yatırımlar, 2015’tekilere
nazaran daha kısa süreli kontrat sürelerinden faydalanırlar.
Destek planlarının teşviklere erişime dair rekabeti adil ve etkin olarak tanıtma yeteneği
Teşviklere erişime dair herhangi bir engellin varolmadığı gözlemlenmektedir; bu durum kendiliğinden
teşviklere kabulün açıklığını desteklemektedir.
Teşviklere erişim online başvurular yoluyla gerçekleşir, böylece vakit alan (haliyle maliyetli olan) ibraz
prosedürlerini engellemekte etkili olurlar. Bu hem doğrudan erişim hem de kütüklere kayıt vakalarında
geçerlidir. Online başvurular, kağıda dayalı vakit alan başvuruları önlemekte etkilidir.
Başvuruların modelleri elektrik santralinin büyüklüğüne ve farklı teknik karmaşıklık seviyesine sahip
teknolojilere göre (başvuru sahibinin kapsamlılığı ve yenilenebilir nüfuzla ilişkili dışsallıklar) değişiklik
gösterebilir. Başvuru sürecinin bu özelliği, çoğunlukla teknik karmaşıklığın daha düşük seviyede olmasıyla
karakterize edilen, küçük ölçekli elektrik santrallerine dair gereksiz idari yüklerin önüne geçer.
Buna ek olarak, basitleştirilmiş erişim usulleri, küçük ölçekli dağıtılmış üretim için alışveriş maaliyetlerini de
düşürmektedir. Genellikle küçük ölçekli rüzgar kurulumların sahipleri, düşük dereceli bir karmaşıklıkla ve
kompleks idrai prosedürlerle alakalı bilgi gerekliliklerini karşılayabilme yetenepiyle karakterize edilen
perakende tüketicilerdir.

Destek
planlarına
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Büyük ölçekli elektrik santralleri için daha titiz ve talepkar kalifikasyon prosedürlerine ihtiyaç duyulabilir.
Örneğin kütüklere kaydolma, bu projelerin daha yüksek teknik karmaşıklığı ve bunların getirebileceği
ciddi potansiyel dışsallıklar (elektrik sistemine, doğaya veya çevreye) karşısında daha sıkı kalifikasyon
prosedürlerini gerektirmektedir (buna örnek olarak bakınız; paneller için ISO sertifikasyonlarının
gereklilikleri ve enerji verimliliği sertifikasyonları) Bu nedenle daha etraflı kalifikasyon prosedürleri, bu gibi
dışsallıkları engellemeye ve/veya hafifletmeye yardımcı olurlar.
Dahası, bu gibi farklılaşmalar küçük ölçekli projelerin teşviklere, külfetli başvuru prosedürleri korkusuyla
teşvik başvurusundan sakınmalarının önüne geçer.
Teşviklere doğrudan erişim veya kütüklere kayıt yoluyla erişmenin teknik ve idari gereklilikleri
öngörülebilir, net ve şeffaftır. Hem bakanlık Hükmü Temmuz 5, 2012 hem de GSE’nin websayfası,
teşviklere uygun görülmeye dair yerine getirilmesi gerekn koşullar hakkında geniş kapsamlı, net ve şeffaf
bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve başvuru prosedürüyle alakalı işlem maliyetlerini hafifletir – örn:
yerine getirilmesi gereken şartlar hakkında bilginin ediniminin belirsiz, opak ve şüpheli olması. Maliyetler
ne kadar düşükse, teşviklere erişime dair bezginliğin ihtimali de o kadar düşmektedir.
Kalifikasyon prosedürleriyle alakalı müddet tarihleri net belirtilmiş ve öngörülebilir olarak tanımlanmıştır.
Başvuru sahiplerinin ibrazları için müddetler ve GSE’nin geri bilgilendirmeleri net belirtilmiş ve öngörülebilir
olarak tanımlanmıştır. Bu belirsiz ve vakit çalan, haliyle de teşviklere başvuruyu azaltabilecek,
prosedürlerin önüne geçmeyle alakalıdır.
Garantili tarifeler ve prim garantileri yoluyla kolaylıkla telafi edilebilir olduklarından GSE’nin ücretleri
sürdürülebilirdir. Örneğin 200 kW’la 1 MW arasında kapasitesi olan küçük ölçekli bir onshore rüzgar
enerjisi santralini düşünelim. Bu santral için baz tarife €148/MWh’tir. Elektrik santralinin €600’luk başvuru
ücretini karşılayabilmek için 6 saatten az çalışması gerekmektedir. 5 MW’tan yüksek kapasiteli elektrik
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santralleri örneğindeyse, baz tarife €135 olarak belirlenmiştir. Ortalama gün önce piyasası fiyatının €52
olduğu kabul edilirse (2015’teki Tekil Ulusal Fiyatların gün öncesi piyasasındaki değerlerinin aylık
ortalaması bu değerdir) enerji santrali €2,300’luk başvuru ücretini kapatmak için 27 sevkiyat saati
çalışmalıdır. Bu hesaplamalar sadece semboliktir ve yandakileri dikkate almazlar: elektrik santralinin
etkin üretimlilik oranı; prim garantileri tarifesinin bölgsel saatlik fiyatları ve tekil ulusal gün önce fiyatlarını
dikkate almadığı. Fakat aynı zamanda tutarlı bir öngörüdür, zira teknik karakteristikleri ve
performanaslarına göre FV harici elektrik santrallerinin alabileceği ek prim ve prim tariflerini göz önünde
bulundurmamaktadır.
Teşviklere erişimi etkileyecek kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer ayrımcı koşulların oluşmadığı
görünmektedir. Buna yegane istisna, GSE’nin başvuru prosedürlerinin yönetimi için yaptığı maliyetlerin
harçlarla karşılanması sırasında oluştuğu gözlenmektedir (aşağıya bakınız). Teşviklere erişim için
kısıtlamaların, muafiyetlerin ve diğer potansiyel ayrımcı koşulların olmaması, rüzgar elektrik santralleri için
İtalyan destek planlarının olumlu yönlerinden bir tanesidir. Tartışıldığı üzere, piyasa aktörleri arasında bir
oyun sahası seviyesini garantiye almak, en değerli projelerin geliştirilmesinin tanıtımında, yenilenebilir
üretimle alakalı ulusal hedeflerin yakalanmasını tehlikeye düşerebilecek tıkanıkların engellenmesinde
elzem bir şarttır.
Destek
planlarına
erişimde
şeffaf olmayan
ve
ayrımcı
koşulların varlığı

Yeni yenilenebilir
elektrik santralleri
yapmak
için
etkin
yetkilendirme
usullerinin varlığı

GSE’nin ücretlerinin karakterizasyonu piyasa katılımcıları arasında adaletsiz, tesviye edilmemiş bir oyun
alanı yaratabilir. GSE ücretleri bir sabit bir de değişken bileşenlerden oluşur. Her iki bileşen de bir tasarıma
sahiptir ve bu tasarım farklı kapasites seviyeleriyle karakterize edilmiş olan elektrik santralleri arasında
adaletsiz bir ayrımcılık yaratabilir. Bu gibi hükümlerin sonucunda, büyüklerden ziyade küçük elektrik
santrallerine sabit ve daha yüsek ücret/kW kesilir. İkincisi, ücretin değişken bileşeni kurulu kapasitenin
seviyesiyle birlikte değişir. Bir tarafta bu artış büyük boyutlu farklı karşmaşıklık seviyelerine sahip elektrik
santrallerinin de göz önünde bulundurulmasını sağlarken, diğer taraftan kurulu kapasite seviyesindeki
farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda çok daha orantısız bir şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin, 1
MW kapasiteye sahip elektrik santrallerinin ödeyeceği değişken bileşen €500’dur. 2 MW kurulu
kapasiteye sahip elektrik santrallerindeyse bu bileşen iki kattan fazla, €1320’dur. Kurulu kapasitenin
muhtemel tüm seviyelerine göre daha paarçalı bir değişken bileşen olması durumunda, piyasa
katılımcıları arasındaki rekabeti ziyan edecek potansiyel ayrımcı etkilerden kaçınılabilir ve böylece en
değerli projelerin seçim süreci daha sağlıklı gerçekleşebilir
Yenilenebilir elektrik santrallerinin yapımı için yetkilendirme rejimleri, farklı kapasitedeki elektrik
santralleri için uygun hale getirilmiş gereklililer ayarlamakta etkilidir. Yeni yenilenebilir elektrik
santrallerinin yapımı için yönetsel rejimler, elektrik santrallerinin kapasitelerince farklı yükümlülükleri,
zorunlu belgeleri ve zaman çizelgelerini takip ederler. Küçük ölçekli üretim basitleştirilmiş bir prosedür
izler. Karmaşıklık ve gereklilikler, aynı zamanda da yetkilendirme prosedürünü yerine getirmek için
gereken zaman, elektrik santralanin büyüklüğünce artar. Bu farklılaşma, küçük ölçekli üretimde olumsuz
yayılma etkilerini engellemede işe yarar görünmektedir, zira külfetli ve vakit alan yetkilendirme
süreçlerinin de önüne geçmektedir. Aynı zamanda daha açıkça yapılmış yetkilendirme prosedürleri,
daha büyük projelerce içerilen daha büyük riskleri hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Zira bu yapılmadığı
takdirde yaşanacak olumsuz dışsallıkları (örn. Görsel kirlilik, flora ve fauna üzerindeki etki veya kentsel
dokuya etkiler, vb.)daha teferruatlı yetkilendirme süreçleri vasıtasıyla, dikkat isteyen değerlendirmelere
ihtiyaç duyacaktır.
Ulusal Yönetmelikler ve Yasama Hükmü 28/2011, yetkilendirme rejimlerine dair daha öngörülebilir bir
çerçeve çizmektedir. Yetkilendirme süreçlerini ilgilendiren yasamaya ilişkin çerçeve, yetkilendirme
prosedürlerini gerçekleştirebilmek için gereken zaman çizelgesi ve belgeler açısından şefaf ve açık bir
yolla tanımlanmıştır. Bu çerçeve yetkilendirme prosedürleri için öngörülebilir bir modelin tanımlanmasına
yardımcı olur. Böylelikle, inşaat ve çevre ruhsatlarının edinimiyle alakalı belirsiz ve şeffaf olmayan kurallar
nedeniyle yatırımlar üzerindeki caydırıcı etkiler engellenmiş olur.
Yasama Hükmü 28/2011 prosedürünün, yetkilendirme rejimlerini basitleştirme hedefinde başarısız
olduğu gözlemlenmektedir. Tartışıldığı üzere Yasama Hükmü 28/2011, yenilenebilir elektrik santrallerinin
gelişitirilmesini ilgilendiren yetkilendirme prosedürleri için yürürlükte olan parçalar halindeki yönetimin
üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu tip yönetim farklı idari mercilerin (Bölgeler, İller ve Belediyeler), farklı
yetkilendirme rejimleri altında farklı sorumluluklara sahip olduğunu kastetmektedir. Yine de parçlanmışlık
hala varlığını sürdürmektedir. An itibariyle İller, yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu tüzelliğin
seçiminde geniş, ihtiyari bir güçten yararlanmaktadır. Farklı İllerde, elbette, Yetkilendirme
prosedürlerinden farklı tüzellikler sorumlu olabilir. Bu kafa karıştırıcı olabilir ve başvurulara dair ayrımcı
koşulları arttırabilir. Buna ek olarak, Tekil Yetkilendirme prosedürlerine ilişkin Hizmetler Kongresi’nin
ziyadesiyle vakit alıcı ve karmaşık olduğu görünmektedir. Bu amaçla, yetkilendirme prosedürlerinin nasıl
daha şeffaf ve verimli olabileceğine dair fikirler kıymetli olabilir.
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Yetkilendirme prosedürlerinden sorumlu tüzelliklerin çoğunlukla bilgiyi İngilizce veya diğer yabancı
dillerde sunmadığı görünmektedir. Belediyelerin/İllerin/Bölgelerin bilgilerine dair websitelerinin İngilizce
veya diğer yabancı dillerde olmaması eksikliği, yabancı yatırımcılar tarafından yenilenebilir üretime dair
yatırımlar için bir engel teşkil edebilir. Bu gibi bir durum piyasa aktörlerinin özel bir alt kümesine uygulanan
ayrımcı koşulların, başvuru ve kayıt için de bir engel teşkil ettiğini temsil eder. Bilginin ve başlıca
regülasyonların İngilizce’ye çevrilmiş olma ihtimali, daha değerli yenilenebilir projelerin geliştirilmesini
daha iyi pazarlar ve piyasa aktörleri arasındaki oyun alanının seviyesini daha verimli kılmayı sağlama
alır.
Bakanlık Hükmü Temmuz 6, 2012 yeni elektrik santrallerinin geliştirilmesine dair eksikliği önlemeye
yönelik yaptırım mekanizmalarını içermektedir. Fakat bu mekanizmaların etkili olmadığı görünmektedir.
Bakanlık Hükmü Temmzu 6, 2012 cezalar içermektedir. Bu cezalar tarifelerin düşürülmesi şeklindedir ve
kütüklere kayıtta veya açıkarttırmalarda verilen müddet tarihlerinin aşılması, yani elektrik santralleri için
kurulum vaadedilen kurulum süresinin aşılması durumunda uygulanır. Fakat bu tedbirin, teşviklere erişen
kapasite seviyesi ve etkin olarak kurulumu yapılan kapasite seviyesi arasındaki yüksek oranlı uyuşmazlık
nedeniyle etkili olmadığı söylemek mümkündür. Bu hedefle, titizlikle hazırlanmış caydırıcı mekanizmların
eksikliği, örn: daha sıkı kalifikasyon prosedürleri gibi biçimlerin kullanılmaması, başlıca sorunlardan biri
olarak gösterilmektedir. Bu sebeple, 2016’daki teşviklere erişimi bağlayan yeni Bakanlık Hükmü taslağı,
teşviklere erişim için dahah titiz kalifikasyon prosedürleri sağlamaktadır. Örnekse, başvuru sahiplerine
daha güvenilir finansal garantiler sunmak bunlardan bir tanesidir. Fırsatçı davranışları tespit etmedeki
yeterli yaptırıma sahip mekanizmaların eksikliği, destek planları için büyük bir sınırlandırmadır. Bu
sınırlandırma, yenilenebilir üretimdeki ulusal hedeflerin başarılmasını etkileyebilir.
Destek planlarının kurulum sonrası sorunları hafifletme yeteneği
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Destek planları, belirgin teşvikler veya talep düştüğünde üretimi durduracak aktiviteyi yüceltmeye
yönelik mekanizmalar sunmamaktadır. Dengesizlikler, güç sisteminden çekilen veya güç sistemine
verilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik piyayasasının kapanma anındaki çekilen/verilen
elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel sapmadır. Bu amaçla büyük FV elektrik santralleri için
garantili prim tarifeleri, gün öncesi elektrik piyasasına dair (örn: kapasitesi 1 MW üzerinde olan kurulu
elektrik santralleri)bu gibi etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Aslında, garantili prim tarifelerinin
bölgesel elektrik fiyatlarına neden olduğu göz önünde bulundurulursa bu tarifler, belirli bir uzama kadar
üretimin fiyat dinamiklerini ve yükü izlemesini sağlarlar. Fakat bu teşvikler güç fiyatlarının olumsuza
dönebildiği piyasalarda daha büyüktürler. Şu anda İtalya’da, gün öncesi elektrik piyasasının tasarımı
olumsuz fiyatları engellemektedir. Yine de İtalyan Düzenleyici’yle yapılan yakın zamanlı bir konsültasyon,
piyasa bağlama ışığında hem gün öncesi hem de gerçek zamanlı piyasalarda olumsuz elektrik
fiyatlarının mümkünatını göz önünde bulunduran bir yayın hazırlamıştır (bkz. Bölüm 17). Garantili tarifler
çoğunlukla yük dinamiklerine göre katıdır (elastikiyetsizdir)zira belirlenmiş bir para miktarının ödenmesini
içerirler. Bu sebeple garantili tarifeler, yükün elektrik sisteminde dengelesizliklere sebep olacak
seviyelere düşmesinde üretimi durduran teşvikler sağlayamamaktadır
İtalyan regülasyonu, kesikli yenilenebilir üretime dengesiz fiyatlar pay etmeyi öngörmektedir. 2015’ten
beri kesikli yenilenebilir üretim, güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik ölçülen değeri ve elektrik
piyasasının kapanmasında güç sistemine verilen/çekilen elektriğin saatlik nihai tarifesi arasındaki fiziksel
sapmaların varlığında, dengesiz maliyetlerle karşı karşı ya kalmaktadır. Bölüm 11.3 bu kriter hakkında
detayları içermektedir. Bu hüküm yenilenebilir üretime ilişkin İtalyan regülasyonunun olumlu bir yönünü
temsil etmektedir, zira sistem dengesinde rüzgar ve solar koynakların öngörülebilirliğine ilişkin eksikliğin
yarattığı etkileri hafifletmeye yardımcı olur. Fakat bu tedbirin isteğe bağlı olma özelliği, hükmün etkililiğini
zayıflatabilir (örn: üreticiler, dengesiz fiyatların hesaplanması için iki metodoloji arasında seçim yapabilir.
Bu metodolojilerden biri dengesizliklere dair daha düşük yoğunluklu bir sorumluluktan yararlanmayı
sağlar)
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Sevk edilemez ve öz-tüketime yönelik olmayan kesikli üretimde
fiyatlandırma
Tesis içi elektrik değiş tokuşuna dönük destek şemaları

Bu destek şeması (anıldığı haliyle “Scambio Sul Posto”, SSP kısaltmasıyla) İtalyan Elektrik Gaz ve Su Otoritesi’nin
50/2012/R/efr46 Numaralı düzenlemesiyle tanzim edilir.
Bu şema, teşviklerden faydalanmayan yenilenebilir güç santrallerinde üretilen elektriğin değerinin şu destek
şemalarına göre belirlenmesini gerektirir: (i) Bakanlık Talimatı 6 Temmuz 2012 (sekme 5.3); (ii) PV üretimi için
garantili şema (sekme 5.1); (iii) Herşeyi kapsayan tarife garantisi (sekme 7.2). Yeşil sertifikalı üretim ve güneş
termodinamik destek şemaları bu destek mekanizması için uygun bulunur.
Bu mekanizmanın amacı, kesikli üreticilerin sahip oldukları güç santrallerinde üretilirken elektrik tüketmeye
zorlanmasını engellemektir.
Bu destek şemasından aşağıdaki teknolojiler yararlanabilir:
20 kW’ye kadar kapasiteli yenilenebilir güç santralleri;
20 kW üzeri kapasiteye sahip ve çalışmaya 31 Aralık 2007’den sonra başlamış yenilenebilir güç santralleri;
500 kW kapasiteye kadar ve çalışmaya 31 Aralık 2014’ten sonra başlamış yenilenebilir güç santralleri;
200 kW’ye kadar kapasite sahibi, yüksek verimlilikte CHP.
Başlangıçta bu destek şeması takip eden durumlar için geliştirilmişti: (i) kendi küçük-ölçekli güç santralinde
üretilen enerji için tüketicinin tek sözleşmeli taraf olması (ii) şebekede bağlantıyla aynı noktanın ekleme ve
teslimde de dahil edilmesi. Ancak, İtalyan Kurumu’nun47 yakın dönem düzenlemesi, bu destek şemasının (i) ve
(ii) şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hipotezleri de kapsayacak şekilde genişletti:
tahsil edilmiş elektrik üreten bir kişi veya şirket, yıllık üretimin en az %70’i, öz-tüketim veya üreticinin Grup’una
bağlı şirketlerin tüketimi için;
üreticiden farklı bir kişilik olan bir son kullanıcının teslim noktasına bağlanan bir veya daha fazla yenilenebilir
güç santrali ( 20 Mwe kapasiteye kadar), ya da yüksek verimlilikte CHP güç santralleri. Güç santralleri özgün
ve sınırlandırılmış coğrafik alanlara yerleştirilmelidir. Son kullanıcıya bağlantı sadece özel bağlantılar
aracılığıyla gerçekleşir.
Şebekeye eklenen elektriğin çekilen miktardan fazla olması durumunda kullanıcı telafi (€) alır, (bu telafi
“contributo in conto scambio” (yani “CS”) olarak anılır,
ve yıllık bazda aşağıdaki gibi hesaplanır:
CS= min(Cei;Oe)+Es x CUsf
formülde geçen semboller aşağıdaki gibidir:
Cei (€) verili yılda şebekeye enjekte edilen elektrik hacminin değeri; elektriğin satıldığı saatlerdeki (yerel saat)
gün-öncesi piyasa fiyatına göre;
Oe (€) gün-öncesi piyasası Ulusal Tek Fiyat’a göre, şebekeden çekilen elektrik hacmi değeri. İtalya’da tüketiciler

Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu. Düzenleme no: 50/2012/R/efr. Testo integrato delle modalità e
delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno
2013. Erişim linki (İtalyanca): http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/570-12.pdf .
47
Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu. Düzenleme no: 578/2013/R/eel. Regolazione dei servizi di
connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di
produzione e consumo. Erişim linki (İtalyanca): http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/578-13.pdf .
46
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elektrik için yerel saate göre ağırlıklı fiyat ortalamasına eşit fiyat öderler. Ağırlık, verili saatte her bir piyasa
bölgesinde alınan hacme göre belirlenir (Ulusal Tek Fiyat); 48
CUsF (c€/kWh bazında belirlenir ve tüketilen elektrik hacmine uygulanır) SSP’den yararlanılarak tüketicinin
faturasına yansıtılan miktardır. Özellikle, indirim elektrik faturasının 2 farklı bileşenine uygulanır: (i) ağ servisleri için
tarife; (ii) sistemin genel maliyetlerini kapsayan tarife (yani, “oneri generali di sistema”).49 İndirim, enjekte edilen
ve çekilen aylık elektrik hacmi arasındaki minimum değere göre belirlenir. İtalyan düzenleyici kurum, CUsF’yu
farklı tüketim aralıklarına göre tanımlar. Örneğin, SSP’nin girildiği anda, aşağıdaki CUsF küçük ölçekli yenilenebilir
güç santraline sahip haneler için tanımlanmıştır (Error! Reference source not found.). CUsF’nun yıllık değeri aylık
CUsF ortalamasıyla belirlenir;
ES, şebekeye enjekte edilen ve şebekeden çekilen yıllık elektrik miktarları arasındaki minimum değerdir.
Tablo 9–3: küçük ölçekli yenilenebilir güç santrali olan yerel tüketiciler için CUsF bileşeni
Tüketim aralığı

CUsF (c€/kWh)

Tüketim < 1,800 kWh
1,800 kWh < Tüketim < 2,640 kWh
2,640 kWh < Tüketim < 4,400 kWh
Tüketim > 4,400 kWh

4,451
9,245
14,780
18,660

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu Düzenleme no: 50/2012/R/efr.
Cei bileşeninin Oe bileşeninden büyük olması durumunda, aradaki fark tüketici tarafından eşitsizliğin korunduğu
yıllar süresince tayin edilebilir ya da kullanılabilir.
Ocak 2015’ten beri, bu destek şemasından yararlanan ve 3kW’tan yüksek tüketim sahibi tüketiciler GSE’ye
destek şemasının işletme maliyetlerini karşılayacak harç öderler. Tarife kurulu küçük ölçekli güç santralinin
kapasitesine göre değişkenlik gösterir (Tablo 9–4).
Birden fazla enjeksiyon noktası olan tesisler için ayrıca €4/enjeksiyon noktası olmak üzere bir harç uygulanır.
Tablo 9–4: GSE’nin işletim maliyetlerinde tarifeler
Kapasite

Sabit bileşen (€/yıl)

Değişen bileşen (c€/kW)

K < 3 kW
3 kW < K < 20 kW
20 kW < K < 500 kW

0
30
30

0
0
1

Kaynak: GSE.

Alım ve yeniden satım sözleşmeli destek şeması
Bu destek şeması, (“Ritiro dedicato” olarak bilinir), gün-öncesi piyasaya sürmek ya da iki taraflı sözleşmelere
girmek yerine üreticinin elektrik üretimini GSE’ye satmasına imkan sağlar. Böylece GSE tüketici/üretici ve piyasa
arasında bir aracı konumuna gelir.
Şema, teşviklerden faydalanmayan yenilenebilir güç santrallerinde üretilen elektriğin değerinin şu destek
şemalarına göre belirlenmesine neden olur:(i) Bakanlık Talimatı 6 Temmuz 2012 (sekme 5.3); (ii) PV üretimi için
garantili şema (sekme 5.1); (iii) Her şeyi kapsayan tarife garantisi (sekme 7.2). Yeşil sertifikalı üretim ve güneş
termodinamik destek şemaları bu destek mekanizması için uygun bulunur.

48Bkz.

Not 19.

Yenilenebilir destek şemaları, nükleer güç santrallerinin sökümü, elektrik sektörü için araştırma etkinlikleri vb.
Daha detaylı bilg için bkz. Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu (İtalyanca):
http://www.autorita.energia.it/it/elettricita/auc.htm .
49
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Bu destek şeması aşağıdaki özelliklere sahip güç santrallerine uygulanabilir:
çok düşük kurulu kapasiteye sahip güç santralleri, 10 MVA’e kadar;
rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik güç (PHS hariç) kaynaklı güç santralleri (kurulu kapasite bağlamında
her ölçek)
rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik güç (PHS hariç) kaynaklı, 10 MWA’in üstünde kapasiteye sahip ve
öz üretime yönelik güç santralleri.
1 MW’in üstünde kapasiteye sahip güç santralleri söz konusu olduğunda elektrik, güç santralinin bulunduğu ağ
bölgesinin gün-öncesi piyasasında yerel saate göre aylık ortalama fiyattan GSE’ye satılır.
1MW’e kadar kapasite sahibi güç santralleri söz konusu olduğunda GSE, yıllık 2 milyon kWh’ye kadar bir miktarının
şebekeye enjeksiyonunda, teknolojiye göre sabit bir fiyat (Error! Reference source not found.) uygular.
Tablo 9–5: 1 MW kapasiteye kadar güç santralleri için 2015 sabit fiyatları
Teknoloji

GSE’ye satılan elektrik (kWh)

Sabit fiyat(€/MWh)

Biyokütle, biyogaz, ve biyolikitler
Atık işlenmesinden biyogaz
Rüzgar
Güneş PV

2,000,000’ye kadar
1,500,000’ye kadar
1,500,000’ye kadar
1,500,000’ye kadar
250,000’ye kadar
250,000< Es < 500,000
500,000< Es < 1,000,000
1,000,000< Es < 1,500,000
1,500,000’ye kadar

92.50
49.00
49.00
39.00
153.50
105.60
66.60
57.70
51.30

1,500,000’ye kadar

39.30

Hidroelektrik
Jeotermal
Diğer kaynaklar (Hem yenilenebilir hem
de yenilenebilir olmayan)
Kaynak: GSE.

Her yıl, nihayet beliren yerel saatte, yıllık ortalama fiyatla sabit fiyat arasındaki pozitif fark, GSE’ye satılan elektrik
hacmine oranla tüketicilere yönlendirilir ve ücretlendirilir.
Ocak 2015’ten bu yana, 3kW’tan fazla tüketim kapasitesine sahip tüketiciler GSE’ye destek şemasının işletme
maliyetlerinin karşılanması üzere bir harç ödemek durumundadır. Tarife, kurulu küçük ölçekli güç santrali ve
teknolojine göre değişkenlik gösterir (Error! Reference source not found.).
Tablo 9–6: GSE’nin işletme maliyetleri için tarifeleri
Kurulu kapasite (kW)
Kaynak

1 <Kapasite< 20

20 <Kapasite
200

Güneş
Rüzgar
Hidroelektrik
Diğer kaynaklar (hem yenilenebilir hem de
yenilenebilir olmayan)

0.7 €
0.9 €
1.1 €
1.2 €

0.65 €
0.8 €
0.9 €
1.0 €

<

Kapasite > 200
0.6 €
0.7 €
0.8 €
0.9 €

Kaynak: GSE
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10 İtalya’da kesikli yenilenebilir üretimin yayılım-sonrası etkileri
10.1.

Kamu harcamaları üstüne etkileri

İtalya’da yenilenebilir üretime dönük finansal destek önemli bir boyuta ulaşmıştır. Finansal destek öyle
genişlemiştir ki, Eurostat’a göre50 İtalya 2013’te yenilenebilir kaynaklardan elde edilen nihai enerji tüketiminde 20
20 20 paketi hedefine ulaşmıştır. 28/2011 numaralı Kanuni Düzenleme bu hedefi %17 olarak belirlemiştir. 2013’te
bildirilen seviye % 16.7’ya eşitti.
Beş garantili şemanın finanse edildiğini göz önünde bulundurursak, PV üretimi için kullanılan toplam kaynak
miktarı 2007 (Garantili şema I)-2012 (Garantili Şema V) dönemi itibariyle €34 milyara eşitlenmiştir.
GSE, 2015’teki güneş termodinamik için yıllık maliyeti €1.3 milyon olarak hesaplar.
PV ve güneş termodinamikten farklı kaynaklardan elde edilen yenilenebilir üretime dair Bakanlık Talimatı (6
Temmuz 2012) her yıl kullanılabilecek kaynak miktarına bir maksimum değer belirledi. Bu değer €5.7
milyar/yıl51’dır. 2015’te yıllık kullanılan kaynak miktarı €607 milyon idi. Error! Reference source not found., 2015’te
PV hariç kaynaklardan elde edilen yenilenebilir üretim için kullanılan finansal kaynaklara dair veriler sunmaktadır.
Error! Reference source not found. ise aynı verilerin teknolojiye göre dağılımını göstermektedir.
Tablo 10–7: Farklı destek şemaları aracılığıyla kullanıma geçirilen kaynaklar
Destek Şeması

Milyon (€)*

Yeşil Sertifikalar
Her şeyi kapsayan tarife garantileri
Güneş termodinamik için tarife garantisi
Bakanlık Talimatı (6 Temmuz 2012) işleyişte
Bakanlık Talimatı (6 Temmuz 2012) işleyişte
değilken

3156.80
1813.60
1.30
213.50

Toplam

5,578.80

393.60

Kaynak: GSE Gelişim raporu. 52 * veriler 30 Eylül 2015’teki haliyle güncellenmiştir.
Tablo 10–8: Farklı destek şemaları aracılığıyla kullanıma geçirilen kaynaklar, teknolojiye göre

Kaynak

Yeşil Sertifikalar

Her şeyi kapsayan
Tarife garantisiler

Bakanlık Talimatı (6
Temmuz
2012)
işleyişte

Bakanlık Talimatı (6
Temmuz
2012)
işleyişte değilken

MWh

€ Milyon

MWh

€ Milyon

MWh

€ Milyon

MWh

8,115,739

790.6

1,723,96
2
22,500

285.6
692,916

67.30

838,610
0

67.70
0

Hidrolik
Rüzgar
Akıntı ve dalga
50Eurostat,

14,121,59
1
13

1,375.7
0

0

5.6
0

1,104,24
2
1,449,24
8
26.00

€ Milyon
81.10
61.80
0.00

2015. Avrupa'da yenilenebilir enerji. Erişim için:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6734513/8-10032015-AP-EN.pdf/3a8c018d-3d9f-4f1d-95ad832ed3a20a6b
51Güneşten

farklı yenilenebilir üretime dönük destek şemaları yelpazesine gönderme yapar. Böylese 6 Temmuz
2012 tarihli Bakanlık Talimatı ile tahsis edilmiş kaynakları ve -diğerlerinin yanı sıra Yeşil Sertifikalar gibi- daha önce
yürürlükte olan mekanizmaları bağlar.12 and previous mechanisms in place such as, among others, Green
Certificates.
52GSE,

2015. EC Yönergesi 2009/28/CE kapsamındaki ilerlemeye dair Avrupa Komisyonu'na İlerleme Raporu. Şu
linkten ulaşılabilir (İtalyanca):
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Progress%20Report%202015%20Italia.pdf
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Jeotermal
Biyokütle
Biyolikitler

1,243,168
4,636,859
3,430,685
855,640

121.1
451.7
334.2
83.4

Biyogaz
32,403,69
5

Toplam

3,156.7

0
354,940
474,022
5,987,66
0

0
81.6
100.4
1,340.4

8,563,08
4

1,813.6

328,244
182,525
9,245

16.00
19.10
0.40

0
958,977
21,574

0
143.00
1.60

246,073

43.00

794,597

106.10

2,297,61
3

213.5

4,328,66
4

393.60

Kaynak: GSE Gelişim raporu. 2014 * veriler 30 Eylül 2015’teki haliyle güncellenmiştir.

10.1.1. Üretim ve kapasite üzerine etkileri Çevresel Etki Değerlendirmesi
PV üretimi için garantili şemalar (sekme 5.1) 2014’te toplam 17,622 MW’luk kurulu PV kapasitesini sağladı. Error!
Reference source not found. yıllara göre garantili şemaların (I-V) yetkilendirilmiş ve kurulu kapasite bazında
sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 10–3: Garantili şemalarla teşvik edilen kurulu PV üretim kapasitesi
Garantili Şema
Her yılın 31 Aralık
I
tarihinde kurulu kW

II

III

IV

V

Toplam

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9,436
51,730
64,641
37,574
-

18,319
273,375
680,906
2,321,134
3,507,720
3,594
-

1,552,153
-

4,381,240
3,082,301
316,301
5,832

30,860
461,590
823,061

9,436
70,049
338,016
718,480
2,321,134
9,441,113
3,113,161
781,485
828,893

Toplam (kW)

163,381

6,805,048

1,552,153

7,785,674

1,315,511

17,621,767

Kaynak: GSE. PV Üretim için Garantili Şemalardan Alınan Sonuçlar.53
Güneş termodinamik üretimi düşünecek olursak, (sekme 5.2), 2014’ün sonunda teşvik verilen kapasite hacmi
1,214 MVe’ye eşitti. Error! Reference source not found. Güneş termodinamik güç santrallerine yönelik tarife
garantilerine erişimi takiben zaman içerisinde güneş termodinamik güç santralleri kurulu kapasitesinde yaşanan
gelişimi göstermektedir.
Şekil 10-1: Güneş termodinamik güç santrallerine yönelik tarife garantileriyle teşvik edilen yeni kurulu güneş
termodinamik kapasitesi

53

GSE,

2015.

PV

üretimi

için

garantili

şemaların

sonuçları.

Şu

linkten

erişilebilir

(İtalyanca):

http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Risultati%20insentivazione/Pages/default.aspx
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Kaynak: GSE. Yıllık Rapor 2014.54
Her şeyi kapsayan tarife garantisi şeması (sekme 7.2) 2014’te 1,631 MW’lik yeni kurulu kapasite miktarı belirlemiştir.
(Error! Reference source not found.).
Şekil 10-2: Her şey dahil tarife garantisi şemasını takiben yeni kurulu (toplam) yenilenebilir üretim kapasitesi
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Kaynak: GSE. Yıllık Rapor 2014
Yeşil Sertifikalar (sekme 7.1) 2014’te 21.29 MW’luk kurulu kapasite ve 5,016 güç santraline yolu açtı. Bunun 11,743
MW’u yeni güç santrallerine aittir. Error! Reference source not found. Yeşil sertifikalar dolayısıyla gelişen
kapasitenin teknolojiye göre evrimini gösterir.
Tablo 10–4: Yeşil sertifikalar dolayısıyla gelişen kurulu yenilenebilir kapasite, teknolojiye göre
Kaynak

Güç santrali sayısı

Kurulu MW

Hidrolik
Rüzgar
Güneş
(PV
hariç)
Akıntı
ve
Dalga
Jeotermal
Biyokütle
Biyolikitler
Biyogaz

177
995

7,338
8,062

66

5

1

0

17
212
477
1,449

541
2,153
1,062
1,226

GSE,
2015.
Yıllık
Rapor2014.
Şu
linkten
erişilebilir
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/Pages/default.aspx .
54

(İtalyanca):
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Atıklar

29

902

Toplam

1975.449

1467.841

Kaynak: GSE. Yıllık rapor 2014.
6 Temmuz 2012 tarihli Bakanlık Talimatı kapsamındaki destek şemaları (sekme 5.3) 2014’te açık arttırma
aracılığıyla seçilen güç santralleri bazında 263 MW’lük, kayıtlar aracılığıyla seçilen güç santralleri bazında ise 92
MW’lik kurulu kapasite miktarına sevk etmiştir. (Tablo 10–11). 2014’te doğrudan erişim aracılığıyla kapasiteye
orantılı teşviklerin hacmi yaklaşık 38 MW idi. Bu kapasitenin çoğu (11 MW) rüzgar üretimine aittir.
Sekme 5.3’te tartışıldığı üzere, teşviklere erişime rağmen, kapasite miktarının hala geliştirilmesi zaruriyetine dair
endişeler belirdi.
Tablo 10–11 2014’te bu tip kapasite hacminin 700 MW olduğunu gösterir.
Yenilenebilir üretime olan belirgin miktardaki destek, hem kapasite hem de üretim karışımında önemli
değişikliklere neden oldu. Table 10–1‘nin gösterdiği üzere, 2009’dan 2014’e, toplam kurulu kapasiteye oranla
yenilenebilir kapasitenin sıklığı iki katına çıkarak %29.53’ten %44.29’e seyir göstermiştir. Bu artışın çoğu, kurulu
kapasite seviyesinin hızlı ve atak artış gösterdiği rüzgar ve güneş enerjisiyle sağlanmıştır ( 10- ve 10-).Funding to
renewable generation has been noticeable, in Italy. Financial support has been so extensive that, according to
Eurostat,55 Italy attained the 20 20 20 Package target of final energy consumption from renewable sources, in
2013. The Legislative Decree 28/2011 set this target at 17%. In 2013, the level acknowledged was equal to 16.7%.
Table 10–1: Renewable generation capacity installed over the period 2009-2014
GW
Hydroelectric
Geothermal
Solar
Wind
Biomass
Total
Total installed capacity
Percentage of renewable capacity (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21.371
0.695
1.142
4.879
1.871
29.958

21.52
0.728
3.47
5.794
2.183
33.695

21.737
0.728
12.773
6.918
2.631
44.787

21.88
0.728
16.42
8.102
3.555
50.685

22.009
0.729
18.42
8.542
3.762
53.462

22.098
0.768
18.609
8.683
3.772
53.93

101.447

106.4892

118.443

124.2336

124.7499

121.7618

29.53

31.64

37.81

40.80

42.86

44.29

Source: GSE Progress report 2014.

Tablo 10–11: Temmuz 6, 2012 tarihli Bakanlık Talimatı altında, açık arttırma ve kayıt aracılığıyla,
teşvik alan nitelikli, kurulu, perspektif kapasite
Açık arttırma

Kayıtlı

Kaynak

20122014’te
işletilen MW

Nitelikli
kapasite
2012-2014

Rüzgar- kıyıda

1,256

1,198

Aralık 201231
Aralık 31
2014’’te
2014’’te
2014’te
işletilen MW işletilmeyen işletilen MW
MW
245
929
178

Rüzgar
deniz

650

30

-

-

-

-

-

-

Hidroelektrik

50

-

-

-

205

205

32

153

Jeotermal

40

40

-

40

105

17

-

17

Biyokütle,

470

97

18

62

509

483

33

382

55

-açık

Nitelikli
kapasite
2012-2014
178

Aralık
31
Aralık 31
2014’’te
2014’’te
işletilen MW işletilmeyen
MW
31
113

Eurostat, 2015. Renewable energy in Europe. Available at:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6734513/8-10032015-AP-EN.pdf/3a8c018d-3d9f-4f1d-95ad832ed3a20a6b
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biyogaz,
biyolikitler
Akıntı ve dalga -

-

-

-

3

0

-

0

Toplam

1,365

263

103

999

882

92

665

2,446

Tablo 10–12: 2009-2014 döneminde kurulan yenilenebilir üretim kapasitesi
GW

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hidroelektrik
Jeotermal
Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Toplam

21.371
0.695
1.142
4.879
1.871
29.958

21.52
0.728
3.47
5.794
2.183
33.695

21.737
0.728
12.773
6.918
2.631
44.787

21.88
0.728
16.42
8.102
3.555
50.685

22.009
0.729
18.42
8.542
3.762
53.462

22.098
0.768
18.609
8.683
3.772
53.93

Toplam kurulu kapasite

101.447

106.4892

118.443

124.2336

124.7499

121.7618

Yenilenebilir kapasitenin yüzdesi (%)

29.53

31.64

37.81

40.80

42.86

44.29

Kaynak: GSE Gelişim raporu 2014.

Şekil 10-3: 2009-2014 döneminde kurulan güneş enerjili
üretim kapasitesi seviyesi

Şekil 10-4: 2009-2014 döneminde kurulan rüzgar enerjili
üretim kapasitesi seviyesi

Kaynak: GSE gelişim raporu 2014.

Kaynak: GSE gelişim raporu 2014.

Benzer durumlar üretim karışımı düşünüldüğünde de geçerlidir (Tablo 10–13). 2009-2014 arasında toplam çıktı
içinde yenilenebilir üretim sıklığı, %26.78’den %45.93’e büyüdü. Bu etkinin çoğu, aynı süreç içince önemli ve hızlı
bir büyüme gösteren, rüzgar ve güneş enerjili üretimden kaynağını almaktadır.
Tablo 10–13: 2009-2014 döneminde yenilenebilir üretim
GWh

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hidroelektrik
Jeotermal
Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Toplam

52,554
5,342
676
6,830
7,557
72,959

53,479
5,376
1,906
8,787
9,440
78,988

46,889
5,654
10,796
10,266
10,832
84,437

43,281
5,592
18,862
12,402
12,342
92,479

43,446
5,659
21,589
14,120
16,960
101,774

59,518
5,916
22,306
14,887
18,681
121,308

Toplam üretim

272,366

278,196

279,008.9

283,220

263,378.6

264,086.5

Yenilenebilir üretimin yüzdesi (%)

26.78

28.40

30.26

32.65

38.64

45.93

Yenilenebilir kapasitenin yüzdesi (%)

29.53

31.64

37.81

40.80

42.86

44.29

Kaynak: GSE Gelişim raporu 2014.
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Yenilenebilir üretimdeki, özellikle kesikli kaynaklardan elde edilen dikkat çekici büyüme İtalyan elektrik
piyasasında kayda değer etkiler üretti. 170 ve 174 sekmeleri bu noktaları gün-öncesi ve gerçek zamanlı piyasayla
ilişkisi içerisinde ele almaktadır.

10.2. İtalyan gün-öncesi piyasası üstüne etkileri56,57
Kesikli yenilenebilir üretimin büyük çaplı ve hızlı yayılımı (sekme Error! Bookmark not defined.) İtalyan gün-öncesi
piyasasını (“Mercato del Giorno Prima”, veya “MGP” şeklinde anılır,) üç boyutta önemli şekilde etkilemiştir:
artık talep;
fiyatlar; ve ona bağlı olarak,
gün-öncesi piyasasında kabul edilen tekliflerin özellikleri.
Üretimde düşük marjinal maliyet özelliği gösteren yenilenebilir üretimindeki artış, günün merkezî saatlerindeki artık
talepte düşüşe ve akşam saatlerinde rampa seviyesinde artışa neden oldu. Artık talep, yük ve güneş &rüzgar
üretimleri arasındaki farkla açıklanır. Error! Reference source not found., 2011-2013 döneminde artık talebin
(noktalı çizgi) Mart-Kasım arasındaki çalışma günlerinde gösterdiği evrimi gözler önüne sürer.
Şekil 10-9: Artık talebin evrimi

Şekil 10-10: Fiili ve beklenen artık talep

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan
Kurumu.

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan
Kurumu.

Artık talepteki dinamiklerin değişimi, yıllar içerisinde ve günlük zaman dilimine, ilişkili saatlerin sayısına bağlı olarak,
konvansiyonel güç santrallerince karşılanan yük hacminin önemli oranda düştüğünü ifade eder. Termoelektrik
güç santralleri daha ziyade gündüz ve akşam saatlerinde, düşük ışık yoğunluğu ve rüzgar hızında çalışmakta
56Bu

bölümde sunulan verilerin çoğu Elektrik Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu'nda edinilmiştir, 2014. Rapor
428/2014/I/EEL.
Gestore Mercati Energetici (GME diye kısaltılır) gün-öncesi piyasası (“Mercato del Giorno Prima” ya da “MGP”)
ve yardımcı hizmetler piyasasının (“Mercato dei Servizi di Dispacciamento” ya da “MSD”) yönetiminden sorumlu
kamu şirketidir. GME gün-öncesi piyasasında merkezi taraf olarak konumlanır. MGP oturumları teslimat gününden
dokuz gün önce sabah 8'de açılır ve teslimat gününden önceki günün gecesi saat 12'de kapanır. Katılımcılar
alım/satım yapmak istedilleri minimum/maksimum fiyatı belirten teklif/çoklu tekliflerini sunarlar. İlgili anlaşma
dönemi, saattir. MGP'de piyasayı temizleyen fiyat ve miktarlar, teslim gününün öncesinde öğlen 12.55'e kadar
bildirilir. Teklif/çoklu teklifler, ekonomik üstün hizmet kriterlerine dayanarak kabul edilir. Denge fiyatı, her bir saat
için, talep ve arz eğrilerinin kesişimiyle berlilenir ve iletim kapasitesi sınırları doyurulduğunda bölgeden bölgeye
farklılık gösterir. Bir sistem marjinal fiyatı mekanizması uygulamaya konur. Kabul edilen talep teklifleri, coğrafik
bölgelerin ortalama fiyatlarının bu gölgelerde alınan miktara göre ağırlıklandırılmış değerine eşit olan Ulusal Tek
Fiyat (yani, “Prezzo Unico Nazionale” ya da “PUN”) olarak değer bulur.
57
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gözüküyor.
MGP’nin sonuçlarına göre kesikli yenilenebilir üretimin düşük öngörülürlüğü ayrıca beklenen ve etkili artık talep
arasındaki farkın artışına neden oldu. ŞekilError! Reference source not found.’un gösterdiği üzere, 2011-2013 yılları
arasında kasımın çalışma günleri içinde beliren etkili (sol taraf) ve beklenen (sağ taraf) artık talebi gösterir. Günöncesi piyasada verilen tekliflerin karşıladığı artık talep genellikle etkili seviyelere kadardır. Bu fark yıllar içerisinde
artış gösterir.
Kesikli üretim ayrıca gün-öncesi fiyatlarda önemli etkiler yaratmıştır. Error! Reference source not found. 2009-2013
arasındaki bu etkileri göstermektedir:
zirve olmayan gündüz saatleri (01:00-09:00) ve zirve olmayan akşam saatleri (19:00-24:00) sırasında ortalama
gün-öncesi fiyatları, sırasıyla, +%26 ve +%11 arttı;
günün merkezi saatleri sırasında (10:00-18:00), güneş enerjili üretimin büyük katkısı dolayısıyla, fiyatlar düştü (23%).
Şekil 10-11: 2009-2013 arasında saat bazında MGP fiyatlarının yıllık ortalaması

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu.
2015’te saat bazında MGP fiyatlarının yıllık ortalaması daha da düştü: €46.88/MWh (01:00-09:00); €53.34/MWh
(10:00-18:00), €58.88/MWh (19:00-24).58
Şekil 10-12: Çalışma günleri sırasında, saat bazında
MGP fiyatlarının yıllık ortalaması

Şekil 10-13: Hafta sonunda, saat bazında MGP
fiyatlarının yıllık ortalaması

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan
Kurumu.

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan
Kurumu.

Ancak, bu etki çalışma günleri ve hafta sonları arasında asimetri gösterir (ve Error! Reference source not found.):

58Ortalamalar

Tek Ulusal Fiyat'a dayanır.
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Çalışma günleri içinde, 2013 saat bazında ortalama fiyatları gündüz ve akşam zirve-dışı saatlerinde (+%27
ve +%12) artarken (2012’ye göre), günün merkezi saatleri sırasında düşüş gösterdi (-%21);
yükün düşük seyrettiği hafta sonlarında bu etkiler farklıdır: gündüz ve akşam zirve-dışı saatlerindeki artış daha
düşüktür (sırasıyla +%24 ve +%9) ve günün merkezi saatleri sırasında düşüş daha büyüktür (-%27).
Günün merkezi saatleri sırasında fiyatlardaki önemli düşüş, ardından, gün-öncesi piyasasındaki
konvansiyonel güç santrallerinin tekliflerinin kabul edildiği saat sayısında düşüşü belirledi. Ek olarak, rampa
etkileri ve kesikli kaynakların zayıf öngörülürlüğü termoelektrik güç santrallerinde aşağıdakilere sebep oldu:
hem değişken maliyetleri hem de sabit işletme ve koruma maliyetlerinin en azından bir kısmını karşılayan
pozitif bir marjin elde etme fırsatlarında düşüş;
sık başlama ve bitirme eylemleriyle karakterize edilen teklif kabul sayısında artış.
İtalya’da bu etkiler çoğunlukla, sistemin marjinal teknolojisini teşkil eden CCGT güç santrallerini etkiledi.Error!
Reference source not found. Güney İtalya ağ bölgesinde bulunan CCGT güç santrallerinin ana yükündeki 20112013 arasında temiz kıvılcım yayılımı (clean spark) ortalamasını gösterir. Kırmızı çizgi saatlik yerel fiyatı gösterir.
Mavi alanlar kıvılcım yayılımının aylık ortalama değerini gösterir (sağ eksen). Sarı ve yeşil alanlar sırasıyla CO2 ve
yeşil sertifika maliyetlerine işaret eder. Gri alan girdinin maliyetlerini gösterir. Resimdeki her gözlem, aylık ortalama
bir değere denk düşer. Diğer koşullar sabitken, Error! Reference source not found. CCGT güç santrallerinin kıvılcım
yayılımında önemli azalışla karşı karşıya olduğunu gösterir. 2013’te kıvılcım yayılımları negatif değerlere varmıştır.
Şekil 10-14: Güney İtalya ağ bölgesinde bulunan CCGT güç santrallerinin kıvılcım yayılımı

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu.
Kıvılcım yayılımları ayrıca önemli değişkenlik göstermiştir (Error! Reference source not found.).
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Tablo 10–14: Güney İtalya ağ bölgesinde bulunan CCGT güç santrallerinin
ana yük için ortalama kıvılcım yayılımı
Yıl
201
1
201
2
201
3

Ortalama Kıvılcım
Yayılımı (€/MW)

Var (%)

Min (€/MW)

Max (€/MW)

Değişkenlik (%)

4.98

-

1.89

8.25

128

6.41

29%

-1.59

18.25

310

-1.66

-126%

-10.52

5.62

973

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu.
Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, arzın karşılanmasına teminat olması açısından, CCGT güç santrallerinin
kârlılığındaki düşüş kapasite piyasasına yöneltti (Sekme 225). Kesikli kaynaklardan elde edilen elektriğin payı
artarken sistem uzun vadede yükü karşılayabilmek ve muhtemel sistem dengesizlikleriyle başa çıkabilmek için
uygun bir seviyeye ihtiyaç duyar. Ancak bu ihtiyaç daha aciliyet arz etmeye başladığından karşımıza bir
paradoks çıkar: yenilenebilirlerin dışlama etkisi dolayısıyla termoelektrik güç santrallerinin sınırlı kârlılığı, yeni
konvansiyonel kapasite gelişiminde bir negatif zirveye sebep olur. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na göre 59 ,
İtalya’da 2011’den bu yana sadece 1,050 MW yeni termoelektrik kapasiteye izin verilmiştir. Aynı zamanda
2015’ten bu yana, mevcut termoelektrik kapasitenin 7.8 GW’ı azledilmiştir.
İtalyan kapasite piyasası mevcut durumda Avrupa Komisyonu’na bir bildiri prosedürü içerisindedir. Bu bildirinin
amacı, kapasite piyasasının Devlet Yardımı’ndaki Avrupa İlkeleri60’ne uyumluluğunu tahkik eder.

10.3. İtalyan yardımcı hizmetler piyasası üstündeki etkileri 61
Yardımcı hizmetler piyasası(“Mercato dei Servizi di Dispacciamento” ya da “MSD” olarak anılır) GME tarafından
gün-öncesi piyasası olarak yönetilir. Bu Terna’ya, yani İletim Sistemi Operatörü, bölgeler arası sistem
tıkanıklıklarının rahatlatılması için kaynak alımı, enerji rezervi üretimi ve gerçek-zamanlı dengeleme için alan açar.
Rüzgar ve güneş enerjili üretimin kesikli özelliği, sekme 170‘te görülen rampa etkisiyle beraber, İletim Sistem
Operatörünün ihtiyaç duyduğu rezerv hizmetinin hacim ve kalitesi’ni önemli ölçüde etkiler. Özellike, TSO’nun
esnek kapasite kaynaklarına olan ihtiyacında artış gözlemlenir hale gelmiştir: yani, hızlı başlama ve kapama
zamanlaması özelliğine sahip kaynaklar ve verimli şekilde hizmette kalabilme becerisi, kısa zaman aralıkları söz
konusu olduğunda da. Bu amaçla, Terna MSD’de aşağıdaki hizmetleri satın alabilir:

59Ekonomik

Kalkınma Bakanlığı, 2015. Termoelektrik güç santrallerine dair izin prosedürlerinin durumuyla ilgili yarıyıl
raporu. Şu linkten ulaşılabilir (İtalyanca) :
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto_situazione_autorizzazioni_marzo_2
014-febbraio_2015.pdf
Avrupa Komisyonu. Çevresel koruma ve enerji için devlet yardımı rehberi 2014-2020. Şu linkten erişilebilir:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
60

MSD'de, Terna ana taraf olarak hareket eder ve kabul edilen teklifleri teklif-olarak-öde kriterine göre tekrar
sayar. Piyasanın iki farklı bölmesi vardır: (i) ex-ante MSD olarak anılan: 4 planlama altsahnesinden oluşur: MSD1,
MSD2, MSD3 ve MSD4. Ex-ante MSD'ye teklif sunma oturumu tek bir tanedir. Teslimattan önceki gün öğleden
sonra 12.55'te açılır ve aynı gün akşam 5.30'da kapanır. Dört oturumun sonuçları, teslimden önceki gün ve teslim
günü arasında farklı zaman-aralıklarına göre, piyasa katılımcılarına bildirilir; (ii) Dengeleme Piyasası (Balancing
Market -BM): Terna'nın, ilişkili BM oturumunun gerçekleştiği günün saat gruplarına bağlı olarak teklifleri seçtiği farklı
oturumları kapsar. Mevcut durumda BM 5 oturumdan oluşur. BM'nin ilk oturumu, katılımcıların bir önceki ex-ante
MSD oturumunda sunduğu geçerli teklifleri değerlendirmeye alır. BM'nin diğer oturumları için ise teklif sunum
oturumları, teslimden önceki gün akşam 10.30'da başlar (ve her şartta bir önceki ex-ante MSD oturumu sonuçları
bildirilmeden önce olamaz) ve her oturumda kararlaştırılan saatten bir buçuk saat önce sonlanır. BM'de Terna,
ikincil denetim hizmetini sunmak ve gerçek zamanda şebekeye/den enerji enjeksiyonu/çekimini dengelemek
adına, enerji tekliflerini kabul eder ve sunar.
61
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üçüncül güç rezervinin yenisiyle değiştirilmesi; 62
dönen üçüncül güç rezervi;63
ikincil güç rezervi.64
Üçüncül güç rezervinin yenisiyle değiştirilmesi, dönen üçüncül ve ikincil rezervlere oranla düşük esneklik seviyesi
gösterir. Sonuncusu daha yüksek esneklik seviyesine sahip rezerv hizmetidir.
Error! Reference source not found. 2012 (sol taraf) ve 2013 (sağ taraf) çalışma günlerindeki ikincil güç rezervine
olan talebi gösterir. Resim ikincil güç rezervine olan talepteki artışa ışık tutar (hem artan hem de azalan): Mart
2012’ye oranla, Mart 2013’te +%4; Kasım 2013’e oranla, Kasım 2012’de +%5. Özellikle, rampalama etkilerine bağlı
olarak (sekme 170), ikincil güç rezerv artışına olan talep en çok zirve-dışı saatlerde artmıştır. Mart 2013’te, örneğin,
Mart 2012’ye oranla, 4:00-8.00 ve 13.00-18.00 saatleri arasında sırasıyla +%19 ve +%7 gözlemlenmiştir.
Şekil 10-15: Çalışma günlerinde Mart ve Kasım 2012 ve 2013’te ikincil güç rezervine olan talep(artış ve azalış)

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurum.
PHS çoğunlukla dönen üçüncül güç rezervini sağlar. PHS, aslında yüksek düzey esneklik gösterir. Error! Reference
Üçüncül güç rezervi aktive edilen birimlerin MSD'sinin takip ettiği programlardaki minimum veya maksimum
güce uygun marjinlerin inşası için gereklidir. Bu marjinler ya planlama safhasında ya da yönetim safhasında
geliştirilir. Üçüncül güç rezervi, dengeleme hizmetinin bir parçası olarak, gerçek zamanda sevk edilebilir
komutaların gönderimiyle aktive edilebilir. Öte yandan, birincil ve ikincil olanlar otomatik düzenleme ile aktive
edilebilir. Üçüncül güç rezervi "yükselen" ya da "alçalan" şekilde gruplandırılır. Artan (azalan) üçüncül güç rezervi
marjinlerin varlığını kapsar – MSD'yi takiben programlarda- bu da gerçek zamanda elektriğin enjeksiyonunda
artış veya çekiminde azalışa (enjeksiyonda azalış veya çekimde artış) imkan sağlar. Dönen rezerv ikincil güç
bekleme bandının yeniden kurulumunu amaçlar ve TSO'nun ricasının ardından 15 dakika içerisinde şebekeye
enjekte edilen (şebekeden çekilen) güçteki artış(azalış)tan oluşur. Yerine koyma rezervi TSO'nun ricasının
ardındaki 120 dakika içerisinde şebekeye enjekte edilebilecek (/den çekilebilece) güçteki artış(azalış)tan oluşur.
Yerine koyma rezervi sınırsız bir süre sürdürülebilir. Bu rezervin amacı talepteki değişiklikler, öngörülemez
yenilenebilir kaynaklardan enjeksiyon, üretici grupların birkaç saat süren arızaları karşısında üçüncül dönen
rezervi yeniden kurmaktır. Üçüncül güç rezervi sağlayan güç santralleri, diğerlerinin yanı sıra belli başlı bazı
yetkelere sahip olmalıdır: (i) sevk eden komutaya uygun şekilde, enjeksiyonunu değişiklik ricasının başlangıcından
sonraki 5 dakika içerisinde değiştirmeye (artış ya da azalış) başlayabilme; sevk eden komutanın ardındaki 15
dakika içerisinde, enjeksiyonunu enjeksiyonlarını en az 10 MW değiştirebilme (artış ya da azalış).
62

63

Bkz. note 46.

TSO, ulusal sistemdeki talep ve üretim değişikliklerini telafi etmek, planlanan değerlerin sınırındaki güç değişimini
düzenlemek ve son olarak da Avrupa frekansının yeniden kurulmasına katkı sağlamak üzere, ikincil güç
rezervinin kaynaklarını ya da ikincil frekans/güç düzenlemesini kullanır. Bu gibi hizmetler sunan güç santralleri
üçüncül güç rezervi üzerine bahsi edilen minimum teknik gereklilikleri karşılamalıdır (bkz. Not 46). Bu hizmet,
merkezi olarak TSO tarafından yönetilen otomatik mekanik düzenleme aracılığıyla sağlanır. Üçüncül güz rezervi
gibi, ikincil güç rezervi de hem artan hem azalan bir modeli takip edebilir.
64
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source not found., Mart ve Kasım 2012 (mavi çizgi) ve 2013 (kırmızı çizgi)nin çalışma günlerinde PHS sevk
programlarını gösterir. 2013’te PHS dönen üçüncül güç rezervinin çıktısının (2012’ye oranla)+%56 sını sağlamıştır.
Özel olarak, günün merkezi saatlerini belirleyen, PHS’nin dönen üçüncül güç rezervine daha yüksek katkısıdır.
Şekil 10-16: Çalışma saatleri sırasında Mart ve Kasım 2012 ve 2013’te PHS’den gelen dönen üçüncül güç rezervi
talebi

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu.
Mart (sol taraf) ve kasım (sağ taraf) 2012 (kırmızı çizgi) ve 2013 (mavi çizgi) içinde iki çalışma günü boyunca
gözlemlenen dönen üçüncül güç rezervi arz ve talebini gösteren Error! Reference source not found.‘den benzer
kaygılar çıkarılabilir. 2012’ye dair, yerine konan üçüncül güç rezervine olan talep hem mart (+%130, merkezi
saatlerde) hem de kasımda (+%805, rampalama etkisi dolayısıyla zirve-dışı saatler süresince) artmıştır.
Şekil 10-17: 2012 ve 2013’ün Mart ve Kasım’ında çalışma günleri boyunca dönen üçüncül güç rezervine olan
talep (artan ve azalan)

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu.
Yerine konan üçüncül güç rezervi, önceki iki hizmet göz önünde bulundurulduğunda daha uzun aktivasyon süresi
özelliği gösterir. Termoelektrik güç santralleri bu hizmeti önemli bir seviyeye kadar karşılar. Error! Reference source
not found. 2012 (kırmızı çizgi) ve 2013 (mavi çizgi)’ün Mart (sol taraf) ve kasım (sağ taraf) aylarında çalışma
günleri sırasında termoelektrik güç santrallerinin uygulanan sevk programını gösterir. Error! Reference source not
found., öncelikle, artık düzenlenmiş yük eğrisinin 2013 değerlerinin 2012’dekilerden düşük olduğunu gösterir. Bu
durum, tüketimde olan azalış ile yenilenebilir üretimdeki artışın birleşiminden doğar. Buna ek olarak, Error!
Reference source not found., zirve-dışı sabah saatlerinde (4:00-10:00) rampalama etkisi sonucu termoelektrik
güç santrallerinin sağladığı çıktıda beliren artışın altını çizer: 2012’de 6.8 GWh’den 2013’te 8 GWh.
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Şekil 10-18: Termoelektrik güç santrallerinin yerine konan üçüncül güç rezervi hizmetine olan katkısı, 2012 ve
2013’ün Mart ve Kasım aylarında çalışma günleri sırasında

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan Sorumlu İtalyan Kurumu.
İkincil ve üçüncül güç rezervine olan talepteki artış, Terna tarafından dengeleme hizmetlerine olan talepte (artan
ve azalan) daha genel bir artışı yansıtır. Error! Reference source not found., kesikli üretimde oluşan artışa bağlı
olarak beliren daha sık beklenmedik dengesizlikler ve rampalama etkisiyle baş etmeye yönelik artan ihtiyaç
sonucu dengeleme hizmetlerindeki (yani, hizmet sağlayan güç santralleri tarafında üretilen çıktıda bir artışa
yönelten hizmetler) hacmin artışını gösterir.
Tablo 10–15: 2012-2013 döneminde Terna’nın MSD ex-ante ve BM üzerinde dengeleme hizmetlerine olan talebi
(artan ve azalan)
Artan (TWh)

Azalan (TWh)

Yıl

2011

2012

2013

2011

2012

2013

MSD ex-ante
Dengeleme
Piyasası
Toplam

4.72

6.18

8.99

4.87

3.72

3.94

5.10

4.77

12.35

9.60

5.04
9.11

8.66

11.28

13.76

17.22

13.32

14.15

Kaynak: Elektrik, Gaz ve Sudan Sorumlu İtalyan Kurumu.
Yardımcı hizmetlere olan talepteki artış ayrıca (ikincil ve üçüncül güç rezervleri dahil) dengeleme hizmetlerinin
alımından doğan maliyetlerde de yükselişe neden oldu. Bu amaçla, Error! Reference source not found. 20092013 dönemine ait verileri sunmaktadır.
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Şekil 10-19: MSD ex-ante ve BM üzerinde dengeleme hizmetlerinin alımında Terna dolayısıyla doğan net
maliyetler
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İtalyan yenilenebilir üretim destek şemalarında yapılan
son dönem yasal değişiklikler
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11. İtalyan yenilenebilir üretim destek şemalarında yapılan son dönem yasal
düzenlemeler
2015’te yenilenebilir üretime destek bağlamında düzenleyici çerçeve önemli değişikliklerle karşılaştı. Bu
değişiklikler hem güneş enerjili üretim (sekme Error! Bookmark not defined.) hem de güneş harici kaynaklardan
üretimle (sekme Error! Bookmark not defined.), ayrıca gün-öncesi piyasaya sevk edilen yenilenebilir üretime dair
dengeleme sorumluluklarıyla (sekme Error! Bookmark not defined.) ilişkiliydi.
Güneş enerjili üretim için yeni yasa, çoğunlukla destek şemalarının geliştirme maliyetlerine uyumunu sağlamak
ve fazladan telafiye engel olmak adına teşvik seviyesinde azalışa yöneldi. Güneş haricindeki üretim içinse,
2016’da da destek şemalarına erişimi genişletmek amaçlı ve özellikle açık arttırma yoluyla desteklenen kapasite
geliştirmenin yokluğuyla ilişkili faydacı davranışlara cevap vermek için yeni bir Bakanlık Talimatı çıkarıldı.
Önemli ek bir müdahale, İtalyan düzenleyici kurumun gün-öncesi piyasasına sevk edilen yenilenebilir üretimin
dengeleme sorumluluğuna dair çıkardığı düzenlemedir. 2015’ten bu yana düzenleme, sekme 166te
gözlemlenen elektrik piyasalarında yayılma etkisini yatıştırma amacıyla, yenilenebilir üretime dengesizlik
maliyetlerini yüklemeyi hedefler.

11.1. PV güç santralleri için tarife garantilerinde indirim (“Spalma Insentivi” olarak anılır)
Kanun no: 116/201465, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 200 kWp üstünde kapasiteye sahip PV güç santrallerine yönelik
tarife garantileri aşağıdaki alternatif metodolojilere göre düşünülmelidir:
a) Tarife garantileri (yirmi yerine) yirmi dört yıllık sürelere denk düşer ve gösterilen yüzdelere göre azaltılır. Bu
yüzdeler teşviklerin artık dönemlerine bağlı olarak değişir;
b) Tarife garantileri (yirmi yerine) yirmi dört yıllık sürelere denk düşer ancak 2015-2019 dönemi boyunca
Ekonomk Kalkınma Bakanlığı ve Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu’nun belirlediği yüzde
oranında miktarları azaltılır (bkz. Error! Reference source not found.);
c) Tarife garantileri (yirmi yerine) yirmi dört yıllık sürelere denk düşer ancak miktarları kalan uygunluk dönemi
süresince aşağıdaki gibi azaltılır:
o

200kW ve 500 kW arası kapasiteye sahip güç santralleri için -%6;

o

500kW ve 900 kW arası kapasiteye sahip güç santralleri için -%7;-

o

900 kW’lık güç santralleri için -%8.

Bir PV güç santralinin sahibi, yasaya uymak üzere, a-c arası hangi seçeneği takip edeceğine karar verebilir. Bu
üç seçenekten herhangi birini tercih etmediği takdirde GSE, teşvikleri C seçeneğine göre düzenler. Bu yasanın
amacı elektrik faturasındaki yükü azaltmak ve PV güç santrallerinden gelen piyasa denkliğinin derece derece
elde edilmesine yönelik teşvikleri uyumlandırmaktır.
Tablo 11–16: Seçenek (b) için yüzde indirimi
Dönem

İndirim

12
13
14
15
16
17
18
19’un üstünde

25%
24%
22%
21%
20%
19%
18%
17%

65

Kanun 116/2014. Şu linkten erişilebilir: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14G00128/sg%20
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11.2. 6 Temmuz 2012 Bakanlık Talimatı üzerinde bakanlık tarafından yapılan düzenlemenin
taslağı
6 Temmuz 2012 tarihli Bakanlık talimatı, 2013-2015 döneminde, PV harici yenilenebilir üretim amaçlı destek
şemalarına olan erişimi düzenlemekteydi. Mevcut durumda, destek şemalarına erişimi 2016’ya uzatmaya yönelik
yeni bir Bakanlık Düzenlemesi danışma sürecindedir.66 Ayrıca PV-harici yenilenebilir üretimin teşvikine dair daha
geniş ve yeni bir düzenleyici çerçeve de teşviklere erişimi 2017-2020 dönemi için geliştirecek şekilde
planlanmaktadır.
Bu yeni düzenleme teşviklere erişimde üç kanalı doğrulamaktadır: doğrudan erişim, sicil kayıtları ve açık arttırma.
Bu üç mekanizmanın tasarımının, sekme 5.3’te tartışılanlar bakımından değişmeyeceği beklenmektedir. Bu
kanallardan herhangi biri tarafından yöneltilen maksimum teşvik miktarı da değişmeden aynı kalacak
varsayılmaktadır: € 5.8 milyar.
Yeni düzenlemenin getirdiği önemli değişiklikler içinde, PV-harici yenilenebilir üretimin desteklenmesinde beliren
iki problemi düzeltme girişimi bulunur:
kesikli üretimin hızlı ve yüksek miktarda içe aktarılması; bu da ardından artan sistem maliyetleriyle beraber
gün-öncesi ve yardımcı hizmetler piyasasının dinamiklerini önemli ölçüde etkiler (sekme 170 ve 174);
açık arttırmanın sonucu ardından yeni güç santrali geliştirmeye yönelik eksiklikler (sekme 5.3).
İlk sorun bakımından, yeni Bakanlık Düzenlemesinin şu etkileri beklenmektedir: (i) temel tarifenin değerini
düşürmek; ve (ii) temel tarifenin tanımlandığıyla bağlanışı şekilde yeni bir kapasite seviyesi aralığı getirmek.
Rüzgar enerjili güç santralleri açısından, mevcut durumda aşağıdaki değişiklikler beklenmektedir (Error!
Reference source not found.):
Tablo 11–17: 2016’da rüzgar üretimi için düzeltilmiş temel tarifeler
Kaynak

Tür

kıyıda
Rüzgar

açık denizde

Kapasite (kW)

Kullanım Ömrü (yıl)

Yeni
temel
(€/MWh)

1< K ≤20

20

250

20< K ≤60

20

190

60< K ≤200

20

160

200< K ≤1000

20

140

1000< K ≤5000

20

130

K >5000

20

110

1< K ≤5000

25

-

K >5000

25

165

tarife

Kaynak: Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2015. 2016’da PV harici yenilenebilir üretime yönelik destek şemalarına
erişim üzerine
Yeni Bakanlık Talimatının Taslağı
İkinci sorun açısından da, yeni düzenlemenin, teslim tarihinin (Tablo 5-7 ve Tablo 5-9) uzunluğunu ve yeni güç
santrallerinin inşasını aşağıdaki gibi düşürmesi beklenmektedir:
Tablo 11–18: Teşvik alan güç santrallerinin gelişimi için düzeltilmiş teslim tarihleri
Kaynak

Sicil Kaydı (aylar)

Açık arttırmalar (aylar)

Rüzgar -kıyıda
Rüzgar -açık deniz

16
28

28
40

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2015. 2016'da PV harici yenilenebilir üretime yönelik destek şemalarına erişim
üzerine Yeni Bakanlık Talimatının taslağı. Erişilebilir link (İtalyanca):
66

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/bozza_decreto_interministeriale_mise_ambi
ente_23_settembre_2015.pdf .
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Hidrogüç
Jeotermal
Biyokütle- ( Tablo 5-1, A, B, C, D)
Biyolikitler

48
28
36
28

48
-

Kaynak: Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2015. 2016’da PV harici yenilenebilir üretime yönelik destek şemalarına
erişim üzerine
Yeni Bakanlık Talimatının Taslağı.
Ek olarak, bağlı kapasitenin erişilir olmadığı durumda -açık arttırma vakalarında- GSE mülk sahibine ulaşmak için
operatör tarafından verilen garantinin %50’sini paraya dönüştürme hakkına sahiptir. Kıyıda ve açık denizde
rüzgar üretimine dair hedeflenen kapasite de açık arttırmalar için yükseltilmiştir: 800 MW ve 30 MW.

11.3. Kesikli yenilenebilir üretim için dengeleme sorumlulukları
Düzenleme 522/2914/R/eel 67 , dengesizlik maliyetlerinin gün-öncesi piyasaya sevk edilen kesikli yenilenebilir
üretime yüklenmesini öngörür. Düzenlemeye göre kesikli yenilenebilir üreticileri, sebep oldukları dengesizlik
maliyetlerini telafi etmek üzere iki metodoloji arasında seçim yapma şansına sahiptir.
Dengesizlikler, güç sistemine/sisteminden enjekte edilen elektriğin saat başına ölçülen değeri ve elektrik
piyasasının kapanışında saat başı son elektrik enjeksiyonu/çekimi planı arasındaki fiziksel değişikliklerdir.
Özel olarak, kesikli üreticiler aşağıdaki iki metodoloji arasında seçim yapabilir:
a) dengesizlik fiyatları, Elektrik Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu’nun 111/2006 numaralı
düzenlemesince izin verilmeyen (MSD’deki sevk hareketi bakımından) konvansiyonel üretime uygulanan
aynı metodolojiyi izler;
o

dengesizlik pozitifse, dengesizlik fiyatı aşağıdakiler arasındaki minimum değere eşittir:
alınan dengeleme hizmetleri için seviyelendirilmiş, MSD’de gerçek-zamanlı dengeleme
hizmetleri için kabul edilen alım tekliflerinin saat başı ortalaması. İlişkili ağ bölgesi
yenilenebilir güç santralinin içinde bulunduğudur;
gün-öncesi piyasada kabul edilen saat bazlı yerel fiyatlar. İlişkili ağ bölgesi yenilenebilir
güç santralinin içinde bulunduğudur.

o

Dengesizlik negatifse, dengesizlik fiyatı aşağıdakiler arasındaki maksimum değere eşittir:
alınan dengeleme hizmetleri için seviyelendirilmiş, MSD’de gerçek-zamanlı dengeleme
hizmetleri için kabul edilen alım tekliflerinin saat başı ortalaması. İlişkili ağ bölgesi
yenilenebilir güç santralinin içinde bulunduğudur;
gün-öncesi piyasada kabul edilen saat bazlı yerel fiyatlar. İlişkili ağ bölgesi yenilenebilir
güç santralinin içinde bulunduğudur.

b) Dengesizlik fiyatları teknolojiye göre değişen “şeritler”e göre belirlenir. Şeritin üstünde seçenek (a)
uygulanır; şeritin altındaysa, dengesizliklere kaynak tarafından farklılaştırılmayan ortalama birim fiyatı
aracılığıyla değer verilir. Şeritler aşağıdaki gibi belirlenir:
o

rüzgar için programın %49’u;

o

güneş için programın %31’i;

o

hidrolik güç santralleri için programın %8’i;

o

diğer kesikli yenilenebilir üretim için programın %1.5’i.

Dengesizlik fiyatları sekme 162 ve 163‘de tartışılan şemalara uyan yenilenebilir üretime uygulanmaz.

Elektrik, Gaz ve Sudan sorumlu İtalyan Kurumu. Düzenleme: 522/2014/R/eel. Erişilebilecek link (İtalyanca):
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/522-14.htm .
67
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Almanya’da güneş ve rüzgar üretimine dönük destek
şemalarına bir bakış
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12. Almanya’da güneş ve rüzgar üretimine yönelik destek şemalarına bir
bakış
12.1. Enerji Geçişi (Energiewende)
Almanya’nın yenilenebilir politikasına dair genel bir tartışma -ve daha özel olarak güneş PV ve rüzgar enerjisine
teşvik- 2011 ortalarında yapılan radikal enerji geçiş evresinin ilanını sağlayan genel politik senaryo içerisinde
yürütülmelidir. Bu, 2000’lerde daha erken bir uyarlaması olan ve günümüze kadar (pek çok düzeltmeyle beraber)
Almanya enerji politikasının temel taşı niteliğini sürdüren, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti (ErneuerbareEnergien-Gesetz [EEG])’nin ışığında bile geçerlidir.
Enerji geçişi bugüne kadar pek çok değişiklik gösterdi ancak bunlara burada yer verilmeyecektir.
Önemli bir husus, Mart 2011’de Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketin ardından, Bakan Merkel ve koalisyon
hükümeti, daha önceki enerji verimliliği hedefleri ve nükleerin tamamen dışarıda bırakılmasıyla beraber
yenilenebilirlerin enerji karışımındaki artan seviyesini birleştiren uzun vadeli bir enerji konseptini benimsedi.
Dolayısıyla Almanya, uzun vadede ve yüksek oranda iddialı şartlar altında, karbondan oldukça arındırılmış bir
üretim senaryosuna ulaşmayı hedeflemektedir. Elektrik üretiminde nükleerin payı -daha önceki yıllarda %30
civarında seyrediyorken- mevcut durumda yaklaşık olarak %16’yı göstermektedir. Nükleer santrallerinin ömrünü
ortalama 12 yıl uzatarak 2030’dan sonraya vardıracak daha önceki planların aksine; nükleerin tamamen dışarıda
bırakılması, on yıldan az bir sürede, 2022’de tamamlanacak bir hedef olarak belirlenmiştir. Bu Almanya’yı nükleer
seçeneğini tamamen bırakan tek büyük endüstriyel ekonomi pozisyonuna getirir. Sonuç olarak, yenilenebilir
enerji yayılım hedeflerine ulaşma baskısı çok yüksek oranda artmıştır. 2012 düzenlemesiyle beraber, EEG toplam
elektrik arzının 2030’da %50’si, 2050’de %80’ini yenilenebilirlerden edinmeyi öngörmektedir. Bu hedeflere
ulaşmanın uygulanabilirliği ve maliyeti, nispeten kömür ve doğalgazın köprü görevi gören teknolojiler olarak rol
oynayabileceği üzerine şiddetli tartışmalar ateşlendi. Referans olması adına Error! Reference source not
found.da 2014 elektrik üretimi bileşimi gösterilmektedir.

Şekil 12-20 Almanya’da toplam elektrik üretimi -2014
Solid Fuels

Katı yakıtlar

Petroleum and Products 2

Petrol ve petrol ürünleri

Gases
Nuclear
Renewables
Hydro

Wind

Gazlar
Nükleer
Yenilenebilirler
Hidrolik
Rüzgar

Biomass and Renewable Wastes
Solar
Geothermal

Biyokütle

Other

Yenilenebilir

Atı

Güneş
Jeotermal

Tide, Wave and Ocean
Wastes non-RES

ve

Akıntı,
Atıklar

Dalga

ve

Okya

(yenilenebilir

olmay

Diğer

Kaynak: AB Komisyonu, DG ENER, Ünite A4
Belli ki enerji geçişi planları sadece elektrik üretimini karşılamanın ötesinde çok daha geniş kapsamlıdır. Aslında
Almanya’nın nihai enerji talebinin sadece yaklaşık beşte biri elektrikten gelir, bunun da %40’ı ısınma ve ulaşıma
yöneliktir. Dolayısıyla enerji geçişi binalardaki enerji verimliliğini, yenilikçi, sürdürülebilir kamu ve özel taşıma
sistemlerini (yani, “e-mobilite) iç bileşenler olarak hesaba katmalıdır -bu hususlar bu rapora dahil edilmemiştir. Bu
çalışmanın amacına yönelikse, RES üretim destek şemalarına odaklanacağız. Okuyucuyu, daha detaylı bilgi için
enerji geçiş planları üzerine kapsamlı literatüre davet ediyoruz.
Almanya’daki enerji geçişi yoğun tartışmalardan -aslında karşıtlıklardan- nasibini alıyor ve hem konvansiyonel,
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karbona dayalı enerji arzı sahiplerinden (büyük tesisler) hem de oldukça enerji-yoğun endüstriyel üretim
firmalarından güçlü direnç görüyor. Ancak şunu not etmek gerekir ki, genel anlamda geniş bir politik temele
oturur ve önemli iş aktörleri bile derece derece satın alım göstermektedir. Özel olarak bu son noktada, dört büyük
tesisin ikisi (RWE ve Eon) ve ülkenin en büyük endüstriyel grupları (Siemens) Almanya’nın dışında bile nükleer
santral inşa etmekten vazgeçme niyetlerini ilan etmişlerdir; bu açıkça belirtilen politikayı yansıtan iş stratejilerine
güçlü bir örnektir.
Ancak beklenmedik tepkiler de gittikçe artan şekilde su yüzüne çıkmaktadır: muhafazakar partiler (Alman
muhafazakarlar da dahil) Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (European Emission Trade System -ETS)’ni bloke ettiler;
Alman Hükümeti yakın zamanda Avrupa Komisyonu (European Commission-EC)’na, daha düşük otomative
kaçak emisyonu standartları hususunda karşı çıktı; ve EEG’ye Almanya içinde giderek büyümekte olan bir karşı
duruş da bulunmaktadır. Genel olarak enerji geçişinin geniş toplumsal destek bulduğu söylenebilir. Bu da özellikle
yenilenebilir enerji üretimi yapılarının mülkiyetine yansımıştır: 2010’da yenilenebilir enerjinin %50’den fazlası özel
mülkiyet tarafından üretilmiştir; özel şahıslar (genellikle enerji kooperatifleri şeklinde örgütlenerek) %40’ını ve
çiftçilerse diğer %11’lik kısmını oluşturur (Buchan, 2012, s.11).
Alman nüfusunun çok geniş bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarının yayılımını önemli ya da hatta çok önemli
(%94) bulmaktadır. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” tavrının yerel bulguları tespit edilse de, mahallelerde
güneş parklarının ya da rüzgar çiftliklerinin genel kabulü sırasıyla %84 ve %73 olarak saptanmıştır – biyokütle
santrallerinin sadece %54’lük oranına kıyaslandığında (Agentur für Erneuerbare Energien, 2012). Coğrafi
önkoşullar bakımından -genellikle yüksek rüzgar yoğunluğu ve hızı özelliklerine sahip- Almanya’nın kuzey bölgeleri
hem kıyıda hem açıkdenizde rüzgar kurulumlarını cezbetmeye olanak sağlarken güney bölgeleri güneş enerjisi
için daha elverişlidir. Aynı zamanda, güneş kurulmları sıklıkla çatılarda olduğundan, ülkenin geleneksel endüstriyel
kalbi sayılan Kuzey Rhine-Westphalia’daki kentsel toplaşmalar gibi daha çok yüksek nüfus yoğunluğu olan
bölgelerde toplanır.

12.2. Ana Politika Amaçları
Enerji geçişi gibi yüksek önem arz eden ulusal öncelik projesi şüphesiz ki bir takım karmaşık amaçlara dayalı
yönetilir. Bir noktaya kadar, bunlar resmi olarak anons edilmiş ve yasal dökümanlarda belirtilmiştir. Ek olarak,
bakanlık politika açıklama ve yayınlarından da çıkarılabilir. EEG’nin en yeşil enerji politika kanunu olması
hasebiyle, ifade edilen politika amaçları birncil önem arz etmektedir (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti -EEG
2012). Bu kanunun birinci bentinde, aşağıdaki amaçlar sıralanır:
Enerji arzının sürdürülebilir gelişimi
İklim ve çevremizi korumak
Enerji arzının ulusal ekonomiye olan maliyetini düşürmek
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi
Belirtilmelidir ki, çevre ve enerji alanlarına odaklı ve doğrudan ilişkili pek çok politika hedefi belirlenmiştir. Daha
özel olarak (ve Tablo 11-1’de özetlendiği gibi), hem sera gazı (greenhouse gas -GHG) emisyonları ve enerji
tüketimindeki planlı düşüşleri hem de toplam elektrik tüketiminde yenilenebilirlerin artan payını karşılıyorlar. Ancak
yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve yayılımının veya yukarıda listelenen amaçların etkisiyle oluşması
beklenen ek istihdam seviyesine yönelik bir hedef bulunmamaktadır. Uzun vadeli Alman GHG emisyonu ve
yenilenebilir hedeflerinin, Avrupa Birliği’nin Enerji Yol Haritası 2050 (EC,2011)’de taahhüt edilenle aynı olduğu
belirtilmeye değerdir. Böylece, Almanya’nın eneji geçişine atfedilen biriciklik, hedeflerin zaman diliminde ya da
azim seviyesinde değil, nükleeri bir seçenek olmaktan çıkarmasında yatar.
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Tablo 12-1 Enerji Politikası hedefleri
Yıl
GhG
emisyonları
(Baz alınan yıl
1990)
Toplam Elektrik
tüketimi
(Baz alınan yıl
2008)
Birincil
Enerji
Tüketimi
(Baz alınan yıl
2008)
Toplam elektrik
tüketiminde
RES’in payı

2012
Mevcut
durum

2020

2030

2040

2050

-26%

-40%

-55%

-70%

-80% ile -95%
arasında

-3%

-10%

-25%

-6%

-20%

-50%

23%

35%

50%

65%

80%

Kaynak: BMWi’den uyarlanmıştır (2013, p. 5). Hedefler Almanya Hükümetinin 2010 enerji konseptine
dayandırılmıştır.
Diğer ülkelerde cereyan eden politika hedefleri karışımına kıyasla Alman politika matriksini karakterize eden:
GHS emisyonlarının düşürülmesinden gelen geniş çaplı faydaların erişilmesine verilen öncelik ve böylece saf
ulusal politikaların ötesine geçerek küresel iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunmak.
Enerji geçişini ekenomik dinamizmin itici gücü kılmaya yönelik, geleceğin teknoloji ve endüstrilerini üretmek
amacı ve rekabetçiliğin ve istihdam artışını beraberinde getiren bilinçli bir çaba.
Enerji güvenliğine ilişkin hedeflere görece düşük öncelik vermek.
Bahsi geçen amaca ulaşmak için, RES üretiminin yayılımını hedefleyen ve RES endüstriyel sektörünü destekleyen
birtakım tedbirler uygulandı. Bu sekmenin geri kalan kısmı, Yenilenebilir Enerji Teşviki’ni destekleyen politikalara
bakacak. Ayrıca bunların rekabetçiliğe olan etkilerine göz atacağız.

12.3. Almanya’da mevcut RES destek şemaları
Genel olarak, Almanya’da yenilenebilir enerjine dönük teşvik politikaları ana konsept olan FiT’ler (tarife
garantileri) etrafında kurulmuş olup, yenilenebilirlere özel kredi programları ve bilim ve yenilik politikalarının bir
parçası olarak türlü Ar&Ge (direkt fonlama, gösterim projeleri, yenilik birlikleri, vb) destekleriyle
desteklenmektedir. Ne yerel içerik politikaları ne de hükümet satın alımı ya da yenilenebilir alım zorunlulukları
(genel geçer bir sınırsız alım sözleşmesini oluşturan EEG-FiT haricindeki), federal ve devlet düzeyinde işleyişe
geçirilmiştir. Alman yenilenebilir politikası senaryosu en iyi şekilde, farklılık gösteren birtakım araştırma enstitülerini
fonlamayı ve kota-bazlı yerine fiyat-bazlı yatırım teşviklerine odağı sürdürmüş dirençli bir yasal ve politik
çerçevenin birleşimi olarak tarif edilebilir. Bağlı olarak, bu raporun amaçları için düşünülen politika şemaları temel
olarak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti (EEG)’nde yer alan FiT’lere yönelecektir.
Genel yasalar ve stratejik politika görüşleri (burada detaylı incelenmeyecektir) bakımından, aşağıdakilere
referans yapılmalıdır:
Ulusal Enerji Görüşü 2010 (2011’deki Fukuşima ardı düzenlemeleri takiben ). Yenilenebilirler üzerine olan görüş,
geniş yelpazede yenilenebilirlerin hızlı yayılımına, beraberinde gelen elektrik şebekelerinin yayılımı ve
depolama teknolojilerinin gelişimini davet eder. 2030’da ulusal açıkdeniz kapasitesini 25 GW’ye çıkarma
hedefiyle €75 milyar olarak hesaplanan toplam yatırım ihtiyacının karşılanması ve hem açıkdeniz hem kıyıda
rüzgar enerjisini büyütmeye özel önem verilmiştir (BMWi ve BMU, 2010).
Enerji ve İklim Fonuna dair Kanun 2010. Bu fon, çevreye duyarlı teknolojilerden tutun enerji verimli
yenilenebilirlere kadar geniş bir yelpazenin finanse edilmesini kapsar. Ancak iki kaynaktan aldığı bağış
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(nükleer güç operatörlerinin kârı ve ETS’lerden gelen gelir), nükleerden çıkış ve düşen CO2 fiyatları dolayısıyla
oldukça güvensiz hale gelmiştir.
Entegre İklim Değişikliği ve Enerji Programı (2007/2008). Bu program, binalar, güç santralleri, araba
emisyonları, bileşik ısı ve güç üretimi, enerji verimliliği ve yenilenebilirlerin teşviki dahil geniş bir takım girişim
yelpazesini kapsar.
Enerji Endüstrisi Akti (2005, 2012 düzenlemesi). Bu federal yasa, şebeke yönetimini ve elektrik etiketlendirme
de dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna yönelik özel hükümleri düzenler. 2012 düzenlemesi
öncelikle açıkdeniz rüzgar yönetimi için şebeke planlama konusuna yöneliktir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti’ne göre bu bölüm, tüm yenilenebilirler sektörünü ve hem rüzgar hem de
PV güneş enerjili elektrik üretimi dahil, diğer politika destek şemalarını kapsar.

12.4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti (Erneuerbare Energien Gesetz [EEG])68
1991’de ilk Elektrik Garantisi Akti (Stromeinspeisungsgesetz) yürürlüğe girdi. Ancak FiT’ler için sağlanan kanun,
direkt olarak elektrik satış fiyatlarına (yani “prim FiT’leri”) bağlı kılındı ve dolayısıyla piyasa dalgalanmalarına
maruz bırakıldı. Bu yüksek oranda belirsizlik yarattı ve iş aktörlerinin uzun süreli ticari kârlılık senaryolarını
beklemesi ve bunlara yaslanmasını zorlaştırdı.
2000’de EEG bu eksikliğe parmak bastı ve Almanya’Nın yeni enerji politikası manzarasının merkezi yapıtaşı
halini aldı. EEG dokümanı yaklaşık 100 sayfadır ve sadece finansal yetkileri değil aynı zamanda girişik
organizasyonel ve prosedürel ayarlamaları da kuran karmaşık ve detaylı bir yasal araçtır. Kanun pek çok kez
düzenlemeye uğramıştır -2004, 2009, 2010, 2011, ve iki kez de 2012’de (2012’deki PV güneşe özel düzeltme
de dahil). Aşağıdaki özet 2014 versiyonuna dayanır 69.
1991’den bu yana yenilenebilir enerjiler Almanya’da tarife garantileri aracılığıyla desteklenmiştir. 2000’de
Yenilenebilir Enerji Akti (EEG) Elektrik Garanti Akti’ni takip etti ve pek çok kez düzenlendi. 2014’te EEG önemli
oranda yenilendi.
FiT – Yenilenebilir enerji sistemleri tarafından üretilen ve şebekeye enjekte edilen enerjiye, 20 yıllık süre için sabit
ödemeler sağlanmaktadır. Bu ödemeler, teknolojilerin maliyet düşüşünü yansıtması için pek çok kez indirilmiştir.
2012’de, önceki yıllarda güneş enerjisinde olan beklenmedik artış sebebiyle hükümet yıllık 2,500 ve 3,500 MW
arası bir büyüme koridoru ve PV için 52,000 MW bir üst limit benimsedi. 2012’den bu yana güneşe dönük tarife
garantileri her ay uyumlanmaktadır ve oran büyüme koridoru bakımından fiili kurulumlara bağlıdır.
Piyasa Primi – 2012’deki EEG reformu piyasa primi konseptini getirmiştir. Santral operatörleri sabit ödemeler alma
ya da üretilen elektriği toptancı piyasasına satma seçeneklerine sahiptir. İkinci seçenek için operatörler, toptancı
piyasasındaki aylık ortalama elektrik fiyatı ve destek seviyesine göre belirlenen bir piyasa primi alırlar.
EEG, 2014’ten beri yeni tarife garantileri, gerileme oranları ve yeni kurulan yenilenebilir enerji sistemleri için kurulu
kapasiteye göre belirlenen piyasa primleri de dahil olmak üzere reforme edilmektedir. Tarife garantileri ve piyasa
priminin yanı sıra, yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik aşağıdaki mekanizmalarla desteklenmektedir:
Elektrik vergi muafiyetleri;
Şebekeye erişimde öncelik ve öncelikli garanti.
Yeni yasanın detayları, özel olarak PV ve rüzgar enerjisine eğilen bir sonraki sekmede işlenmiştir.
12.4.1. Tarife garantisi Şemaları
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Avrupa Birliği’yle uzatılan müzakerelerin ve ulus çapındaki tartışmaların ardından, Alman yenilenebilir enerji
68 Ana referanslar ve sonuçlar BMWi websitesinde bulunabilir http://www.bmwi.de/EN/Topics/Energy/Renewable-Energy/2014-renewable-energy-sources-act.html .
Last accessed on February, 27

Almanca olan Einspeisung kelimesi "garantili" anlamına gelir ve başlangıçtan bu yana uluslararası çapta
yaygın şekilde kullanılan FiT teriminin kaynağını aldığı yerdir.
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kanunu yürürlüğe girdi (EEG 2014). Bu, Almanya’nın yenilenebilir elektrik üretimine büyük çaplı geçişinin
(Energiewende, bkz. Sekme183) yaşandığı zamana denk düşer. Bu sekmeyse, daha önce bahsi geçen EEG
2012’yle özet bir karşılaştırma da sunarak, EEG 2014’ün ana özelliklerini göstermeyi amaçlar.
Tarife garantileri EEG 2011’nin 32. ve 33. paragraflarında şekillendirilmiş art arda 2013 ve 2014’te reforme edilmiştir.
2014’teki yeni EEG, daha önce 1 Ağustos 2014 tarihinde kabul edilmiş bulunmaktadır 70 ve Alman Yasama
kurumunun yeni talimatına cevap verir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim, şimdi Almanya toplam elektrik
üretiminin çeyreğini oluşturur. EEG 2014’ten önce Alman enerji yasası, niş teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etme
amacı taşır. Öte yandan, son reform, yeni yenilenebilir üretim kapasitelerinin kurulduğu hızı istikrarlılaştırmak ve
sübvansiyon maliyetlerini kapsamayı amaçlar.
12.4.1.1. Şemanın ana özellikleri.
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Bu sekme EEG şemasının ana özelliklerini detaylı şekilde gösterecektir. FiT anlaşmaları altında, büyük üreticiler
kendi çıktılarını direkt satarken; ağ yöneticileri, küçük üreticilerden gelen elektriği elektrik spot piyasasında satmak
durumundadır. FiT’ler spot ücretlerinden yüksek olduğundan aradaki fark ilave bedel (vergi etkisiyle beraber)
olarak son-kullanıcı tarafından finanse edilir. Uygun bulunan elektrik-yoğun şirketler ilave bedelden muaftır; bu
da, geri kalan tüketiciler için yük maliyetini arttırır.
Ek olarak EEG 2012 yeni bir mekanizmayı yürürlüğe koydu: yenilenebilir elektriğin spot piyasasında direkt satılışını
teşvik eden, bir Piyasa Prim Ödemesi. Piyasa priminin tanıtımından önce, yenilenebilir enerji üreticilerinin çoğu,
güçlerini uzun-vadeli sözleşmelerle üretim maliyeti bazlı oranlarda satar ve toptancı piyasasına katılıma dair hiç
istek taşımazdı 71 . Piyasa priminin amacı, mevcut ve yeni yenilenebilir enerji üreticilerinin toptancı piyasaya
dahiliyetini arttırmak ve sabit fiyat teşviklerinden uzaklaşmaya yönelik geçişi başlatmaktır. Aşağıda detaylarıyla
anlatılan yeni ödeme seçeneği, belirli yenilenebilir enerji teknolojileri arasında toptancı piyasası katılımına doğru
önemli bir eğilime yol açtı. “Geleneksel” sabit fiyat FiT sistemi altında, güç dağıtım sistemi operatörlerince alınır
ve uygun en yüksek fiyata spot markette satılır.
Piyasa primi modeli kapsamında:
Güç üreticileri, sabit tarife garantisi ödemesini almak yerine, elektriklerini doğrudan toptancı piyasasına
satarlar.
Elektrik piyasa fiyatına ek olarak üreticiler ayrıca “piyasa prim” ödemesi alırlar. Bu piyasa priminin miktarı aylık
bazda hesaplanır ve her ayın sonunda saptanan tarife garantileri ve “referans fiyat” arasındaki farka eşittir.
Piyasa primini hesaplamak için kullanılan tarife garantisi oranı her bir verili ayın FIT’ine dayanır. Hesaplamada
kullanılan FIT oranı, dolayısıyla, azalış çizelgesine göre, zaman içinde azalır.
Referans fiyatı iki bileşenden oluşur: ortalama toptancı piyasa fiyatı ve yönetim primi.
o

Ortalama toptancı piyasa fiyatı, bir önceki ayın spot piyasası fiyatlarının ortalamasıdır.

o

Yönetim primi, üreticilerin toptancı piyasasına katılımından kaynaklanan ek maliyetler için bir
mümessildir; yani, aktif olarak elektrik satışlarını yönetmenin maliyeti 72.

Yönetim primi (€ senti /kWh), rüzgar ve güneşin üreticilerinin daha fazla idari karmaşıklıkla karşılaşabileceğini
yansıtacak şekilde -yani, güçlerini öngörme isteği dolayısıyla- teknoloji bazlı ayrıştırılmıştır. Yönetim primi, erken

EEG 2014 çok sıkışık bir zaman diliminde tartışıldı. 27 Haziran 2014 tarihinde Bundestag tarafından karar verilen
versiyonunda bulunan bazı hatalar, 1 Ağustos 2014'te EEG 2014'ün yürürlüğe girmesinden bile önce diğer bir
düzenleme kanunuyla (tarihli 22 temmuz 2014) düzeltilmiştir.
71 Yine de, buna istisnalar olmuştur. Bazı hidrogüç santralleri, örneğin, toptancı piyasasında satış yapmıştır zira
uygun FIT oranı spot piyasa fiyatından düşüktür. Öte yandan pek çok atık su işleme santrali dijestörü perakende
elektrik alımlarını dengelemeyi seçti çünkü perakende oranı FIT oranından yüksek seyretmekteydi ve atık su
işleme santralleri tüm güç çıktılarını emebilecek yüksek ve stabil, yıl boyunca yerinde yüke sahipti.
72 Bu maliyetler arasında, “stok döviz kabulü, ticari bağlantı, mevcut değerleri ve faturalamayı kaydetmek, IT
altyapısı, çalışan ve hizmetler, tahminlerin hazırlığı ve tahmine kıyasla fiili garantilerin varyasyonlarını hazırlamak
için işlemler” EEG 2012 Ek 4, § 1.1.
70
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üretime bir teşvik sağlamak ve aktarım maliyetlerinin üreticilerin deneyimi oranınca düşmesi gerektiğini
yansıtmak üzere zamanla düşüş gösterir.
“Referans fiyatı”nı belirlemek için yönetim primi ortalama toptancı piyasası fiyatından çıkarılır. Daha büyük
yönetim primi, dolayısıyla, daha küçük bir referans fiyatı demektir. Piyasa primi referans fiyatını tarife
garantisinden çıkararak hesaplandığı için, daha küçük referans fiyatının daha büyük piyasa primi getirme
etkisi vardır. Bir başka deyişle, daha büyük bir yönetim primi daha büyük piyasa primini beraberinde getirir.
Yönetim priminin piyasa prim hesaplamasında bir bileşen olduğunu ve ayrı ya da ek bir prim ödemesi
olmadığını belirtmek önemlidir.
Elektrik fiyatlarının yeterince yüksek olması durumunda, piyasa primi sıfıra düşebilir ve bu kWh başına
üreticilere ödenen miktarın etkili bir biçimde FiT üst sınırında tutulmasını garantiler.
Aylık bazda, piyasa primi modeli ve sabit FIT ödemesi modelleri arasında üreticiler gidip gelebilirler. Piyasa
prim modelinin önemli bir özelliği, önceki yıllardan daha düşük seviyelere sahip daha eski üreticilerin piyasa
primine dönebilmesini mümkün kılmasıdır -bu da sonrasında mevcut durumda uygun FIT telafi oranları
kullanılarak hesaplanır.
EEG 2004’ye bağlı olarak, rüzgar üreticileri çalışmanın en az ilk beş yılı için 8.7€ sent/kWh oranına ve
sözleşmenin sonraki 20 yılı boyunca 5.5 € sent/kWh’a bağlanmıştı.
2012 Şubatı itibariyle, yenilenebilir enerji kapasitesinin 18,000 MW’i, piyasa prim sistemi yönünde tercihte
bulundu ve pekçoğu mevcut üreticilerdi.
Tablo 12-2 Yönetim primi €sent/KWh
Kaynak

Kıyıda Rüzgar

2012
2013
2014
2015’ten itibaren

1.20
1.00
0.85
0.70

Açıkdenizde
Rüzgar (*)
0.00
1.00
0.85
0.70

Güneş

Diğer (**)

1.20
1.00
0.85
0.70

0.30
0.275
0.25
0.225

(*) 2012’de açıkdenizde rüzgar enerjisi için yönetim primi bulunmamaktadır, Ek 4, § 2.3.4 EEG (2012).
(**) Diğer teknolojiler, EEG 2012’de bahsedildiği adıyla “erişilebilir” teknolojiler, arasında hidrogüç, atık gazı,atıksu
gazı, maden gazı, biyokütle veya jeotermal
Piyasa primi sisteminde, sabit FiT’tekinden daha büyük risk bulunmaktadır zira üreticilerin bir ay boyunca aldığı
fiili ödemeler, piyasa priminin hesaplanması için kullanılan ortalama piyasa fiyatından farklı olabilir. Bunun sonucu
olarak, piyasa priminin, alınan piyasa fiyatıyla sabit FIT ödemesi arasındaki farkı kapatma derecesi her ay belirsizlik
gösterir. Ancak bu risk, toptan piyasa fiyarının hesaplanmasından piyasa primini ayrıştıran yönetim priminin varlığı
dolayısıyla, bir şekilde düşürülür. Üreticilerin farklı oranlar arasında gidip gelebilmesi, onları görece dezavantajlı
bir orana sonsuza dek bağlanmaktan da alıkoyar. Ancak, FiT oranının hesaplamada kullanıldığı gerçeği, gelir
belirsizliğindeki daha ileri katkıları da zamanla düşürür.
FiT’ler kWh elektrik başına 20 yıllık bir sabit fiyatı garantiler. Gerileyiş oranı73 yetkilendirilen bir birimin, diyelim ki, bir
yıl sonra daha düşük bir FiT almasıdır (ama yine de 20 yıl boyunca sabit kalır). Yeni santraller için FiT düzeyleri belirli
bir oranda düşmektedir. Bu gerileyişin, teknolojik gelişme ve öğrenme etkileri dolayısıyla azalan yatırımı ve yeni
kapasite için işletme maliyetlerini yansıtması amaçlanır. Bir santral kurulduğunda FiTler 20 yıl için sabit kalır.
Gerileyiş oranı yeni EEG altında daha düşüktür ve bu da, kararvericilerin güneş ve rüzgar gücüne dair, olgun
teknolojiler oldukları ve CAPEX ve OPEX’lerinin önemli ölçüde düşmeyeceği varsayımını yansıtır. Gerileyiş oranları,
kapasite eklemelerinin belirli hacim üst ve alt sınırlarına uygun kaldığını temin edecek şekilde ayarlanmıştır (bkz.
Error! Reference source not found.).

Mevcut düşüş oranları şuradan edinilebilir:
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/
ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEGVergSaetze_node.html#doc405794bodyText4
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Error! Reference source not found.te görülebileceği gibi, teknoloji ve birim büyüklüğüne bağlı olarak, yeni birimler
için FiT’ler genellikle 13 sent/kWh’ten düşük olacaktır (erken yıllardaki açıkdeniz rüzgar hariç). Bu, toptan elektrik
fiyatlarına kıyaslandığında hala görece yüksek ama 2014’te mevcut kapasitelere ödenen ortalama 15
sent/kWh’dan düşük olacaktır 74. Genellikle daha düşük FiT’lerle desteklenen büyük-çaplı santraller yeni eklenen
kapasitenin önemli kısmını oluşturduğu için, 2014’te yeni kurulan yenilenebilir elektriğin ortalama maliyeti 10
sent/kWh civarında seyreder. Böylece küçük santraller için FiT’ler yüksek ortalama maliyetlerini çok fazla
etkilemez. Tarife ayrımcılığı, ilgili teknolojileri desteklemeyi amaçlar. EEG 2014 gösterir ki Alman hükümeti teknolojiodaklı desteği başarılı şekilde savundu ve Avrupa Komisyonu’nun en az-maliyetli teknolojileri lehindeki ekonomik
verimlilik argümanını geri çevirdi.
Tablo 12-3 2012 ve 2014 için FiTler
Sembolik FiTler €sent/KWh
EEG2012
kapasite
2012 Tarifesi
Güneş
1-10kW
19.5
10-40KW
18.5
40kW-1MW
16.50
1-10MW
13.50
Gerileyiş p.a.
-11.8%
Rüzgar gücü
Kıyıda
8.93 (4.87)
Gerileyiş p.a.
-1.5%
Açıkdenizde
15.00 (3.50)
Gerileyiş p.a.
-7%
Hidrolik güç
Max/Min
12.7/3.40
Gerileyiş p.a.
-1.0%
Biyokütle
Max/Min
14.30/6.00
Gerileyiş p.a.
-2%

EEG2014
2014 Tarifesi

Düzenleme

13.15
12.80
11.49
9.25
-5.8%

Yeni kapasite için belirlenen hedef aşıldıysa, FiT aylık %2.8’e
kadar düşürülecek.
Büyük ölçekli yeşil saha güneş santralleri FiT düzenlemesine
tabi değildir.

8.90 (4.95)
-1.6%
15.40 (3.9)
-3.2%

Üreticiler 5 yıllık süre için daha yüksek FiT siparişi verebilirler. Fiili
getiri görece düşükse, yüksek getiri daha uzun bir süre için
uygulanır.

12.5/3.50
-0.5%

FiTler, ölçek ekonomilerini yansıtmak üzere boyutlarına göre
ayrıştırılır.

13.66/5.85
-2%

FiTler, ölçek ekonomilerini yansıtmak üzere boyutlarına göre
ayrıştırılır.

Kaynak: 21 Tammuz 2014 tarihli EEG 2014 ve 20 Aralık 2012 tarihli EEG 2012’den yazarın derlemesi
2010’da AB tarafından Almanya’nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı [National Renewable Energy Action
Plan (NREAP)]’nın bir parçası olarak 2020 itibariyle yenilenebilir enerji piyasasının sahip olduğu potansiyel büyüme
tahminlerini yayımlaması ihtiyacı doğdu. NREAP altında Almaya her bir yenilenebilir enerji teknolojisi için tahminler
geliştirdi ve 2020 itibariyle ülke gücünün %38.6’sının yenilenebilirlerden edinebilir 75 sonucuna vardı (bu 2020
hedefi olan %35’i aşar). 2050 itibariyleyse yenilenebilir enerjinin birincil enerji tüketimi menzilinde en az %50’lik
paya sahip olması bekleniyor. Federal hükümetin 2010’da benimsediği enerji görüşü 2020 sonrası yıllar için
yenilenebilir enerji oranı hedefini, 2030’da %30, 2040’ta %45, 2050’de %60 olarak belirlemiştir76. NREAP resmi bir
hedefi temsil etmez ama Alman piyasa genişlemesi hızını ölçmek adına kullanışlı bir iyi örnek rolü oynayabilir.

74Karşılaştırma

için: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014), ‘Gesetz zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts’ (EEG
2014), Art. 38–49, Bundesgesetzblatt, 1:33, 21 Temmuz.
75 EEG § 3 (3) uyarınca, aşağıdaki teknolojiler "yenilenebilir enerjiler" olarak adlandırılır: hidrolik güç (dalga, akıntı,
akım ve geçişimli güç de dahil olmak üzere); rüzgar gücü; güneş radyasyonu; jeotermal ve biyokütleden edinilen
enerji (biyogaz, biyometan, atık ve atıksu gazı, çözünebilir hane ve endüstriyel atıklardan edinilen gaz).
76
Hedefler
için:
BMU.
(2015)
http://www.umweltbundesamt.de/daten/energiebereitstellungverbrauch/ausbauziele-der-erneuerbaren-energien
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Şekil 12-21 Almanya’da Elektrik Üretimi, 2000 – 2020 (GWh)

Kaynak: Almanya Federal Cumhuriyeti(2011) ve BMU (2011)
Error! Reference source not found., 2010 ve 20122’de kaydedilen fiili üretimle beraber orijinal tahminleri
güncelleyerek NREAP’ta 2020 itibariyle öngörülen büyümenin teknolojiden teknolojiye farkı bağlamında
göstermektedir. Grafikte görülebileceği gibi, NREAP tahminine uygun kalması için yenilenebilir üretimde dik bir
şekilde yükselen rampa gerekli olacaktır.
12.4.2. EEG kapsamında rüzgar üretimi
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
NREAP piyasa gelişimi için bir ölçüt görevi görse de, resmi bir hedef ya da üst limiti ifade etmez. Bugüne kadar,
Alman FiT’i her teknoloji için piyasa büyümesini kontrol etmek üzere kapasite üst limitinden faydalanmayan ender
garantili tariflerden biridir 77 . Bunun yerine Alman Hükümeti, piyasaya giren arz miktarını etkilemek için fiyat
sinyalleri kullanımına yaslanmıştır. Bu sekme rüzgar teknolojisinin mevcut durumunu gözden geçirir ve son dönem
FIT revizyonlarını ve piyasa gelişimine olan etkilerini tartışır.
12.4.2.1. Kıyıda Rüzgar
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Almanya 2014’te 5,64 TWh’lik rüzgar enerjili üretim kapasitesi ekledi ve böylece Avrupa’nın en büyük, Çin ABD
ve Hindistan’ın ardından da dünyanın 4. en büyük rüzgar enerjisi piyasası haline geldi. Almanya toplamda 39.193
MW’luk rüzgar enerji kapasitesine sahiptir ve bu üretim 2014’te ülke elektriğinin yaklaşık %16’sını oluşturdu.
Almanya rüzgar enerji piyasasındaki büyüme, geçen on yılın son yarısında ilkine oranla daha yavaştır. 2007’den
bu yana, toplam kapasite her yıl %6-8 arttı, oysa 200-2005 arasında çift haneli rakamlar gösteriyordu. 2005-2010
arası büyüme daha mütevazi seyretse de, eklemeler 2011 ve 2014’te arttı ve 2010’da 1,437 MW’ın üstünde
önemli bir yükseliş gösterdi ve gerileme döneminin ardından gelişmekte olan ekonomik şartları yansıttı.
Almanya’nın rüzgar kapasitesi eklemelerinin büyük çoğunluğu yeni üreticilerdir. Aşağıda Error! Reference source
not found. zaman içinde toplam kurulu üretim kapasitesini gösterir.

Ancak 52 GW'lik eşiğinin ülkede kurulu PV miktarında bir üst limite yöneltmediğini ifade etmek gerekir. Bunun
yerine, 52 GW eşiği PV destekleri için kullanılan politikalarda bir değişikliği kışkırttı.
77
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Şekil 12-22 Toplam Elektrik üretimi, rüzgar enerjisi ile
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Kaynak: DG ENER, Ünite A4, Enerji veri sayfası, 2016
12.4.2.2. Tarife yapısı
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Tüm kıyıda rüzgar projeleri ilk beş yıl için (“başlangıç ödemesi”) aynı FIT ödemesini alırlar. Başlangıç ödemesinin
ardından, rüzgar kaynakları en güçlü olan tesisler, FIT sözleşmesinin geri kalan 15 yılında (“temel ödeme”) daha
düşük düzeyde ödeme alır. Daha az güçlü kaynaklara sahip tesisler, temel ödemeye düşmeden önce, başlangıç
ödemesini daha uzun bir süre için alırlar. Rüzgar türbinlerinin başlangıç ödemesini aldıkları zamanın miktarı, her
bir projenin rüzgar kaynaklarını bir iyi örneğe kıyaslayan bir formül kullanılarak hesaplanır, buna “referans getiri”78
denir. Error! Reference source not found.‘te gösterildiği üzere, kıyıda rüzgar enerjisine dönük başlangıçtaki tarife
garantisi oranı bir gerileyiş çizelgesine bağlı kalarak yıllık şekilde düştü.
2009’da başlayarak, başlangıç oranı 9.2 € sent/kWh’ya yükseldi ve temel oransa, yıllık %1’lik gerileyiş çizelgesiyle
5.02 € olarak sabitlendi. Yeniden güçlenen tesisler, daha yüksek başlangıç ödemesi dönemleri süresince, ek bir
0.5 € sent/kWh için uygun bulundu.79 EEG 2012 bir önceki yasanın bıraktığı yerden alır ve başlangıç ödemesini
8.93 € sent/kWh, temel tarifeyi de 4.87 € sent/kWh olarak belirler. Yıllık gerileyiş oranıysa, bu durumda, %1.5’e
çıkarılmıştır. EEG 2012 yeniden güçlenme tarifesini arttırdı 80 ancak bu durumda kurulu kapasite güncelleme
öncesi mevcut olandan en az iki kat daha fazla ve yeniden güçlenen santral 2002’den önce kurulmuş olmalıdır.
EEG 2009 ve EEG 2012’nin rüzgar tarifelerinin yan yana bir kıyaslaması Error! Reference source not found.da
sunulmuştur.
Tablo 12-4 Kıyıda rüzgar FiT’ler
Nominal FiT’ler €sent/KWh
EEG2009
2009 Tarifesi

EEG2012
2012 Tarifesi

Referans getirisi projenin, yıllık rüzgar hızının yerden 30 metre yükseklikte 5.5m/sn olduğu ve rüzgar kesme profili
ve 0.1. metre uzunluğunda pürüzlüğe sahip bir tesiste sahip olacağı çıktı olarak hesaplanır.
79 EEG 2009 altında 2014'ten önce şebeke entegrasyonu için gerekli teknik kurallara uyan rüzgar türbinleri,
başlangıç ödemesi döneminde ayrıca 0.5 € sent/kWh'lik bir bonus almıştır. Bu kurallar rüzgar çiftliklerinin titreşim
kontrolü, harmonikler ve düşük voltaj şebekede kalma, vb.'ne dair belli başlı standartları karşılayacak şekilde
kurulmasını öngörür. Bkz., http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/doc/44629.php. EEG 2012'ya bağlı olarak,
rüzgar entegrasyon bonusuna erişim 2015'in sonuna kadar uzatılmış ancak bonus 0.48 € sent/kWh'a
düşürülmüştür.
80 EEG 2009 ve EEG 2012'de yeniden güçlenme bonusları, EEG politika uygulamasının ilk yılı için her birinde 0.5 €
sent/kWh'de başlar ancak yıllık/iki yılda bir 0.01 € sent/kWh düşüş seyreder. 2011'de EEG 2009'a bağlı bonus
yeniden güçlenen kurulumlar için 0.49 € sent/kWh idi.
78
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Kıyıda Rüzgar Gücü
Başlangıç Ödemesi
Temel Ödeme
Yıllık düşüş
Sistem hizmetleri bonusu

9.02
5.02
-1.0%
0.5
1/1/2014’ten önce kurulduysa

8.93
4.87
-1.5%
0.48
1/1/2015’ten sonra kurulduysa

Kaynak: BMU (2009) ve BMU (2012)
12.4.2.3. Açıkdenizde Rüzgar
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Almanya’da açık deniz rüzgar enerjisi, 2012’ye kadar toplam kurulu kapasitenin sadece ~250 MW kadarını
kapsayacak şekilde (ki bunun 108MW’ı 20122’de kurulmuştu) görece yavaş bir gelişme kaydetti. Gelişim aktivitesi
önemli ölçüde yükseliş gösterdi ancak Haziran 2015 itibariyle kurulu kapasitenin 2.7 GW’ı kurulmuştur. Toplam 28
GW üstünde kapasiteye sahip 63 ek rüzgar parkı, Alman otoritelerinden onay beklemektedir. Ancak bu
santrallerin birçoğu şebeke bağlantısı ve diğer faktörlere bağlı olarak beliren önemli gecikmelerle karşı karşıya.
Açıkdeniz teşvikleri kıyıda rüzgar teşviklerine benzer, üreticilerin yüksek başlangıç ödemesi alacağı ve daha sonra
daha düşük düzey ödeme seviyesine düştüğü şekilde yapılandırılmıştır. EEG 2012 altında, açıkdeniz üreticileri 12
yıl için 15 € sent/kWh’lik bir ödeme alırlar ve temel ödeme seviyesi olan 3.5 € sent/kWh’a düşer. EEG 2012 ayrıca
açıkdeniz üreticilerinin 19 € sent/kWh’lik bir başlangıç ödemesi seçmesine de izin verir -ancak sadece sekiz yıllık
bir dönem için. Bu daha kısa zaman zarfı için daha yüksek başlangıç ödemelerine sahip “önceden kullanım”
seçeneği, projelerin borçlarını daha kolay ödemesine izin vermek üzere tasarlanmıştır. Yıllık gerileyiş oranının %7
p/a olacağı 2018’e kadar, açıkdeniz rüzgar üreticileri için planlanan gerileyiş çizelgesi bulunmamaktadır.
EEG’nin 2014’teki düzenlemesinin ardından ödeme 12 yıl için 15.40€ sent/kWh olmuş ve temel ödeme seviyesi
3.9 € sent/kWh’a düşmüştür. 2014 sonrasında gerileyiş oranı %3.2 p/a olarak belirlenmiştir (Error! Reference source
not found.Error! Reference source not found.).
“Önceden kullanım” seçeneği, kıyıdan uzaklık ve su derinliğini hesaba katan bir parametre kullanılarak
hesaplanır. Destek terimi kıyıya uzaklık ve su derinliğine bağlı olarak değişir: dönem, kurulumun bulunduğu kıyıdan
12 gemicilik mili ötesindeki her bir tam gemicilik mili için 5 ay uzatılır ve 20 metreden fazla her bir metre su derinliği
için 1.7 ay arttırılır.
Şekil 12-23 Toplam kurulu kapasite -açıkdeniz
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Kaynak: Bundesnetzagentur. Sayılarla EEG. Son erişim: 06/03/2016
Çizelgedeki şebekelere iletimi inşa gecikmeleri dolayısıyla bağlanamayan açıkdeniz santral işletmecileri;
zamanında bağlanabilseydi alacakları FIT ödemelerinin %90’ını alacaklardır81.

81 BMU (Temmuz 2012) Açıkdeniz Şebeke Yayılımı Artışı, daha detaylı bir tartışma için:

http://energytransition.de/act-on-accelerating-grid-

expansion/
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Almanya’da, Doğa Koruma ve gemi rotaları gibi sınırlandırmaları hesaba katarak, açıkdeniz rüzgar gelişimine
uygun potansiyel bölgelerin saptanması için Deniz Bölgesel Planı geliştirilmiştir. Üreticiler, böylece, açık-kapıyaklaşımı içerisinde bu bölgelerde, deniz yenilenebilir enerji birimleri kurmak için gereken izinlere erişebileceklerdir
(ek detaylar için sekme 198ya bakınız).
12.4.3. Almanya’nın Güneş PV politikası ve Piyasa Trendlerine Bir Bakış
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
12.4.3.1. PV Piyasası Büyümesi
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi I
PV panel fiyatları dramatik ve tekrarlayan şekilde düştüğü için; İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi diğer
ana piyasalar, kendi piyasalarının küçülmesine neden olan politika değişikliklerine gittiler. PV politikalarında üst
limit olmadığından Almanya küresel PV piyasasında etkili bir şekilde “backstop [dayanak]” görevi gördü. Sadece
2010’da Almanya’da, yıl ortasında PV FIT oranında beklenmedik bir düşüş yaşanmasına rağmen, ~7,000 MW’lık
PV kuruldu.
2011’in ilk yarısında görülen yavaş piyasa büyümesi, muhtemelen yıl ortası, hacim-bazlı bir gerileyişi tetiklememişti.
Piyasa yılın ikinci yarısında hızla yükseliş gösterdi, ancak sadece Aralık’ta ~3,000MW’lık kurulumun olacağı
şekilde82. 2010, 2011 ve 2012’de kurulan miktar, NREAP’de öngörülen ortalama 3,500 MW’nin iki katından fazlaydı.
Almanya 2012 yıl sonu itibariyle ~32,000 MW PV kurmuş, bu da ulusal elektrik arzının yaklaşık %4.2’sine denk
gelmekteydi. 2014 yılı içerisinde Almanya’da kurulan toplam PV kapasitesi miktarı aşağıda, Error! Reference
source not found.’de görülebilir83.
Şekil 12-24 Toplam kurulu kapasite- PV
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Kaynak: Bundesnetzagentur. Sayılarla EEG. Son erişim 06/03/2016
Temmuz 2012 EEG 2012 PV Düzeltmesi ve ana politika değişiklikleri
EEG 2012 yasası Haziran 2011’de geçmişse de, Almanya’daki PV kurulumunun ölçeğindeki artış 2011’in ikinci
yarısı boyunca karar vericiler ve endüstri arasında, PV piyasasını yönetmek için ek tedbirlerin alınması gerekip
gerekmediği üzerine, bir takım tartışmalara ilham kaynağı oldu. (Aşağıda daha detaylı şekilde özetlenen)
Düzeltme 52 GW’lik kapasite eşiği, mevcut PV oranına indirimlerin revize edilmiş hacim bazlı gerileyiş çizelgesi ve
PV üreticilerinin şebekeye vereceği elektrik miktarı üretime dair sınırların benimsendiği ilk yerdir. Bir bütün olarak

82 BSW-Güneş. (Haziran 2012). Entwicklung des Deutschen PV-Marktes Jan-Apr 2012.

RES performansları, Bundesnetzagentur web sayfasında yayınlanmıştır: “EEG üzerine imaj, veri ve bilgiler”. Şu
linkten
ulaşılabilir:
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/EN/Areas/Energy/Companies/RenewableEnergy/Facts_Figures_E
EG/FactsFiguresEEG_node.html
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bu değişiklikler PV’yi yeni, teşviksiz politika paradigmasına çevirme çabasını temsil eder ancak aynı zamanda
Şeffaflık, Uzun Ömürlülük ve Kesinlik niteliklerini düşürürler.
12.4.3.2. Kapasite eşiği
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Aracılık Komite’sinin en önemli sonuçlarından biri, toplam güneş kapasitesinin sadece 52GW’lik bir kısmının EEG
kapsamındaki finansal teşvikler için uygun olduğunun belirlenmesidir. 52 GW’lik eşiğin bir kez aşılması, yeni PV
kurulumlarını yöneten farklı bir politik çerçevenin çizilmesine yöneltecektir. PV elektriği şebekeye erişim önceliği
için uygun olmaya devam edecek ancak teşvik ödemeleri artık FIT ödemelerini fonlayan vergi mükellefleri sürşarjı
dolayısıyla karşılanmayacak.
12.4.3.3. Revize FIT oranları ve kategorileri
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Aşağıda tablo 12-6’da görülebileceği üzere, Haziran PV Düzeltmesi FIT oranlarını EEG 2012’de belirlenen orijinal
halinden oldukça düşürmektedir. Düzeltme ayrıca ölçek kategorilerini EEG 2012’dekilerden hafifçe
değiştirmektedir.
12.4.3.4. Gerileyiş
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Düzeltilmiş EEG 2012 kapsamında, Almanya PV oranlarını, PV kurulumlarının hedef “koridor”da tutulması
çabasıyla, düzenli aralıklarla uyarlamaya devam edecektir. Mevcut yıllık kurulum koridoru 2,500’den 3,500
MW’adır.
Koridoru sürdürmek adına PV oranları hacim bazlı bir gerileyiş çizelgesine uygun şekilde aylık bazda değişecektir;
Error! Reference source not found.‘da gösterilmiştir. Aylık gerileyiş her üç ayda bir, önceki on iki aylık dönem
boyunca kurulan PV kapasitesinin miktarına bağlı biçimde uyarlanır. Aşağıdaki ekte görülebileceği üzere, önceki
12 aylık süreç boyunca 7,500 MW’lik kapasitenin inşa edilmesi durumunda mevcut FIT oranı üç ay boyunca her
ay %2.8 oranında düşecektir. Eğer ön
ceki 12 aylık süreç boyunca 1,000 MW altında kapasite kurulursa, FIT
oranı 3 ay boyunca %0.5 oranında artacaktır. Toplamda FIT maksimum %29 oranında düşebilir ya da 12 aylık bir
dönem için maksimum %6 oranında yükselebilir.
Yeni gerileyiş çizelgesi, aşağıda gösterildiği üzere, üç ayrı aşamada uygulanmaktadır:
Aşama I – Düz aylık düşüş. Aşama I’de (Mayıs 1 - Ekim 31, 2012)84, her ayın sonunda FIT ödemelerine %1’lik düz
düşüş uygulandı. Ekim sonunda PV ödeme oranında toplam %6’lık düşüş görüldü. Örneğin, çatıya monte küçük
bir PV kurulumu (< 30KW) için FIT ödemesi, Ağustos 2012’de 18.73 € sent/kWh olarak belirlendi.
Aşama II – Hacim-bazlı gerileyiş, önceki 12 aylık dönem tahmini. Aşama II süresince (Kasım 1, 2012 – Temmuz
31, 2013), ilk hacim-bazlı gerileyiş hesaplandı ve uygulandı. 1 Kasım 2012’den önceki 12 aylık dönem içinde,
önemli oranda yüksek FIT oranları varken, geniş çaplı büyüme (örn., sadece Aralık 2011’de 3 GW) görüldüğü için,
karar vericiler bu on iki ayı başlangıç gerileyiş hesaplamasının temeli olarak kullanmamayı tercih ettiler. Bunun
yerine, 1 Temmuz 2012’den 30 Eylül 2012’ye varan üç aylık süreçteki fiili büyüme oranları, 12 aylık bir kapasite
eklentisinin dışdeğerini belirlemek için kullanılmıştır. Hacim bazlı gerileyiş oranı da, böylece, bu dışdeğer
kullanılarak hesaplanır ve 1 Kasım 2012’den 31 Ocak 2013’e kadar her ay uygulanır. Tahmin edilen büyüme
üzerine iki uyarlama daha olmuştur. 1 Şubat 2013 düzenlemesi piyasa büyümesi dışdeğerini; 1 temmuz 2012-31
Aralık 2012 arasındaki altı ayın verilerini, 1 Mayıs 2013 düzeltmesi ise 1 Temmuz 2012-31 Mart 2013 arasındaki dokuz
ayın verilerini kullanarak saptamıştır.

PV Düzenlemesi 1 Nisan 2012 itibariyle kurulmuş olan PV sistemlerini kapsar şekilde geçmişe dönük etkilidir.
Bundestag ve Bundesrat'ın oran ve kurallara etki edeceğinin piyasa farkındaydı ve görünüşe bakılırsa girişimciler
Haziran PV Düzeltmesinin geçmişe dönük uygulamasından olumsuz etkilenmediler. Çatıya monte PV için EEG
2012 kapsamındaki telafi ve gerileyiş oranları, şebeke bağlantısı için başvuru 24 Şubat 2012'den önce yapılmış ve
sistem 30 Haziran 2012'den önce tamamlanmışsa, uygulanmaya devam etti. Alman yasasına göre resmi plan
onayı prosedüre tabi bağımsız PV sistemleri içinse, plan onaylarının tamamlanması için bir geçiş süresi
onaylanmalıdır. Özel olarak EEG 2012 telafi ve gerileyiş oranları, kurulum yetkisi 1 Nisan-30 Haziran 2012 arasında
alınan ve yerel kalkınma planı (Bebauungsplan) üzerinden ya da düzenlenmesine dair gerekli karar 31 Mart
2012'den önce verilmiş olan sistemlere uygulanacaktır. Kurulumunun 1 Temmuz ve 30 Eylül 2012 arasında
yetkilendirildiği -ve yerel kalkınma planından çekilmesi ya da düzeltilmesine dair gerekli kararın 31 Mart 2012
öncesinde verildiği- ve ekonomi, ulaşım, barınma veya askeri sebeplere dayalı kullanılan arazilerdeki kurulumlar
için tarife garantisi oranı kWh başına €15.95 olarak saptanmıştır. Bu, planlanan %15'lik yarıyıl düşüşünü de hesaba
katarak, EEG 2012 telafisine denk gelir.
84
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Aşama III – Hacim-bazlı gerileyiş, önceki 12 aylık dönemin verilerini kullanarak. Aşama III (1 Ağustos 2013 –
gelecek), PV piyasa büyümesinin 12 aylık süreci verileri toplandığında başladı. Ağustosta hacim-bazlı gerileyiş 1
Temmuz 2012’den 30 Haziran 2013’e kadarlık süredeki gerçek eklenen kapasite verisine dayanarak hesaplandı.
Kurulu kapasitenin hacmi, bir sonraki üç aylık dönem için aylık gerileyiş oranını belirler. Bu işlem kendini yıl içinde
dört kez tekrarlar: Kasım, Şubat, Mayıs, ve Ağustos. 52 GW’lik kapasite eşiğine erişilemezse bu işlem sürmeye
devam eder.
12.4.3.5. FIT altında satılan PV Çıktısına Sınırlama
PV Düzeltmesi altındaki bir başka ana değişiklikse, FIT kapsamında tazmin edilen elektrik miktarının, 10kW ile 1 MW
boyutları arasındaki sistemler için sistem çıktısının %90’ını geçemeyeceğini öngörür. Geri kalan %10’luk kısım tesis
içinde tüketilebilir, toptancı piyasasında satılabilir veya gündüz spot piyasası fiyatı ortalamasında (yani, yaklaşık
3-5 € sent/kWh) telafi edilebilir. FIT dışında satılan elektriğin % 10’uysa, öte yandan, piyasa primi için uygundur. 10
kW’den küçük ya da 1 MW’den büyük PV kurulumları ürettikleri gücün %100’ü için teşvik almaya devam
edebilirler, diğer yandansa elektriği tesiste tüketme ve FITlerden feragat etme seçeneğine sahiplerdir. Piyasa
primine benzer olarak %90 kuralı PV üreticilerini, güçlerini FIT çerçevesi dışında satmak için diğer seçenekleri
uygulamaya cesaretlendirmek üzere tasarlanmıştır. Üreticilerin bir takım seçenekleri olsa da, bu yeni politika
mevcut durumda tesis içi tüketim için bir teşvik oluşturur zira perakende elektrik oranı gündüz spot piyasası fiyatı
ortalamasından daha yüksektir (bkz. Error! Reference source not found.).
12.4.3.6. PV Düzeltmesi kapsamında Diğer Politika Değişiklikleri
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Yukarıda bahsedilen büyük politika değişikliklerine ek olarak, PV Düzeltmesiyle beraber fiili hale gelen ek pek çok
politika güncellemesi vardır.
Bağımsız sistemlerde proje boyutu üst limiti. Düzeltme (birkaç istisna hariç) EEG-teşviki almış PV sistemlerinde
10 MW’lik proje üst limitini getirir. Geliştiricileri daha büyük sistemleri yapay olarak daha küçük sistemlere
ayırma yoluyla sistemi riske atmaktan alıkoymak üzere; revize EEG birbirileriyle eş 24 aylık bir zamanda ve 2
kilometrelik bir alanda tek bir tesisat olarak kurulmuş olan bağımsız kurulumları düzenleyen bir kural ekledi 85.
Öztüketim bonusu kaldırıldı. EEG 2009 kapsamında PV üreticileri, kendi güçlerini tesis içinde tüketmeleri
durumunda, perakende elektrik oranının üstüne bonus ödemesi alabiliyorlardı. PV Düzeltmesi öztüketim
seçeneğini kaldırdı.
“kapatılma” oranında değişiklikler. Güneş panelleri çatıya monte edildiğinde PV üreticileri FIT oranlarına
önceden “kapatılabiliyordu”. PV Düzeltmesiyle beraber, PV sistemleri şimdi çatıya monte edilmelidir, güç
redresörüne sahip olmalıdır ve kapatılmak için halihazırda güç üretmiş olmalıdır 86.
Kesiş becerisi. Yeni yasalar ayrıca potansiyel şebeke istikrarsızlığı zamanları sırasında çalışmayı kesmek ve
şebekenin çıktı emilimini genişletme ihtiyacını azaltmak üzere kesiş becerisini tüm PV sistemlerine zorunlu
kılmıştır. Önceden bu gereklilik sadece 100 kW ve daha büyük kapasiteli projeler için vardı. Düzeltme, mevcut
sistemler için üreticilerin kesebilme imkanının yarı maliyetini ödeyeceğini, diğer yarısının da vergi mükellefleri
tarafından karşılanacağını belirtiyor. Üreticiler kesilen her enerji için telafi alırlar ancak kendilerine, üreticileri
daha az sıkışık bölgelere çekmeye yönelik bir teşvik üretmek üzere, Tarife garantisi oranının %95’i ödenir.
Ancak geliştiricileri denetimleri dışındaki gecikmelerden korumak için bir şebeke arabağlantısı gerekli
değildir.
12.4.3.7. EEG 2012’nin ve Haziran PV Düzeltmesinin PV Piyasasına getirdikleri
A, B, C parametrelerine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Haziran PV Düzeltmesindeki amaç yakın vadede piyasa büyümesini yavaşlatmaktı -daha özel olarak; 2010 ve
2011’de deneyimlenen 7.4 GW p/a büyümeden, 2,500 MW- 3,500 MW p/a’lık yıllık koridora. Bu, yeni sistem altında
PV piyasasının ne kadar büyüyeceğine dair birtakım fikirleri açığa çıkardı. Hedef kroidor hızı korunursa, 52 GW
eşiği 2019-2022’ye kadar aşılmayacak. Alman Çevre Bakanı, Peter Altmaier, öte yandan, 52 GW eşiğine 20142015 gibi erken bir tarihte varılabilir87. Bunun gibi bir müdahalenin mantığı, daha Haziranda 4.4 GW’lık bağlantı

85BMU 2012. (Haziran 28, 2012). Die wichtigsten Änderungen der EEG-Novelle zur Photovoltaik 2012.
86 a.g.e.

http://www.spiegel.de/international/germany/consumers-bear-brunt-ofgerman-switch-to-renewable-energies-a-861415.html (İngilizce Rapor).
87 (July 11, 2012). Passauer Neue Presse ile görüşme,
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sağlamış, 2012’deki güçlü başlangıcı ardından Alman PV piyasasını yavaşlatmaktı 88. Haziran PV Düzeltmesi’nin
ikinci amacı, fiyatları aşağı çekecek baskı uygulamak yoluyla PV’yi şebeke paritesine sürmeye devam ederek,
%90 satım limiti aracılığıyla tesis içi tüketimi teşvik ederek ve kesiş becerisi gibi teknik gerekliliklerle; elektrik
şebekesine ve elektrik piyasalarına PV entegrasyonunu desteklemeyi sürdürmektir.
Tablo 12-5 PV için FiT detayları (€-ct/kWh)
Yere
Monte

Çatıya Monte
Yıl

201
2

201
3

201
4

Ay

Gerileyiş

Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz

-

1%

2.5%

2.2%

1.8%

1.4%

1%

Maksimum istihkak parçası

10kW
p’ye
kadar
19.50
19.31
19.11
18.92
18.73
18.54
18.36
17.90
17.45
17.02
16.64
16.28
15.92
15.63
15.35
15.07
14.80
14.54
14.27
14.07
13.88
13.68
13.55
13.41
13.28
13.14
13.01
12.88

40kW
p’ye
kadar
18.50
18.32
18.13
17.95
17.77
17.59
17.42
16.98
16.56
16.14
15.79
15.44
15.10
14.83
14.56
14.30
14.04
13.79
13.54
13.35
13.17
12.98
12.85
12.72
12.60
12.47
12.34
12.22

1MW
p’ye
kadar
16.50
16.34
16.17
16.01
15.85
15.69
15.53
15.15
14.77
14.40
14.08
13.77
13.47
13.23
12.99
12.75
12.52
12.30
12.08
11.91
11.74
11.58
11.46
11.35
11.23
11.12
11.01
10.90

100%

90%

90%

10MW
p’ye
kadar
13.50
13.37
13.23
13.10
12.97
12.84
12.71
12.39
12.08
11.78
11.52
11.27
11.02
10.82
10.63
10.44
10.25
10.06
9.88
9.74
9.61
9.47
9.38
9.28
9.19
9.10
9.01
8.92

10MWp
’ye
kadar
13.50
13.37
13.23
13.10
12.97
12.84
12.71
12.39
12.08
11.78
11.52
11.27
11.02
10.82
10.63
10.44
10.25
10.06
9.88
9.74
9.61
9.47
9.38
9.28
9.19
9.10
9.01
8.92

100%

100%

Kaynak: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti 2014

88 2012'nin sonunda sisteme toplam 7.6 GW ek yapılmıştır.
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13. Almanya’da yenilenebilir güç santralleri için izin prosedürleri
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Farklı yenilenebilir teknolojileri, izin prosedürleri bakımından farklı derecede karışıklıkla karşı karşıya kalır.
Almanya’da izinlerin çoğu Federal İnşa Yasası’na tabidir. Dolayısıyla, çatıya monte PV izin gerektirmezken yere
monte PV sistemi onayı zorunlu kılar. Aşağıda açıkdeniz rüzgar kurulumu prosedürlerini özetle tarif edeceğiz ve
PV kurulum prosedürü için ana referansları göstereceğiz.

13.1. Açıkdeniz rüzgar
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Açıkdeniz rüzgar lisansı için başvuru, oldukça karmaşık ve yıldırıcıdır. Pek çok aşamadan oluşur ve farklı pek çok
kurumun dahiliyetini gerektirir. Bu paragrafta sürece genel bir bakış, sürecin tamamınaysa aşağıda, sunuyoruz.
Bir girişimci bir tesisi güvenceye aldığında, ana izin ve lisansların pek çoğu Federal Deniz ve Hidrografik Kurumu
tarafından yönetilen tek bir izin prosedürü içinde toparlanmıştır (BSH 89). Bunlar arasında arıza istimlakı hakları,
çevresel etki değerlendirme ve üretim lisansı bulunmaktadır. Tam bir başvuru sunulduğunda, hükümet içindeki
ilgili kurumlar, kamu, menfaat grup ve kurumlarının da dahil olduğu üç danışma süreci serisi işleme konur. Bu
danışmaların ikincisi özellikle önemlidir çünkü uygulanacak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)’nin ölçeğini
belirlemekte faydalanılır90.
ÇED’in sonucu, son danışma ve yeterli kurumlar tarafından son inceleme, BSH’nin kararını bilgilendirir (bkz. Error!
Reference source not found.). Kararın olumlu olması ve yerel kurumun ilişkili dolaşımsal izinleri vermesi
durumunda, şartlı bir izin sağlanır. Çalışmanın başlamasından önce, İletim Sistem Operatörü [Transmission
System Operator (TSO)] projeye şebeke servisi sağlamalıdır ve çalışmaya başladığında sahibinin ilgili sağlık ve
güvenlik yasasına uyması beklenir. Projenin çalışmaya başlamasının ardından, çevresel gözetim yapılmalı ve
başvurunun bir parçası olarak sunulan EIA’daki varsayımları doğrulamak üzere, BSH’ye en az üç yıl ya da
maksimum beş yıl boyunca, bir yıllık rapor sunulmalıdır. Uzun-süreli bir gözetim çizelgesi, sonuçlar ışığında BSH
tarafından belirlenecektir. Bir sonraki sekme onay prosedürlerini ve ana aşamaları daha detaylı biçimde tarifler.

13.1.1. Rüzgar çiftlikleri
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, Federal Deniz ve Hidrografik Kurumu), Alman Kuzey
Denizi ve Baltık Denizi’ndeki açıkdeniz rüzgar çiftliği geliştirme projelerinin onayına karar veren kurumdur. Alman
Ayrıcalıklı Ekonomik Bölgesi [Exclusive Economic Zone (EEZ)] içindeki rüzgar tarlası başvuru prosedürlerini
yürütür. Alman açıkdeniz rüzgar tarlalarının çoğunun EEZ’de kurulması planlanmaktadır. 12 deniz mili limiti
içerisinde, yani karasu bölgesinde, rüzgar tarlalarına dair izin yetkisi Alman kıyı devletine aittir. BSH tarafından
EEZ içindeki kurulumlara verilen bir onay, yasal açıdan, kara ve karasularındaki kurulumları kapsayan onay
prosedürleri açısından bağlayıcı değildir.
Alman EEZ içerisinde rüzgar tarlalarının kurumu için yasal temeli, ki izin prosedürlerinin de temelidir, 10 Aralık
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve “Seeanlagenverordnung” (Deniz Kurumları Kuralları)
tarafından yürürlüğe giren Alman “Seeaufgabengesetz” (Federal Deniz Sorumlulukları Akti) oluşturur. Bir rüzgar
tarlası projesinin aşağıdaki şartları karşılaması durumunda onaylanması zaruridir:

89 Açıkdeniz rüzgar enerjisi alanında BSH, Alman Ayrıcalıklı Ekonomik Blgesi'ndeki açıkdeniz rüzgar tarlaları ve şebeke bağlantısı izinlerini veren ve planlayan otorite olarak
çalışır. Dahası BSH santralin çalışmasını gözetmekten ve, onay şartlarının ihlali durumunda, santralin çalışmasını yasaklayabilir ya da başka tedbirler alabilir. Bunun ötesinde
deniz bölge planlamarı BSH'nın faaliyet alanına girer. BSH ayrıca, EEZ'de açıkdeniz şebeke planlamasının temelini oluşturan Açıkdeniz Federal Ticaret Planı'nın (Kuzey
Deniz ve Baltık Denizi) hazırlanmasından sorumludur. Kaynak: Alman Açıkdeniz Rüzgar Enerjisi Vakfı 2014
90http://www.offshore-windenergie.net/en/politics/legislation-and-responsibilities
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dolaşımın güvenliği ve etkililiğini zayıflatmamaktadır, ve
deniz ekosistemine zararlı değildir.
İzin prosedürü sırasında BHS, korunması gereken deniz çevresel özelliklerinin (örn., kuşlar, balıklar, deniz
memelileri, dip canlıları, deniz dibi ve su) proje dolayısıyla risk altına girip girmediğini inceler. Dahası, 20
türbinden fazla açıkdeniz rüzgar tarlası projeleri çevresel etki değerlendirmesini gerekli kılar, bu da UVPG
(Çevresel Etki Değerlendirme Akti)’ye dayalı olarak yerine getirilir. UVPG, başvuru sahiplerinin proje alanındaki
deniz ortamını incelemesini ve projelendirilen rüzgar tarlasının etkisine dair öngörü sunmasını gerektirir. BSH,
korunması gereken her bir özelliğe dair, başvuru sahipleri tarafınca yapılması gereken, incelemenin ölçeğini
detaylandırdığı düzenlemeler yayınlamıştır (“Çevresel Etki Değerlendirmesi için Standartlar” olarak anılır)91.
BSH ve yetkili bölgesel Su Yolları ve Nakliyat Müdürlüğü ayrıca projenin dolaşıma yönelik bir sorun teşkil edip
etmeyeceğini inceler. Bir rüzgar tarlası projesinin onay alması için bölgesel Su Yolları ve Nakliyat Müdürlüğü
tarafından dolaşım güvenliği açısından izin verilmiş olmalıdır.
Her onayın önemli bir parçası, açıkdeniz rüzgar tarlası için BSH tarafından verilen her bildirimin, büyük oranda
standartlaştırılmış bir şekilde, bir parçası olan tesadüfi düzenlemelerdir. Örneğin, rüzgar tarlası onaylarının ömrü
25 yıldır, ve olağan hizmet ömrünün sonunda onayın uzatımı tekrar değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra, arazilerin
gelecek için kullanımını güvence altına almak adına, türbinlerin inşası, izin bildiriminin ardındaki 2.5 yıl içerisinde
başlamalıdır.
Açıkdeniz rüzgar tarlalarının dolaşım güvenliği ve deniz ortamına olan etkisi nihai biçimde değerlendirilmiş
olmadığından, BSH şu zamana kadar sadece, 80 rüzgar türbininden oluşan pilot projeleri onayladı. Bu daha
küçük ölçekli projelerin amacı, açıkdeniz rüzgar tarlalarının deniz ortamı ve dolaşım güvenliğine olan etkilerini
detaylı olarak incelemektir. Açıkdeniz rüzgar tarlası gelişimi için tercih edilen bölgelerin belirlenmesi zorunlu hale
geldiği ve Ayrıcalıklı Ekonomik Bölgede deniz konumsal planlaması için planlama araçları mevcut olduğundan;
gelecekte, rüzgar tarlası gelişimi için tercih edilen alanlarda daha büyük sayıda rüzgar türbin inşası onayı
mümkün olacaktır ve bu, bu gibi kurulumların diğer, daha hassas alanlardan uzak tutulacağı anlamına gelir.

13.1.2. Kurulumların inşası ve çalışması için onay prosedürleri
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
EEZ’de ticari amaçlı kurulumların inşası ve çalışması, Bent 2 – Deniz Kurumları Düzenlemesi kapsamında, BSH’nin
onayına tabidir92. BSH’nin sorumluluğu, Federal Deniz Sorumlulukları Akti’nin Bent 1, 10a kısmıyla beraber, bu
düzenlemenin 5. bentinde belirlenmiştir. Onay verilmeden önce, Deniz Kurumları Düzenlemesi uyarınca,
bölgesel Su yolları ve Nakliyat Müdürlüğü (WSD) onay vermeli ve projenin dolaşım güvenliğine zarar
vermediğini doğrulamalıdır. Deniz Kurumları Düzenlemesinin 3. benti, onay gereklerini ve onayın reddine sebep
olacak nedenleri sıralar. Bir rüzgar tarlası projesi, zaman limiti ya da tatbik gereklilikleri gibi yıkıcı etkileri
önleyecek ya da telafi edecek uygun herhangi bir tedbirin olmaması durumunda, dolaşım güvenliği ve
verimliliğini bozabilir olması veya deniz ortamına tehdit oluşturması halinde onay almayacaktır.
Deniz Kurumları Düzenlemesi’nin 3. benti kapsamında, onay ayrımcı olmayan idari bir eylemdir; yani, redde
sebebiyet verecek yukarıdaki her iki sebebin de yokluğunda, başvuru sahiplerinin onayı edinmesi yasal
haklarıdır.
Deniz Kurumları Düzenlemesi uyarınca, bir açıkdeniz rüzgar tarlası onay prosedürü pek çok aşamadan oluşur:
Bir planlama başvurusunun tahsilatı üzerine, ilk kontrol edilen tam olmasıdır. Eğer değilse, başvuru sahibinin
tamamlama ve düzeltme hakkı saklıdır. Aynı zamanda, katılımın ilk kısmında, (bölgesel Su Yolları ve nakliyat
Müdürlüğü, Madencilik kurumu, Federal Çevre Kurumu, Doğa Korumadan görevli Federal Kurum da dahil
olmak üzere) yetkili kurumlar proje başvurusu hakkında bilgilendirilir ve yorumları istenir.

91 En yakın zamandaki yazı şu linkten indirilebilir: http://www.bsh.de/en/Products/Books/Standard/index.jsp (ingilizce)
92Federal Çevre Yasası'nın websitesinde mevcuttur (sadece Almanca): http://www.bmu.bund.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/offshore_ordinance.pdf
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İlk yorumların değerlendirilmesinin ardından, yüksek sayıda paydaş katılımın ikinci kısmına dahil olur.
Planlama dokümanlarını teftiş etme olanağına sahip kuruluşlar (örn., doğa koruma, ticari ve küçük esnaf
nakliyatı, balıkçılar, rüzgar enerjisi kuruluşları) ve kamu da dahildir.
Onay prosedürünün önemli bir yanı, kıyıdaki trafolara elektrik nakli için besleme kablosunun kara
sularındaki yayılımı için onayı gereken Alman kıyı idaresinin erken dahiliyetidir. Açıkdeniz rüzgar
tarlaları kıyı şebekesine normalde besleme kablolarıyla bağlanmalıdır. Karasularındaki deniz yatağında
sıralanacak kablolar yetkili Alman kıyı idaresi tarafından onaylanmalıdır.
Katılımın ikinci kısmının ardından, bir başvuru konferansı yapılır.
Konferans boyunca başvuru sahibi proje üzerine bir sunum yapma olanağı bulur. Uyuşmayan menfaat
ve kullanımlar tartışılır; deniz ortamı üstüne muhtemel etkilerini saptamak üzere yapılacak çevresel
çalışmaları temel alarak, başvuru sahibi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) hazırlar. Gemilerin
rüzgar tarlası kurulumlarıyla çarpışması ihtimali özelinde bir risk analizi de zorunludur.
Başvuru sahibinden teslim aldıktan sonra BSH dokümanları, yorumları için yetkili otorite ve kuruluşlara iletir.
Bunu, tüm paydaşlarla beraber korunması gereken deniz ortamı özellikleri, dolaşım gücenliği hususu ve diğer
menfaat ve kullanımlar üzerine yorum ve bilgilerin ele alındığı bir tartışma takip eder. Buna paralel olarak, bir
kez daha kamu teftişi ve BSH tarafından yorumlandırmaya açılır.
Sonrasında BSH, onay gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını inceler. Aynı zamanda, yetkili bölgesel
Su Yolları ve Nakliyat Müdürlüğü, dolaşım güvenliği ve verimliliği bakımından onay verilip
verilemeyeceğini inceler.
BSH’nn aynı alan için birden fazla başvuru aldığı durumlar için Deniz Kurumları Düzenlemesi; ilk önce, onay
için öngörülen gereklilikleri ilk yerine getiren başvuruya karar verilmesini öngörür. Bir başvuru, karar için ihtiyaç
duyulan tüm belgeler onay veren kuruma iletilmiş olduğunda, onay için tüm gereklilikleri karşılamış sayılır.
Her iki kurum da (BHS ve WMSD) başvuruyu onayladıktan ve onay edinildikten sonra, bir onay bildirimi hazırlanır.
BSH tarafından kıyıda rüzgar tarlası için verilen her onayın önemli bir kısmı, büyük oranda standartlaştırılmış
şekilde yayımlanan tesadüfi kurallardır. Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, onayın 25-yıllık döneme
sınırlandırılması, onay bildiriminin alınmasının ardındaki 2.5 yıl içinde kurulumların inşasına başlangıç ve
aşağıdakileri ilgilendiren gereklilikler bulunmaktadır:
inşa aşamasında güvenlik,
mevcut durumun jeoteknik çalışması,
başlangıçtan önce, rüzgar türbinlerinin inşasında en iyi örnek metodların kullanımı,
güvenlik görüşüne dair sunum,
türbinler üstüne ışık, radar ve otomatik tanımlama sisteminin [automatic identification system (AIS)] kurulumu,
çevreye uyumlu materyallerin ve parlamayan boya kullanımı,
çarpışma etkisini en aza çeken temel tasarımı,
türbin inşası süresince gürültü düşürümü ve az-gürültülü çalışma,
işletmeden çıkarma maliyetini karşılayan banka garantisi sunumu.
Geliştirme başvurusu üzerine karar denizcilere yönelik Alman bildirimlerinde (NfS) ve iki ulusal gazetede
yayımlanmıştır ve kamu teftişi için BSH’den ulaşılabilir. Onay prosedürüne dahil olan tüm kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir. Error! Reference source not found., süreci göstermektedir.
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Şekil 13-25Açıkdeniz Rüzgar Üretimi için Başvuru Prosedürü

Kaynak: Rüzgar: araştırma

13.2. PV
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Alman sistemi kurulumun boyuna göre farklı bir uygulama öngörür. Genellikle, idari maliyetler, en büyük tesisler
için toplam maliyetin 1/3’ü demekken, küçük ve orta ölçekli santraller için toplam maliyetin küçük bir kısmına
denk gelir. Error! Reference source not found., PV sistemlerinin ana özelliklerini gösterir.
Şekil 13-26 PV Proje geliştirmede idari maliyetler, süre ve bekleme zamanı payı

Kaynak: PVGRID.EU
13.2.1. Özel Konut Sistemleri
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Özel konut binalarının üstündeki, 10kW ve altı boyutta küçük çatı sistemleri 2013’te Alman PV piyasasının %18’ini
oluşturdu. Bir PV sisteminin inşası planlama izni gerektiriyor mu sorusu yasalarca çok net şekilde
cevaplanmamaktadır. PV sistemlerinin inşası ayrıca tarihi koruma alanlarına problem teşkil edebilir. Şebeke
bağlantısı için başvurulurken, ayrı şebeke operatörleriyle deneyimler farklılık arz eder. Başvuru genellikle kolay
ve çabuktur.
Boyutu 10 kW’yi geçmeyen sistemler genellikle bina çatılarına kurulur ve çoğu durumda planlama izinlerinden
muaftır.
PV sistemleri kamu-yasa gerekliliklerine uymalıdır. Ulusal İnşa Hükümleri (BauGB), farklı alanlar
(içerisi/dışarısı/planlı/plansız) ve farklı tür sistemler (ticari amaçlı/ticari amaçlı olmayan) arasında bir ayırım
yapar. PV sistemleri dışta kalan alanlarda “ayrıcalıklı projeler” olarak görülür. Dolayısıyla sorumlu kurumlar,
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kamu menfaatlerinin çatışmayacağı ve yeterli kamu altyapısı garanti edildiğinde, PV sistemlerine izin vermelidir
(Sekme 35 İnşa Hükümleri).
Bir PV sisteminin planlama izni gerektirip gerektirmediği, devletin inşa düzenlemelerince (Landesbauordnung)
yönetilir. Ancak inşa düzenlemeleri, bir PV sisteminin izinden muafiyeti konusunda net değildir ve idareden
idareye değişiklik gösterir. Planlama izninden muafiyet sadece, inşa kanununa uygunluğun yönetim tarafından
kontrol edilmeyeceği anlamına gelir.
İnşa kanunu ise inşaatı yapanlar tarafından gözetilmelidir. Güneş panelleri sıradan inşa ürünleri (Bauregelliste)
olarak listeye 2012 sonunda dahil edilmiştir. İnşa idaresi inşa kanununun ihlalini tespit ederse, en kötü
senaryoda, sistemin demonte edilmesini isteyebilir.
13.2.1.1. Planlama İzin Prosedürleri
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Planlama iznine tabi, çatıya monte sistemler için prosedür, kurulacağı binanın yerine ve türüne bağlıdır.
Planlama izinlerinin çoğu, bina türü ve arazi mevkiine bağlı olarak 3 türdedir. Bunlar, sunulacak dokümanların
kapsamı ve inşa idaresinin yasal onayının kapsamına (izinden muafiyet, basitleştirilmiş planlama izni, izin
prosedürü) bağlı olarak farklılık gösterir.
Tüm durumlarda dokümanlar belediyenin ilişkili inşa kurumuyla sunulmalıdır. Sunulacak dokümanların kapsamı,
prosedür türüne bağlı olarak, sadece inşaat kanıtı ya da tam bir planlama başvurusunu içerebilir. Planlama
başvurusu, bir başvuru formu ve plan taslakları ve açıklamalarını içerir. İnşa planlarını imzalamaya yetkili inşa
eden ve mimar ya da mühendis tarafından imzalanmalıdır.
İnşa otoritelerinin cevabı, uygulanan prosedür türüne bağlıdır. Ya daha fazla incelemenin gerekmediği bir
durum vardır (izinden muafiyet) ya da planlama iznine varan az çok her şeyi kapsayan bir prosedür yürütülür.
Bu durumda inşaat otoriteleri, kurulacak sistemin izin alabilirliğine yönelik düzenlemelere uygunluğunu tespit
etmesi için daha düşük mertebe inşa denetim kurumlarına başvuruyu aktarır. Tüm süreç 5 ila 7 hafta arası bir
zamanda tamamlanabilir.
13.2.2. Ticari Sistem
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
1 MW’a kadar boyutta ticari sistemler bölümü Alman PV piyasasının en büyük payını oluşturur. Şebeke
bağlantısı başvurusu sıklıkla önemli bir engeldir. 30 kWp’den fazla güç sahibi sistemler için şebeke bağlantı
noktası EEG’de tanımlanır (5. sekme, 1. paragraf, 1. cümle). Bu paragraf, ağ operatörünün EEG üreticilerini
derhal, ve voltaj açısından uygun ve diğer herhangi bir şebeke sisteminin teknik ve ekonomik anlamda daha
avantajlı bir şebeke bağlantı noktası bulunmaması durumunda kurulumdan en kısa doğrusal uzaklıkta olan
şebeke bağlantı noktasına öncelikle, bağlamasını şart koşar.
30 kW’ye kadar sistemlerin belirlenmesi, dolayısıyla, 30 kW’den fazla sistemlerin belirlenişinden daha kesindir.
Böylece PV sistem girişimcileri ve şebeke operatörü arasındaki 30 kW üzeri kurulumların şebeke bağlantı
noktasına dair daha fazla anlaşmazlık görülür.
Kamusal-kanuni gerekliliklerin doğrulanması özel konut sistemleri için de aynıdır. PV sistemleri, kamusal-kanuni
gerekliliklere uymalıdır. Ulusal İnşa Hükmü (BauGB) farklı alanları (içerisi/dışarısı/ planlı/ plansız) ve farklı tür (ticari
amaçlı/ ticari amaçlı olmayan) sistemleri ayırır.
Bir PV sisteminin planlama izni gerektirip gerektirmediği idarenin inşa düzenlemelerince (Landesbauordnung)
tespit edilir. Ancak inşa düzenlemeleri bir PV sisteminin izinden muaf olup olmadığı konusunda her zaman net
değildir. Pek çok küçük çatıya monte sistemler, idarenin inşa düzenlemelerine göre, planlama izni gerektirmez.
Ancak bazı idarelerde, yatırılmış ya da kaldırılmış sistemler, ticari olarak çalıştırılan PV sistemleri gibi, planlama
izni gerektirir.
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Dahası planlama izninden muafiyet; ticari olmayan binaların, üzerinde “ticari amaçlı” PV sistemi montajıyla
neden olunan, muhtemel “kullanım değişikliği”ni karşılamaz. Bu durumda, binanın kullanımına dair değişiklik için
inşa otoritelerine izin için başvurulmalıdır.
Planlama izninden muafiyet sadece inşa yasasına uyumun idarece tahkik edilmediği anlamına gelir. İnşa
kanunu yine de inşa eden tarafından incelenmelidir. Günel panelleri, sıradan inşa ürünleri listesine
(Bauregelliste) 2012 sonunda girmiştir. İnşa idaresi inşa kanunu ihlali tespit ederse, en kötü senaryoda, sistemin
demonte edilmesini isteyebilir.
13.2.2.1. Planlama İzni Prosedürü93
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Planlama başvurusu, bir başvuru formu ve plan taslakları ve açıklamalarını içerir. İnşa planlarını imzalamaya
yetkili inşa eden ve mimar ya da mühendis tarafından imzalanmalıdır.
İnşa otoritelerinin cevabı, uygulanan prosedür türüne bağlıdır. Ya daha fazla incelemenin gerekmediği bir
durum vardır (izinden muafiyet) ya da planlama iznine varan az çok her şeyi kapsayan bir prosedür yürütülür.
Bu durumda inşaat otoriteleri, kurulacak sistemin izin alabilirliğine yönelik düzenlemelere uygunluğunu tespit
etmesi için daha düşük mertebe inşa denetim kurumlarına başvuruyu aktarır. Tüm süreç 1 ila 9 hafta arası bir
zamanda tamamlanabilir.
13.2.3. Endüstriyel, yere monte sistemler
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Son yıllarda 1MW’den büyük endüstriye, yere monte sistemlerin uygulanışı kısıtlanmıştır. Kriterlerin karşılanıp
karşılanmadığı her zaman net değildir. Bir arıza geliştirme planı ve kentsel gelişim planı taslağı ve düzeltmesi,
tarife garantisi ödemeleri almak için çoğu durumda gereklidir. Kapsanan işlemler yavaş ve pahalıdır. Bağlantı
noktası başvurusu sıklıkla büyük bir engele döner. Teknik ve ekonomik açıdan en avantajlı bağlantı noktasının
şebeke operatörü tarafından konumlandırılması sıklıkla tartışılır.
Yere monte sistemler, kentsel gelişim planı kapsamında ya da sistem operatörü EEG kapsamındaki tarife
garantisi ödemelerini almak istediğinde karmaşık planlama prosedürleri gerektiren bir alan üstünde kurulmalıdır.
Çoğu durumda, dolayısıyla, tesis güvenliği ya mevcut kentsel gelişim planını ya da yeni bir planın taslağını
gerektirir. Mevcut kentsel gelişim planına ek olarak, yere monte sistem için kamusal-kanuni izin, kural gereği,
yasal olarak etkili planlama izninin varlığını gerektirir. Bu planlama izni, plan kamusal-yasal gerekliliklere uyum
gösterdiğinde verilir. Bu gereklilikler, sistemin “özel güneş bölgesi”ni kasteden bir kentsel gelişim planı
kapsamında kurulacaksa, kolaylıkla karşılanır94. Bu, daha yeni kentsel gelişim planlarında yaşanan durumdur.
1.9.2003’ten önce üretilen ya da düzenlenen kentsel kalkınma planları için, 1.1.2010 tarihinden önceki ticari ya
da endüstriyel gayrimenkulleri belirleyen planlarda olduğu gibi, yere monte sistemin izni inşa düzenlemeleri ya
da pratik sebepler dolayısıyla dirençle karşılaşabilir.
Arsa ve kentsel gelişim planları arsa kullanım planları hedeflerine uyumlanmalıdır. Kural gereği, taslaklarının
çıkarılması ve değiştirilmeleri paralel şekilde yapılır. Çevresel koruma hususları açısından, planların
taslaklandırılmasının bir parçası olarak bir çevre denetimi gerçekleştirilir. Arsa gelişim planı, belediye tarafından
çıkarılır. Planlamanın kapsamlarına temas edeceği kamu, idari kurumlar ya da diğer kamu kurumları belediye
tarafından dahil edilmelidir.
13.2.3.1. Planlama izin prosedürleri.
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
İki ayrı planlama izin prosedürü saptamak mümkündür.
Ayrı bir doğa koruma izninin gerekmediği prosedür
Natura 2000 alanında etki değerlendirmesi

93 Elde edilen bilgiye şuradan ulaşılabilir: http://www.pvgrid.eu/
94 Yasal referanslar: İnşaat Kanunu (kısa BauGB) [2011], Federal İnşaat Mevzuatı[1993], Kentsel gelişim planları, Belediye kuralları 2011
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13.2.3.2. Ayrı bir doğa koruma izninin gerekmediği prosedür
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Planlama izni, bağlı bulunan idarenin inşa kanununa (Landesbauordnung) uygun şekilde edinilmelidir. Bazı
durumlarda planlama izin prosedürünün basitleştirilmiş halleri mümkündür (izinden muafiyet, basitleştirilmiş
planlama izin prosedürü). Standart bir planlama izin prosedürü, belediyeye inşa başvurusunun sunulmasıyla
başlar. İnşa otoritesi başvuruyu tahkik eder ve alt-aşama inşaat denetim kurumuna aktarır. Bu kurum,
uygulanabilir olduğu durumlarda, plandan etkilenen idari kurumlar ya da iç idari ofisler ve etkilenen komşularla
iletişime geçer. Bu katılım prosedürü süreci yasalarca belirlenir ve sıklıkla teslim tarihleri tarafından sınırlandırılır.
Süreç, planlama izninin verilmesiyle sona erer. Bir ayın sonunda planlama izni etkili hale gelir. İzin sıklıkla PV
projeleri için özel yükümlülükler getirir (örn., doğa koruma). Belediye, planlama izninin verilmesine yönelik bir
harç keser. Prosedür maliyetlerinin miktarı yasa tarafından belirlenir. Maliyetler başvuru sahibi tarafından
karşılanır.
13.2.3.3. Natura 2000 alanında etki değerlendirmesi
D parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Yere monte PV sistemleri kanuni emisyon izin yükümlülüklerine tabi değildir. Ayrıca bir çevresel etki
değerlendirmesinin yürütülmesini de gerektirmezler (Çevresel Etki Değerlendirme Akti’nin “ÇED Zorunluluğuna
tabi Planlar” listesinde belirtilmemişlerdir)95. Natura 2000 alanlarındaki projeler (Avrupa doğa koruma
kategorisindeki alanlar), alanın koruma hedeflerine etkisi bakımından tahkik edilmelidir. Bu bakımdan, proje
sahibi etkisinin tahkikine dair dokümanları sunmalıdır. Tahkik projenin önemli zarara yol açacağını gösteriyorsa,
izin verilemez.
Tüm süreç, uygulanan bölgeye ve özel durumlara bağlı olarak, 24 ila 40 hafta arasında tamamlanır96

95 Yasal referans Çevresel Etki Değerlendirme Akti (kısaca UVPG) [2009], Doğa Koruma üzerine Federal Yasa (kısaca BNatSchG) [2012] 2012
96

Daha fazla detay için lütfen pvgrid.eu'ya başvurunuz.

http://www.pvgrid.eu/database/pvgrid/germany/national-profile-6/industrial-

ground-mounted-systems/2426/industrial-ground-mounted-system-1.html#3
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14. Almanya’da kesikli yenilenebilir üretimin yayılım-sonrası etkileri
14.1. Elektrik Vergi mükellefleri üzerine etkileri.
EEG’nin toplumsal ve ekonomik etkilerine dair Almanya’daki tartışma, yenilenebilir enerjinin payı genişledikçe ve
elektrik satış fiyatları arttıkça son yıllarda büyüdü. Almanya zaten Avrupa’nın en yüksek elektrik fiyatlarına sahipti
(bkz. Error! Reference source not found.), bu durum EEG’nin Alman konut ve işyeri üzerine aşırı maliyet yüklediğini
savunanların görüşü lehine ek kanıt sağlamaktaydı.
Şekil 14-27 Yerel tüketiciler için elektrik fiyatları (yıl-aşırı verileri)
0,65
0,6
0,55
0,5

€/KWh

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15

EEG Surcharge
Taxes and Levies
(eg CO2 price, VAT, etc)
Retail Electricity Price
(before tax)
EU 28
All taxes and levies included
Italy
All taxes and levies included

2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1

Band DC : 2 500 kWh < Tüketim < 5 000 kWh
Kaynak: Eurostat [nrg_pc_204], Son güncelleme: 07.03.16, Alınan Tarih: 08.03.16
12.4.1. sekmesinde anlatıldığı gibi; RES destekleri, prensipte tüm yerel tüketiciler tarafından ek RES vergisi olarak
ödenir ve yer yıl NRA süpervizyonunda TSO’lar tarafından belirlenir. Yani RES teşviklerinin toplam maliyeti EEG
ek vergi bileşenin içine kapsanır.
Yenilenebilir üretim teknolojisi maliyetlerinde devam eden düşüş, yenilenebilir elektrik yatırımlarını cazip kılmak
için gerekli FIT ödemelerini aşağıya çekti.
Aynı zaman FIT sözleşmelerinin hacmindeki güçlü büyüme, vergi mükelleflerine aktarılan ek EEG vergisinin
boyutunu arttırdı (bkz. Error! Reference source not found.). EEG 2012 (ve sonraki Haziran PV Düzeltmesi) her iki
gelişmeye de aşağıdaki şekilde yanıt vermiştir:
kıyıda rüzgar ve PV güneş üreticilerinin FIT ödemelerini inceltmek; ve
biyokütle, kıyıda ve açıkdeniz rüzgar, jeotermal, ve güneş PV için FIT gerileyiş çizelgesine ivme kazandırmak.
Aşama Üç boyunca, yenilenebilirler için maliyet rekabetçiliğinin ilerleyişine, ilk iki aşamada görülen trende ayak
uyduracak şekilde, devlet desteği seviyesindeki düşüş eşlik edecektir. Görünüşe bakılırsa politika maliyetleri bir
tartışma konusu olmaya devam edecektir.
RES destek maliyeti 2012’te 10,230 Milyon Euro’ya varmış ve düşen bir oranda da olsa gelecek yıllarda RES
kurulumunun birikerek çoğalan etkisi dolayısıyla daha da artacağı beklenmektedir. Ek vergi son yedi yıl içinde
yıllık ortalama %1.5 arttı. Ek EEG vergisinin gelişimine dair detaylar Error! Reference source not found.‘dan
görülebilir. 2006’dan bu yana ek RES vergisinin toplam maliyeti 123,000 Milyon Euro’yu geçti, ve toplam
giderlerin 2/3’ünün sahibi çoğunlukla rüzgar ve PV’ye yönelikti. Bu iki teknoloji birlikte, 2006-2014 dönemindeki
82,000 milyon €’yu aşkın katkının açıklamasıdır.

207

Şekil 14-28 Telafi ödemelerinin gelişimi (milyon €)
30.000

30%

25.000

25%

20.000

20%

15.000

15%

10.000

10%

5.000

5%
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0%
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8

2014

Hydropower

Landfill, sewage and mine gas

Biomass

Geothermal

Onshore wind energy

Offshore wind energy

Solar radiation energy

%-Change over previous year

Kaynak: Bundesnetzagentur. Sayılarla EEG. Son erişim 06/03/2016
Tablo 14-6 Teknolojiye göre telafi ödemesinin (ek EEG vergisi) miktarı
Telafi ödemelerinin gelişimi (milyon €)
2006
2007
2008
2009
2010
366
418
379
382
421

2011
231

2012
347

2013
420

2014
401

83

36

46

48

83

3,700
4
3,395
0

4,240
6
3,342
0

4,476
4
4,250
0

5,842
6
3,625
95

6,158
19
3,523
123

2,219

3,156

5,090

7,767

9,156

9,346

7,879

9,017

10,780

13,182

16,76
4

19,11
8

19,63
7

6,379
23
4,046
213
10,23
0
21,37
4

26%

13%

16%

18%

21%

12%

3%

8%

Hidrolik güç
Çöp, kanalizasyon ve
maden gazı
Biyakütle
Jeotermal
Kıyıda rüzgar enerjisi
Açıkdenizde rüzgar enerjisi

195

193

156

143

1,337
0
2,734
0

2,162
0
3,509
0

2,699
3
3,561
0

Güneş radyasyon enerjisi

1,177

1,597

Toplam (milyon €)

5,809

Bir önceki yıla göre değişim
yüzdesi

Kaynak: Bundesnetzagentur. Sayılarla EEG. Son erişim 06/03/2016

14.2. Üretim ve kapasite üzerine etkiler
1991’deki ilk Elektrik Garanti Akti’yle başlayan RES destek şemalarının belirişi Alman üretim karışımı üzerinde
önemli etki yarattı. Bu etkiler, elektrik üretiminde nükleerin dışarıda bırakılmasıyla beraber, elektrik üretim
portfolyosunda radikal bir sıçrayış yarattı.
Yenilenebilir enerji, elektrik tüketiminin yaklaşık %38’ini karşıladı ve PV ve RES toplamı Almanya’nın toplam
elektrik tüketiminde sırasıyla yaklaşık %64 ve %32.5’lik bölümü buldu. Güneşli çalışma günlerinde PV gücü, sürekli
olmayan elektrik talebinin yüzde 35’ini karşılayabilir. Haftasonları ve tatillerdeyse PV’nin karşılayabildiği oran
%50’ye varabilir. 2015’in ardından Almanya’da kurulu, toplam nominal PV gücü 40 GW civarındaydı ve 1.5
milyon güç santraline yayılmıştı. Bu sayılarla, kurulu PV kapasitesi Almanya’daki tüm diğer güç santrali türlerini
aşar.
2010 ve 2012 arasında PV’deki güçlü momentum, Alman Hükümeti tarafından RE için belirlenen minimum
hedeflerin gerçekçi olmasına dayanır. Sonuç olarak PV Almanya’nın sadece güç arzına önemli katkıda
bulunuyor değil aynı zamanda enerji geçişini desteklemektedir. Ancak açıkdeniz rüzgar kurulumu ve
anakaraya güç aktarımı, yanı sıra Almanya içinde yeni uzun mesafe güç hatları çizelgenin gerisindedir. Bu
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durum açıkdeniz rüzgar penetrasyonunu yavaşlatmaktadır. EEG 2014, orijinal haliyle 10 GW olan açıkdeniz
rüzgar 2020 kurulum hedeflerini, 6.5 GW’ye düşürmüştür.
Şekil 14-29 Telafi ödemelerinin gelişimi (milyon €)
200.000

150.000
Other Sources

Tide, Wave and Ocean
100.000
Geothermal
Solar Thermal
50.000
Solar PV
Wind

Hydro
0
Nuclear
Combustible Fuels

Kaynak: AB Komisyonu DG ENER, Ünite A4

Şekil 14-30 2014’te şebekeye aktarılan güneş ve rüzgar enerjisinin saatlik ortalama miktarı

Kaynak: Güneş Enerjisi Sistemleri için Fraunhofer Enstitüsü ISE.
Almanya’ya has iklim dolayısıyla, yüksek güneş parlaması, yüksek rüzgar hızıyla negatif orantılıdır. 2014’ün
sonunda, Almanya’da 38 GW PV ve 36 GW rüzgar kurulumu vardı. Güneş ve rüzgar enerjisinden şebekeye
aktarılan toplam elektrik nadiren 30 GW noktasını aştı. Güneş ve rüzgar kapasitesinin dengeli bir karışımı,
rekabetçi bir teşvik modelinin (örn. Kota modeli) yürürlüğe girmesiyle beliren tek taraflı yayılmaya dikkat
çekecek derecede üstündür.
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Şekil 14-31 Güneş ve Rüzgardan Haftalık Üretim

Kaynak: Güneş Enerjisi Sistemleri için Fraunhofer Enstitüsü ISE.
PV güç üretim profili, güç şebekesinin yük profiline öyle uyar ki Almanya’da tüm zamanların toplam elektrik
talebi, ki 40-80 GW arasında seyreder, gelecek yıllarda PV kapasitesi artmaya devam etse de mevcut PV
elektriğini aşmalıdır. Ancak yavaş santral başlamalarına dair çatışmalar artmaktadır (özellikle nükleer santraller
ve linyit-yakıtlı güç santralleri için). Mevcut teknik ve ekonomik sınırlandırmalardan ötürü, bu tür güç santralleri
değişken atık yüklere sadece çok limitli bir çapta tepki verirler. Temelde öncelik, önemsenmeyebilecek marjinal
maliyetleri sebebiyle kesikli enerji kaynaklarından üretilen güce verilmelidir. Bu henüz çözülmemiş çatışma, Error!
Reference source not found.‘de görüldüğü gibi, üretimde kısa süreli kâra ve düşük, hatta negatif ticari
fiyatlandırmalarda büyük çaplı elektrik ihracatına neden olabilir.
Şekil 14-32 Elektrik Üretimi ve Spot fiyatları -Mart 2014

Kaynak: Güneş Enerjisi Sistemleri için Fraunhofer Enstitüsü ISE.

14.3. Alman gün-öncesi piyasası üzerine etkileri
Yenilenebilirlerin güçlü yayılımı ve penetrasyonu, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti’nde belirtildiği üzere koridor
genişlemesinin bir parçası olarak sürecektir. Rüzgar enerjisi ve fotovoltaik kurulumlar bu gelişmede merkezi bir
rol oynayacaklar. Rüzgar ve güneş en büyük potansiyel ve en düşük maliyetlere sahip enerji kaynaklarıdır
Ancak kesikli kaynaklar olduklarından elektrik üretimi hava durumuna bağlılık gösterir. Mevsim ya da günün
belli zamanlarına göre farlılık gösterir (14.2 sekmesinde görüldüğü üzere).
Temel yük ve orta-faziletli güç santrallerine olan ihtiyaç düşmektedir. Yenilenebilir enerji, termal güç santrali
kaçaklarına dair gereklilikleri değiştirmektedir. Fosil yakıtlı güç istasyonlarına, ayrıca özellikle temel yük ve ortafaziletli güç santrallerine, olan genel ihtiyaç azalmaktayken, esnek zirve yükü teknolojilerine dair talep ve taleptarafı yönetimi artış göstermektedir. Yukarıda yapılan analizde görüldüğü gibi, her tip Alman termal güç
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santralinin güç üretiminde azalış kaydetmişken, yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim artmıştır.
Süregelen bu durumun piyasa fiyatı üstünde çok açık etkileri vardır. Artık güce bakmakta fayda vardır 97 (bkz.
Error! Reference source not found.). Şekil, artık yükün belirli kümelere ne sıklıkla düştüğünü gösterir. Almanya için
örneğin, şekil, zamanın %9’unda artık yük 45 GW ile 47.5 GW arasında seyreder. Grafiğin gölgelendirilmiş alanı,
%67’lik zaman dilimini gösterir.
Bu, artık yükün çoğu zaman 30.7 ila 52.5 GW arasında seyretmiş olduğunu gösterir98. Öte yandan şekil,
konvansiyonel güç santrallerinin üstün hizmetini gösterir. Tipik olarak bu gibi üstün hizmetler güç santrallerini
marjinal maliyetlerine dayandırarak sıralar; yani nükleer ve linyit santralleri gibi daha düşük marjinal maliyete
sahip santraller eğrinin sol tarafında, yüksek marjinal maliyete sahip zirve üniteleri ise sağ tarafında bulunur.
Üstün hizmet verili bir artık yük seviyesinde hangi birimin fiyatı belirlemesinin beklendiğini gösterir. Demek oluyor
ki, linyit yakıtlı santrallerin, çoğunlukla marjinal santraller olduklarından, oldukça esnek şekilde çalışması
beklenmektedir.
Şekil 14-33 Fazilet Sırlaması ve Atık Yük Dağılımı

Kaynak: ENTSO-E, EEX, Bundesnetzagentur, IAEW.
Ek olarak, yakıtların maliyeti fazilet sıralaması eğrisinin görece pozisyonunu belirler görünür. Alman net kıvılcım
yayılımı (The German clean spark spread)99 en düşük marjinleri gösterir; böylelikle Alman piyasası alanındaki
doğalgaz güç santralleri pozitif marjinlerle sadece çok az sayıda saat içinde işletilebilir. Dolayısıyla CCGT
santrallerinin kıvılcım yayılımının yüksek oranda azalışından etkilendiği ve bunun da kârda düşüşle sonuçlandığı
görülür. (bkz., varlığını sürdüren düşük marjinler, ana olarak gaz yakıtlı güç santrallerinin rafa kalkmasına yönelik
bir dalgalanma yaratır. Yine de, yukarıda üstün hizmet eğrisinde gösterildiği gibi, termal güç santralleri ve sınır
aşımı değişimleri, yük ve kesikli must-run üretimlerin dalgalanmasını telafi etmek adına önemli rol oynar.

97 Artık güç, konvansiyonel termal güç santralleri tarafından arz edilen tüketim olarak tanımlanır.
98 Hollanda için bu 6.8 GW ila 13.4 GW arasındaydı.
99

Net karanlık yayılımı ve net kıvılcım yayılımı (The clean dark spread and clean spark spread ) toptan fiyattan (“temiz”

olarak nitelendirilen) CO2 sertifika maliyetleri dahil üretim maliyetinin çıkarılmasıyla belirlenir (doğalgaz için kıvılcım, katı kömür için karanlık).
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Şekil 14-34 Aylık ortalama net karanlık yayılımı ve net kıvılcım yayılımı

Kaynak: EPEX Spot, energate, IAEW.
Dikkat çekici olan, piyasa fiyatlarının sadece seviyesi değil aynı zamanda gösterdiği dalgalanmalardır. Fiyat
dalgalanmaları, aynı zamanda, hem sistemde bir esneklik ihtiyacına hem de böyle bir esnekliği
karşılayamadığına işaret eder. Daha önce belirtildiği üzere, neredeyse sıfır marjinal maliyete sahip kesikli
garantili modelin ortalama fiyat üstünde düşürücü etkisi vardır. Ancak garantinin dalgalanan özelliği
dolayısıyla, fiyatların da dalgalanacağı beklenebilir. Şimdi gün-öncesi market fiyatlarındaki dalgalanmayı
analiz edeceğiz.
Şekil 14-35 Alman Gün-öncei Market Fiyatlarında Dalgalanma

Kaynak: EPEX Spot.
Almanya 2010 ve 2014’teki günlük ortalama piyasa fiyatları, değişen fiyat seviyelerine bağlı görülen farklılıkları
yok etmek adına %100 oranla Error! Reference source not found.‘de gösterilmektedir. Ek olarak saat bazlı
ortalamaların %5 ve %95’lik dağılımları grafiklerde gösterilmiştir. Fiyat verilerinde farklı açılar gözlemlenebilir.
Öncelikle, Alman piyasa alanında 2010’dan 2014’e görülen günlük tekrarlardaki değişiklik açıktır. Öğle
vaktindeki önceki zirve, fotovoltaik birimlerinin artan garantilerinden ötürü, önemli ölçüde düzleşmiştir. Bunun
yerine, geri kalan üretim stokunun atık yükü takip etmesi önündeki teknik zorlukların arttığını ifade eden, temel
fiyata oranla sabah ve akşam saatlerindeki fiyat zirveleri görülebilir.
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Yıllık değerlerin %90’ının bulunduğu dalgalanmalar 2010’dan 2014’e oldukça genişlemiştir. Bu durum, yüksek
oranda dalgalanan enerji kaynaklarına bağlı olarak neredeyse tüm gün boyunca fiyatların
dalgalanmasında artış olduğunu gösterir. Dalgalanmada düşüş sadece sabah 7 civarı saatlerde görülür.
Bunun sebebi, yıl boyunca o saatlerde sabit fiyatlar sağlayarak, kısmî güçte çalışan güç santralleri sayısının
yüksek oluşudur.

14.4. Alman dengeleme hizmetleri piyasası üstündeki etkiler
Elektrik dengelemeye dair önümüzdeki Avrupa yasamasıyla beraber, piyasa dengeleme tasarımı,
Energiewende kapsamında görülmesi gereken Almanya’da özel olarak, önemli ölçüde dikkat çekmektedir.
2014 bir sonraki yasamanın önemli bir parçası olan Elektrik Dengelemesinde Ağ Kodu’nu tamamlamak için
önemli adımlar atılmıştır. Avrupa Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Kurumu [European Agency for the Corporation of
energy Regulators (ACER)], bu Ağ Hükümleri’ne dair ENTSO-E100 taslağı üzerine bir önerisi Masıy 2015 içinde
beklenmektedir; ardından, Üye Ülkelerin görüşleri alınıp Avrupa Komisyonu’nun son taslak üzerinde karar
vereceği komitoloji sürecine girecektir. Önemli anlaşma prensiplerine olan odağın yanı sıra, bu Ağ
hükümleri’nin bir önemli özelliği -piyasa katılımcılarının, sınırın ötesindeki TSO’lara dengeleme enerjisi satabildiğiKoordine Dengeleme Alanları [Coordinated Balancing Areas (CoBA)]’dır. Bu bir TSO-TSO modeli içerisinde
gerçekleşecektir; dengeleme enerki teklifleri ortak üstün hizmetlerine göre istihkak edilecek, böylece piyasa
aktörleri hala sadece yerel TSO’larıyla iletişim kuracaktır.
Tüketim ve yenilenebilir üretimdeki değişmeler, konvansiyonel üretimle gelen esnekliğe ihtiyaç duyar. 31 Ekim
2014’te, BMWi Yeşil Gazete, Ein Strommarkt für die Energiewende’yi yayımlamıştır. Ele eldığı konulardan biri
dengesizlikler için marjinal fiyatlandırmanın tanıtımıdır. Dengesizlikler için bir marjinal fiyatlandırma sisteminden
faydalanmak, dengeleme sistemine dönük marjinal fiyatlandırma sistemini tamamlar. Dengeleme enerjisi ve
dengesizlik fiyatları arasındaki rastlantısallığa engel olmaya ve TSO’nun finansal nötrlüğünü korumasına
yardımcı olur.
Error! Reference source not found. 2014 Gün-öncesi fiyatlarından, aktive edilmiş dengeleme enerjisi miktarının
bir fonksiyonu olarak dengeleme fiyatlarındaki değişimi gösterir. Mevcut ortalama fiyatlandırma modelinin
temel özelliği, grafikte gördüğümüz gibi, sıfır dengesizlik civarında yerel fiyat zirvesidir.
Şekil 14-36 Almanya’da Net Dengesizlik ve Denge Teşvikleri

Kaynak: regelleistung.net, Energate, TenneT.
Alman fiyat zirvesi bir yandan, TSO’nun rezervleri hem aşağı hem yukarı yönde aktive ettiği, sıfır dengesizlik
civarında daha büyük karşı-aktivasyon ihtimali; öte yandan daha yüksek ortalama fiyata varmak adına
görece yüksek maliyetlerin görece küçük dengesizlikler tarafından bölünmesine neden olan küçük miktardaki
dengesizlik hacimleridir. Bir marjinal fiyatlandırma sistemi, sıfır civarında teşvikleri geliştirmenin etkili bir yoludur.
Yukarıda belirtildiği gibi Energiewende, Almanya’da muhtemel dengeleme piyasası analizinin itici güçlerinden
biridir. Aynı zeminde bazı değişiklikler zaten getirilmiştir. Önemli bir değişiklik, 2012’de yenilenebilirlerin dolaysız
pazarlanmasına yöneliktir. O zamana kadar yenilenebilir üretim, dengesizlikleri için dengeleme

100ENTSO-E, Avrupa İletim Sistem İşletmeciler Ağı'nın [European Network of Transmission System Operators for Electricity] kısaltmasıdır.
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yükümlülüklerinden muaftı ve enerji piyasaları üstündeki risklerden tamamen korunaklıydı. Üç yılın ardından
elde edilen sonuçlar, özellikle de rüzgar üretimi için dolaysız pazarlamanın büyük bir başarı olduğunu gösterir.
Error! Reference source not found. dolaysız pazarlamaya katılan kurulu kapasitenin son yıllardaki gelişimini
gösterir.
Son zamanlara dek dolaysız pazarlama yenilenebilir elektrikte Alman üreticilerinin tek seçeneğiydi. 1 Ağustos
2014’te yürürlüğe sokulan EEG 2014’le beraberse, dolaysız piyasa 0.5 MW’ın üstünde kapasite sahibi
yenilenebilir enerji santralleri için zorunlu hale geldi. Zorunlu dolaysız pazarlama ayrıca (2016’dan itibaren) 0.25
MW’tan fazla, (2017’den itibaren) 0.1 MW’den fazla kapasiteye sahip santraller için öngörülmektedir. Bu
değişiklikler denge sorumluluğunu yeniden ve yavaşça piyasanın eline vermektedir.
Yenilenebilir enerji üreticileri, herhangi bir piyasa aktörü gibi, Hollanda ve artan oranda Almanya’da da
görüldüğü üzere, dengesizlik risklerine maruz kaldığında tahminlerinin kalitesini geliştirmek ve kesikliliğin
sonuçlarını hafifletmek daha önemli hale gelir. Bu, sistemdeki genel enerji dengesi için fayda sağlayacaktır.

Şekil 14-37 Rüzgar ve Güneş Üretiminde Dolaysız Pazarlamanın Gelişimi

Kaynak: Anlagenregister Bundestnetzagentur, EEX, Netztransparenz.de
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15. Destek şemalarının ana parametrelere göre değerlendirmesi
15.1. PV üretim için destek şemaları
Error! Reference source not found., PV fotovoltaik için Alman destek şemalarının sekme 5.1’de belirlenen ana
parametrelere göre bir değerlendirmesini sunar.
Tablo 15-7 Ana parametrelere göre değerlendirme
Destek şemalarının piyasa aksaklıklarına bir çözüm üretme kabiliyeti

Teşvik tarifinin
(€/Mwh)
mevcut LCOE
değeriyle
kıyası,
teknolojiye
göre

PV üretimi için Tarife garantisiler maliyetlerin adil bir telafisini sağlar. Error! Reference source not
found.‘teki LCOE değerleriyle konvansiyonel çatıya monte PV güç santrali ve diğer yayılım modellerine
yönelik tarife garantilerinin teşvik bileşeni (Error! Reference source not found. ve Error! Reference source
not found.) arasındaki kıyas, telafi seviyesinin üretimin gerçek maliyetiyle uyuştuğunu söyler
gözükmektedir. FiT’ler 92 ila 131 €/Mwh arasında seyrederken, medyan LCOE değeri 135 €/Mwh’i bulur.
Dolayısıyla FiT’ler ölçek ekonomisini ve, bu fark sırasıyla prim tarifelerini ve primleri arttırsa bile; yeni PV
kurulumları için beklenen CAPEX ve OPEX değerlerini dikkate alır. İstihkak LCOE ile uyumlu olsa da,
değerleri dönemsel revizyonlara tabi değildir ve 20 yıllık sabit ödeme garantisine sahiptir, böylece
sermaye girişi anlamında makul bir kesinlik sağlar.
PV elektrik için EEG tarife garantisi diğer her yenilenebilir enerji teknolojisinden daha hızlı düşmektedir.
2011’de yeni kurulmuş büyük-ölçekli santraller şebeke denkliğine ulaştı bile. O zamandan bu yana
aldıkları tarife garantisi,özel konut (toplam) elektriğinden takdir edilecek düzeyde aşağıda seyreder.
2012’nin başından beri yeni, küçük, çatıya monte kurulumları da şebeke denkliğine ulaştı. Bu kurulumlar
için şebeke denkliği on sene önce neredeyse ütopik bulunacak, çok önemli bir dönüm noktası kat etti
ancak bu, LCOE ile bir kıyas anlamına gelmemelidir. Eğer elektrik maliyetlerinin sürekli artacağı
varsayılırsa, şebeke denkliği pek çok endüstriyel tüketici için 2013’te elde edildi.
Destek şemalarının sürdürülebilir teşviklere olanak sağlama kabiliyeti

Teşvik tarifinin
(€/Mwh)
öngörülen
2020 LCOE
değeriyle
kıyası,
teknolojiye
göre
Teşvik
seviyelerinin
dönemsel
incelemesinin
varlığı
Teşviklerin
yatırım
maliyetlerini
yansıtma
becerisi

PV güç santralleri için tarife garantileri, geliştirme maliyetlerinin beklenen evrimiyle uyumlu telafiye
yöneltti. PV üretimi için konulan sabit teşvik seviyeleri (Tablo 5-1) ile öngörülen 2020 LCOE değeri (Error!
Reference source not found.) arasında bir karşılaştırma, FiT mekanizmasının genel tasarımının zamanla
yaşanacak teknoloji gelişimini dikkate almak için uygun olduğunu gösterir. C1’de üstünde durulduğu
üzere (aşağıda) FiT’ler, teknolojik gelişmelere bağlı olarak önceden belirlenen teşvik düşüş oranı olan,
gerileyiş mekanizması aracılığıyla otomatik dönemsel stabilizasyona tabidir. Ek olarak, düşüş oranı piyasa
gelişimine uygun amaçlı bir nefes aldırma mekanizması da düşünülmektedir.
PV üretimine dönük destek şemalarına dair düzenleyici şema, teşvik seviyelerinin önceden belirlenmiş
dönemsel revizyonlarını öngörür. Ancak her santral, zamanla beliren teknolojik gelişmeler ve PV
maliyetlerinde beklenen düşüşe ve/veya verimlilikteki artışa uyum sağlayacak şekilde biçimlendirilen
ancak, 20 yıllık dönem için sabit bir FiT’e hak sahibidir.
PV üretimine destek şemaları farklı yatırım maliyetleri ve güç santrali kapasitelerini yansıtabilir
gözükmektedir. Diğer koşullar sabitken (yani, C1 ve C2 noktalarına göre değerlendirme) teşvik seviyeleri,
farklı kapasite seviyelerine ilişkin farklı gelişim maliyetlerini hesaba katar ve çatıya- ve yere- monte
santraller arasında bir ayrım yapar. Farklı kapasite seviyelerine sahip güç santrallerine farklı tarife
garantileri verilir. Ek olarak, teknoloji özelinde piyasa prim mekanizması esnek/verimli santraller için teşvik
sağlar.
Destek şemalarının istikrarlı ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeve sağlama kabiliyeti

Teşviklerin
dönemsel
revizyonu
öngörülebilird
ir ve geçmişe
dönük
uygulanamaz
.
Uzun vadeli
yasal
anlaşmaların
uygulanması

Teşvik seviyelerinin dönemsel revizyonu dikkatlice belirlenir. 12.4.1 sekmesinde tartışıldığı üzere, teşvik
seviyelerinin revizyonu, yani düşüş oranı, zamanla gelişebilecek teknolojik ilerlemeleri yansıtması amacıyla
teşvik şemasına dahil edilir. Ancak her santral, bir kez kurulduğunda, 20 yıllık bir dönem için sabit FiT
hakkına sahiptir.

Teşvikler projenin finansal ömrünü yansıtan uzun vadeli sözleşmelere göre sağlanır. PV üretimi için
sağlanan teşviklere uzun vadeli anlaşmalar karşılık düşer. Bu gibi uzun vadeli sözleşmeler yeni beliren
teknolojiler için öngörülebilir ve ekonomik açıdan sürdürülebilir gelişme yapısının desteklenmesine
yardımcı olur. Ek olarak, uzun süreli sözleşmeler piyasa aksaklıklarını hafifletmeye, PV teknolojileri
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aracılığıyla piyasa denkliğine ulaştırması tahmin edilen döneme uyumlu ölçüde yardım eder.
Sözleşme süreleri, piyasa denkliği ve teknolojilerine erişmek için gerekli, farklı dönemleri hesaba katar.
Bu açıdan bakıldığındaysa, sözleşme süresi güç santralinin çalışmaya başladığı tarihe göre farklılık
gösterir. Performans piyasa denkliğine yaklaştıkça, verilen FiT miktarı da düşecektir. Ancak uyumlama
sözleşme süresinde değil değişken ölçekte azalan istihkak seviyesinde yansıtılmaktadır.
Destek şemalarının teşviklere adil ve etkili bir rekabetçi erişimi destekleme kabiliyeti

Destek
şemalarına
erişimde
engellerin
varlığı

Destek
şemalarına
erişimde
şeffaf
olmayan ve
ayrımcı
şartların
varlığı

Yeni
yenilenebilir
güç
santrallerinin
kurulması için
etkili izin
prosedürlerini
n varlığı

Yeni
yenilenebilir
güç
santrallerinin
gelişiminin
eksik
kalmasını
engelleyecek
güçlendirme
mekanizmala
rının varlığı

Teşviklere erişim önündeki engellerin varlığı teşviklere şartsız kabulü destekler gözükmektedir.
Uygulama modaliteleri, güç santrallerinin boyu ve teknolojilerine göre, farklı teknik karmaşıklık seviyeleri,
başvuru sahibinin kapsamlılığı ve yenilenebilir penetrasyonuyla ilişkili dış faktörleri yansıtarak farklılık
gösterir. Başvuru sürecinin bu özelliği, genelde düşük düzey teknolojik karmaşıklık özelliği taşıyan küçükölçekli güç santrallerinin gereksiz idari yüklerini engeller.
Özel konut sistemleri ruhsat ve izinden muaftır ve dolayısıyla süreç doğrusal ilerleyip herhangi bir zorluk
çıkarmaz. Büyük-ölçekli güç santrallerinde daha titiz ve dikkat gerektiren sicil prosedürleri. Özellikle de
endüstriyel yere monte sistemler için ancak bunlar izinden ziyade çoğunlukla tesis seçimi problemine
dayalıdır. Her durumda prosedür endüstriyel yere monte sistemler için normalde 40 haftadan fazla sürmez
ve özel konut PV için 7 haftaya kadar inebilir.

Teşviklere erişimde sınırlandırmalar, muafiyetler ve diğer ayrımcı şartlar yaşanmıyor gözükmektedir.

Yenilenebilir güç santrali inşası için izin düzenlemeleri, farklı kapasitede güç santrallerine göre biçilmiş
gereklilikleri belirlemekte etkilidir.
Karmaşıklık ve gereklilikler, ve dolayısıyla da izin prosedürünün gereklerini yerine getirmeye yeterli zaman,
güç santralinin boyuna göre değişir. Bu farklılaşma, efor ve zaman isteyen izin prosedürlerinden ötürü
cesareti kırılabilecek küçük-ölçekli üretim üstündeki negatif dışsal ekonomiler etkisini engellemeye yeterli
gözükmektedir.
Aynı zamanda daha gelişmiş izin prosedürleri endüstriyel projelerden doğan daha büyük riskleri de
hafifletmeye yardımcı olabilir. İkincisi, esasen, daha detaylı izin prosedürleri aracılığıyla dikkatli bir
değerlendirme gerektiren negatif dışsallıklara (örn. görsel kirlenme, bitki örtüsü üstünde etkiler ya da
kentsel alanda etkiler, vb.) neden olabilir.
İzin prosedürlerinden sorumlu kurumlar İngilizce ya da diğer dillerde bilgi sağlamamaktadır. Kamusal
internet sayfalarında İngilizce ya da diğer yabancı dillerde bilginin bulunmayışı, yenilenebilir enerjide
yabancı yatırımına bir engel teşkil edebilir. Bu gibi durumlar, giriş yapmaya engel olur ve piyasa
aktörlerinin bir alt grubuna yönelik ayrımcı şartların uygulanmasıdır. Bilgi alma ve ana düzenlemelerin
İngilizce’ye çevrilmesi ihtimali, piyasa aktörleri arasında, daha değerli yenilenebilir projelerin gelişimini
destekleyecek etkili bir eşit alan sağlayacaktır.

İnşa Hükümleri (kısa BauGB, 2011) yeni güç santralleri gelişimi eksikliğini engelleyecek güçlendirme
mekanizmalarını kapsamaz. Özel konut ve ticari sistem kurulumları için herhangi bir izin prosedürü
gerekmediğinden, bu düzenleme sadece endüstriyel yere monte sistemler için geçerlidir.

Destek şemalarının yayılım-sonrası sorunları hafifletme kabiliyeti
Destek
şemalarını

Destek şemaları, yüksek talep zamanlarında elektrik teşviki için içsel mekanizmalar sağlar. Piyasa primi
mekanizması, arz ve talepteki dalgalanmalara karşı zayıf teşvikler sunar. Tarife garantileri genellikle yük
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takip eden
yükün varlığı

Dengeleme
yükümlülükleri
ne dair
düzenleme

dinamiklerine göre elastik değildir zira sabit bir miktar para ödemesine tekabül eder. Piyasa primi
yenilenebilir enerjinin sevkini kontrol için teşvik sağlar ki elektrik ana olarak, düşük ya da hatta negatif fiyat
zamanlarında değil, yüksek talep zamanlarında içeri aktarılsın. Örneğin piyasa primi, haftasonları
çalışmayı ya da diğer düşük talep dönemleri için planlı olarak sürdürülmesi üzere teşvik üretir.
2017 yılı itibariyle, büyük- ve orta-ölçekli yenilenebilir üreticileri, elektrik çıktılarını toptan ya da perakende
piyasalara doğrudan satmak zorunda olacaktır. Sabit bir FiT yerine, spot markette elektrikleri için ne
alabiliyorlarsa onu ve piyasa primini edineceklerdir. Prim, spot piyasası fiyatı ve o teknoloji için FiT
arasındaki ortalama farktır. O ayki teknoloji-spesifik hacme göre seviyelendirilmiş ortalama spot piyasa
fiyatının nominal FiT’ten çıkarılmasıyla aylık olarak hesaplanır.
Alman PV santralleri enerjilerini sisteme pazarlamaya artan oranda katılım göstermektedir. 2012’den
başlayarak yenilenebilirler için buna izin verilmiştir. O zamana dek yenilenebilir üretim, dengesizlikleri için
dengeleme yükümlülüğünden muaftı ve enerji piyasalarındaki risklerden tamamen korunaklı haldeydi. 3
yıl dolaysız pazarlamadan sonra sonuçlar büyük bir başarı olduğu yönündedir.
Son zamanlara dek dolaysız pazarlama yenilenebilir elektrikte Alman üreticilerinin tek seçeneğiydi. 1
Ağustos 2014’te yürürlüğe sokulan EEG 2014’le beraberse dolaysız piyasa 0.5 MW’nin üstünde kapasite
sahibi yenilenebilir enerji santralleri için zorunlu hale geldi. Zorunlu dolaysız pazarlama ayrıca (2016’dan
itibaren) 0.25 MW’tan fazla, (2017’den itibaren) 0.1 MW’den fazla kapasiteye sahip santraller için
öngörülmektedir. Bu değişiklikler denge sorumluluğunu yeniden ve yavaşça piyasanın eline vermektedir.

15.2. Rüzgar üretimi için destek şemaları
Error! Reference source not found., 5.3 sekmesinde belirlenen ana parametrelere dayanarak, açıkdeniz rüzgar
üretiminde Alman destek şemalarının bir değerlendirmesini sunmaktadır.
Tablo 15-8 Ana parametrelere göre değerlendirme
Destek şemalarının piyasa aksaklıklarına bir çözüm üretme kabiliyeti
Teşvik tarifinin
(€/Mwh)
mevcut LCOE
değeriyle
kıyası,
teknolojiye
göre

Rüzgar üretimi için tarife garantileri LCOE hesaplamasıyla belirlenen daha düşük eşikte sabitlenir. Error!
Reference source not found.deki LCOE değerleri ve hem açıkdeniz hem kıyıda rüzgar için tarife
garantilerinin teşvik bileşeni (Error! Reference source not found. ve Error! Reference source not found.,
Tablo 5-1) arasında bir karşılaştırma, telafi seviyesinin en düşük LCOE eşiğine uygun olduğunu gösterir.
FiT’ler, kıyıda rüzgar için, medyan LCOE değeri 75€/MWh olarak belirlenmişken, 89 €/Mwh’dir. Ancak bu
tarife ilk 5 yıl için uygulanır. Sonrasında 49.5€/Mwh’lik sabit bir FiT uygulanır.
Açıkdeniz rüzgar için FiT’ler 154€/Mwh olarak belirlenmişken, LCOE (max) is 145€/MWh’dur. Ancak bu
durumda da daha yüksek tarife ilk 5 yıl içindir. Ardından uygulanan uzun vadeli FiT değeri 39€/Mwh’dir.
Destek şemalarının sürdürülebilir teşviklere olanak sağlama kabiliyeti

Teşvik tarifinin
(€/Mwh)
öngörülen
2020 LCOE
değeriyle
kıyası,
teknolojiye
göre
Teşvik
seviyelerinin
dönemsel
incelemesinin
varlığı
Teşviklerin
yatırım
maliyetlerini
yansıtma
becerisi

Rüzgar için tarife garantileri gelişim maliyetlerinin beklenen evrimine uygun telafiye yolu açar. Rüzgar
üretimi için sabit teşvik seviyeleri (Tablo 5-1) ve beklenen 2020 LCOE değeri (Error! Reference source not
found.) arasında bir karşılaştırma, FiT mekanizmasının genel tasarımının zamanla yaşanacak teknoloji
gelişimini dikkate almak için uygun olduğunu gösterir. C1’de üstünde durulduğu üzere (aşağıda) FiT’ler,
teknolojik gelişmelere bağlı olarak önceden belirlenen teşvik düşüş oranı olan, düşüş mekanizması
aracılığıyla otomatik dönemsel stabilizasyona tabidir. Ek olarak, düşüş oranını piyasa gelişimine uygun
amaçlı bir nefes aldırma mekanizması da düşünülmektedir.

Rüzgar üretimine destek şemalarına dair düzenleyici şema, teşvik seviyelerinin önceden belirlenmiş
dönemsel revizyonlarını öngörür. Ancak her santral, zamanla beliren teknolojik gelişmeler ve PV
maliyetlerinde beklenen düşüşe ve/veya verimlilikteki artışa uyum sağlayacak şekilde biçimlendirilen
ancak, 20 yıllık dönem için sabit bir FiT’ye hak sahibidir.

PV üretimine destek şemaları farklı yatırım maliyetleri ve güç santrali kapasitelerini yansıtabilir
gözükmektedir. Diğer koşullar sabitken (yani, C1 ve C2 noktalarına görece değerlendirme) teşvik
seviyeleri, farklı kapasite seviyelerine ilişkin farklı gelişim maliyetlerini hesaba katar ve kıyıda ve açıkdeniz
santralleri arasında bir ayrım yapar.
Destek şemalarının istikrarlı ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeve sağlama kabiliyeti

Teşviklerin
dönemsel
revizyonu

Teşvik seviyelerin dönemsel revizyonu dikkatlice belirlenir. 12.4.1 sekmesinde tartışıldığı üzere, teşvik
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öngörülebilird
ir ve geçmişe
dönük
uygulanamaz
.

Uzun vadeli
yasal
anlaşmaların
uygulanması

seviyelerinin revizyonu, yani düşüş oranı, zamanla gelişebilecek tekonolik ilerlemeleri yansıtması amacıyla
teşvik şemasına dahil edilir. Ancak her santral, bir kez kurulduğunda, 20 yıllık bir dönem için sabit FiT
hakkına sahiptir. Her bir santral, kurulumun ardındaki ilk 5 yıl için daha yüksek FiT seviyelerini sipariş edebilir.

Teşvikler projenin finansal ömrünü yansıtan uzun vadeli sözleşmelere göre sağlanır. Rüzgar üretimi için
sağlanan teşviklere uzun vadeli anlaşmalar karşılık düşer. Bu gibi uzun vadeli sözleşmeler yeni beliren
teknolojiler için öngörülebilir ve ekonomik açıdan sürdürülebilir gelişme yapısının desteklenmesine
yardımcı olur. Ek olarak, uzun süreli sözleşmeler piyasa aksaklıklarını hafifletmeye, PV teknolojileri
aracılığıyla piyasa denkliğine ulaştırması tahmin edilen döneme uyumlu ölçüde yardım eder.
Sözleşme süreleri, piyasa denkliği ve teknolojilerine erişmek için gerekli farklı dönemleri hesaba katar. Bu
açıdan bakıldığındaysa, sözleşme süresi güç santralinin çalışmaya başladığı tarihe göre farklılık gösterir.
Performans piyasa denkliğine yaklaştıkça, verilen FiT miktarı da düşecektir. Ancak uyumlama sözleşme
süresinde değil değişken ölçekte azalan istihkak seviyesinde yansıtılmaktadır.
Destek şemalarının teşviklere adil ve etkili bir rekabetçi erişimi destekleme kabiliyeti
Teşviklere erişim önündeki engellerin varlığı, teşviklere şartsız kabulü destekler gözükmektedir.

Destek
şemalarına
erişimde
engellerin
varlığı

Destek
şemalarına
erişimde
şeffaf
olmayan ve
ayrımcı
şartların
varlığı

PV için uygulama modaliteleri, güç santrallerinin boyu ve teknolojilerine göre, farklı teknik karmaşıklık
seviyeleri, başvuru sahibinin kapsamlılığı ve yenilenebilir penetrasyonuyla ilişkili dış farktörleri yansıtarak
farklılık gösterir. Büyük-ölçekli güç santrallerinde daha titiz ve dikkat gerektiren sicil prosedürleri; yani,
çoklu onay isteği ve uzun danışma sürecine katılım bu projelerin teknik karmaşıklığını ve sıkı bir sicil
prosedürünün olmaması halinde oluşturabileceği -elektrik sistemi, çevre veya arazi üzerindeki- potansiyel
önemli dışsallıklarını yansıtır. Dolayısıyla daha kapsamlı bir sicil prosedürü bu gibi dışsallıkların engellenmesi
ya/ya da hafifletilmesine yardımcı olur.

Teşviklere erişimde sınırlandırmalar, muafiyetler ve diğer ayrımcı şartlar yaşanmıyor gözükmektedir.
Ancak süreç oldukça külfetli, uzundur ve birden çok menfaat sahibini ve birtakım işitme ve danışma
süreçlerini gerektirir.
Bu da fiili olarak, sadece büyük organizasyonların böylesi bir düzenlemeye cevap verebileceği anlamına
gelir; sonuç olarak da uygun idari ve yasal arka plana ve ekonomik yapıya sahip olmayan şirketler için
cam tavan etkisi yapar.
Açıkdeniz rüzgar santrali inşası için izin düzenlemeleri oldukça katıdır. İdari uygulama, birbirini takip
eden pek çok adımdan oluşur ve zorunlu birçok Doküman ve güç santralinin kapasitesine göre bir zaman
çizelgesini gerektirir. Karmaşıklık ve gereklilikler, ve dolayısıyla da izin prosedürünün gereklerini yerine
getirmeye yeterli zaman, güç santralinin boyuna göre değişir.

Yeni
yenilenebilir
güç
santrallerinin
kurulması için
etkili izin
prosedürlerini
n varlığı

Yeni
yenilenebilir
güç
santrallerinin
gelişiminin
eksik

Bu gereklidir zira daha gelişmiş izin prosedürleri endüstriyel projelerden doğan daha büyük riskleri de
hafifletmeye yardımcı olabilir. İkincisi, esasen, daha detaylı izin prosedürleri aracılığıyla dikkatli bir
değerlendirme gerektiren negatif dışsallıklara (örn. görsel kirlenme, bitki örtüsü ve fauna üstünde etkiler ya
da deniz yataklarına etkiler, vb.) neden olabilir.
İzin prosedürlerinden sorumlu kurumlar İngilizce ya da diğer dillerde bilgi sağlamamaktadır. Kamusal
internet sayfalarında İngilizce ya da diğer yabancı dillerde bilginin bulunmayışı, yenilenebilir enerjide
yabancı yatırımına bir engel teşkil edebilir. Bu gibi durumlar, giriş yapmaya engel olur ve piyasa
aktörlerinin bir altgrubuna yönelik ayrımcı şartların uygulanmasıdır. Bilgi alma ve ana düzenlemelerin
İngilizce’ye çevrilmesi ihtimali, piyasa aktörleri arasında, daha değerli yenilenebilir projelerin gelişimini
destekleyecek etkili bir eşit alan sağlayacaktır.
Şema, gelişim sahasındaki bir eylemsizliği engellemek üzere teşvik sağlar, buna açıkdeniz rüzgar
tarlaları özellikle ilişkindir. İlk olarak rüzgar tarlası izinleri 25 yıl sonra geçersiz olur böylece olağan hizmet
sürelerinin tamamlanmasının ardından iznin uzatılması gözden geçirilir. Ayrıca alanların gelecek kullanımı
için rezerve tutulmasını engellemek üzere türbinlerin inşasına izin bildiriminin ardındaki 2.5 yıl içinde
başlanması gerekir.
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kalmasını
engelleyecek
güçlendirme
mekanizmala
rının varlığı
Destek şemalarının yayılım-sonrası sorunları hafifletme kabiliyeti

Destek
şemalarını
takip eden
yükün varlığı

Dengeleme
yükümlülükleri
ne dair
düzenleme

Destek şemaları, yüksek talep zamanlarında elektrik teşviki için içsel mekanizmalar sağlar. Piyasa primi
mekanizması, arz ve talepteki dalgalanmalara karşı zayıf teşvikler sunar. Tarife garantileri genellikle yük
dinamiklerine göre elastik değildir zira sabit bir miktar para ödemesine tekabül eder. Piyasa primi
yenilenebilir enerjinin sevkini kontrol için teşvik sağlar ki elektrik ana olarak, düşük ya da hatta negatif fiyat
zamanlarında değil, yüksek talep zamanlarında içeri aktarılsın. Örneğin piyasa primi, haftasonları
çalışmayı ya da diğer düşük talep dönemleri için, planlı olarak sürdürülmesi üzere teşvik üretir.
2017 yılı itibariyle, büyük- ve orta-ölçekli yenilenebilir üreticileri, elektrik çıktılarını toptan ya da perakende
piyasalara doğrudan satmak zorunda olacaktır. Sabit bir FiT yerine, spot markette elektrikleri için ne
alabiliyorlarsa onu ve piyasa primini edineceklerdir. Prim, spot piyasası fiyatı ve o teknoloji için FiT
arasındaki ortalama farktır. O ayki teknoloji-spesifik hacme göre seviyelendirilmiş ortalama spot piyasa
fiyatının nominal FiT’ten çıkarılmasıyla aylık olarak hesaplanır.
Alman düzenlemesi, rüzgar üretimini dengeleme maliyetlerine maruz bırakan prosedürleri dolaylı olarak
kurar. Bunu, RES santrallerinin elektriklerini sisteme direkt olarak satmasına izin vererek yapar. Bu da, bu
aktörlerin dengesizlik fiyatlarından korunmadığı ve böylece aktif olarak dengesiz pozisyonlarını
karşılamaya çabalayacakları anlamına gelir.
Bu mevcut durumda RES için ihtimallerden sadece biriyse de, 2016 sonrasında artan sayıda aktör için
zorunlu bir gereklilik haline gelecektir. 14.4 Sekmesinde görülebileceği gibi, PV santralleri çoğunlukla
dolaysız pazarlamaya dahil olmuş böylece pozisyonlarının dengelemesine yüksek oranda maruz kalmıştır.
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16. Yenilenebilir üretimde Alman destek şemaları üzerindeki son dönem
düzenlemeler
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Avrupa Komisyonu’nun uzatmalı görüşmelerinin ve ulusal çapta yoğun bir tartışmanın ardından, Alman
yenilenebilir enerji yasası yürürlüğe girdi (EEG 2014). Almanya’da yenilenebilir elektrik üretimine büyük çaplı
geçişin (Energiewende, sekme 183de daha detaylı incelenmiştir) yükselen maliyetler ve azalan toplumsal
destekle köşeye sıkıştırıldığı bir zamanda geldi.
Bu en yakın zamanlı reformun ana hususları, Sekme 12’de detaylıca gösterilen ana enstrümanlar kısmında
tartışılmışken, burada reformların belirleyici özelliklerine ve ana noktalarına değineceğiz.

16.1. EEG 2014

E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
EEG düzeltmesi101 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir. EEG’nin yeniden çerçevelendirilmesi, Alman enerji geçişini
yeniden canlandırmaya yönelik ilk adımdır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından sunulan 10-noktalık enerji
ajandasıyla beraber, EEG reformu ve 18. yasama dönemindeki diğer enerji projelerinin zaman çerçevesi ve
kapsamı birbirine geçirilmiştir.
Mevcut durumda 2014 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti’nin özel eşitlendirme şemasında önemli değişiklikler
yapma planı vardır (santral ve demir ocaklarının güçlendirilmesi dahil).Federal Hükümet 1 Nisan 2015’te ilintili bir
kanun teklifini kabul etti. Federal hükümetler ve kuruluşlar 24 Mart 2015 itibariyle taslak üzerine yorum yapma
fırsatına sahipti.
Almanya’nın enerji arzı yıldan yıla “yeşil”leşmektedir ve yenilenebilir kaynakların buna katkısı sürekli biçimde
büyümektedir. 2014’te yenilenebilir enerji, toplam elektrik üretiminin %25.8’ini karşılamıştır. 2013’te bu oran %24
idi. Güç sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüyen önemi büyük oranda, 1 Nisan 200’den bu yana
yürürlükte olan ve 2014’te yeniden düzenlenen haliyle Yenilenebilr Enerji Kaynakları Akti (EEG)’ne atfedilir. Her
dört kilovat-saat elektriğin neredeyse biri şimdi rüzgar, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilmektedir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti’nin yürürlüğe girmesinden bu yana yenilenebilir enerjiden gelen üretim oranı
2000’da %6 iken, 2015’in ilk yarısında %32.5’e yükselmiştir. 2025 Almanya’sında tüketilen enerjinin %40-45’i
yenilenebilirlerden elde edilecek, bu oran 2035’teyse %55-60’ı bulacaktır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti’nin 1 Ağustos 214’te yenilenmesine kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üreten santral işletmecileri 20 yıl boyunca, iletim sistem işletmecilerinden her bir kilovat-saat gönderim için
sabit bir ücret almışlardır. Mevcut durumda yeni rüzgar ve güneş enerjisi, biyokütle ve diğer tesislerin işletmecileri
elektriklerini piyasaya kendileri satmak durumunda kalacaktır. Bunun için şebeke yöneticilerinden “değişken”
piyasa primi alacaklar. Piyasa primi, Tarife garantisi ile elektrik ortalama ticari fiyatı arasındaki farkı telafi eder.
Daha eski güç tesisleri ve yeni küçük tesisler için piyasa primi opsiyoneldir. Bunun yerine sabit ödeme isteyebilirler.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti reformunun ana noktaları arasında aşağıdakiler bulunur:
Yenilenebilirlerin fonlanması maliyetlerini düşürmek ve dağılımını daha iyi yapmak
Yenilenebilir enerjinin yayılımına devam etmek ve yönetmek
Yenilenebilir enerjiyi piyasa alanına yaklaştırmak
Sabit fon oranları yerine açık arttırmalar: yere monte PV kurulumları için pilot açok arttırma ve piyasa analizi
Bir sonraki sekme bu ana maddelere biraz daha detaylıca bakacak.
101 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti “RES Act 2014”nin ingilizcesine şu linkten erişilebilir: http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/renewable-energy-sources-acteeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
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16.2.Yenilenebilirlerin fonlanması maliyetlerini düşürmek ve dağılımını daha iyi yapmak
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Yenilenebilir enerjinin daha da yayılımı için maliyetleri düşürmek adına yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti,
rüzgar enerjisi ve fotovoltaikler gibi daha ucuz teknolojilere odaklanır. Aşırı fonlama sıfıra getirilecek, bonuslar
ayrıştırılacak ve aamalardaki yardım azaltılacaktır. Mevcut durumda yenilenebilir enerji için ortalama miktar
yaklaşık 17 €sent/kWh’tir. 2015’ten başlayarak yeni santral işletmecileri yaklaşık sadece 12 sent/kWh alacaklardır.
16.3.Yenilenebilir enerjinin dağılımına devam etmek ve yönetmek,
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Yenilenebilir enerjilerin yayılımı şimdi daha etkili yönetilecek ve daha metodik hale getirilecektir.
Buna ulaşmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti yenilenebilir enerjilerin yayılımı için somut detaylar
sunmaktadır. Buna dayalı olarak yenilenebilir enerji payının 2025’te %40-45’e varması ve ardından 2035’te %5560’a yükselmesi öngörülmektedir.
Ek olarak, kapasitedeki yıllık artışlar için somut miktar hedefleri (“yayılım koridorları”) her bir yenilenebilir enerji
teknolojisi türüne göre belirlenmiştir:
Güneş enerjisi: (toplam) 2.5 gigavatlık yıllık artış,
Kıyıda rüzgar enerjisi: 2.5 gigavatlık (net) yıllık artış,
Biyokütle: yaklaşık 100 megavatlık (toplam) yıllık artış,
Açıkdeniz rüzgar enerjisi: 2020’ye kadar 6.5 gigavat’lık kurulum ve 2030’a kadar 15 gigawat’lık kurulum.
Fotovoltaikler, kıyıda rüzgar kurulumları ve biyokütle kullanımıyla üretilen fiili enerji miktarını kontrol etmek için
gelecekte esnek bir “nefes alma” üst sınırı kullanılacaktır. Bu, yenilenebilir enerji üretmek üzere yayılma koridoruyla
sağlanandan daha fazla kurulumun inşa edilmesiyle, ekstra kurulumlar için yardım oranlarının otomatik olarak
düşeceği anlamına gelir. Açıkdeniz rüzgar enerjisi miktarına sabit bir üst sınır uygulanır.
16.4.Yenilenebilir enerjiyi piyasa alanına yaklaştırmak
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akti reformunun ana amaçlarından biri, yenilenebilirleri ulusal ve Avrupa elektrik
piyasasına daha iyi entegre etmektir.
Buna ulaşmak üzere daha büyük yeni kurulumların operatörleri, ürettikleri elektriği dolaysız olarak piyasaya
satmaya zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk, tüm piyasa aktörleri kendilerini uygun şekilde hazırlasın diye, aşama
aşama uygulamaya geçirilecektir.
1 Ağustos 2014’ten beri: 500 kilovat ya da daha fazla kapasiteye sahip tüm yeni kurulumlar.
1 Ocak 2016’dan başlayarak: 100 kilovat ya da daha fazla kapasite sahibi tüm yeni kurulumlar.
16.5.Yere monte PV kurulumları için pilot açık arttırma ve piyasa analizi
E parametresine göre yapılan değerlendirmeye yönelik bilgi
EEG 2014, yenilenebilir enerji fonlarını idare tarafından atanan oranlardan rekabet ortamıyla belirlenen oranlara
çevirecek önkoşulları yarattı.
İlk adım olarak, yere monte PV kurulumlarından gelen elektrik için fon seviyesi, ihale prosedürleri yoluyla belirlenir.
Bunun için gerekli düzenlemeleri Federal Hükümet 28 Ocak 2015’te yapmıştır.
2017’den başlayarak yenilenebilir enerjiler için fon oranları, santral işletmecilerinin fon için tekliflerini sunduğu,
rekabetçi bir prosedürle belirlenir. Mevcut durumda yeni sistem yere monte Fotovoltaikler (PV) için yapılan pilot
açık arttırmalarda test edilmektedir; kapsamı rüzgar enerjisi, biyokütle, hidrolik güç ve jeotermal enerji gibi diğer
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yeşil teknolojilerin de fonlanmasını kapsayacak şekilde genişletilecektir.
Açık arttırma süreci aşağıdaki üç amacın elde edilmesini amaçlar:
Enerji geçişini planlama becerisini geliştirme: Yeşil enerjinin gelişimi için EEG 2014’te belirlenen yayılım
koridorlarına bağlıdır. Açık arttırmalar gelecek yeni inşaların etkili kontrolünü mümkün kılacaktır.
Açık arttırmalar santral operatörleri arasındaki rekabeti kızıştırmak içindir – böylece fonlama sisteminin
maliyetlerinin düşük tutulacağı tahmin edilir. Operatörlere verilen fon ancak kurulumların maliyet açısından
verimli işletimini karşılayacak düzeydedir.
Yüksek düzey çeşitlilik saplamak: Büyük şirketlerden küçük kooperatiflere, santral işletmecilerinin çeşitliliği
korunacaktır zira özellikle küçük ve orta-ölçekli girişimler sıklıkla özel bir yenilikçilik gösterir.
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17. Yenilenebilir üretime ilişkin Avrupa çapında politika gelişmeleri
Yenilenebilir üretimin düzenlemesine dair Avrupa’da mevcut tartışma hem yayılım öncesi hem sonrası
meselelere yöneltir. İki hususta canlı bir tartışma sürmektedir: yenilenebilir üretimin penetrasyonunu daha ileri
itmek ve aynı zamanda şu zamana kadar büyük çapta kesikli üretim gelişiminden doğan arz güvenliği
meselelerine cevap vermek.
Her iki durumda da Avrupa Komisyonu, iç elektrik piyasasında tüketiciler için en düşük maliyette rekabet ve
entegrasyonu koruyarak, daha sürdürülebilir ve güvenli elektrik sektörü geliştirme gereği üzerinde durmaktadır.
Sıradaki sekmeler, Avrupa’da süregiden iki enine kesen meseleyi ele alır:
yenilenebilir kaynaklardan üretimi daha öteye teşvik etmek için yeni bir Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği’nin
(sekme 17) kabulü.
Kapasite ücretlendirme mekanizmalarına (sekme Error! Bookmark not defined.) yönelik kesikli yenilenebilir
üretimden doğan arz güvenliği endişelerine cevap bulmak amacıyla Üye Ülkelerden gelen talepte artış.

17.1. 2020 sonrası dönem için ikinci bir Yenilenebilir Enerji Mevzuatı
Avrupa Talimatı 2009/28/EC Üye Ülkeler’in düzenleyici çerçevesi bağlamında yön tayin eder ve 2020’ye kadar
yenilenebilir üretimin gelişimine dair sorumlulukları saptar.
Ancak 2014’te sunulan 2030 İklim ve Enerji Çerçevesi102, böylesi bir rehberi 2020’nin ardına genişletme gerekliliğini
açıkça ortaya koyar. Çerçeve, 2030 itibariyle, aşağıdaki ana hedeflerin elde edilmesini gerektirir:
GHG emisyonlarında en az %40 düşüş (1990 seviyelerine oranla);
yenilenebilir enerji için en az %27 pay;
enerji verimliliğinde en az %27 gelişme.
Yeni bir Yenilenebilir Enerji Talimatı’na (Renewable Energy Directive - “RED”), ülkelerin 2020’den 2030’a geçişinde
rehber olacak istikrarlı bir düzenleyici çerçeve sunarak, Üye Ülkeler’İn yenilenebilir üretime dair bu iddialı hedefe
ulaşma yönünde katkı sunması ihtiyacını cevaplar.
Bu amaçla, Kasım 2012’te Avrupa Komisyonu, İkinci bir Yenilenebilir Enerji Direktifi -anıldığı haliyle RED II- için bir
Kamuoyu Müzakeresi103 yürüttü. Müzakerenin sonuçları henüz yayınlanmamış bulunmaktadır.
2030 İklim ve Enerji Çerçevesi, Avrupa enerji politikalarının uzun süreli gelişimine dair daha geniş bir görüş ışığında
ortaya konulmuştur. AB Enerji Birliği Çerçevesi Stratejisi104 ve de Enerji Yol Haritası 2050105 güvenli, sürdürülebilir ve
rekabetçi bir enerji sektörü desteklemek adına yenilenebilir enerjiyi destekleme noktasında Avrupa’yı küresel bir
lider yapma amacını açıkça belirtir.
Enerji piyasasının geliştirilmiş işleyişi ve uygun fiyat bazlı yatırım sinyallerini sağlamaya yönelik güçlendirilmiş AB ETS
mekanizmasına rağmen Avrupa Komisyonu destek şemalarını Üye Ülkelerin yenilenebilir enerji hedeflerini
uygulamak için kullanacakları ana politika aracı olarak görür. Bu durum özellikle, iç enerji piyasası aracılığıyla
maliyetleri tamamen karşılanamayacak olan yeni ve yenilikçi teknolojiler için doğrudur.

102

Avrupa Komisyonu. 2030 İklim ve Enerji Çerçevesi.

Şu linkten erişilebilir: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm .
Avrupa Komisyonu, 2015. 2020 Sonrası Dönem için Yeni bir Yenilenebilir Enerji Talimatı Hazırlığı. Şu linkten
erişilebilir:
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-new-renewable-energy-directiveperiod-after-2020 .
103

Avrupa Komisyonu. Enerji Birliği. Şu linkten erişilebilir:
climate_en .
104

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-
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http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy .
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Yeni Yönerge’nin iddialı 2030 hedefine ulaşması için, İlk Yenilenebilir Enerji Yönergesi’ni takiben Üye Ülkelerin
deneyimlerinde görülen pek çok soruya cevap vermesi beklenmektedir:
ulusal inisiyatiflere dair genel yaklaşım, yani 2020 sonrası dönem için zamanında ve maliyet yönünden verimli
şekilde hedeflere ulaşmada ulusal politikalar, yönetim ve bölgesel işbirliğine dair belirsizlikler;
tüketicilerin yetkilendirilmesi, yani hem kent hem bölgelerde yenilenebilir enerjinin maliyeti en iyi seviyede
zorlaştıracak olan, yenilenebilir enerji çözümleri üzerine tüketicilerin bilgilendirilmesi ve yetkilendirilmesi
açısından eksiklikler;
ısınma ve soğutma sektörlerinin karbonsuzlaştırılması, yani ısınma, soğutma ve sıcak su kullanımında optimum
maliyetli yenilenebilir yayılımını destekleyecek uygun teşviklerin noksanlığı. Isınma ve soğutma AB enerji
tüketiminin neredeyse yarısını kapsar;
piyasa tasarımı, yani mevcut düzenleyici ortamın enerji üretiminin piyasa fiyatlarındaki -çevresel, toplumsal,
yenilikler ve ekonomik dışsallıklar da dahil- dışsallıklarını yansıtmadığı gerçeği. Dahası fosil yakıt
sübvansiyonları ve (izin ve şebeke bağlantısı dahil) idari engeller, optimum maliyette yenilenebilir enerji
yayılımı önündeki engelleri arttırdı. Bu amaç doğrultusunda önemli bir rol de, talepteki yanıt da dahil piyasa
entegrasyonu, altyapı (depolama, enterbağlantılar) ve akıllı çözümlerin eksikliği tarafından oynanmıştır;
ulaşım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı, yani ulaşım sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak
sürdürülebilir alternatif yenilenebilir yakıtların kullanımını teşvik eden politikalara olan ihtiyaç. Ayrıca fosil yakıt
bağımlılığına bağlı risklerin düşürülmesi de amaçlanmalıdır.
Yukarıda bahsedilen hususları yanıtlamak adına Müzakere, paydaşların buna ilişkin deneyimleri üzerine bilgi
edinmek için bir takım sorular geliştirir. Aşağıda Müzakere tarafından ele alınan ilgili konuların bir özeti
sunulmaktadır.
Ulusal inisiyatiflere genel yaklaşım
Aşağıdaki meseleler ele alınır:
RED için uygulama tedbirlerinin ne düzeyde olduğu- aynı şekilde teknolojik gelişme, finansal kriz, arz güvenliği
endişeleri ve ilgili piyasa müdahaleleri gibi dışsal faktörlerin AB enerji ve iklim değişikliği hedeflerine etkili ve
verimli şekilde ulaşılmasını nasıl etkilediği, vb.;
2030 yenilenebilir hedeflerini sağlamak adına yatırımcılar için istikrar, şeffaflık ve öngörülebilirliği teşvik eden
bileşenler, örn.: AB yasasınca gereken geleceğe dönük RES gelişimi stratejik planlaması, mevcut Yenilenebilir
Enerji Mevzuatı gereği uygulamalardan en iyi örnekler, bölgesel müzakereler, vb.;
destek şemalarının coğrafik kapsamı, gerekli görülürse ve görüldüğünde, 2030 hedeflerine maliyet
bakımından etkili bir biçimde ulaşmak için, örn. Uyumlandırılmış AB-çaplı seviye destek şemaları, bölgesel
seviye destek şemaları, diğer Üye Ülke’lerin yenilenebilir enerji üreticilerine tam ya da kısmen açık ulusal
destek şemaları, vb.;
işbirliği mekanizmalarının Üye Ülkeler arasında benimsenmesini engelleyen faktörler, mesela net olmayan
yasal düzenlemeler, idari karmaşıklıklar, Üye Ülkeler’in vergi mükelleflerinin paralarının kendi ülkeleri dışında
yatırım için kullanıldığını görmek istememeleri;
birbirini tamamlayan AB tedbirleri, AB ve Üye Ülkeleri’nin 2030 itibariyle bağlayıcı olan en az % 27 AB
yenilenebilir hedefine birlikte ulaşmasını sağlamak adına. Örneğin, Yenilenebilir enerji kapasitelerinin AB
çapında ya da bölgesel açık arttırımı, AB çapında finansal destek (örn. Yenilenebilir projelerin desteğinde
garanti fonu), araştıma desteği, yeni yenilenebilir enerji teknolojileri yenilikleri ve endüstriyelleştirilmesi.
Tüketicilerin yetkilendirilmesi
Komisyon 15 Temmuz 2015’te enerji tüketicileri için yeni bir anlaşma (COM/2015/339) 106 ve yenilenebilir enerji öz-

106Bkz.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf .
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tüketiminde en iyi örnekler üzerine bir rehber doküman(SWD/2015/ 141) 107 çıkardı. Müzakere içerisinde bu
konulara dair tamamlayıcı birtakım konular yer alır. Özel olarak paydaşların aşağıdaki konular bakımından
görüşlerini sunması gerekir:
tüketicilerin kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeleri ve öz-tüketmeleri önündeki engeller, örneğin: elektrik ve
ağ tarifeleri tasarımı, akıllı şebekelerin ve tüketici öncüllerinde akıllı ölçüm sistemlerinin yoksunluğu, karmaşık
ve uzun idari prosedürler, vb.;
yenilenebilir enerjinin yerelde gelişimi önündeki engeller, mesela: yenilenebilir enerji gelişimine dönük yerel
idari kapasite ve/veya uzmanlık/bilgi/veri eksikliği, yerelde enerji stratejisi ve planlamasının bulunmayışı,
projeler için uygun arazi yokluğu ve özel mülkiyet çatışmaları, vb.
Isınma ve soğutma sektörlerinin karbonsuzlaştırılması
Yeni Yenilenebilir Enerji Mevzuatının ısınma ve soğutma sektörlerinde yenilenebilir yayılımını daha da arttırmak
adına, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği yasasına dayanarak ve beraber hareket ederek, daha hedefli
adımlar atması beklenmektedir. Bu amaçla paydaşlara aşağıdaki konulara dair danışılmıştır:
yenilenebilir ısınma ve soğutmanın gelişimi önünde engeller, örn.: mevcut AB politikalarında gerçek ya da
algılanan tutarsızlık, ulusal ve yerel çapta idari kapasite ve/veya uzmanlık/bilgi/veri eksikliği, yenilenebilir
ısınma ve soğutma çözümleri, ısınma ve soğutma ekipman kurucuları geliştirmeye yönelik fiziksel mekan
eksikliği, fosil yakıt ısınma ve soğutma ekipmanının yerine konulması istendiğinde önerilecek yenilenebilir
enerji alternatiflerine dair yeterli bilgi veya veriye sahip olmama, farklı alternatif ısınma ve soğutma
seçenekleri arasında kullanım ömrü kıyası yapmak için gerekli araç ve bilgiden yoksunluk, vb.;
yukarıda bahsedilen engellerin nasıl aşılacağına dair öneriler: örn. Yenilenebilir ısınma ve soğutma
zorunlulukları; enerji üretici ve/veya dağıtıcılarının tüketicileri ısınma ve soğutma maliyetlerine dair
bilgilendirme ve yenilenebilir ısınma ve soğutma seçenekleri sunma zorunluluğu; kentsel planlama, ısı
planlama, enerji master planı ve proje geliştirmede en iyi örneklerin geliştirilmesi; KOBİ’ler de dahil şirketlerin
yenilenebilir ısınma ve soğutmayı arz zincir ve işlemlerine entegre etmesi için iyi örneklerin geliştirilmesi.
Piyasa tasarımı
15 Temmuz-8 kasım 2012 arasında açık olan ayrı bir kamuoyu müzakeresi108, piyasa tasarımını yenilenebilirler için
daha uygun kılacak geniş bir noktalar kümesine dair oldukça büyük bir girdi topladı. RED II üzerine müzakere,
tamamlayıcı birtakım meseleleri ele alır:
piyasa kurallarının özel evrimi yenilenebilirlerin piyasaya entegrasyonunu kolaylaştırmak ve üretim teknolojileri
arasında eşit bir sahanın oluşumunu olanaklı kılmak amacındaydı, örn. tüm AB’de tamamen uyumlandırılmış
gün içi kapı kapama vakti, daha kısa ticaret aralıkları, teklif boyutları için daha düşük eşikler, kısa-vadeli
piyasalar için sınır aşımı kapasite konumlandırma, kullanım süresine bağlı satış fiyatlarının tanıtımı;
Üye ülkelerde üretim yapan tüm yenilenebilir teknolojilerde tam dengeleme yükümlülüklerinin öne
sürülmesi;
Daha güçlü AB kuralları, yenilenebilir elektrik yayılımının önündeki şebeke düzenlemeleri ve altyapı
engellerini kaldırmak adına; örn., güç kesiminin nasıl işletildiği, şeffaf ve öngörülebilir şebeke gelişimi,
yenilenebilir gelişiminin hesaba katılması ve hem TSO hem DSO seviyelerinin ve akıllı teknolojilerin
entegrasyonu, yenilenebilir bağlantılarına yönelik zorunluluk/öncelik, yerel şebeke yoğunluğuna dair
şeffaflık ve/veya yoğun olmayan alanlara yatırım için piyasa-bazlı teşvikler, vb.;

Bkz.
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf .
107

Bkz.: https://ec.europa.eu/energy/en/news/redesigning-europes-electricity-market-%E2%80%93-give-yourfeedback
108
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üstün hizmet prensiplerine dayanarak yenilenebilirler de dahil tüm üretim kaynaklarından elde edilen
enerjinin sevki önündeki, varsa, engeller;
Yenilenebilir enerji yayılımı önündeki idari engelleri ortadan kaldırmak adına daha güçlü AB kurallarının
önemi, örn.: online izin başvuruları, daha düzenli izin prosedürlerine olanak sağlamak adına ulusal
düzeyde tek duraklı hizmet anlayışının üretilmesi, ulusal izin prosedürlerinin uyumlandırılması, izin
prosedürleri için belirlenmiş maksimum süre sınırı ve teslim tarihinin kaçırılması durumunda etkili sonuçlar,
vb.;
yenilenebilir projelerin destkelenmesinde deneyimlenen idari yüklere dair paydaşların görüşü.
Ulaşım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı
AB 2030 karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir ulaşım yakıtlarından önemli bir katkıya ihtiyaç
duyulacaktır. Bu gibi katkıları arttırmak adına yükseltilmiş bir piyasa kavrayışı ve düşük-karbonlu sürdürülebilir
biyoyakıtların ve elektrik pilli araçlarda yenilenebilir elektriğin ve yakıt hücreli araçlarda hidrojenin yayılımı
yönünde tedbirlerin alınmasını gerektirir. Müzakere, paydaşların aşağıdaki açılar bakımından görüşlerine uzanır:
RED’in AB ulaşım politika hedeflerine ne derece cevap verebildiği, örn.: AB’nin karbonsuzlaşma hedeflerine
katkı, petrol ithalatına bağımlılığı azaltma, ulaşım yakıtlarında çeşitliliği arttırma, atıklardan enerji elde etmeyi
arttırma, hava kirliliğini azaltma, vb.
sürdürülebilir yenilenebilir yakıtların ve ulaşımda yenilenebilir elektrik kullanımının gelişimini aksatan engeller;
ulaşım sektöründe sürdürülebilir yenilenebilir yakıtların tüketimini desteklemede ve elektrikli araç kullanımını
kabullendirmede en etkili yollar, örn.: Üye Ülkeler seviyesinde bazı piyasa aktörlerinin yükümlülüklerinin
kullanımında artış, Üye Ülkeler seviyesinde daha çok uyumlandırılmış teşvik tedbirleri; yenilikçi düşük-karbon
teknolojilerinin yayılımı için hedefli finansal destek, vb.
Bu hedeflerin hepsi, maliyet açısından etkililik ve piyasa bazlı destek şemalarını geliştirme sınırlandırması altında
ele alınmalıdır. Aslında Müzakere’ye göre, 2030 hedeflerini elde etmede bu zamanında ve maliyet açısından
etkili tek yoldur. Bazı Üye Ülkelerinin deneyimleriyse, düşen teknoloji maliyeti gelişmelerine yeterince hızlı şekilde
uyum göstermeyen destek şemalarını benimsediklerini ortaya koyar. Bunun gibi verimsizlikler, tüketiciler için
gereksiz yükselen maliyetler ve iç piyasa rekabetinin düşüşü karşılığında bazı teknolojilerin fazladan telafisi olarak
sonuçlandı.
17.2.Kapasiteye göre Ödeme Mekanizmalarının Avrupa özelinde tartışması
Eski santrallerin çalışmayı bırakmasının yanı sıra büyük miktarda kesikli üretim kaynaklarının penetrasyonu, nükleer
güç santrallerinin devredışı bırakılması ve çevresel politikalar, Avrupa’da üretim yeterliliğini sağlamak adına,
kapasiteye göre istihkak mekanizmalarının [capacity remuneration mechanisms “CRM”] yeniden ortaya çıkışına
yol açmışlardır.
İtalya bakımından tartışıldığı gibi (sekme 166), kesikli üretimin önemli oranda yayılımı, termoelektrik güç
santrallerinin kârlılığında bir değişikliğe neden oldu. Termoelektrik güç santralleri için gün-öncesi piyasasında
verilen tekliflerin kabulünü belirleyen saat sayısı dramatik şekilde düşüş gösterdi. Yenilenebilirlerin görece düşük
(neredeyse hiç) üretim marjinal maliyeti toptan elektrik fiyatlarında düşüşe neden oldu ve gaz fiyatlarında bir
atışla beraber bu, çoğu konvansiyonel güç santralinin kârlılığını önemli şekilde etkiledi. Aynı zamanda paradoksal
bir durum oluştu. Güneş ve rüzgar üretiminin zayıf öngörülebilirliği nedeniyle beliren beklenmedik sistem
dengesizlikleriyle baş etmek adına yeterli yedek kapasitesini sağlama ihtiyacı arttıkça, daha konvansiyonel
üretim kâr etmeyen hale gelir.
Yeni bağlam içerisinden bakıldığında, piyasa fiyatları bu gibi bir yedek kapasiteyi sağlama yeterliğinde değildir.
Dolayısıyla bazı Üye Ülkeler, üretim yeterliğini sağlamak adına CRM’lere yaslanırlar. Mevcut durumda çoğu
Avrupa ülkesi uzun vadede arz güvenliğini desteklemek adına sadece-enerji piyasası yaklaşımına dayanır.
Bazıları kapasite ödemeleri, stratejik rezervler veya üretim yeterliğini garantileyen ihaleleri benimserler.

229

Önümüzdeki yıllarda CRM’leri uygulayan ülke sayısının artması beklenmektedir.
Bu beliren trendin ışığında Avrupa Komisyonu, bazı Üye Ülkeler tarafından uygulamaya konan CRM’lerin Çevre
koruma ve enerji için devlet yardımı rehberi 2014-2020109’ye uygun olup olmadığını incelemek adına bir Devlet
Desteği Sektör Analizi 110 ‘ni çıkardı. Aslında yenilenebilir kesikli kaynakların büyük çaplı penetrasyonu arz
güvenliğini tehdit ediyorsa CRM’lerin rekabetçi bir iç piyasanın gelişimine engel olmayacak şekilde tasarlanması
gerektiği de doğruluk kazanır. Daha net şekilde CRM’ler şu özelliklerle tanımlanmalıdır: (i) gerekli -yani, bir üretim
yeterliği sorununun varlığı gösterilmelidir, (ii) teknolojiye nötr, yani (talep tarafı yanıt ve depolama dahil) her
teknolojiye açık, (iii) hem mevcut hem ileriye dönük kapasite kaynaklarını kapsama amacında (hem yerel hem
sınır-ötesinde), (iv) fazladan telafiyi önlemelidir, (v) beklenen kaynak yeterlik sorununu çözmek için piyasa
operatörlerine uygun teşviği sağlamaya yetkin, (vi)rekabetçi bir iç piyasanın gelişimi üzerine olumsuz etkileri
engellemede etkin, ve (vii) Avrupa politikalarının verimliliği üzerine, daha sürdürülebilir bir enerji sektörü
oluşturmaya adanmış.
Sektör analizi şu ülkeleri kapsamaktadır: Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya,
Polonya, İspanya ve İsveç. Aşağıda tartışıldığı üzere bu ülkeler kaynak yeterliğini desteklemek için CRM’leri -ya
da benzer destek şemalarını- benimsemişlerdir. Bazıları ayrıca mevcut durumda yürürlükte olan şemaların yerine
koymak üzere yeni CRM’ler geliştirmektedir. Araştırmanın nihai sonuçları 2016 ortalarında yayımlanacaktır.
Kesikli yenilenebilir kaynakların büyük çaplı penetrasyonunun ötesinde, kapasite yeterlik kaygıları elektrik
piyasasına özel değişen derecelerde birtakım özellikler üzerine kurulmuştur. Öncelikle, elektrik düşük maliyette
depolanabilir değildir ve talebi kısa vadede fiyat-inelastiktir. Bu da sonuç olarak yükün kesinti eylemleri sırasında
kurulu üreten kapasite seviyesine düşmesini engeller. Dolayısıyla kontrolsüz yaygın hizmet aksaklıklarını
engellemek için, kesinti fiyatlandırmaları ve istemsiz yük düşüşü için uygun piyasa parametrelerini belirleyecek
düzenleyici çözüm gereklidir. Özel olarak kesinti saatlerinde elektrik fiyatları idarece Kayıp Yük Değeri [Value of
Lost Load (VoLL)]ne denkleştirilmelidir: nihai tüketicileri o fiyatta elektrik tüketmek ve tüketmemek arasında
kayıtsız bırakan fiyat. Ancak politik endişeler sebebiyle idarece belirlenmiş bir fiyat pek uygulanabilir değildir.
Kesintiye uğradığında arz sahiplerinden VoLL’a eşit bir ödeme almadıkları müddetçe nihai tüketiciler yük
kesintisini adaletsiz bulur. Aynı zamanda VoLL, koparılmamış tüketicilere yüklenmez. Dahası tüketiciler kesinti için
kendi bireysel değerini ortaya koymak üzere teşvik edilmezler zira onları kendi bireysel elektrik değerleri üzerinden
seçerek koparmak imkansızdır.
Kapasite destek şemalarının benimsenmesine dair verilen pekçok açıklamanın arasında kayıp para problemi
kesinlikle en önemlisidir. Kayıp para problemi, piyasa özellikleri ya da yatırımın optimum düzey gelişimine destek
olmayan endüstri ve düzenleyici uygulamalar dolayısıyla üreticinin kârındaki eksikliklerdir. Elektrik piyasasındaki
bu gibi dalgalanmalar, diğer sebeplerin yanı sıra, piyasa aktörlerinin piyasa gücü uygulamasına engel olmak için
uygulanan elektrik fiyat üst sınırlarının benimsenmesinden doğar.
Bazı uzmanlar da CRM’lerin yatırımların koordinasyonuna üretim kapasitesinde yardımcı olabileceğini ve
böylece, daha yüksek elektrik fiyatları ve tüketiciler için daha yaslanılabilir risk ile ilişkilendirilen yetersiz bir çıktıyla
sonuçlanan, kurulu kapasitedeki ani yükseliş ve düşüş devirlerini engelleyebileceğini savunur.
CRM’ler iki ana kategori altında sınıflandırılabilir: fiyat bazlı ve hacim bazlı mekanizmalar.
Fiyat bazlı mekanizmalar -daha bilinen adıyla kapasite ödemeleri-üreticilere enerji piyasası karlarının üstüne
kayıtlı bir ek gelir (€/MW/yıl) sunarak üretim yeterliği sağlar. Kapasite ödemeleri şu anda İspanya, İtalya ve
İrlanda’da yürürlüktedir. İngiltere 1990’dan 2000’e bir kapasite ödemesi benimsemişti. Kapasite ödemeleri piyasa
çapında ya da odaklı olabilir, yani spesifik teknolojilere ya da güç santrallerine göre tasarlanmış ya da piyasadaki
tüm mevcut ve muhtemel kapasite kaynaklarını kapsar şekilde. Yük genellikle bu mekanizmanın dışında bırakılır.
Miktar bazlı mekanizmalar arasında, temel olarak, kapasite piyasaları, stratejik rezervler, ve ihaleler bulunur.
Avrupa komisyonu.Çevre Koruma ve Enerji için Devlet Yardımı Rehberi 2014-2020. Şu linkten erişilebilir:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
109

110 Avrupa

Komisyonu. Elektrik arzını garanti etmek amaçlı Devlet Yardımına dair Sektör Analizi. Şu linkten
ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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Kapasite piyasaları, öncelikle, öngörülen talebi doyurmak ve arz talebini garanti etmek adına bir gelecek zaman
diliminde (“teslim dönemi”) mevcut kılınacak bir kapasite hedefinin bağımsız bir kurum -örn., TSO- tarafından
belirlenmesini kapsar. Teslim döneminden birkaç, genellikle 3-4, yıl öncesinde (“planlama dönemi” olarak
adlandırılır) TSO hedef kapasitenin tedariği için açık arttırmalar düzenler.
Açık arttırmalar da piyasa çapında ya da odaklı olabilir. Ancak PJM ve ISO-İngiltere’nin kapasite marketleri gibi
uluslar arası deneyimler, piyasa çapında yaklaşımına işaret eder. Ek olarak genellikle talep kaynaklarını kapsarlar.
Kapasite kaynakları, kapasite piyasasına yatırım için uygunluklarını değerlendirme amaçlı sicil-öncesi sürece
tabidir. sicil öncesi, teslim dönemi sırasında teslim edebilecekleri “güvenilir” kapasite miktarının
değerlendirmesidir. Güvenilir kapasite güç santrallerinin nominal kapasitesinin planlanan koruma ve diğer olaylar
dolayısıyla tarihsel erişilmezliklerinin ortalama oranlarını hesaba katan bir faktörle seviyelendirilmiş hali olarak
düşünülmüştür. Talep kaynaklarına gelince, güvenilir kapasite, zirve dönemler sırasında önceden belirlenmiş
eşiğin altına inebilme kanıtlı tarihsel becerisini kapsar. Kapasite piyasaları azalan zaman açık arttırmaları
aracılığıyla gelecek bir teslim dönemi için gerekli hedef kapasiteyi temin eder. Genel olarak kapasite piyasaları
bir ana açık arttırma ve ardından gelen, ana açık arttırma sonucu ortaya çıkan zorunlulukların yeniden
pazarlığına imkan kılma amacındaki düzenleme açık arttırmasını kapsar.
Açık arttırmada piyasayı temizleyen fiyat primi (€/MW/yıl), tedarik sürecine karar veren katılımcıların kapasitelerini
teslim süreci sırasında ortaya çıkan kıtlık durumları boyunca mevcut tuttukları için aldıkları kapasite ödemesini
temsil eder; zorunluluklar genelde kapasite kaynaklarının düşük performansı durumlarında cezalar şeklinde
uygulamaya dökülür. Mevcudiyet teklifleri sadece gün öncesi piyasasında, ya da kıtlık durumlarında dengeleme
piyasasında gerektirir.
Kapasite piyasaları ana açık arttırmada değiştirilen kapasite ürününe göre değişiklik gösterir: kapasite
zorunlulukları ya da güvenilirlik seçenekleri. Kapasite ürünleri bir ana açık arttırma gerektiren katılımcıları etkileyen
hak ve yükümlülükleri belirler. Kapasite yükümlülükleri yalnızca teslim dönemi boyunca ortaya çıkan kıtlık
durumlarında, açık arttırmadaki piyasayı temizleyen fiyata eşit bir kapasite ödemesi karşılığında mevcut olma
yükümlülüğünü getirir. Güvenilirlik seçenekleri, sözleşmeli kapasite sağlayıcılarının, pozitif olması durumunda
toptan piyasa fiyatı, yani gün öncesi ya da yardımcı hizmet piyasası fiyatı (kapasitelerini mevcut kılmak üzere
seçilen piyasaya göre) ve işlem fiyatı olarak adlandırılan önceden belirlenmiş fiyat arasındaki farkı ödemekle
yükümlü oldukları alım opsiyonlarıdır. İşlem fiyatı genellikle elektrik sisteminin marjinal teknolojisi değişken ve sabit
maliyetlerine dayanır. Bu fark pozitif olduğunda, elektrik sisteminin kıtlık yaşaması öngörülür ve seçenek uygulanır.
Bunun karşılığında kapasite sağlayıcıları gelecek gelirlerini garantiye almak amacıyla -genelde açık arttırmaların
temizleyen fiyatına denk- sabit bir harç alırlar.
Üçüncü miktara dayalı yaklaşım, yük kesintilerine ikame olarak sadece kıtlık durumlarında kullanılmak üzere belirli
bir miktar üretim kapasitesinden meydana gelen stratejik rezervlerdir. ‘Son Çare’ rezervleri, kıtlık yaşandığı için
SO’nun gerekli bulacağı haller dışında elektrik piyasasına katılmayan belirli bir üretim kapasitesini ayrı tutmayı
kapsar. SO stratejik rezervlerin alımından ve son çare kapasitesinin piyasaya sunumlarının kurallarını belirlemekten
sorumludur. Son çare rezervleri mevcut durumda İsveç ve Finlandiya’da yürürlüktedir. Stratejik rezervler, belirli ve
genelde kullanılmayan durumdaki güç santrallerinin rafa kaldırılmasını engellemek amaçlı hedef gözeten
mekanizmalardır.
İhaleler bir stratejik rezerv için kaynak temini ya da üretim kapasitesinde yeni yatırımları desteklemek amacıyla
uygulanabilir. İhaleler genellikle en düşük teklifin seçildiği kapalı teklif yöntemini şart koşar. Stratejik rezervler gibi
ihaleler de hedefli mekanizmalardır.
Aşağıda, Avrupa ülkelerinde uygulamada olan CRM’lere özet bir bakış sunulur. Bu gibi mekanizmalar Error!
Reference source not found.‘de örneklendirilmiştir.
Şekil 17-38: Avrupa ülkelerinde uygulamada olan CRM’ler

231

Belçika
2013’te Belçika Hükümeti, bir stratejik rezerv temin etmek üzere yıllık şekilde ele alınacak ihalelerin gelişimini
belirleyen yeni bir düzenleyici çerçeveyi onayladı 111. Yeni yasaya göre Elia -Belçika’nın TSO’su- her yılın 15 Ekim’i
itibariyle, bir sonraki kış için elektrik talebini güvenilir şekilde karşılayacak, beklenen güç arzını değerlendirme
sorumluluğuna sahiptir. Ardından, Elia’nın değerlendirmesine dayanarak Enerji Bakanlığı gelecek kış için bir
stratejik rezerv yaratmanın gerekli olup olmadığına karar verir. Stratejik rezerv gerekliyse Elia bu rezervi
oluşturacak kaynakları seçmek üzere bir ihale açmak görevine sahiptir. Hem üretim hem de talep kaynakları, bir
sertifikalandırma sürecinin ardından, ihalelere katılmak için uygundur. Kapatılması ya da durdurulması planlanan,
ya da zaten durdurulmuş olan güç santrallerinin ihalelere teklif sunma zorunluluğu vardır. İhaleyi kazanan üretim
birimleri üç kış dönemini (Ekim-Mart) kapsayan üç yıllık sözleşmeler altına girer. 50 MW’den fazla talep
kaynaklarına bir yıllık sözleşmeler sunulur. Ekim 2014-Mart 2015 kış dönemi için, Elia’nın tahminleri temelinde 800
MW’lık kapasite açık arttırmaya sokulmuştur. Teklifler, teklif-olarak-öde mekanizmalarına dayanarak kabul edilir.

Finlandiya
Finlandiya 2006’da bir stratejik rezerv uygulamasına girmiştir 112 Finlandiya’da yürürlüğe giren mekanizma
İsveç’tekiyle aynıdır (daha fazla detay için, aşağıda İsveç stratejik rezerv tarifine bakınız); aradaki tek fark TSO ve
üreticiler arasında imzalanan sözleşmelerin iki yıllık bir dönemi kapsadığıdır. 2011’de stratejik rezerv üzerine yeni
bir düzenleyici çerçeve -Kapasite Rezerv Akti- uygulamaya girmiştir. Kapasite Rezerv Akti’ne göre zirve yük rezerv
kapasitesi, sadece arz talep dengesinin ticari piyasada bulunamadığı durumlarda bu dengeyi sağlayacak
stratejik rezerv olarak kullanılacaktır. Enerji Piyasası Kurumu zirve yük rezerv kapasitesinin gereken boyunu
değerlendirir ve karar verir ve açık arttırma sürecini düzenler. Şubat 2013’te Enerji Piyasası Kurumu, stratejik
rezervin temini için üreitm kapasitesini 600 MW’den 400 MW’ye düşürmüştür. Ek olarak maksimum 40 MW’lik bir
talep cevabı kapasitesi, stratejik rezerve eklenebilir.
Fransa
Fransa yakın zamanda kapasite yüklülüklerine dayalı bir kapasite piyasalarına giriş yaptı. RTE’ye göre 113 yeni
kapasite ödemesi şeması, kapasite yükümlülüklerinin bir yılın teslim döneminden dört yıl önce yerine getirilmesini
kapsar. Mevcut ve yeni güç santralleri, yanı sıra talep tarafı, kapasite piyasasına katılabilir. Kapasite sertifikaları
kapasite zorunluluklarını gösterir. Tedarikçiler, standart bir soğuk kış döneminde tüketicilerinin zirve yapan
taleplerini karşılamak adına kapasite sertifikası isteyeceklerdir. Fransız Enerji Bakanlığı, arz güvenliği standardını
belirleme sorumluluğuna sahiptir. RTE, kapasite piyasasında satılan ve ulusal düzeyde yeterlik tahminlerinde değiş
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5 Temmuz 2013 tarihli Hükümet kararı.

Enerji Piyasası Kurumu, enerji piyasası kurumu, 2007. Avrupa Komisyonuna Yıllık Rapor. Şu linkten erişilebilir:
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/NR_2007/NR_En/E
07_NR_Finland_EN.pdf
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Elektrik İletim Ağı, 2014. Fransa’da bir kapasite piyasası. Şu linkten erişilebilir: http://www.wecfrance.org/DocumentsPDF/FORUMEUROPEENDELENERGIE/T.Veyrenc.pdf.
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232

Avrupa’da yenilenebilir üretim: düzenleyici çerçeveye genel bir bakış

tokuş edilen fiyat ve hacme dair şeffaflık kayıtlarının yayımlanmasından sorumludur. Ulusal düzenleyici her yıl
Fransız kapasite piyasasında yaşanan trendleri değerlendiren bir rapor yayınlamalıdır. Mevcut durumda yeni
kapasite piyasaları Avrupa Komisyonu tarafından inceleme altındadır. 114 Dahası Fransa, İngiltere’de yeni bir gaz
yakıtlı güç santrali tedariği için ihale çalışmaları kapsamında da inceleme altındadır 115
Yunanistan
2005’teki yeni Şebeke ve Piyasa Çalışma Hükümleri, Yunanistan’da uzun vadeli kaynak yeterliğini desteklemek
adına bir Kapasite Yeterlik Mekanizması [Capacity Adequacy Mechanism -CAM] getirmiştir. 116 2006’da
uygulanan ödeme şeması ileriye dönük kapasite piyasası ve kapasite ödemesinin özelliklerini bir araya getirir.
Kapasite piyasası kısmı bakımından, her tedarikçiye mevcut kapasitenin MW birimi bakımından ölçülen ve her 1
Kasım-30 Eylül dönemi için Sistem Operatörü tarafından hesaplanan bir Kapasite Yeterlik Zorunluluğu atanır. Her
piyasa operatörü, her bir üretim birimi ve beş yıllık dönemler için, Kapasite Yeterlik Biletleri basar. Her bir üretim
birimi için basılan biletlerin toplam sayısı, net kapasitesine eşittir. Her bir yıl için Sistem Operatörü her güç üretimi
birimi için karşılık gelen mevcut kapasitenin EFORd (Demand Equivalent Forced Outage Rate -Talebe Eşit Zorunlu
Kesinti Oranı)’la ağırlıklı halini tahmin eder. Bu şekilde hesaplanan kapasite, ardından, biletlerde konumlandırılır.
Her bilet böylece, (EFORd−1)’a eşit, mevcut bir kapasite değerini yansıtır. Sözleşmeli mevcut kapasitenin fiyatı,
iki sözleşme tarafı arasında özel olarak belirlenir. Dahası iki taraf, CAM’dan bağımsız olarak, Farklılıklar için (CfDs)
ya da Alım Opsiyonu formatında ikili finansal anlaşmalar imzalamaya teşvik edilir. CAM’a ek olarak, piyasa
operatörlerine bir kapasite ödemesi önerilir. Bu durumda güç üreticileri düzenlenmiş mekanizmaya katıldıkları
mevcut kapasiteler için belirlenen ceza değerine eşit düzenlenmiş bir fiyat alırlar. Şu vakte kadar, piyasa aktörleri
Hükümler’de öngörülen (paralel) geçici kapasite ödeme mekanizmalarından faydalanmışlardır.
İrlanda117
1 Kasım 2007’de İrlanda’da, hem İrlanda Cumhuriyeti hem de Kuzey İrlanda’da uygulanacak Tek Elektrik Piyasası
için yeni bir düzenleme 118 yürürlüğe girdi. Marjinal enerji fiyatlandırma sisteine göre toptan elektrik tücaretini
düzenleyen yeni düzenleyici çerçeve de açık bir Kapasite Ödeme Mekanizması’nı getirmiştir. Yıllık ödeme değeri
iki sayının bir ürünü olarak belirlenir: (i) kapasite gerekliliği, yani tüm-adacık üretimi (all-island generation)
güvenliği standardını tamı tamına karşılamak için gerekli kapasite miktarı; (ii) zirvede en iyi yeni girişimci [best
new entrant -BNE] santralin yıllandırılmış sabit maliyetlerini (€/kW/yıl) gösteren bir fiyat. 2014 için bu fiyat -ki
yıllandırılmış sabit fiyatla seçili zirvede santralin değişken maliyetleri ve inframarjinal ve yardımcı hizmet rantları
arasındaki farktan elde edilir- €80.36/kW/yıl’a eşit belirlenmiştir. 2013 ve takip eden iki yıl için BNE, Kuzey İrlanda’da
damıtık yakıtlı birer Alstom GT13E2 olarak belirlenmiştir. Her iki bölge (Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti) için
kapasite gerekliliği, 2013-2022 Tüm-ada Üretim Kapasitesi Bildirgesi raporunda gösterilen talep tahminleri dikkate
alınarak, TSO tarafından hesaplanır. 2014 için kapasite gerekliliği 7049 MW olarak saptanmıştır.
İtalya
İtalya’da 2004’ten beri bir kapasite ödemesi uygulaması bulunmaktadır.119 Uygun santraller -yani yenilenebilir
enerjiden üretim yapmayan, kapasitelerini henüz ikili anlaşmalarla bağlamamış, diğer tip destek şemalarından
yararlanmayan santraller- Terna (İtalyan TSO’su) hesaplamalarına göre verili yılın kritik verili bir gününün her
saatinde mevcut olması gereken kapasite miktarına dayalı olarak belirlenen bir ödeme alır. Bu amaçla TSO yılın

Bkz:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.046.01.0035.01.ENG&toc=OJ:C:2016:046:TOC
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Bkz:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.046.01.0069.01.ENG&toc=OJ:C:2016:046:TOC
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Şebeke ve Piyasa Çalışma Hükümleri.
Şu linkten erişilebilir: http://www.admie.gr/en/regulatoryframework/national-european-legislation/document/document/50149/doccat/detail/Document/
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İrlanda kapasite destek şemasının tanıtımı temel olarak İrlanda Elektrik Kuruluşu'na dayanır. Bkz. :
http://www.eaireland.com/the-single-electricity-market/capacity-payments-mechanism-cpm.751.html .
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118Enerji

Düzenlemesi için Komisyon, 2007. Tek Enerji Piyasası üzerine yüksek düzey kararlar. Şu linkten ulaşılabilir:
http://www.allislandproject.org/en/high-level-design-decision.aspx?article=2cf2333d-aa1a-44b7-92f7487c8cbea7f3
119 Autorità

per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, 2003. Delibera 48/2004. Şu linkten ulaşılabilir:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/04/048-04.htm
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yüksek ve orta kritiklikte olan günleri diye bilinenler arasında bir ayrım yapar. İlk olanlar, talep ve çalışan rezervlerin
toplamının kapasite ödemeleri ve ihracatlar nedeniyle, mevcut üretimden fazla olduğu günleri ifade eder. Orta
kritiklikteki günler, talep ve çalışan rezervlerin toplamının kapasite ödemeleri ve ihracatlar nedeniyle, mevcut
üretimden az ya da eşit olduğu günleri ifade eder. Verilen ödeme yaklaşık 0.5 €/Mwh vergili ve farklı zaman
dilimlerine göre ağırlıklandırılır: günün zirve, zirve-dışı, ortalama (zirve dışı ve zirve olmayan) saatleri.
Mevcut durumda İtalya Avrupa Komisyonu’na yeni bir CRM bildiriminde bulunmuştur. Yeni CRM mevcut
durumda yürürlükte olan kapasite ödemesinin yerini alacaktır. Yeni mekanizma, güvenilirlik seçenekleriyle ileriye
dönük kapasite piyasasını içerir. Yeni düzenleyici çerçeveye göre Terna üç yıllık teslim dönemi hedef
kapasitelerinin temini için azalan vakit açık arttırmalarını düzenleyecektir. İtalyan kapasite piyasası hem yeni hem
mevcut güç santralleri, talepi depolama, ve sınır ötesi kapasiteyi içerecektir.
Polonya
Polonya TSO tarafından yönetilen bir stratejik rezervi istenmeyen hizmet aksaklıklarını önlemek adına 2014’te
benimsemiştir. Aslında Polonya Ekonomi Bakanlığı 2017’de, zirve dönemleri sırasında bir güç kapasitesi yetersizliği
ihtimaline dair endişelerini ifade etmiştir. Bu yetersizliğin yaklaşık 1100 MW olacağı tahmin edilir. 120 2013’te
Polonya TSO’su (PSE) müdahaleye dönük soğuk rezervleri tedarikçileri için ihaleler açar. İhaleler temelde,
yetkisizlendirilmiş ya da kapatılmış ama ağır enerji kullanımı dönemlerinde elektrik sağlamak adına hazır tutulan
güç santrallerine yöneliktir121. Soğuk müdahale rezervi mekanizması, TSO’nun mevcut gücü koruması ve güç
yetersizliği zamanlarında TSO’nun ricası üzerine harekete geçirmesine dayanır. PSE’nin tahminlerine göre bu
rezerv 1,000 MW olmalıdır.
Portekiz
Portekiz, 172/2006 numaralı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemelerini uygulamaya geçiren 765/ 2010
numaralı iç tüzükle122 2010’da kapasite ödemesini yürürlüğe sokmuştur. İlki, Portekiz’de bulunan güç santralleri
için kapasite destek şemasının uygulamasını İspanyol elektrik piyasasına uyarlı şekilde düzenlemiştir. Portekiz
kapasite ödemesi aslında tasarım açısından İberya elektrik piyasasına oldukça benzerdir. İçtüzük şu özellikleri
getirmiştir: (i) olağan şartlarda (50 MW’den az olmayacak şekilde) çalışan güç santralleri için üretim kapasitesinin
varlığı hizmetini sağlamak adına ödeme; (ii) ve, 10 yıllık bir dönem için, endüstriyel çalışması 1 Ocak 2011’de ya
da bu tarihe göre 10 yıldan az süre içinde başlamış olağan rejimde üretim kapasitesinde kullanılan bir yatırım
teşviki. İspanyol sistem bakımından, mevcudiyet ödemesi bir mevcudiyet katsayısıyla düzeltilir. Yatırım teşviki, yeni
güç santrali ya da 10 yıldan az zaman önce çalışmaya başlamış santraller kapsamında, kurulu her MW için
maksimum 20,000€ olarak belirlenmiştir. Ağustos 2012’de yeni bir yasa 123 Orijinal kapasite ödemesini %70
oranında düşürmüştür. Son zamanlarda onaylanan kapasite ödeme miktarlarıysa 2020 itibariyle, €443 milyon
birikimle yıl başı €6,000/MW’dır. Devredışı bırakılan herhangi bir üretim santrali (yani, çalışmayan, maliyetleri
kapasite ödemesini aşan santraller), 6 aylık bir çalışmama durumunun ardından üretim lisansını kaybeder.
İspanya
Elektrik Akti (Kanun 54/1997) 124 İspanya’da güç üretim kapasitesini desteklemek üzere 1998’de bir kapasite
ödemesini (garantía de potencia) yürülüğe soktu. 2007’de Orijinal kapasite ödemesinin yerine, pagos por
capacidad olarak adlandırılan yeni bir sistem geçti. Yeni mekanizma iki tip ödemeyi kapsar: biri kısa-orta vadeli
kapasite mevcudiyeti ve diğeri uzun vadeli kapasite yatırımı için. Yatırımlar için ödemeler sadece 50 MW’den
fazla kapasiteye sahip yeni konvansiyonel üretim santrallerine ve önemli yatırımlara imza attığı görülen mevcut
santrallere uygulanır. Yatırım için ödeme, yatırımın yapıldığı vakitte hesaplanan rezerv endeksinin azalan bir

Polonya Ekonomi Bakanlığı açıklamaları şuradan toplanmıştır: http://www.platts.com/latest-news/electricpower/warsaw/poland-faces-serious-risk-of-power-deficit-in-26157950
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fonksiyonudur. Eğer rezerv marjini 1.1 değerinin altındaysa (yani, rezerv marjini %10 ya da daha azsa), kapasitenin
her yeni MW’si için, santralin ilk 10 çalışma yılı boyunca, yıllık € 28.000 alınır. Rezerv endeksi 1.1’den büyükse, her
1 MW yeni kapasite için yıllık ödeme, şu formule göre sabit bir oranda azalır: 193000 – 150000 x rezerv endeksi.
Yatırım ödemesinin negatif olamayacağını göz önünde bulundurarak; rezerv endeksinin yukarıda verilen
formülün negatif olmasına neden olan bir rezerv endeksi değeri söz konusuysa, üretim birimi herhangi bir ödeme
almayacaktır. Bu kapasite destek şeması 2011’de uzun vadeli yatırımların teşviki için mevcut kaynakları 26.000
€/MW/yıl (2007’den beri 20.000 €/MW/yıl’da sabitlenmişti)’a arttıran Tüzük ITC/3127/2011 ile daha fazla
düzenlenmiştir. Ek olarak Olağan Düzenlemeye tabi güç santrallerinin mevcudiyetini teşvik etmek amacıyla, bir
yıllık zaman dilimi boyunca ödeme, özel üretim teknolojilerine göre değişen mevcudiyet endeksine bağlanmıştır
(daha detaylı bilgi için bkz. Villaplana (2012)).
İsveç
İsveç’te geçici bir stratejik rezerv mekanizması, başta 5 yıl için ve ardından 2020’ye kadar olmak üzere 2003’te
kabul edilmiştir. Rezerve, istisnai hava koşulları dolayısıyla kışın talepteki zirveleri karşılamak üzere başvurulur. 16
Kasım ve 15 Mart arasında kullanılacak zirve stratejik rezervinin tedarikinden, yıllık bazda TSO sorumludur. TSO
ayrıca, talebi karşılamak için ihtiyaç duyulan rezerv miktarını tahmin etmekten sorumludur. Bu hacim 2000 MW’yi
aşamaz. TSO, üreticilere (birim 12 saatin altında bir zamanda başlayabilir olmalıdır) ve talep yanıtı kapasite
tedarikçilerine açık, yıllık, rekabetçi bir ihale yürütür. Başlangıçta rezerv kapasitesi piyasadan sakınılmıştır.
2009’da, piyasa fiyat oluşumunu etkilememesi için belli başlı sınırlandırmalar altında gün öncesi piyasaya
sürülmüştür. Stratejik rezerv aktive edilmezse, (ticari tekliflerin ardından) dengeleme piyasasına dahil olmak üzere
mevcut bulunmalıdır. Rezerv miktarı dereceli biçimde, 2017/2018 kışı 750 MW’ye düşecek; ve sonraki kıştan
mekanizmanın sona erdiği 2020’ye kadar sadece-enerji piyasa çözümüne dönme amaçlı olarak (2011’den
sonra) büyüyen bir talep tepki kapasitesi payını içerecektir.
İngiltere
1990’da kurulan İngiltere ve Galler Ülkesi’nin Elektrik Havuzu, üretim kapasitesine yatırımları teşvik etmek amacıyla
kapasite ödemelerini kapsardı.125 Ödemeler, her yarım saatte çalışması mümkün olduğu açıklanan her üretim
birine sağlandı ve Yük Kaybı İhtimali çarpı Kayıp Yükün Değeri (VOLL) bölü istasyonun teklif fiyatı (sevk edilmemesi
halinde) ya da sistem marjinal fiyatı (sevk edilmesi halinde) değerine eşittir. Kapasite ödemeleri ve sistem marjinal
fiyatının toplamı Havuz Alım Fiyatlarını meydana getirir. Roques ve diğerleri (2004)’e göre VOLL idarece
£2000/Mwh olarak belirlenmiş ve RPI tarafından yıldan yıla arttırılmış ve 2000’de £2816/Mwh’a varmıştır. 2001’de
Yeni Elektrik Ticaret Anlaşmaları, piyasa manipülasyonunu engellememe sınırı olan, yürürlükteki kapasite destek
şemalarını yerinden etti (Gillian, 2002). Aslında gün öncesi talep tahminleri bilinirken ve diğer piyasa aktörlerinin
üretimi öncelikle temel yük üretimiyken, ana iki üretici karşılamaları gereken atık talebi değerlendirebildiler. Bu
onlara, hem sistem marjinal fiyatını hem kapasite ödemesini arttırmak adına var olan kapasitelerini düşürerek,
piyasada güç sahibi olma olanağı sağladı.
2014’te 126 İngiltere, uzun vadeli kaynak yeterliği sağlamak üzere merkezî bir ileriye dönük kapasite piyasasını
benimsedi. 2018-2019 ve 2020-202 teslim dönemleri için 2014 ve 2015’te iki açık arttırma düzenlendi. Ulusal
Şebeke, yani TSO, güvenilirlik standartlarını karşılamak adına açık arttırmalarla tedarik edilecek kapasite miktarını
belirlemekten sorumludur. DECC -Enerji ve İklim Değişikliği Departmanı- açık arttırmalarla tedarik edilecek kaynak
miktarını fiyatlarına ilişkili şekilde gösteren kapasite eğrisini belirlemekten sorumludur. Hükümet Sekreterliği açık
arttırmaların ilişkili parametrelerini belirlemekle yükümlüdür. Kapasite zorunlulukları İngiltere kapasite piyasasında
değiş tokuş edilen kapasite ürünleridir. (CHP dahil) mevcut ve yeni kapasite üretiminin açık arttırmalara katılımı
uygundur. Talep, depolama ve sınır ötesi kapasite de açık arttırmaya dahil olabilir. Azalan zaman açık
arttırmaları, piyasayı-temizle mekanizmasına uyarlar. Dolayısıyla kapasite piyasasına katılan kaynaklardan elde
edilen kapasite ödemesi açık arttırmalarda piyasayı temizleyen fiyata eşittir. Üretim kaynakları, takiben SO’nun
açık arttırmalarda teklif edebileceği kapasite miktarlarını belirlediği ön-sicil sürecine tabidirler. Başarılı
katılımcılara, teslim dönemi süresince ortaya çıkan kıtlık durumlarında enerji sağlama koşulu karşılığında sabit bir
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İngiltere Elektrik Akti (1989). Şu linkten ulaşılabilir: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/contents .
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Şu
linkten
ulaşılabilir:
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ödeme (yani, açık arttırmada piyasa temizleyen fiyat) sağlayan “kapasite anlaşmaları” sunulur. Kapasite
anlaşmaları mevcut kapasite kaynağı için bir yıllık süreye sahiptir. Yeni güç santralleriyle 15 yıllık kapasite
anlaşmaları yapılır. Bu kapasite anlaşmalarının daha uzun süresi, daha yüksek kaynak maliyetleri görülürken daha
istikrarlı ve kapsamlı bir ödeme sağlama gerekliliğinden sebebini alır. Bir kıtlık durumunda, SO tahmin edilen
herhangi bir stresli durumun en az 4 saat öncesinde “Kapasite Piyasası Uyarısı”nda bulunur. Tedarikçilerin
yükümlülükleri “yük takibi” (yani, toplam talep beklenen zirvenin %70’indeyken stresli bir durum yaşanırsa,
zorunluluklarının sadece %70’ini teslim etmek durumunda) olacaklardır. Bağlı stres zaman(lar)ında
yükümlülüklerini yerine getirecek yeterli enerjiyi sağlamayan tedarikçilerin, kayıp yük değerini temel alan bir
maddi para cezası ödemesi beklenir. Kapasite maliyeti, zirve talebi paylarına göre tedarikçilerden sağlanır.
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