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Kısaltma!

Tanım!

AFD!

Fransız"Kalkınma"Bankası"(Agence"Francaise"Developpement)"

YİD!

Yap,"İşlet,"Devret"

BPS!

Baz"Puan"

AİKB!

Avrupa"İmar"ve"Kalkınma"Bankası"

ÇED!

Çevresel"Etki"Değerlendirme"

EIB!

Avrupa"Yatırım"Bankası"(European"Investment"Bank)"

EPDK!

Enerji"Piyasası"Düzenleme"Kurumu"

ENTSOUE!

Avrupa"Elektrik"Şebekesi"İletim"Sistemi"İşleticileri"(European"Network"of"
Transmission"System"Operators"for"Electricity)"

EPIAŞ!

Enerji"Piyasaları"İşletme"Anonim"Şirketi"

AB!

Avrupa"Birliği"

EÜAŞ!

Elektrik"Üretim"Anonim"Şirketi"

FMO!

Hollanda"Kalkınma"Bankası"(Financieringsmaatschappij"voor"
Ontwikkelingslanden"N.V.)"

YEGM!

Yenilenebilir"Enerji"Genel"Müdürlüğü"

GW!

Gigawatt""

İKB!

İthal"Kuş"Bölesi"

IBRD!

Uluslararası"İmar"ve"Kalkınma"Bankası"

IFC!

Uluslararası"Finans"Şirketi"

IFI!

Uluslararası"Finansal"Kuruluşları"

IMF!

Uluslararası"Para"Fonu"

IEA!

Uluslararası"Enerji"Ajansı"

BEÜ!

Bağımsız"Elektrik"Üreticisi"

IUCN!

Doğa"ve"Doğal"Kaynakların"Korunması"için"Uluslararası"Birlik"

ÖBB!

Önemli"Biyoçeşitlilik"Bölgesi"
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ETKB!

Enerji"ve"Tabii"Kaynaklar"Bakanlığı"

ÇŞB!

Çevre"ve"Şehircilik"Bakanlığı"

MW!

Megawatt"

OS!

Dünya"Bankası"Operasyonel"Siyaseti"

PBD!

Proje"Bilgi"Dosyası"

GSA!

Güç"Satın"alma"Anlaşması""

Red!Data!Book!

Tehlike"altındaki"türlerin"listesi"(tarafından"hazırlanmıştır)"

ARUGE!

Araştırma"`"Geliştirme"

TEİAŞ!

Türkiye"Elektrik"İletim"A.Ş."

İHD!

İşletme"Haklarının"Devri"

İSO!

İletim"Sistemi"Operatörü"

TSKB!

Türkiye"Sınai"Kalkınma"Bankası"

TWh!

Terawatt"saat"

USD!

Amerikan"Doları"

DYÜ!

Değişken"Yenilenebilir"Üretim"
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1.-TÜRKİYE’DE"YENİLENEBİLİR"ENERJİ’NİN"VAR"OLAN"DURUMU"
1.1.-VAR"OLAN"YENİLENEBİLİR"ENERJİ"DAĞILIMI"
Türkiye’de"güç"üretiminde"kullanılan"temel"enerji"kaynaklarının"tarihsel"olarak"kömür,"su"ve"doğal"
gaz" gibi" geleneksel" enerji" kaynakları" olmasına" rağmen," 2005’teki" YEK" Yasası’nın" benimsenmesiyle"
birlikte"Türkiye’nin"YEK"piyasası"yavaş"yavaş"görünür"hale"gelmektedir."
Yenilenebilir" kaynakların" kurulu" kapasitesi" Türkiye" piyasasında" istikrarlı" bir" biçimde" artmaktadır."
2006"ile"2016"yılları"arasında"hidroelektrik"kapasitesi"iki"katlanmış,"rüzgar"kapasitesi"hiç"yoktan"5,751"
MW’a"ulaşmış"ve"jeotermal"kapasitesi"de"sıfırdan"821"MW’a"erişmiştir."Güneş"enerjisi"sahada"yeni"
yeni"ortaya"çıkmaktadır"ve"2016"yılının"sonunda"kurulu"kapasitesi"832"MW"görünmektedir."
Tablo!1:!!Yenilenebilir!Kaynakların!Kurulu!Kapasitesi!(MW)!
Yıl!Sonu!

Hidroelektrik!

Rüzgar! Güneş!

Jeotermal!

Biyokütle!

Toplam!

2006!

13.063"

59"

""

23"

41"

13.186!

2007!

13.395"

146"

""

23"

43"

13.607!

2008!

13.829"

364"

""

30"

60"

14.282!

2009!

14.553"

792"

""

77"

87"

15.509!

2010!

15.831"

1.320"

""

94"

107"

17.353!

2011!

17.137"

1.729"

""

114"

126"

19.106!

2012!

19.609"

2.261"

""

162"

169"

22.201!

2013!

22.289"

2.760"

""

311"

235"

25.595!

2014!

23.643"

3.630"

40"

405"

299"

28.017!

2015!

25.868"

4.503"

249"

624"

345"

31.588!

2016!

26.681"

5.751"

832"

821"

488"

34.573!

Kaynak:+TEIAS.+

2016’da" Türkiye’de" kurulu" YEK’lerin" kurulu" kapasitesi" 34.573" MW’tır" ve" bu" miktar" toplam" kurulu"
kapasitenin"%43.6’sına"tekabül"etmektedir.""
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Şekil!1:!Kurulu!Yenilenebilir!Kapasitesinin!Dağılımı!

"
Kaynak:+TEIAS.+

2016’da" yenilenebilir" kaynaklar" Türkiye’nin" elektrik" ihtiyacının" ~%33’ünü" üretmiştir." Aşağıdaki"
şekilde"gösterildiği"üzere"hidroelektrik"üretimi"açık"arayla"en"büyük"yenilebilir"kaynaktır;"bunu"rüzgar"
ve"jeotermal"kaynaklar"takip"eder."
Şekil!2:!2016!Yenilenebilir!Kaynaklarca!Üretim!(GWh).!

"
Kaynak:+TEIAS.+

1.2.-YENİLENEBİLİR"KAYNAKLARIN"BEKLENEN"GELİŞİMİ"
Yenilenebilir" Enerji" Yasası" tarafından" öngörülen" destek" şemaları" ve" yatırım" maliyetlerinin"
düşürülmesinden" ötürü," Türkiye’de" yenilenebilir" kaynaklar" gelişmektedir." Buna" ek" olarak" YEK"
gelişiminin," Aralık" 2014’te" yayınlanan" Ulusal" Yenilenebilir" Enerji" Eylem" Planı" (UYEEP" `" NREAP)’ta"
belirtilen,"Türkiye’nin"2023"Hedefleri’ne"de"uygun"olacağı"beklenmektedir."Bu"dosya"AB"Yönergesi"
2008/28/EC’nin" metodolojisi" ve" gereklilikleriyle" paralellikle" gösteren" temel" ve" en" güncel" politika"
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"

belgesidir."Ayrıca"bu"yönerge,"2013"–"2023"yılları"arasında"Avrupa"İmar"ve"Kalkınma"Bankası"(EBRD),"
Deloitte"ve"TC"Enerji"ve"Tabii"Kaynaklar"Bakanlığı"arasındaki"işbirliği"projesinin"bir"sonucudur1.""
Tablo!2:!Türkiye’nin!YEK!Gelişimi!(MW)!
Kaynak!

2016!

2023!Hedefi!

Gerekli!Miktar!

Potansiyel!

Rüzgar!

5,751.3"

20,000.0"

14,248.7"

48,000.0"

Güneş!

832.5"

5,000.0"

4,167.5"

"

26,681.0"

34,000.0"

7,319.0"

160"TWh"~"52,000"MW"

Jeotermall!

821.0"

1,000.0"

179.0"

1,500"MW"`"2,084"MW"

Biyokütle!

488.7"

1,000.0"

511.3"

"

34,574.5!

61,000.0!

26,425.5!

"

Hidroelektrik!

Toplam!

Kaynak:!!UYEEP’e!ve!gerçek!ülke!verilerine!ait!ayrıntılandırma!(TEİAŞ’tan).!
Enerji" Bakanlığının" 2015`2019" Strateji" Raporunda," 2019" için" ortalama" bir" hedef" olarak" toplam"
yenilenebilir" kurulu" kapasite" 46.400" MW" şeklinde" belirlenmiştir." Bu" hedef" içerisi" de" hidroelektrik"
kapasitesi" 32.000" MW," rüzgar" kapasitesi" 10.000" MW," güneş" kapasitesi" 3.000" MW," jeotermal"
kapasite"700"MW"ve"biyokütle"700"MW"şeklindedir."
Şekil!3:!Türkiye’nin!2023!Yenilenebilir!Hedefleri!

"
Kaynak:!UYEEP’e!ve!gerçek!ülke!verilerine!ait!ayrıntılandırma!(TEİAŞ’tan).!
Fakat" iletim" kapasitesi," yenilenebilir" kaynakların" gelişimi" için" en" kritik" sınırlandırıcı" meseledir."
Yenilenebilir" kaynakların" başka" güvenilir" enerji" santralleriyle" dengelenmesi" gerektiğinden" ve"
enterkonnekte" kapasitenin" buna" paralel" olarak" geliştirilmesi" gerektiğinden" iletim" kapasitesi" bu"
hedefin" gerçekleşmesine" müsaade" etmemektedir." 24" Aralık" 2014’te" yayınlanan" Yenilebilir" Enerji"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

" AB" Yenilenebilir" Enerji" Yönergesinin" metodolojisine" uygun" olarak" UYEEP," Türkiye’nin" 2013’te" brüt" final" tüketimde"
yenilenebilir"enerjinin"payının"%13.5"olduğunu"ve"2023’e"kadar"bunun"%20.5’e"çıkması"gerektiğini"belirtir."
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Eylem" Planı’nda" tüm" YE" kaynakları" için" iletim" kapasitesi" limiti" 2023’e" kadar" 20.000" MW" şeklinde"
beyan"edilmiştir."
Beri"yandan"20.000"MW’lık"kurulu"rüzgar"kapasitesinin"başarılabilmesi"çok"zor"gözükmekte,"bunun"
yerine"10.000"MW’lık"bir"hedefe"ulaşmanın"daha"olası"olduğu"görünmektedir."Bu"nedenle"20.000"
MW’lık"iletim"kapasitesinin"yenilebilir"genişleme"için"yeterli"olduğu"söylenebilir."
Kurulu"rüzgar"kapasitesi"kararlı"bir"şekilde"artmaktadır"ve"ülkenin"ekonomik"potansiyelince"48.000"
MW’lık"bir"kapasiteye"ulaşmak"gerekmektedir."Rüzgar"2006’da"51"MW"iken"2015"yılıyla"4.503"MW’a"
yükselmiş,"yılda"ortalama"500"MW’lık"bir"büyüme"göstermiştir."
Türkiye" yılda" 2.740" güneş" saatine" sahiptir" ve" Türkiye’ye" bir" yılda" metrekare" başına" 1.528" kWh’lik"
radyasyon" düşer;" bu" da" ülkenin" iyi" bir" güneş" potansiyeli" olduğunu" gösterir.2" Güneş" enerjisi" TEİAŞ"
tarafından"verilen"düşük"bağlantı"kapasitesi"nedeniyle"yeni"yeni"ortaya"çıkmaktadır"(bu"meselede"
Türkiye"YE"sistemini"karakterize"etmeye"dair"daha"fazla"detay"için"bkz."Paragraf"3.1.2)."Bugüne"kadar"
sadece"600"MW’lık"lisanslandırılmış"kapasite"bağlantı"hakları"verilmek"üzere"ihalelendirilmiştir"fakat"
başvurularsa"8.900"MW’tır."Bu"başvuru"miktarı"Türkiye’de"güneş"enerjisi"için"bir"isteklilik"olduğunu"
göstermektedir." Ayrıca" lisanslandırılmamış" (<=" 1MW)" kısım" hızla" büyükmektedir" ve" 2016" Şubat"
ayının"sonuyla"beraber"328"MW’a"ulaşmıştır."
Türkiye’de" jeotermal" santraller" için" 1.500" MWWWW’lık" bir" potansiyel" mevcuttur" ve" bunun" 635"
MW’lık"kısmı"hali"hazırda"faaldir."
Hidroelektrik"kapasitesi"2016"Aralık"ayı"itibariyle"26.681"MW’tır."2015’te"elektrik"üretimi"66.9"TWh"
iken"bu"2016"yılında"67.3"TWh’e"yükselmiştir.""Yenilebilir"Enerji"Genel"Müdürlüğü’ne"(YEGM)"göre"
Türkiye’nin"ekonomik"hidroelektrik"potansiyeli"160"TWh/yıl’dır."

1.3.-GÜNCEL"PROJELER"
EPDK" tarafından" duyurulan" İlerleme" Raporlarına" göre" YE" projelerinin" güncel" gelişimi" aşağıdaki"
tabloda"verilmiştir3.""
Tablo!3:!YEK!Santrallerinin!Proje!İlerlemeleri!
!
Santral!Tipi!

Proje!İlerlemesi!–!Ocak!2017!
>75%!

50%U75%!

Hidroelektrik! 1.371"

230"

918"

1.087"

3.194"

6.800"

Rüzgar!

236"

146"

857"

2620"

4.640"

780"

25%U50%! 10%U25%!

!
<10%! Toplam!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2

"http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx"
" İlerleme" oranları" EPDK" Kurul" Kararı" 02.03.2017" tarihli" No." 6950" tarafından" tanımlanmıştır." Yandaki" linkte" İlerleme"
Raporlarının"Projeleri"bulunabilir."http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/5238"
3

13"
"

"

Jeotermal!

145"

3"

148"

18"

29"

342"

Biyokütle!

6"

2"

17"

0"

2"

27"

2.302"

471"

1.229"

1.962"

5.845"

11.809!

Toplam!

Kaynak:!EPDK."
EPDK"ilerleme"oranlarını"projenin"hangi"ilerleme"adımında"olduğuna"bağlı"olarak"tanımlar."Örneğin"
Dünya"Elektrik"Enerjisi"Santralleri"Veri"tabanına"(WEPP)"göre:"
•-

•-

•-

•-

İdari"İlerleme""""""""""""""
""""""""""""""""""""
o- EIA"Sertifikası"
"
"
o- Teknik"Etkileşim"Analizi""""""""""""
o- Toprak"Kullanma"Hakları" "
o- Bölgeleme"Planları"""
"
o- Proje"Onayı""""""""""""""""
"
Finansal"İlerleme""""""
"
"
o- Kredi"Anlaşması"""""""""""""""""""""""""
o- Türbinin"ön"ödemesi""""""""""""""""
Türbinin"İlerlemesi"""
"
"
o- Türbin"Kontratı"""""""""
"
o- Türbinin"imal"edilmeye"başlanması"
o- Türbinin"imalinin"son"bulması""
o- Türbinleri"edinmek"""""
"
o- Türbinlerin"sahaya"getirilmesi"
Proje"Sahası"İşleri"""""""""""""""""""""""
"

:"20%"
:"6%!
:"6%!
:"3%!
:"3%!
:"2%!
:"25%"
:"10%!
:"15%!
:"20%"
:"5%!
:"5%!
:"5%!
:"4%!
:"3%!
:"35%"

İlerleme" oranları" %10’nun" altında" olan" rüzgar" ve" hidroelektrik" projeleri" için," bu" projelerin"
gerçekleşmesinin" pek" mümkün" olmayacağı" söylenebilir." Bu" danışman" analizinin" sonucu," bu"
projelerin"lisans"uygulama"tarihlerinin"2013’ten"önce"olduğunu"ve"aynı"projelerin"çeşitli"sebeplerden"
ötürü" durdurulduğunu" göstermektedir" (örn." ÇED" prosedürlerindeki" mahkeme" kararları," koruma"
alanları" veya" askeri" alanlarla" kesişme" vb.)" Bu" lisansların" EPDK" tarafından" iptal" edileceği"
öngörülmektedir," zira" bu" projelerin" yasal" olarak" uygulama" süreçlerine" devam" etmeleri" mümkün"
gözükmemektedir."
Bu" danışman" aynı" zamanda" ilerleme" oranları" %50’nin" üzerinde" olan" rüzgar" enerjisi" santrallerinin"
idari"ve"finansal"süreçleri"halihazırda"tamamladıkları"takdirde,"bir"yıl"içerisinde"kurulmuş"olacağını"
varsaymaktadır."Diğer"yandan"ilerleme"oranları"%10"ile"%50"arasında"olan"enerji"santralleri"içinse"
kurulumun"iki"yıl"içerisinde"tamamlanacağını"öngörmektedir."
Aşağıdaki"tabloya"göre"bu"durum"WEPP"(Dünya"Enerji"Santralleri"Veri"tabanı"`"World"Energy"Power"
Plant" Database)" verilerine" 2017" yılında" 1.016" MW," 2018’deyse" 1.003" MW’lık" bir" ek" yapılacağı"
anlamına"gelmektedir."Yani"yaklaşık"olarak"yılda"1.000"MW’lık"bir"ekten"bahis"geçmektedir."
Son"olarak"ilerleme"oranları"%10’nun"üzerinde"olan"yapım"aşamasındaki"hidroelektrik"santrallerinin"
toplamda"3.606"MW’lık"kurulu"kapasiteleri"bulunmaktadır."Yılda"ortalama"1.200"MW’lık"bir"miktarla"
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bu"ek"kapasitenin"3"yıl"içerisinde"gerçekleşeceğini"bekleyebiliriz."Benzer"şekilde"3"yıl"içerisinde"314"
MW’lık" jeotermal" elektrik" santrali" ve" 25" MW’lık" biyokütle" santralinin" devreye" alınacağı"
öngörülmektedir."
"

"

15"
"

"

2.-ENERJİ"POLİTİKASI"ÖNERİLERİ"
2.1.-ENERJİ"GEÇİŞİ,"ENTEGRE"ENERJİ"PLANI"VE"UYGUNLUK"İZLEME"
Var" olan" düzenlemeyle" YEK" nüfuzu" için" belirlenen" hedeflere" ulaşmak" kısa" vadede" mümkün"
gözükürken," bu" bölümün" diğer" kısımlarında" belirtilen" ayarlamalar" ve" değişiklikler" nedeniyle" aynı"
hedeflere"uzun"vadede"ulaşmak"neredeyse"olasılıksız"hale"gelmektedir."Bu"nedenle"orta"vadede"ani"
değişimleri"beklemek"ve"üretmektense,"ortak"ulusal"bir"proje"içinde"tüm"kamu"ve"özel"sektörün"artan"
oranlı"katılımına"dair"bir"stratejinin"geliştirilmesi"daha"uygun"görünmektedir."
Bu"proje"Türkiye"elektrik"sektöründe"YEK’lerin"daha"nüfuzlu"hale"gelmesi"için"bir"strateji"belirlemeyi"
hedefliyor"olsa"da,"bu"stratejiyi"daha"kapsamlı"bir"stratejinin"içerisinde"çerçevelendirmek"zaruridir."
Bu" strateji" de" CO2" tipi" yan" ürünlerin" sıfır" veya" düşük" seviyelerde" üretimine" dayanan" ekonomiye"
doğru" bir" enerji" geçişidir." AB" Üyesi" birçok" ülkede" ve" dünyanın" geri" kalanındaki" trend,"
dekarbonizasyon"hedeflerini"ulusal"seviyede"en"yüksekte"belirleyen"bir"anlaşmayı"kurumsallaştırma"
yönündedir."Çoğunlukla"bu"hedefler"orta"vadeli"zaman"aralıklarını"kullanır"(örn."2030),"yine"de"nihai"
hedefe" 2050" yılı" itibariyle" ulaşılmalıdır." Türkiye" COP21" ve" devamında" sonuçlanan" Paris"
anlaşmalarında" imza" sahibidir." Bu" nedenle" anlaşmalar" dahilindeki" enerji" geçiş" planı" hükmü," iklim"
değişikliğine"cevap"vermekte"kullanılacak"bir"araç"olmaya"uygundur"ve"aynı"zamanda"da"zaruridir."
Bu" enerji" geçişini" tasarlama" sırasındaki" elzem" bir" unsur," bir" entegre" kaynaklar" planının"
geliştirilmesidir." YEK" bu" planın" esas" elemanlarından" biri" olduğundan," değişkenliği" depolama"
teknolojilerini,"diğer"ülkeler"veya"bölgelerle"bağlantıları"ve"doğal"gaz"temelli"altyapıların"üretimini"
dikkate" almayı" zaruri" kılmaktadır." Bunları" gerçekleştirerek" TEİAŞ," üretim" planını" ve" talep" tahmin"
aktivitelerini"de"tasarlanan"enerji"geçiş"politikasına"uygun"biçimde"şekillendirmelidir."Bu"yolla"güç"
sistemi"planlama"aktiviteleri,"ülkenin"politik"hedeflerine"uygun,"somut"bir"biçimde"gelişecektir4."
Son"olarak"bu"enerji"geçişinin"tasarımında"ve"bunun"enerji"politikasına"istinaden,"izleme"faaliyetleri"
de" unutulmamalıdır5." Bu" geri" bildirimden" yoksun" herhangi" bir" plan," hassasiyeti" ve" isabetliliği" ne"
olursa"olsun"başarısız"olacaktır."
Öneri:$ Dekarbonize$ ekonomiye$ doğru$ bir$ enerji$ geçişini$ kapsayan,$ aynı$ zamanda$ da$
yönetiminin$ve$takibinin$tanımı$iyi$yapılmış$bir$entegre$kaynak$planını$belirleyen$bir$yasal$
çerçeveye$ ihtiyaç$ duyulmaktadır.$ Bu$ plana$ maksimum$ yasallık$ ve$ geçici$ kararlılık$ vermek$
için$bu$çerçeve$Hükümetin$önerisiyle$Parlamento’da$onaylanmalıdır.$

2.2.-ENERJİ"KARIŞIMI"
Öneri:$AB$hedefleriyle$uyumlu,$2030$hedefli$planlanan$bir$enerji$karşımı$tasarımına$ihtiyaç$
duyulmaktadır.$Tasarlanan$enerji$karışımı$tüm$teknolojileri$içermeli$ve$herhangi$bir$enerji$
politikasının$üç$ana$direğini$dikkate$almalıdır:$
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4

"Şebeke"planlama"aktiviteleri"hakkında"daha"fazla"detay"için"bu"raporun"Errore.!L'origine!riferimento!non!è!stata!trovata.."
Bölümüne"göz"atın."
5
"Burada"izleme"faaliyetlerinden"kasıt,"uygunluk"izleme"aktiviteleridir."
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•- Çevreye$uyum$(müsaade$edilen$maksimum$emisyonlar$yoluyla$hesaplanır);$$
•- Arz$güvenliği;$ve$
•- Tüketiciler$üzerindeki$ekonomik$etki.$
Hükümet$tarafından$hizmete$sunulmuş$hali$hazırda$kömür$teknolojisine$bağlı$politika,$en$az$
2050’ye$kadar$daha$yüksek$emisyonlara$vesile$olabilir.$AB$seviyesindeki$dekarbonizasyon$
hedefleriyle$ daha$ uyumlu$ olabilmek$ için$ Türkiye,$ enerji$ karışımı$ politikasını$ yukarıda$
belirtilen$üç$ana$direk$arasındaki$bağı$daha$iyi$dengelemek$suretiyle$yeniden$düşünmelidir.$$$
Bu"öneriyi"gerçekleştirmedeki"zorluk,"güncel"yasal"çerçeve"içerisinde"hem"AB’de"hem"de"Türkiye’nin"
yürüttüğü"güncel"durumda"elektrik"üretimi"faaliyetlerinin"özel"sektör"inisiyatifinde"gerçekleştiriliyor"
olmasıdır."Zira"yatırım"riskini"alan"özel"mülkiyet"sahibi"geliştiriciler"aynı"zamanda"elektrik"üretimi"için"
en"uygun"kaynaklar"konusunda"da"özgürce"karar"vermektedirler."Bu"nedenle"karışıma"dair"tasarım,"
yatırım" ruhsatlarını" edinenler" üzerinde" daha" ciddi" kısıtlamalara" neden" olmamalıdır." Elbette" ki" bu"
durum," ruhsat" sahiplerinin" enerji" politikası" içerisinde" belirlenen" tasarımla" birlikte," düzenleyici"
çerçeve"tasarımıyla"uyumlu"çalıştıkları"ve"çevresel"gereklilikleri"yerine"getirdikleri"durumlarda"geçerli"
olmalıdır."Bu"bölüme"içerisinde"açıklanacağı"üzere"bahsedilen"durumun"kendisi,"bazen"herhangi"bir"
teknolojinin"geliştirilmesine"dair"dolaylı"kısıtlamalar"üretebilir."
Meseleyle" alakalı" bir" başka" açı" da" belirlenen" enerji" karışımına" erişmeyi" denetlemeden" sorumlu"
kurumun"belirlenmesidir."Örnek"olarak"dekarbonizasyon"hedefleri"arayışındaki"bir"senaryoda,"enerji"
karışımına"dair"yapılacak"planlardan"kömür"bazlı"enerji"santrallerinin"tamamen"çıkarılması"gerekir."
Bu" bağlamda," kömür" santrali" kurma" arayışında" olan" özel" yatırım" planlarını" lağvedecek" sorumlu"
kurumun"hangisi"olacağını"anlamak"önemlidir."Bu"kurum"aynı"zamanda"gelecekte"ithal"edilen"kömür"
miktarının"kademe"kademe"azalmasını"veya"sıfırlanmasını"da"denetleyebilir6."Bu"prensipte"politika"
hedeflerini"takip"eden"bir"teknoloji"kısıtıdır."Tarif"ettiğimize"benzer"şekilde"enerji"karışımını"kısıtlayan"
birçok"başka"yol"da"vardır."Bunlara"örnek"olarak"teşvik"mekanizmaları"ve"YEK’leri"kuvvetlendirmek"
için"kurulan"aygıtlar"verilebilir."(YEK"teşvik"mekanizmaları"hakkında"daha"detaylı"bilgi"için"bölüm"3.1’e"
bakılabilir)."
Türkiye’de" özelinde" bu" sorumlu" kurum," üretim" lisanslamadan" sorumlu" kurum" olmasından" ötürü"
EPDK" olmalıdır." Fakat" ETKB’nin" enerji" politikalarının" uygulanmasını" denetlemeden" sorumlu"
olmasından" ötürü," EPDK’nın" bu" kurumla" özellikle" kömür" bazlı" teknolojilere" dair" yatırım" planlarını"
feshetmede" çok" yakın" temasta" çalışması" ve" dekarbonizasyon" hedefleri" arayışı" içinde" olması"
gerekmektedir."""
Fakat"kömür"örneği,"Türkiye’nin"kömür"kullanımda"izlediği"güncel"politikalar"gözetildiğinde"gerçekçi"
bir"teknoloij"kısıtı"olarak"dikkate"alınamaz."En"azından"kısa/orta"vadede."
Türkiye’deki" çeşitli" kurumlar," aynı" zamanda" OECD’nin" (Ekonomik" İş" Birliği" ve" Kalkınma" Teşkilatı)"
Ekonomik"Görünüm’ü"7,"OECD"ülkeleri"arasında"Türkiye’nin"en"hızlı"büyüyen"talebe"sahip"olacağını"
öngörmüştür."Türkiye"hükümeti"giderek"artan"oranda"önemli"görevlerle"karşı"karşıya"kalmıştır:"Enerji"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6
7

"Danışman"lisanslama"adımına"atıfta"bulunmaktadır."
"http://www.oecd.org/eco/outlook/.""
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güvenliğini"sağlamak,"uzun"vadede"talebi"karşılamak"ve"önümüzdeki"yirmi"yılda"periyodik"hiçbir"arz"
eksikliğinin"yaşanmamasını"garanti"etmek."2020’ler"sırasında"da"kesintiler"yaşanabilir"zira"BOTAŞ’ın"
doğalgaz" boru" hattı" tedarikçileriyle" uzun" vadeli" kontratlarının" hepsi" bu" civarlarda" sona" erecektir"
(Azerbaycan’la"2021’de,"İran’la"2026’da"ve"Rusya’yla"2025’te)."Ülkedeki"olası"bir"gaz"kesintisi"sadece"
enerji"güvenliğini"riske"atmakla"kalmaz,"aynı"zamanda"iç"politik"durumu"da"etkileyecektir."Bu"kaygıyı"
akılda"tutarak"Türkiye"Hükümeti,"enerji"karışımında"ithal"edilen"gazın"hacmini"düşüren"ve"yurt"içinde"
üretilen"enerji"kaynaklarının"hacmini"arttıran"bir"politika"başlatmıştır."
Bu" nedenle" Türkiye" Hükümeti" 2009’da" bir" Elektrik" Pazarı" ve" Arz" Güvenliği" Stratejisi" başlatmış" ve"
2010’da"basılan"Hedef$2023’te"Hükümet,"2023’e"kadar"ülkenin"linyit"ve"madenkömürü"potansiyelini"
en" iyi" şekilde" değerlendirecek" hedefler" benimsemiştir." Genel" olarak" Hedef," elektrik" karışımında"
kömürün,"yenilenebilir"kaynakların"ve"nükleerin"payını"arttırmayı"öngörmektedir."Bunu"elde"etmek"
için" Hükümet" yeni" düzenlemeleri" uygulamaya" koymuş," yenilenebilir" enerjiye" ve" yerel" kömür"
santrallerine" yatırım" çekebilmek" için" özel" sektöre" çeşitli" teşvikler" sağlamış" ve" özel" sektörü"
destekleyen"tarife"garantilerini"başlatmıştır8."
Fakat"Kasım"2016"itibariyle"elektrik"üretiminde"ithal"kömürün,"diğer"yakıt"tipleriyle"rekabette"gitgide"
zemin"kaybettiği"görünmektedir."Bunun"temel"nedeni"küresel"kömür"fiyatlarındaki"ani"yükselmedir."
Verimli,"doğalgazla"çalışan"tesisler"de"TL’deki"değer"kaybından"ötürü"ithal"kömürle"çalışan"santrallere"
karşı"daha"rekabetçi"hale"gelmişlerdir."Türkiye’de"ithal"kömür"kullanan"tesisler"için"kömürün"teslimat"
fiyatı" Ocak" 2016’da" ortalama" $53.50/ton" iken," aynı" fiyat" Ocak" 2017’de" ortalama" $93.50/ton’a"
belirgin"bir"biçimde"yükselmiştir."Bu"nedenle"ithal"kömürün"belki"de"yerel"üretilen"kömür"ve"linyitle"
ikame"edilmesi"gerekmektedir."
Fakat"yeni"kurulmuş"bir"kömür"santralinin"ekonomik"ömrü"yaklaşık"40`50"yıldır."Eğer"Türkiye"kömürü"
enerji" politikalarının" kalbinde" tutmaya," kömür" için" kamu" desteğini" ve" teşvikleri" vermeye" devam"
ederse"ve"boru"hattı"üzerine"yeni"kömür"santralleri"inşa"edilirse,"Türkiye’nin"enerji"politikası"kendini"
kömüre"mahkum"edecek"ve"Türkiye"kaçınılmaz"olarak"fosil"yakıtlara"daha"bağımlı"hale"gelecektir."Bu"
da"2050"ve"sonrasında"daha"yüksek"salımlara"sebep"olacaktır."Ayrıca"bu"durum"yenilenebilir"enerji"
teknolojilerindeki"rekabeti"engelleyebilir"ve"yenilenebilir"enerji"yatırımlarını"tehlikeye"atabilir."
Bu"nedenle"iklim"değişikliğini"mücadele"etmek,"sürdürülebilir"bir"enerji"politikası"inşa"etmek,"sağlığa"
olumsuz"etkileri"ve"diğer"sosyal"maliyetleri"azaltmak"için"kömür"üzerindeki"teşvikler"kaldırılmalı"ve"
Türkiye’de"elektrik"üretiminde"kömürün"payını"arttıran"politikalar"en"kısa"sürede"terk"edilmelidir."
Türkiye’nin" iklim" ve" enerji" politikaları" gelecekte" düşük" karbon" ekonomisi," yenilenebilir" enerji" ve"
enerji"verimliliği"temellerinde"yeniden"inşa"edilmelidir."

2.3.-YÖNETİM""
Türkiye’nin" elektrik" sektöründe" yapılan" değerlendirmeler" göz" önünde" bulundurulduğunda,"
yönetimin"bazı"yönlerinin"geliştirilmesi"gerektiği"sonucuna"varılmıştır."Bu,"Enerji"Politikası"tarafından"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Hükümetin"kömür"bazlı"güç"için"sağladığı"temel"teşvikler:"a)"Tarife"garantili"ve"kamuya"ait"ticaret"firması"Tetaş"tarafından"
Ağustos"2016’dan"başlayarak"10"yıl"boyunca"elektriğin"satın"alınacağı"güvencesi;"b)"KDV"muafiyeti"(Ağustos"2016’da"ithal"
kömür"için"gümrük"vergisi"muafiyeti"ortadan"kalkmıştır);"c)"İlk"8"yıl"için"lisans"muafiyeti"ve"arazi"kullanımı/"kirası"için"%85"
indirim;"d)"İlk"10"yıl"için"ormansızlaştırma"ve"erozyona"dair"kontrol"harcından"feragat."
18"
"

"

belirlenen"hedeflere"ulaşmayı"yakinen"izlemek"anlamına"gelmektedir."Prensipte"bu"prosedür,"enerji"
politikası"hedeflerinin"harfiyen"yerine"getirildiğini"izleyip"bunu"Parlamento’ya"raporlayan"kurumun"
EPDK"olması"üzerine"tasarlanmıştır."Türkiye"henüz"böyle"bir"prosedüre"sahip"değildir."
EPDK," Enerji" Politikasını" da" dikkate" alarak" düzenlenen" faaliyetlerin" istihkakını," beklenen" piyasa"
kurallarının" belirlenmesini" ve" market" öznelerinin" davranışlarının" takibini" tasarlamada" tam"
kapasiteye"sahip"olmalı;"dominant"pozisyonlara"sahip"piyasa"aktörlerinin"potansiyel"olarak"durumu"
kötüye" kullanmalarını" kontrol" altında" tutabilmelidir." Aynı" anda" hem" düzenlemeye" tabii" hem" de"
rekabetçi" alanlarda" faaliyet" gösteren" öznelere" özellikle" dikkat" edilmelidir." Hali" hazırda" EPDK’nın"
tasarımı"bu"meselelerin"çoğuyla"uyumlu"olsa"da,"çatışma"çözümüne"dair"fazladan"yetkilere"de"sahip"
olmalıdır."
Hükümetin" Enerji" politikası," EPDK" tarafından" sektörün" regülasyonu" ve" uygun" modelleme"
araçlarından" edinilen" kendi" tahminleri" gözetildiğinde;" orta" ve" uzun" vadede" şebeke" planlamasının"
uygulanmasından" TEİAŞ" sorumludur" 9." Bu" nedenle" elektrik" üretiminin" izlenmesinden" ve" merkezi"
politika"hedeflerinin"takibinden"sorumlu"kurum"ile"gerekli"yatırımları"planlayarak"şebekeyi"uyumlu"
hale"getirecek"kurum"arasında"işlevsel"bir"mutabakat"olmak"zorundadır."Böyle"bir"süreç"çok"düzenli"
bir"şekilde"işletilirse"enerji"politikası"etkin"bir"biçimde"hedeflerine"ulaşabilir.""
TEİAŞ"tarafından"tesis"edilen,"genellikle"uygun"olduğu"kabul"gören"araçlar"ve"prosedürler"ne"olursa"
olsun,"yenilenebilir"enerjilerin"hızlı"kurulumunda"ciddi"engeller"yaratan"mühim"zorluklar"vardır."Bu"
zorluklar"genel"hatlarıyla"aşağıdaki"kalemlerle"ilgilidir:""
•- İletim" sistemi" geliştirmede" takip" edilecek" hedeflere" istinaden," ETKB" ve/veya" EPDK"
tarafından"düzenlenmesi"gereken"net"yönergelerin"yoksunluğu;"ve!
•- Bahsi" geçen" hedeflerle" doğrudan" ilişkili" olan," planlama" uygulamasının" üretiminin" tesis"
edildiği"varsayımı"10".!
Bu" danışman" analizinden," net" yönergelerin" eksikliğinin" prosedürlerin" birbirleriyle" çakışıyor"
olmasından" da" ötürü" bazı" karışıklıklara" neden" olduğu" çıkarılabilir." Buna" uygun" bir" örnek" olarak,"
şebeke" planlama" faaliyetinin" temelini" teşkil" eden" güncel" üretim" tahmin" faaliyeti" gösterilebilir."
Geliştirilecek"olan"iletim"planı"bazında"danışmanın"incelediği"üretim"tahminleri,"özellikle"rüzgar"ve"
güneş"enerjisinde"EPDK’nın"YEGM’i"tarafından"beklenen"değerlerden"belirgin"bir"biçimde"farklıdır11."
Aşağıdaki"grafik"saptanan"farklılıkları"göstermektedir:""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9

"Elektrik"Piyasası"Kanunu"no."4628,"madde"2b.""
"Burada"kastedilen"şey"şebeke"planlama"faaliyetinin,"üretim"genişleme"planını"da"dikkate"alıyor"olduğunun"kabulüdür."
11
"Ulusal"Yenilenebilir"Eylem"Planı"(YEGM"–"ETKB)."
10
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Şekil!4:!YEGM!ve!TEİAŞ!tahminleri!arasındaki!fark!(rüzgar!ve!güneş!enerjisi).!
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Kaynak:+Danışmaların+detaylandırdığı+TEİAŞ+ve+ETKB+verileri.+

Bu" fark" özellikle" TEİAŞ’ın" üretim" tahminlerinin" ETKB" tarafından" onaylanması" gerektiği"
düşünüldüğünde"dikkat"çekici"boyuttadır."
Bu"faaliyetlere"dair"açık"yönergeler"vermek"ve"aynı"hedeflere"ulaşmada"hepsinin"ortak"bir"yol"kat"
etmesine" vesile" olmak," standart" ve" uluslararası" düzeyde" kabul" görmüş" bir" prosedürdür" ve"
önerilmektedir."Bu"uygulama"enerji"politikası"ve"planlama"yönetimi"özelinde"daha"kararlı"ve"etkin"
modeller"üretecektir."
Dolayısıyla"iletim"şebeke"planı"TEİAŞ"tarafından"YEK"üretimi"geliştiricilerinden"gelecek"bağlantı"talebi"
sayısına"maksimumda"cevap"verebilecek,"her"zaman"güncel"ve"gelecek"mevcut"kapasiteye,"kararlılığa"
ve" güvenliğe" dair" teknik" kriterleri" idame" ettirecek" şekilde" hazırlanmalıdır." Sonuçta" ortaya" çıkacak"
plan" iki" bölümü" içerecektir:" Güç" sistemi" güvenilirliğine" ve" güvenlik" gerekliliklerine" uygun," enerji"
politikası"önceliklerini"yansıtacak"(ki"özel"sektör"için"bu"belirleyicidir)"şekilde"hazırlanmış"optimal"bir"
üretim"genişleme"planı"ve"iletim"sistemine"karşılık"gelen"kablo"bağlantıları."Bu"plan"EPDK’nın"onayına"
sunulmalıdır."Onayın"ardından"Bakanlar"Kurulu’nun"nihai"onayına"sunulmalıdır12.""
Yukarıda"önerilen"model"Kalem"20’ye"benzer"bir"yaklaşımı"zaten"öngörmüş"olan"EML’yle"düzgünce"
yer"değiştirmelidir."Sonuç"olarak"EML’ye"dair"bir"değişiklik"önerilmektedir."
EDAŞ’lar" kendi" güncel" elektrik" dağıtım" şebekelerini" yönetmekten" ve" geleceğe" dair" tasarımlarını"
yapmaktan"sorumludurlar."Bu"yapmak"için"YEK"üretiminin"belirgin"bir"bölümünün"kurulumunda"bu"
şebekelerin" önemli" bir" role" sahip" oldukları" düşünülürse," güncel" Enerji" Politikası’nda" tesis" edilen"
nüfuz"kotaları"kapsamında"çalışmaya"hazırlıklı"olmalıdırlar.""
Son" olarak" TEDAŞ," EDAŞ" şebekelerinin" sahiplerinden" biri" olarak" YEK" üretiminde" eylem" alanını"
kısıtlayan"tüm"tahmin"edilen"kontrol"fonksiyonlarını"ortadan"kaldırmalıdır;"burada"TEDAŞ"Dağıtım"
Yasası"gibi"gerekli"düzenlemeleri"taslaklandırmalıdır."Dağıtılmış"Üretimi"de"içeren,"kitlesel"kurulumlu"
YEK’lere" sahip" dağıtım" şebekesi" EDAŞ’lar" tarafından" dikkate" alınması" gerek" yeni" sorunlar"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Elektrik"Piyasası"Kanunu,"kalem"20’de"belirtildiği"üzere"ETKB,"arz"güvenliğinin"takibinden"ve"Hükümete"raporlanmasından"
sorumludur."Bu"nedenle"parlamentoya"rapor"vermek"yerine"ETKB"doğrudan"Bakanlar"Kurulu’na"rapor"verebilir."
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yaşayabilirler"(Türkiye’de"dağıtım"şebekesi"engellerine"ve"önerilerine"dair"daha"detaylı"bilgi"için"bu"
raporda"Bölüm"Errore.!L'origine!riferimento!non!è!stata!trovata.’ü"ziyaret"edebilirsiniz)."
Farklı"ihtiyaçlara"sahip,"büyük"ölçekli"YEK’e"bağlı"olduğu"öngörülen"dağıtım"şebekeleri"için,"dağıtım"
faaliyetlerini" yürütmekte" yeni" bir" yaklaşıma" ihtiyaç" vardır." Dolayısıyla" şebeke" performansı" sadece"
iletim"ağından"tüketicilere"doğru"enerji"akışını"gözeterek"değil,"aynı"zamanda"bu"şebekeye"Dağıtılmış"
Üretimin"(DG)"de"bağlı"olabileceği"ihtimaliyle"birlikte"hesaplanmalıdır."Burada"OG"şebeke"koruma"
sistemlerini" kritik" olarak" değerlendirme" ihtiyacı" doğacaktır." Ayrıca" yoğun" düzeyde" DG" varlığında"
şebekenin" korunması," izlenmesi" ve" kontrolüne" dair" yeni" yolları" araştıran" AR`GE" programlarını"
yoğunlaştırmak" da" gerekli" olacaktır." Sunulan" çözümleri" test" etmek" için" pilot" uygulamalar"
gerçekleştirilmelidir."
Öneri:$ Türkiye$ elektrik$ sistemine$ YEK$ nüfuzunu$ tesis$ etmek$ ve$ ivmelendirmek$ için$ farklı$
kurumları$bazı$işlevleri$yeniden$tayin$edilmelidir.$Aynı$zamanda$bu$işlevlerin$yeniden$tayini,$
elektrik$ piyasası$ yönergelerinin$ iç$ hukuka$ aktarılmasına$ istinaden$ AB$ müktesebatıyla$
uyumlu$olmalıdır.$
Şebeke$ planlama$ faaliyeti,$ enerji$ hedefleri$ ve$ planlanan$ faaliyetler$ arasındaki$ ilişkiyi$
kolaylıkla$ yönetebilmek$ adına$ tekil$ ve$ standardize$ bir$ model$ şeklinde$ kurulmalıdır.$ Fakat$
aynı$zamanda$her$adımda$sorumlu$kurumlu$tanımlamalıdır.$
Yönetim$modeli$böylelikle$aşağıdaki$adımlar$aracılığıyla$kuvvetlendirilmelidir:$
•-

Hükümet"enerji"politikaları"ve"bunların"hedeflerinden"sorumludur;"

•-

İSO’lar"Hükümetin"isteklerinin"uygulanmasından"sorumludur :"

•••••-

Üretim"ve"talep"tahmininden"sorumludur"
Şebeke"ve"yatırım"planlamasından"sorumludur"
YEK"kalkınması"için"mevcut"kapasiteden"sorumludur"
EPDK"şebeke"kalkınma"planının"onaylanması"ve"parlamentoya"gönderilmesinden"sorumludur"
Bakanlar"Kurulu"bu"konunun"tartışılıp"onaylanmasından"sorumludur."

13

EDAŞ$ tarafından$ uygulanan$ YEK$ geliştirmeye$ dair$ tahmini$ kontrol$ fonksiyonları$ ortadan$
kaldırılmalıdır.$ Beri$ yandan$ EDAŞ’lar$ tarafından$ DG’nin$ etkisini$ gözeterek$ dağıtım$
seviyesinde$daha$çok$YEK$kullanımı$için$yeni$faaliyetler$geliştirilmesi$gereklidir.$$

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"İSO"planlama"faaliyetleri"için"bu"raporun"Errore.!L'origine!riferimento!non!è!stata!trovata.."Bölümüne"göz"atın."
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3.-DÜZENLEME"SORUNLARINA"DAİR"ÖNERİLER"
3.1.-TANITIM"MEKANİZMALARI"
3.1.1.-ULUSLARARASI"EĞİLİMLER"
YEK"gelişimi"için"tanıtım"mekanizmaları"kabaca"iki"büyük"kategori"altında"gruplandırılabilirler:"Tarife"
bazlı"araçlar"ve"miktar"bazlı"araçlar.""
•- Tarife! bazlı! araçlar" YEK" elektrik" üretimi" için" ekonomik" teşvikler" sağlayarak" geliştiriciye"
ürettiği" enerji" için" ödeme" yapacağını" garanti" altına" alır." Bu" durum" uygulama" öncesinden"
bellidir."Tarife"garantileri"(Feed`in`tariff"/"FIT)"ve"prim"garantileri"(Feed`in`premium"/"FIP)"bu"
kategoriye"dahildir."Nihayetinde"özellikle"yeni"veya"gelişmekte"olan"teknolojiler"için"yatırım"
sübvansiyonu"da"verilmektedir."""
FIT’ler,"potansiyel"proje"geliştiricileri"için"en"azından"önceden"belirlenmiş"bir"periyotta"stabil"
bir" kar" garanti" ettikleri" için" gayet" etkin" mekanizmalardır." Burada" temel" problem," hızla"
değişen" malzeme" fiyatları" ve" bilginin" asimetrikliğinden" ötürü" uygun" bir" tarife" seviyesi"
ayarlamanın" güç" olmasıdır." Bu" kısıtlamaların" bir" kısmını" aşmak" için" kullanılan" yaygın" bir"
yöntem," toplam" kurulu" kapasite" üzerine" üst" sınırlar" tesis" ederek" hedefleri" aşmaktan"
kaçınmaktır."FIP’ler"yenilenebilir"enerji"üretimine"elektrik"piyasasındaki"bir"fiyat"üzerinden"
bir"ödemeyi"içerir."Bu"durumda"geliştiriciler"için"istihkak"akışı"çok"daha"belirsizdir."
•- Miktar!bazlı!araçlar"kurulu"yenilenebilir"kapasite"miktarı"üzerinde"doğrudan"kontrol"sağlar."
Bu" mekanizmaya" örnek" olarak" yenilenebilir" alım" mecburiyeti" (Renewable" Purchase"
Obligation" –" RPO)" verilebilir:" RPO," tüm" elektrik" tedarikçileri" üzerine" yenilenebilir" enerji"
üretimine" dair" bir" minimum" kota" (veya" pay)" empoze" eder." Miktar" bazlı" mekanizmalar,"
hedeflere"erişmek"noktasında"daha"iyi"garantiler"sunarken,"gelecekteki"nakit"akışına"nazaran"
proje"geliştiricilerine"daha"eksik"garantiler"verirler."
Üçüncü"bir"tip"olarak"hibrid"mekanizmalar,"bahsedilen"mekanizmaların"kendilerine"içkin"zorluklarını"
aşmaya"çalışmıştır:"Bunlara"ihale"bazlı"mekanizmalar"denir."İhale"bazlı"mekanizmalarda"hem"fiyat"
hem" de" miktar," kamu" ihaleleri" yoluyla" projelerin" yapımına" önceden" karar" verir." Bu" karakteristiği"
nedeniyle" ihaleler," “saf”" tarife" veya" miktar" araçlarına" nazaran" daha" etkindirler." Zira" proje"
geliştiricileri" için" stabil" kar" garantisi" vermekle" beraber" (FIT" mekanizmalarına" benzer" şekilde)" aynı"
zamanda"yenilenebilir"üretim"hedeflerine"ulaşmayı"da"sağlama"alır."İhale"süreci"fiyat"keşfini"sağlar."
Ayrıca"yeterli"rekabet"ortamında"ihalenin"sonuçları"uygun"maliyetli"olabilir."
FIT’ler,"YEK"enerji"tanıtımının"başlangıcında"en"sık"kullanılan"mekanizmalardır."Fakat"bu"durum"yakın"
geçmişte"eğilimin"birçok"ülkede"FIT’lerden"ihalelere"doğru"kaydığını"göstermektedir"(bkz."Şekil"5)."""
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Şekil!5:!Bir!kaç!ülkede!tesis!edilen!tanıtım!mekanizmaları!

Kaynak:$Bloomberg$New$Energy$Finance$
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İhale" şemalarının" başarısı," yenilenebilir" enerjide" iyi" planlı," düşük" maliyetli" ve" şeffaf" bir" yöntemle"
kurulabilmelerinden"kaynaklanmaktadır."İhalelerin"güçlü"yanları"aşağıdaki"maddelerdir:"
•- Gerçek!fiyat!keşfi.!İhalelerin"kuvvetli"yanlarından"biri,"bilgi"asimetrisini"ortadan"kaldırarak"
özellikle"fiyat"keşfinde"etkin"bir"mekanizma"olmalarıdır."Düzgün"tasarlanmış"bir"ihale"süreci,"
yapılandırılmış,"şeffaf"ve"en"önemlisi"de"rekabetçi"bir"süreç"yoluyla"elektriğin"gerçek"fiyatını"
keşfedebilen"bir"süreçtir."Bu"durum"YEK"teknolojilerinin"geçtiğimiz"on"yılda"maliyetlerinin"
belirgin" bir" biçimde" düşmesine" de" vesile" olmuştur." Buna" rağmen" farklı" yetki" alanlarında"
eğilimlere"ve/veya"sonuçlara"dair"geleceği"tahmin"etmek"fazlasıyla"güçtür.""
•- Esneklik." Tasarımları" gereği" ihaleler" esnektir." Bu" sayede" farklı" tasarım" elementlerini"
kombine"ederek"kurulum"ve"gelişim"hedeflerini"sağlama"şansına"sahiptir."
•- Fiyatta! ve! nicelikte! yüksek! daha! net! belirlilik." İhaleler" konusunda" fiyatlar" ve" miktar," asıl"
kurulumlar" gerçekleşmeden" karara" bağlanır." Bu" nedenle" hem" yatırımcılar" hem" de" karar"
alıcılar" bu" kararın14" sonucuna" dair" daha" net" bir" belirlilikten" faydalanırlar." İhaleler" hibrit"
fiyat/miktar" ayarlamak" için" tek" alternatif" olmasa" da," piyasa" temelli" bir" şema" altında" iki"
değişkeni"de"aynı"anda"belirleyebilme"noktasında"bir"çözüm"sunarlar."
Yine" de" ihaleyi" tasarlayanların" minimize" etmek" noktasında" dikkate" alması" gerek" dezavantajlar" da"
vardır."En"önemli"dezavantajlar"yüksek"alım"satım"işlemi"maliyetleriyle"alakalıdır,"zira"bu"maliyetler"
küçük"oyuncuların"katılımına"dair"bir"engel"oluşturmaktadır."Bu"maliyetler"ihalede"yer"alabilmek"için"
gerekli"idari"prosedürlerin"icrası"ve"nihayetinde"katılım"için"gerekli"garantilerle"ilişkilendirilir."

3.1.2.-TÜRKİYE’DEKİ"TANITIM"MEKANİZMALARI"
Türkiye,"YEK"ihalelerini"geliştiren"genel"trende"ilgisiz"kalmamıştır."İlkin,"esas"tanıtım"mekanizmaları"
FIT’ler" olmuştur." Fakat" sonradan" çeşitli" değişikler" yapılmış," bunlardan" esas" olanları" da" iletim"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"FIT"temelli"şemalar"miktarlarda"dalgalanmaya"neden"olurlar,"bu"da"hedeflerin"aşıldığı"veya"hiç"tutturulamadığı"anlamına"
gelir."Miktar"bazlı"şemalar"tarifelerde"dalgalanmaya"neden"olurlar,"bu"da"tipik"olarak"yatırımcıların"için"daha"fazla"risk"teşkil"
eder,"potansiyel"olarak"da"piyasaya"katılımlarının"önüne"geçer."
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şebekesindeki" kapasite" yetersizliğiyle" alakalı" olmuştur" (ki" bu" durum," sınırlı" iletim" kapasitesini"
arttırmak"için"bir"çeşit"ihalenin"yapılmasıyla"son"bulmuştur)."Yine"de"bu"yol"tamamen"organize"bir"
şekilde"geliştirilmemiştir15."
Mevcut" durumda" Türkiye’de," Yenilenebilir" Enerjiler" için" kısmen" birbiriyle" kesişen" üç" farklı" tanıtım"
mekanizması"vardır:"
•- Tam!Tarife!Garantisi!(Full!FiT):"Devreye"alımdan"itibaren"10"yıl"geçerli"olan"bu"tarifeler:""
o- Teknolojiye"özeldir"(farklı"teknolojiler"için"farklı"tarifeler)"
o- USD/kWh"cinsinden"ifade"edilir;"ve"
o- Yerel"üretilmiş"bir"bileşene"bağlı"olarak"ilave"bir"prime"sahiptir."
Bu"tarifeler"aşağıdaki"maddelere"uygulanır:""
o- Lisanssız"üretim"(YE"1"MW’tan"düşükse);"ve"
o- Lisanslı"üretim:"Bunun"için"elektrik"santralinin"kurulu"olduğu"bölgede"ek"iletim"(ve"
dağıtım)" kapasitesinin" olduğunun" ve" bu" uygun" iletim" kapasitesini" aşabilecek" her"
hangi"bir"başka"projenin"var"olmadığının"sağlanması"gerekir."
•- !“İndirimli”! Tarife! Garantisi! (Reduced! FiT):" Bu" tarifeler" tüm" bağlantı" taleplerine" yer"
verebilecek" yeterli" mevcut" iletim" kapasitesine" sahip" olmayan" geliştirme" sahalarında"
uygulanır." Karakteristiği" yukarıda" tariff" edilen" biçime" benzerdir." Tek" farkı" ihaleye" katılan"
teklifçiler" FiT’ler" üzerinden" bir" indirim" teklif" ederek," her" bölge" için" belirlenmiş" ve" TEİAŞ"
tarafından"açılmış"mevcut"iletim"kapasitesini"almaya"çalışırlar."6446"no’lu"yasada"belirtilen"
bu" sistem" henüz" yürürlüğe" konmamıştır" (detaylı" düzenleme" henüz" çıkarılmamıştır)" fakat"
yakın"zamanda"konacağı"beklenmektedir."Geçmişte"TEİAŞ"tarafından"kısmen"benzer"bir"ihale"
mekanizması" uygulanıyordu" fakat" ihaleye" girenlerin" FiT’ler" üzerinden" bir" indirim" teklifi"
vermesi"yerine,"ürün"ihaleye"“bağlantı"katkısı”"olarak"çıkartılıyordu."En"yüksek"fiyatı"teklif"
edenler" bağlantıyı" edinip," lisans" edinme" sürecini" başlatabiliyorlardı." Yatırımcının" bakış"
açısından"bunun"net"etkisi,"düşük"bir"FiT"almaya"benzerdir.""
•- Yenilenebilir!Enerji!Kaynakları!Alanları’nda!(YEKA)!İhaleler:!Bu"mekanizma,"daha"önceden"
belirlenmiş"bir"sahada"yenilenebilir"projeler"özelinde"teknoloji"geliştirmede"lisans"edinmek"
için"spesifik"bir"ihalenin"gerçekleştirilmesiyle"işlemektedir."Bu"şema"altında"gerçeklenen"ilk"
proje," 15" yıllık" sabit" tarifeye" sahip" 1000" MW’Llık" Karapınar" (Konya)" güneş" FV’dir." İhaleye"
girenler" daha" önceden" belirlenmiş" bir" tarife" değeri" üzerinden" bir" indirim" teklif" etmiş" (bu"
proje" özelinde" teklif" edilen" fiyat" 80" USD/MWh’tır" ve" belirlenen" tarife" garantisinin" %40"
altındadır)" ve" ayrıca" ek" gereklilik" olarak" projenin" 500" MW’lık" kısmının" fotovoltaik"
hücrelerinin"de"Türkiye’de"üretileceğinin"garantisini"vermişlerdir."Proje"Hanwha"Q"CELLS’in"
bir" üyesi" olan" ‘Silicon" Module" Super" League’" ile" Kalyon" Enerji" tarafından" kurulan" iş"
ortaklığına" verilmiştir." Teklif" edilen" tarife" 69,9" USD/MWh’tır." Bu" şema" şu" anda" ek" 1,000"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"TEİAŞ,"lisans"edinmek"için"tıkanıklık"yaşanan"bölgelerde"ihaleler"organize"etmiştir."İhaleye"katılanlar"şebekeye"erişim"
kazanmak"için"bir"“bağlantı"katkısı”"da"teklif"etmişlerdir."Tıkanıklık"olmayan"bölgelerde"lisans"ek"ücretlerden"olmadan"alınır."
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MW’lık"bir"rüzgar"projesiyle"benzer"şekilde"tekrarlanmaktadır16."Benzer"nitelikteki"projelerin"
gelecekteki"uygulamaları"hakkındaki"detaylar"henüz"paylaşılmamıştır.""
Bu" mekanizmaların" sonuçları" (en" azından" uygulanan" ilk" iki" örneğin)" birbiriyle" tutarsız" gözükse" de"
aşağıdaki"şekildedir:"
•- Onaylanan" tarife" garantileri," başka" hükümetlerce" kullanılan" yenilenebilir" enerji" fiyatlarına"
nazaran"görece"yüksektir"–"en"azından"belirli"bazı"teknoloji"tipleri"için."Günümüzde:""
o- Güneş!enerjisi!santralleri."Türkiye’deki"güncel"tarife"garantileri"133"USD/MWh’tır"17."
1,000" MW’lık" Karapınar" projesinde" anlaşılan" fiyat" 69,9" USD/kWh" olmuştur;"
Hindistan’da"2016’da"gerçekleşen"benzer"bir"ihaleyse"57,7"€/MWh’lık"bir"fiyatla"son"
bulmuştur." Meksika’da" 2016’da" ihaleler" yine" benzer" fiyatlarla" sonuçlanmıştır."
Santral"faktörleri"ve"ekonomik"koşullardaki"farklara"rağmen"FV"santraller"için"güncel"
enerji"fiyatları,"Türkiye’deki"tarife"garantilerinden"çok"daha"düşüktür"18.""
o- Rüzgar!enerjisi!santralleri.!Türkiye’deki"güncel"tarife"garantileri"73"US/MWh’tir"16."
İspanya’da" yakın" tarihte" gerçekleştirilmiş" bir" ihalede" rüzgar" projeleri," elektrik"
piyasasındaki"fiyatların"üstünde"hiçbir"prim"kazanmamışlardır"(İspanya’daki"güncel"
piyasa" fiyatları" 45" EUR/MWh’tir)." ABD’deki" ihaleler" fiyatlarda" 58" EUR/MWh’ı"
gösterirken,"Peru’da"çok"daha"düşük"fiyatlar"edinilmiştir."Rüzgarda"FV’a"nazaran"çok"
daha" az" görünse" de" FiT’ler," ihalelerde" ortaya" çıkan" fiyatlara" göre" yüksektir.19."
Aşağıdaki"şekil,"FV"ve"rüzgar"enerjisi"için"2016’da"edinilen"fiyatları"göstermektedir.!
Şekil!6:!Rüzgar!ve!FV!santralleri!için!ihale!sonuçları!(2016)!!

"
Kaynak:$Almanya’daki$Yenilenebilir$Enerji$Aktı’nın$yeni$tarihli$revizyonu.$Christian$Redl.$Sofya,$2017$$

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"ETKB"Nisan"2017’de,"1,000"MW’lık"Rüzgar"YEKA"için"yeni"bir"ihale"duyurmuştur."İhalenin"ilk"tavan"fiyatı"15"yıllık"elektrik"
satın"alma"periyodunda"kilowatt"saat"başına"(kWh)"7.00"sent"şeklinde"belirlenmiştir."
17
"Donanımın"çeşitli"parçaları"Türkiye’de"üretiliyorsa"ayrıca"ek"teşvikler"de"verilmektedir."
18
" Bunun" temel" nedeni" Türkiye’de" tarife" garantilerinin" 2010" yılında" 10" yıllığına" verilmesi" ve" bu" süreçte" solar" panel"
fiyatlarındaki"yüksek"düşüşten"faydalanamamış"olmaktır"
19
"Bunun"nedeni"rüzgar"türbini"fiyatlarının"son"yıllarda"belirgin"bir"düşüş"yaşamamış"olmasıdır."
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o- Biyokütle!/!Biyogaz."Türkiye’deki"güncel"tarife"garantileri"133"USD/MWh’tir."Şekil"
7’degöründüğü" üzere" farklı" ülkeler" arasında" biyokütle" projelerinin" fiyatları" büyük"
değişiklikler" göstermektedir." Brezilya" veya" Peru’da" fiyatlar" 70" USD/MWh’tir."
Arjantin"ve"Güney"Afrika’da"fiyatlar"120"USD/MWh’tir."İtalya"ve"Britanya’da"daha"
yüksek" fiyatlar" görülmüştür." Türkiye’de" geliştirilen" projeler" hakkında" daha" fazla"
detay" bilmeden," bu" FiT’in" var" ol" an" seviyesinin" yeterliliği" hakkında" net" bir"
değerlendirme"yapmak"mümkün"değildir."Yine"de"çok"düşük"görünmemektedir.""!
Şekil!7:!Biyokütle!projeleri!için!yakın!tarihli!ihalelerin!fiyatları!

"
"
•- YE"projeleri"geliştirmek"noktasında"yatırımcıların"büyük"bir"isteği"olduğu"görünmektedir."Bu"
durum,"aşağıdakiler"yoluyla"doğrulanabilir."
o- EPDK" tarafından" alınan" ilk" rüzgar" enerjisi" lisansı" başvurusunun" tarihi" 1" Kasım"
2007’dir."O"tarihte"var"olan"8.488"MW"kapasite"için"sunulan"başvuruların"toplamı"
78.00020"MW’tır."
o- 2013’te" TEİAŞ," 2018’e" kadar" sisteme" yeni" 3,000" MW’lık" rüzgar" kapasitesinin"
bağlanabileceğini"duyurmuştur."Yapılan"başvurular"toplamda"42,274"MW"olmuştur."
İleride," 2015’te" bu" değer" 2,000" MW" arttırılmıştır" ve" bu" değer" 2017" de" tahsis"
edilecektir."
o- 2015’te"solar"projeler"için"teklif"edilen"bağlantı"kapasitesi"600"MW’tır."Başvuruların"
toplamıysa"8,900"MW"olmuştur."
o- Ocak"2016’yla"beraber"TEİAŞ"tarafından"belirlenen,"lisanssız"projelerin"bağlantısı"için"
maksimum" mevcut" kapasite" 7,900" MW’tır." Bunun" 6,800" MW’I" hali" hazırda" tahsis"
edilmiştir."
•- Yüksek" sayıda" alınan" başvuruları" gözeterek," tanıtım" mekanizmalarının" düzgün" işlediğini"
söylemek"mümkündür."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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" Bu" şekillere" dikkatle" yaklaşılmalıdır" zira" proje" gelişiminde" aynı" bölgede" ve/veya" seviyede" kesişen" bir" çok" proje" çok"
yetersiz"kabul"edilmektedir."Teklif"edilen"“gerçek”"kapasiteyi"belirlemek"için"hiçbir"spesifik"analiz"gerçekleştirilmemiş"de"
olsa"(kesişimleri"ortadan"kaldıran"ve"güvenilir"olmayan"başvuruları"kenara"koyan)"TEİAŞ"tarafından"yapılan"kaba"tahminler,"
teklif"edilen"“güvenilir”"kapasitenin"30,000"MW’tan"fazla"olduğunu"göstermektedir.""
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•- Temel"malzemelerin"yerelliğine"bağlı"olarak"gerçek"tarife"garantileri,"aynı"YE"teknolojisi"için"
görece"geniş"mesafeler"arasında"farklılık"gösterebilir."Bu"primin"varlığı"onaylamaya,"izlemeye"
ve"yönetmeye"dair"sorunları"ortaya"çıkartmaktadır:"Bu"sadece"maliyetli"değil,"aynı"zamanda"
yolsuzluğa"olanak"sağlayabilecek"cinstendir."Üstelik"FiT’lere"eklenen"destek"miktarı"iyi"tesis"
edilmiş" veya" doğru" hedeflenmiş" gözükmemektedir;" zira" bunların" amacı" yatırımcıları" yerel"
üretilen"malzemeyi"kullanmaya"teşvik"etmektir.""Bu"durum"daha"büyük"verimsizliklere"sebep"
olabilir"çünkü"bundan"ötürü"yatırımcı"daha"yüksek"maliyetli"bir"yerel"üreticiyi"tercih"ederek,"
Türkiye’deki"elektrik"tüketicisinin"ödeyeceği"daha"yüksek"bir"tarifeyi"edinebilir."
•- Bunlara"karşın"hali"hazırda"kurulu"veya"kurulum"sürecinde"olan"YEK"kapasitesinin"seviyesi"
(HES’ler" hariç)," Bölüm" 1’de" Tablo" 3" üzerinde" gösterilen" ve" ETKB" tarafından" takip" edilen"
hedeflerin"fazlasıyla"gerisinde"kalmaktadır."
Yukarıdaki"tüm"değerlendirmeler"netlikle"gösteriyor"ki"YEK"geliştirmek"için"çok"önemli"engeller"var"
olsa" da" (bunlara" raporun" ilerleyen" bölümlerinde" değinilecektir)" tesis" edilmiş" olan" tanıtım"
mekanizmaları" fazlasıyla" çekicidir" (hatta" belirli" teknolojiler" için" belki" de" aşırı" çekicidir)." Fakat" bu"
durum," potansiyel" olarak" daha" rekabetçi" bir" mekanizma" yoluyla" düşürülebilecekken" tüketicilerin"
sırtına"ilave"yükler"binmesine"sebep"olabilir""

3.1.3.-İHALELERİ"TEMEL"ALAN"TUTARLI"VE"UYUMLU"BİR"MEKANİZMAYA"DOĞRU"
Türkiye’de"var"olan"güncel"YEK"tanıtım"mekanizmaları"bazı"limitler"göstermiştir:"
•- Bir" yanda" EPDK," FiT’lerin" seviyesiyle" ve" YEK" enerjiyi" aşırı" istihkak" etme" olasılığıyla" ilgili"
çekincelerini"dile"getirmiştir;"
•- Beri"yandansa"YEK’lerin"kurulumu,"öngörülene"nazaran"daha"ağır"adımlarla"ilerlemektedir."
Tüm"bu"çekinceler"kısmen"de"olsa,"kullanımda"olan"FiT’leri"düzenli"ihalelere"doğru"kaydırmak"gibi"
mekanizmada"yapılacak"bir"değişimle"düzgünce"aşılabilir."Bu"yolla"fiyatlar"düzgünce"tespit"edilebilir"
(EPDK’nın"ihtiyacı"olduğu"üzere)"ve"hükümetin"hedefleri"(Enerji"Planı’nda"belirlenen)"başarılabilir21."
Yeni"mekanizmalar,"aşağıdakileri"temel"alacaktır:""
YEK"gelişimi"için"ulusal"seviyede"periyodik"bir"biçimde"(muhtemelen"yıllık)"gerçekleştirilecek"ihaleler."
Kapasite"ihaleleri,"Enerji"Planı’nda"belirlenen"hükümet"hedefleri"tamamen"tutarlı"olmalıdır."İki"farklı"
tipte"olabilirler:"
•- Geliştiricilerin"gerçekleştirmek"istedikleri"projelerin"tipini"ve"konumunu"tanımladıkları"açık"
ihaleler;"
•- Hükümetçe" önden" karara" bağlanan" konumlardaki" Özel" Enerji" Bölgeleri’ne" has" ihaleler."
Böylelikle" gerekli" olan" birçok" izni" alabilmenin" yüküyle" ilişkilendirilen" kısıtlamaların" bir"
bölümü,"önceden"kaldırılmış"olacaktır."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"İleride"daha"detaylı"bir"şekilde"analiz"edilebileceği"üzere"bu"raporda,"Türkiye’de"YEK’lerin"hızla"geliştirilmesi"için"var"ol"an"
tanıtım"mekanizmasıyla"doğrudan"bağlantılı"olmayan"başka"engeller"de"mevcuttur."
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Her" tip" ihalenin" birebir" eşit" olması" gerekli" değildir." Fakat" aralarında" ciddi" bir" paralellik" olmalıdır;"
böylelikle"geliştiriciler"kendi"hedeflerine"en"uygun"olan"seçeneği"serbeste"seçebilirler."""
Spesifik"bir"yıl"içerisinde"toplam"tahsis"edilen"kapasite"için"tekil"ihaleler"gerçekleştirmek,"çoğu"iletim"
sistemine" bağlı" büyük" projelere" vesile" olacaktır;" bu" nedenle" hükümetin" dağıtık" üretim" (DG)"
geliştirme"hedefi"tehlikeye"düşebilir."Uzun"vadede"bu,"tüm"enerji"sektörüne"içkin"bazı"faydaları"olan"
küçük" ölçekli" üretimin," hedeflenen" düzeyde" gelişememesiyle" sonuçlanabilir22." " Bu" gibi" kısıtların"
önüne"geçebilmek"için,"dağıtım"şebekesine"bağlı"“daha"büyük”"projeler"(örn."10"MW’tan"yüksek"ve"
iletim"şebekesine"bağlı"olanlar"23)"ve"küçük"ölçekli"üretim"projeleri"(örn."500"kW"‘tan"10"MW’a"kadar)"
için"ayrı"ihaleler"yapılabilir."
Bu" çerçeveyi" tamamlaması" açısından" temel" amacı" iç" tüketim" olan" küçük" projeler" için" farklı" bir"
mekanizma" kurulmalıdır." Bu" projeler" tarafından" üretilen" fazla" enerji," bir" çeşit" FiT" olarak"
değerlendirilebilecek"farklı"bir"fiyatla"ücretlendirilmelidir."
Bu"yeni"tanıtım"mekanizması"ilerleyen"yıllarda"da"(bkz."aşağısı)"yürürlüğe"konabilir,"fakat"mevzuata"
ilişkin" fazladan" risk" yaratmak" için" yasa" tarafından" tesis" edilen" güncel" FiT" mekanizmalarını" toptan"
ortadan" kaldırmak" akıllıca" değildir" Bu" tanıtım" mekanizması" 2020’de" ömrünü" tamamlayınca,"
mekanizmanın"sonlanacağının"duyurusunu"en"az"bir"yıl"önceden"yapmak"tavsiye"edilmektedir.""
"Öneri:$FiT’leri$baz$alarak$var$olan$tanıtım$mekanizmasında$değişiklikler$yapın;$bunun$yerine$
YEK$üretimi$ihalelerini$baz$alan$bir$mekanizma$yaratın.$İki$tip$ihale$öngörülmektedir:$
•- Projelerin$boyutuna$ve$konumuna$geliştiriciler$tarafından$karar$verilen$açık$ihaleler;$
ve$
•- Özel$ Enerji$ Bölgeleri’yle$ has$ ihaleler.$ Bu$ takdirde$ projenin$ hem$ boyutuna$ hem$ de$
konumuna$peşinen$Hükümet$tarafından$karar$verilir.$
Daha$ büyük$ (iletime$ bağlı)$ ve$ daha$ küçük$ (dağıtıma$ bağlı)$ projeler$ için$ ayrı$ ihaleler$
gerçekleştirilebilir.$
Taban$FiT’e$eklenen$tamamlayıcı$miktara$dair$eğer$hükümet$YE$malzemelerinde$yerel$üretimi$
teşvik$ etmek$ isteğindeyse,$ YE$ üretim$ endüstrisini$ doğrudan$ hedef$ almak$ daha$ uygundur.$
Böylelikle$sübvansiyonun$miktarı$(örneğin$hazine$yardımları$veya$vergi$avantajları)$şeffaf$olur$
ve$kolaylıkla$ölçülebilir.$
Teşvik$ geliştirmek$ için$ en$ iyi$ uygulama$ çerçevesi$ bu$ projenin$ Dj3$ Raporu’nda$ finansman$
sağlamaya$dair$uygulamalara$odaklanarak$raporlanmıştır.$$
Bu$ çerçeveyi$ esas$ hedefi$ iç$ tüketim$ olan$ küçük$ ölçekli$ projeler$ için$ spesifik$ düzenlemelerle$
tamamlayın.$Yine$de$üretilen$enerjin$bir$kısmı$(fazla$enerji)$şebekeye$verilmek$durumunda$
kalabilir.$
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Kayıpları"azaltma,"dağıtım"şebekesinde"düşük"yatırımlar,"vb."
"TEİAŞ"şaltlarının"OG"hat"baralarına"doğrudan"bağlı"projeler"dahil."
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3.1.4.-İHALE"SÜREÇLERİ"İÇİN"ANA"ESASLAR"
YEK"geliştirmek"için"ihaleler"oluşturmada"başarılı"düzenleyici"çevreler"yaratmak"noktasında"fazlasıyla"
uluslararası"deneyim"mevcuttur."Özel"olarak"Türkiye"hususunda"aşağıdaki"meselelerin"göz"önünde"
bulundurulması"gerekmektedir."
a)! YEK+üretimi+İhalelilerinin+hacmi+ve+periyodikliği+

Yenilenebilir"enerjiyi"güvenli"ve"düzgün"biçimde"entegre"edebilmek"için,"ihaleye"verilecek"YEK"üretim"
miktarının,"benimsenen"Enerji"Politikası"ve"sistemin"teknik"imkanlarıyla"tutarlı"olması"gerekmektedir"
(bkz."Raporun"bir"sonraki"Bölümü)."İhaleye"verilecek"hacmin"tesisi"için"farklı"yöntemler"mevcuttur:"
İhaleyle" sabit" hacimler;" alınan" tekliflere" ve" multi`kriterli" hacim" ayarlama" meteorlarına" bağlı" ihale"
hacimleri." Türkiye" örneğinde" ihaleye" verilecek" hacimlerin," TEİAŞ’ın" periyodik" olarak" geliştirmek"
zorunda"olduğu"üretim"planıyla"tamamen"uyumlu"olması,"buna"istinaden"de"bu"gibi"bir"politikayla"
doğrudan"ilişkili"ETKB"mevzuatlarıyla"da"paralellik"göstermesi"uygun"görülmektedir.""
Bu" ihaleler" periyodik" olarak" ister" geliştiricilerin" çok" önceden" haberdar" olduğu" belirli" zamanlarda,"
ister" spesifik" olmayan" zaman" periyotlarında" gerçekleştirilebilir." Uluslararası" deneyim" potansiyel"
geliştiricileri"gelecekteki"ihalelerden"(ihale"takviminden)"haberdar"etmek,"gözle"görülür"gelişimlere"
vesile" olmuştur:" Örneğin" daha" fazla" sayıda" katılımcı," daha" az" reddedilen" teklif" ve" teklif" edilen"
fiyatlarda"düşümler,"gibi."Potansiyel"teklifçiler,"ihaleye"katılıma"hazırlanmak"adına"ciddi"bir"efor"sarf"
ettiklerinden" ötürü" bu" durum" gayet" mantıklıdır." Üretimin" kurulacağı" çekici" yerlerin" belirlenmesi,"
arazi"sahipleriyle"anlaşmalara"varmak,"esas"kaynağın"ölçümlerini"gerçekleştirmek,"proje"fizibilitesi"
geliştirmek;" bu" gibi" aktiviteler" normalde" maliyetli" ve" zaman" alıcıdır." Ayrıca" bazı" vakalarda" bu"
değerler," ihale" bildirimi" ile" tekliflerin" sunum" anı" arasında" geçen" zaman" sonunda" tutarlı"
olamamışlardır." Gelecekteki" ihalelerin" güvenilir" bir" takvime" sahip" olmak," onların" gerekli" tüm"
aktiviteleri" daha" iyi" organize" etmesini" sağlar;" zira" bu" sayede" yatırımcılar" bir" ihaleye" katılmak" için"
yetersiz"olduklarını"önceden"bilirlerse,"yakın"gelecekte"bir"başkasına"hazırlanarak"girebilme"şansına"
sahip" olduklarını" bilirler." IRENA’nın" “Renewable" Energy" Auctions." A" guide" to" design”" yayınından"
alınan" aşağıdaki" tablolar," Güney" Afrika’da," Hindistan’da" ve" Kaliforniya’da" periyodik" olarak"
gerçekleştirilen"ihalelerde"elde"edilen"ilerlemeleri"göstermektedir.""""
Tablo!4:!Güney!Afrika’da,!Hindistan’da!ve!Kaliforniya’da!ardı!ardına!yapılan!ihalelerin!sonuçları!
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Öneri:$Önceden$tarihleri$belli$olan,$bir$kaç$yıllık$bir$takvime$dayalı$yıllık$YEK$üretimi$ihaleleri$
organize$edin.$Bu$takvimlerin$aşağıdaki$maddeleri$içermesini$sağlayın:$
•- İhale$edilecek$YEK$hacmi$(Enerji$Politikası$hedefleriyle$uyumlu$olmalıdır);$
•- Her$ihale$için$denemelerin$tarihleri.$
"
b)! Teknolojiden+Bağımsız+ihaleler+mi+yoksa+Teknoloji+Odaklı+ihaleler+mi?+

YEK"üretim"ihalelerini"organize"etmede"iki"olanak"vardır:"
•- Bunları"teknoloji"odaklı"hale"getirmek."Farklı"“ürünler”"için"farklı"ihaleler"gerçekleştirilir."(örn."
Solar"FV,"hidro,"rüzgar,"vb)"
•- Bunları" teknolojiden" bağımsız" hale" getirmek." İhale" herhangi" spesifik" bir" teknolojiye" dair"
değildir."İhaleye"verilen"kapasite,"en"düşük"fiyatı"teklif"eden"tarafından"kazanılır"($/MWh).""
Teknolojiden"bağımsız"ihaleleri"kullanmanın"avantajları"aşağıdakilerle"ilişkilendirilir:"
•- Mümkün"olan"en"düşük"maliyette"Enerji"Politikasına"uymak"mümkündür."Bu"zamanla"son"
kullanıcı"tüketici"üzerindeki"yükü"hafifletir;"
•- Geliştirilen"teknolojilerin"spesifik"bir"ülke"için"daha"uygun"olması"ve"bu"teknolojilerin"temel"
kaynaklarının"mevcudiyeti;"
•- Rekabeti"arttırma"ve"bazı"teknolojiler"için"çok"yüksek"fiyatları"engelleme"olanağı."
Fakat"teknolojiden"bağımsız"ihaleler"yürütmek"bir"takım"önemli"problemleri"de"barındırmaktadır:"
•- İhale" sürecinin" belirgin" bir" biçimde" karmaşıklaştırır." Farklı" YEK" teknolojilerinin" farklı"
karakteristikleri"vardır"(örn."Farklı"kapasite"faktörleri,"farklı"öngörülebilirlik"seviyeleri,"talep"
eğrisine"farklı"adaptasyon"seviyeleri,"vb.);"bu"da"teklifler"arasında"karşılaştırma"yapmayı"çok"
karmaşık"bir"hale"getirir."Dahası,"teknolojiler"arasındaki"oyun"alanını"düzenlemeye"yönelik"
ödüllendirmeler"olarak"kullanılabilen"tüm"metodolojiler,"her"zaman"dikkate"değer"bir"keyfilik"
içerir.""
•- YEK’lerin" sisteme" entegrasyonunu" karmaşıklaştırır" (bazen" ciddi" biçimde" karmaşıklaştırır)."
Geleneksel"üretimin"rezervleri"ve"artan"gereklilikleri"açısından"etkiler,"1,000"MW’lık"solar"FV"
veya"1,000"MW"rüzgarı"kapsama"almaktan"tamamen"farklıdır."
•- Olgunlaşmamış"veya"gelişmekte"olan"teknolojileri"şiddetli"bir"biçimde"yıldırır."Bu"teknolojiler"
öğrenme"eğrisinin"başlangıcında"olduklarından"nadiren"seçilirler."Zira"maliyetleri"daha"olgun"
teknolojilere"nazaran"daha"yüksektir."
Türkiye’de"aşağıdakiler"yürürlükte"olduğundan:""
•- Var"olan"enerji"politikası"her"YEK"teknolojisi"için"farklı"hedefler"belirlemiştir;"
•- Her"teknolojinin"açabildiği"sabit"kapasiteler"ciddi"farklılıklar"göstermektedir;"
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•- İletim" sistemi" tarafından" dayatılan" kısıtlamalar" (bkz." Bir" sonraki" bölüm)" çok" ciddidir."
Kurulumu" yapılacak" teknolojilerin" önceden" ne" olacağı" bilinmediği" takdirde" potansiyel"
entegrasyon"problemleri"öngörülebilir;"
•- and" Farklı" projelerin" güncel" fiyatları" henüz" keşfedilmemiştir" (veya," en" azından" kısmen"
keşfedilmiştir);"
•- Yerel" üretilmiş" bileşenlerin" artan" oranda" kullanımı," izlenmesi" gereken" ilave" bir" politika"
hedefidir"ve"farklı"teknolojiler"farklı"oranlarda"yerel"üretilmiş"bileşenlerin"içermektedir;"
Gelecekte," teklif" edilen" miktarlar" ve" fiyatlar" üzerinde" yeterince" bilgi" toplanıldığında" –" uygun"
görüldüğü"takdirde"sistem,"teknolojiden"bağımsız"ihalelere"dönüştürülebilir."
Öneri:$Bu$süre$içinde$farklı$ürünler$için$ayrı$ihaleler$organize$edilmelidir.$Bu$yolla$ihaleler,$aynı$
anda$yürütülebilir$olsalar$dahi$sadece$spesifik$bir$YEK$teknolojisi$için$icra$edilecektir.$Edinilen$
deneyimlere$dayanarak$gelecekte,$bu$sistem$teknolojiden$bağımsız$ihalelere$dönüştürülebilir.$
"""
c)! İhale+Edilen+Ürün+

İhale"edilen"“ürünle”"ilgili"iki"farklı"seçenek"bulunmaktadır:"
•- Üretilen"her"kWh"için"bir"fiyat"(FiT’e"benzer"şekilde)."Geliştirici:"
o- Üretilen"her"kWh"için"ihaleyi"açanlar"tarafından"ödenen"sabit"bir"fiyat"alırlar;"veya"
o- Enerjiyi" bunun" için" organize" edilmiş" pazara" satarlar" (Türkiye’de" EPİAŞ)" ve" teklif"
edilen"fiyatla"aradaki"farklı"telafi"eden,"değişken"bir"prim"alırlar."
•- Üretilen" her" kWh" için" bir" prim." Geliştirici" enerjinin" pazarda" ticaretini" yapar" (ister" spot"
piyasasında,"ister"serbestçe"pazarlığı"yapılan"ikili"kontratlar"yoluyla)"ve"üretilen"her"kWh"için"
sabit"bir"prim"alır."
Var" olan" koşullarda" Türkiye" için" en" uygun" seçeneğin," üretilen" her" kWh" için" sabit" fiyatlar" kullanan"
ihaleler"gerçekleştirmek"olduğu"düşünülmektedir."Primlerin"ihale"edilmesi"seçeneği"teklifçiler"için"
ilave"riskler"içerecektir"ve"muhtemelen"kısa"vadede"görünür"bir"fayda"sağlamadan"toplam"fiyatların"
daha"yükseklerde"belirlenmesiyle"son"bulacaktır."
Bu"durumun"Türkiye’de"yaşanması"pek"olası"değildir,"bu"nedenle"muhtemelen"YEK"geliştiricileri"çok"
düşük"primler"teklif"edeceklerdir24"(hatta"belki"de"sıfır"teklif"edeceklerdir).""
Nihayetinde" ortalama" piyasa" fiyatlarının" ihale" edilen" fiyatlardan" daha" yüksek" olduğu" periyotlar"
(aylar)" olacaktır." Bu" vakaların" altından," pazarda" elde" edilen" ilave" cirolar" ortadan" kaybolana" kadar"
geliştiricilere"prim"ödemelerini"durduran"bir"telafi"şeması"aracılığıyla"kolaylıkla"kalkılabilir."Belirgin"
bir" zaman" periyodu" üzerinde" (örn." 1`2" yıl" boyunca)" ortalama" Pazar" fiyatlarının," ihaleye" verilen"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24

"Karapınar’da"yakın"zamanda"yapılan"ihale"69.9"USD/MWh’le"kazanılmıştır."2016’da"Türkiye’deki"ortalama"piyasa"fiyatının"
40"USD/kWh’in"altında"olduğu"göz"önünde"bulundurulursa,"en"azından"önümüzdeki"yıllarda"yatırımcıların"YEK"projelerini"
sadece"piyasa"fiyatlarından"(ilave"destek"olmaksızın)"geliştirmek"isteyecekleri"muhtemel"görünmemektedir."
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fiyatlardan" daha" yüksek" olduğu" vakalarda" (hiç" olası" görünmemektedirler)," destekleme"
mekanizmalarının" uzunluğu" buna" uygun" uygun" oranlarda" düşürülmelidir." Tüm" bu" açılar," ihalenin"
detaylı"tasarımı"yapılırken"net"bir"biçimde"tanımlanmalıdır."""""
Alım" satım" işlemi" bakımından" geliştirici," diğer" tüm" üreticiler" gibi" tüm" üretimini" gün" öncesi"
piyasasında" (veya" uygun" görüldüğü" takdirde" gün" içi" piyasalarında)" satacağını" taahhüt" etmiş"
olmalıdır."Geliştirici"ilerleyen"süreçte,"bugün"de"var"olan"şekline"çok"benzer"bir"destek"mekanizması"
yoluyla" aradaki" farklı" telafi" edecek" bir" prim" alacaklardır." Tüm" enerjiyi" toptan" alıcı" olan" TETAŞ’a"
satması" gibi" bir" alternatif" seçeneğinse" yeterli" olacağı" düşünülmemektedir." TETAŞ’ın" kökeni,"
başlangıçta"başka"piyasa"katılımcılarına"tahsis"edilemeyen"tüm"Güç"Satın"alma"Anlaşmalarının"(Yap`
İşlet`Devret," Yap`İşlet" ve" hak" devirleri)" sorumluluğunu" almaya" dayanıyordu." Sonradan" yetkilerine"
devlete"ait"elektrik"santrallerinden"(EWAŞ)"üretilen"enerjinin"satın"alması"ve"ticareti"de"eklenmiştir."
Bu"nedenle"TETAŞ"önceden,"var"olan"Güç"Satın"alma"Anlaşmalarının"bitiş"sürelerine"ve"ikili"piyasa"
konsolidasyonlarına" kadar" bir" “köprü”" görevi" gören" bir" kurumdu." Haliyle," ihale" edilen" tüm" YEK"
enerjisinin" yegane" alıcısı" konumuna" gelmemesi" için," TETAŞ’ın" piyasa" ilişkisini" daha" da"
kuvvetlendirmek"önerilmemektedir.""
Son" olarak" şu" anda" da" yürürlükte" olduğu" üzere," kendi" dengesizliklerinden" YEK" geliştiricilerinin"
sorumlu"tutulması"önerilmektedir."Bu"hükmün"geliştiriciler"için"ilave"riskler"içerdiği"doğru"olmakla"
beraber"sistemdeki"Değişken"Yenilenebilir"Üretimin"(VRE)"artışının,"sisteme"enerji"entegre"etmeyi"
kolaylaştırabilmek"için"isabetli"tahminlere"ve"iyi"takip"sistemlerine"gereksinim"duyacağı"göz"önünde"
bulundurulmalıdır."Dengesizliklerinden"ötürü"geliştiricileri"sorumlu"kılmak,"bu"hedefe"ulaşmak"için"
mükemmel" bir" araç" olduğunu" kanıtlamıştır." EPİAŞ" tarafından" yürütülen" gün" öncesi" ve" gün" içi"
piyasaları," aşırı" külfetler" içermeden" YEK" geliştiricilerinin" pozisyonlarını" dengelemeye" müsaade"
edecek"yeterli"likiditeye"sahiptir.""
İlaveten"geliştiricilerle"ilişkili"riskler,"şayet"Dengeleme"Piyasası’na"empoze"edilen"kurallar,"tekil"bir"
Dengelemeden"Sorumlu"Taraf’a"birden"fazla"VRE"projesinin"entegrasyonuna"izin"verdirten"cinstense"
daha"da"azaltılabilir."""
Öneri:$YEK$ihaleleri,$üretilen$her$kWh$başına$sabit$bir$fiyat$teklifiyle$gerçekleştirilmelidir.$
Geliştirici$aşağıdakileri$alacaktır:$$
•- Her$saat$üretilen$enerji$için$gün$öncesi$piyasasında$saatlik$piyasa$fiyatı;$artı$
•- İhalede$teklif$edilen$fiyatla$piyasa$fiyatı$arasındaki$farkı$telafi$eden$destek$
mekanizmaları$yoluyla,$aylık$değişken$bir$prim"
YEK$ geliştiricileri$ kendi$ dengesizliklerinden$ sorumludurlar$ ve$ EPİAŞ’ın$ gün$ içi$ piyasalarında$
ticaret$yapabilme$olanağına$sahip$olduklarından$pozisyonlarını$dengeleyebilirler.$$$
"""
d)! Bölgesel+ayrımcılık+ve+saha+seçimi+

İhalelerin"coğrafik"kapsamı"farklı"yollarla"organize"edilebilir."Özel"Enerji"bölgelerinde"olduğu"gibi"bazı"
vakalarda," kalkınmaların" gerçekleşeceği" bölgelere" Hükümet" tarafından" önceden" karar" verilirken,"
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bazılarındaysa"ihale"herhangi"bir"spesifik"bölge"veya"saha"belirlenmeden"gerçekleştirilir."Hatta"bazı"
vakalarda"(örneğin"Avrupa’da"beklenildiği"üzere)"YEK"projelerinin"rekabet"ettiği"bölge,"birden"fazla"
ülkeyi"kapsayan"bir"bölge"olabilmektedir.""
Genelde"bölge"ne"kadar"genişse,"o"kadar"rekabet"beklenir,"dolayısıyla"fiyatlar"o"kadar"düşer."Fakat"
daha" geniş" bölgelerde" ihaleler" gerçekleştirmek," iletim" şebekesindeki" uygun" kapasiteyle" sınırlıdır."
İletim" şebekesinin" yeterince" güçlü" olduğu" bazı" ülkelerde," herhangi" bir" bölgeye" spesifik" bir"
sınırlandırma" getirmeden" ülke" çapında" bir" ihale" gerçekleştirmek" mümkündür." Örnek" olarak" bu"
durum" İspanya" için" geçerlidir:" İspanya’da" hali" hazırda" teknolojiden" bağımsız25" ve" bütün" ülkeyi"
kapsayan" 2,000" MW" YEK" ihalesi" mevcuttur." Bu" durumda" Türkiye," var" olan" iletim" şebekesi" ülke"
çapında" bir" ihaleyi" gerçekleştirme" olasılığını" imkansız" kılan" çok" ciddi" kısıtlamaları" da" beraberinde"
getirmektedir" ve" bu" durumu" tamamen" çözmek" yıllara" mal" olacaktır." Bu" nedenle" her" bölgeye"
kurulabilen"maksimum"kapasite,"gereğince"bir"kısıtlama"olmalıdır.""
İki"olasılık"bulunmaktadır:""
•- Her"bölgede"daha"önceden"belirlenmiş"bir"MW"miktarı"için"ayrı"ihaleler"gerçekleştirme;""
•- Her"spesifik"bölgede"maksimum"kapasite"sınırını"koyarak,"daha"önceden"belirlenmiş"toplu"
bir"MW"miktarı"için"tek"bir"ihale"gerçekleştirmek."
İlk" seçenek," hükümetin" uygulamak" istediği" spesifik" bölgeler" için" promosyon" politikalarını" (enerji"
politikalarından" bağımsız" olarak)" uygulamada" daha" uygun" bir" seçenek" gibi" görünmektedir." Fakat"
birden" fazla" küçük" ihale" gerçekleştirmek," muhtemelen" düşük" rekabetten" ötürü" yüksek" fiyatlarla"
sonuçlanacaktır." Bu" nedenle" daha" çok" tavsiye" edilen" yöntem," her" bölgede" bir" kısıtlama" olarak" iş"
görecek"uygun"iletim"kapasitesini,"bölgesel"bir"ayrımla"bütün"ülkeyi"kapsar"hale"getiren"tek"bir"ihale"
gerçekleştirmektir."Bu"yolla"kazanan"projeleri"seçmek"için"tesis"edilen"algoritma"`dayatılan"sınırların"
aşılmadığı"sağlanıyorsa,"en"düşük"toplam"maliyeti"bulacaktır."Bu"tip"ihaleler"birçok"ülkede"fevkalade"
başarılı""şekillerde"gerçekleştirilmiştir.""
Her"bölgenin"–hatta"gerekliyse"bölgelerin"içerisindeki"her"alt"bölgenin`"kapasite"sınırlarını"belirlemek"
TEİAŞ’ın"sorumluluğu"olmalıdır."Bu"uygulamanın"aşağıdaki"hedefler"doğrultusunda"gerçekleştirilmesi"
gerektiğine"dikkat"edilmelidir:"
•- Bölgeleri"(ve"eğer"bu"alt"ayrım"kaçınılmazsa"alt`bölgeleri)"yapılabildiği"ölçüde"geniş"yapmak."
Çok"küçük"bölgelerin"(veya"alt`bölgelerin)"tanımı,"rekabetteki"artışa"karşı"çalışmaktadır."
•- Özellikle" şalt" seviyesinde" maksimum" sınırların" tanımından" olabildiğince" kaçınmak" gerekir."
Şebekeye" daha" uygun" bağlanma" arayışı" geliştiricinin" sorumluluğudur:" Geliştirici" teklifinde"
şaltlarda" gerçekleştireceği" adaptasyonları" belirtmeli" ve/veya" başka," daha" uygun" bölgeleri"
belirtmelidir" (fakat" bu" durumda" daha" uzun" iletim" hatları" gerekebilir)." TEİAŞ" potansiyel"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
25

" Teknolojiler" arasındaki" en" ilgili" farklılıkları" dikkate" almak" için" teklif" edilen" enerji" fiyatlarını" modifiye" eden" ihale"
parametreleri"vardır"
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teklifçilere" gerekli" tüm" bilgiyi" sağlamalıdır:" Böylelikle" tüm" gerekli" çalışmaları" ve" analizleri"
gerçekleştirebilirler26."""
Genelde" makro" ve" mikro" saha" seçimi," potansiyel" geliştiricilerin" ellerine" bırakılmalıdır." Ciddi" YEK"
geliştiricileri" kendi" projelerini" geliştirmek" için" en" iyi" yerleri" seçmeye," arazinin" edinimini" veya"
kiralanmasını" halletmeye," ve" aynı" anda" birden" fazla" potansiyel" konumu" keşfetmeye" fazlasıyla"
alışkınlardır."Devlet"kurumları"normalde"daha"az"dinamiktir,"bu"da"daha"uygun"sahaların"düzgünce"
seçilmesi"için"daha"uzun"süreçler"demektir.""
Bu" genel" prensipten" muaf" tek" konsept," Özel" Enerji" Bölgeleri" (YEKA)" tanımıdır." Doğaları" gereği" bu"
alanlar" daha" önceden" belirlenmiş" ve" sınırlandırılmış" çok" spesifik" bölgeler." Bu" promosyon"
mekanizmasının" esas" hedefi" bu" bölgelere" olan" yatırımları" tahsis" etmek," gerekli" bazı" ruhsatlardan"
kurtulmak"ve"bu"gibi"bölgelerde"geliştirilecek"projelerin"düzgün"entegrasyonunu"garantilemek"için"
iletim" şebekesini" adapte" etmektir." Ayrıca" bu" ihalelerde" teklif" sahiplerine" dayatılan" gereklilikler,"
normalde" değerlendirilen" gerekliliklerden" farklı" olabilir" (örn." Belirli" bir" miktarda" yerel" üretilmiş"
ekipman"kullanımı)."Daha"önceden"taslağı"çizilen"bu"mekanizma,"“normal”"YEK"ihaleleriyle"bir"arada"
var"olabilir."
"
Öneri:$Tekil$ihaleler$üzerinde$anlaşılan$toplam$YEK$hacimleri$için$gerçekleştirilecektir$(farklı$
teknolojiler$ için$ farklı$ ihalelerin$ gerçekleştirilebilir$ olmasına$ rağmen).$ Teklif$ sunanlar,$ her$
bölgede$(veya$alt$bölgede)$var$olan$şebeke$kısıtları$konusunda$bilgilendirilecektir;$böylelikle$
kendi$stratejilerini$tanımlamak$için$gerekli$değerlendirmeleri$yapabilirler.$
Genel$bir$prensip$olarak$sahaların$seçimi,$geliştiriciler$tarafından$gerçekleştirilmelidir.$Özel$
Enerji$ Bölgeleri$ bu$ genel$ kurala$ bir$ istisna$ olarak$ kabul$ edilebilir.$ Bu$ bölgelerde$ bölgelerin$
seçimi$Devlet$tarafından$yapılır;$bölgelerin$birkaçı$için$bazı$gerekli$ruhsatlar$kenara$bırakılır$
ve$bölgelerde$ihale$edilen$tüm$kapasiteyi$boşaltmak$için$yeterli$iletim$kapasitesi$vardır.$$
"""
e)! Destekleme+Periyodunun+Süresi+

Türkiye’de"tahsis"edilmiş"güncel"destek"mekanizmaları,"devreye"alımdan"sonra"10"yıl"kadar"sürer"27."
Prensipte" bu" periyot," diğer" yetki" sınırlarıyla" karşılaştırıldığında" kısa" Kabul" edilebilir" (çoğu" ülkede"
kullanılan" süreler" 15," hatta" 20" yıl" kadardır)." Uzun" periyotlar" elbette" ki" düşük" enerji" fiyatlarıyla"
sonuçlanacaktır,"zira"geliştiriciler"destekleme"periyodu"boyunca"gelir"akışlarını"ıskonto"edeceklerdir."
Fakat"bu"periyot"var"olan"FiT’lerde"kullanılmıştır"ve"hatta"geliştiricilerin"bu"konuda"rahat"oldukları"
görülmektedir,"zira"bu"konu"hakkında"takımımızca"hiçbir"büyük"eleştiri"alınmamıştır.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26

"Bu"bilgi"şebeke"modelleri"kadar"(standart"formatlarda),"fizibilite"operasyonu"belirlemek"için"normalde"tahsis"edilen"kriteri"
de" içermelidir." Teklif" sunanlar," farklı" yerlerde" olası" bağlantılar" hakkında" kendi" tahminlerini" gerçekleştirebilmek" için" bu"
bilgiyi" kullanacaklardır," zira" Bağlantı" Anlaşması" ihaleyi" kazanan" geliştiriciyle" ihalenin" gerçekleştirilmesinden" sonra"
müzakere"edilmelidir."""
27
"Karapınar"güneş"projesi"(Özel"Enerji"Bölgesi)"için"garantilenen"fiyat"15"yıl"boyunca"sürecektir."
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Bu" nedenle" bu" destekleme" periyodunun" modifiye" edilmesi" önerilmektedir." Sonuçta" geliştirici"
geleneksel"bir"lisansa"sahip"olacaktır"ve"enerjiyi"ister"gün"öncesi"piyasasında"isterse"de"tedarikçilerle"
ikili"sözleşmeler"yoluyla"satmaya"başlayacaktır."Her"iki"duruma"da"bu"projelerin"alacağı"fiyat,"piyasa"
fiyatıyla"uyumlu"olacaktır."
Fakat"küçük"projeler"ve"lisanssız"üreticiler"için"dikkate"alınması"gereken"bir"husus"da,"ikili"sözleşmeler"
ayarlamanın"zor"olabileceğidir"ve"toptancı"piyasasına"katılım"toplanamaz"bir"yükü"temsil"edecektir."
Bu"nedenle"bu"üreticilerin,"bariz"katılım"gerekliliklerinden"yoksun"bir"şekilde"toptancı"piyasasında"
fiyat"kabullenen"üreticiler"olarak"dikkate"alınmaları"önerilmektedir."Bu"bağlamda"gerekli"bu"durumu"
düzgünce" yürürlüğe" koymak" için" gerekli" düzenlemeleri" hazırlamak" gerekli" olacaktır." Var" olan"
yerleşim"ve"faturalandırma"süreçleri"bundan"ciddi"bir"şekilde"etkilenmeyecektir.""""
Öneri:+ Şimdilik$ destekleme$ mekanizmalarını$ 10$ yıl$ daha$ sürdürün.$ Bu$ periyottan$ sonra$
projeler,$ diğer$ üretim$ tesisleri$ gibi$ enerjiyi$ piyasada$ satan$ normal$ üreticiler$ olarak$
görülmelidirler.$Küçük$ve$lisanssız$projelerin$piyasa$dahiliyetindeki$yükleri$azaltmak$için,$bu$
projeleri$fiyat$kabullenen$gibi$dikkate$alan$bir$düzenleme$çıkarılabilir.$Sonuç$itibariyle$EPİAŞ$
tarafından$belirlenen$günlük$piyasa$fiyatlarını$alacaklardır.$$
""+
f)! Fiyat+ayarlama+ve+para+birimi+

Proje" geliştiricilerin" karşı" karşıya" kalacağı" iki" temel" tipte" finansal" risk" vardır:" Döviz" kurundaki"
değişimlerle"alakalı"riskler"ve"enflasyonla"alakalı"riskler."Bu"nedenle"bu"riskleri"azaltmak"için,"ihale"
edilen" kontratların" genelde" bir" çeşit" endekslemeyi" veya" ayarlamayı" içermeleri" gerekmektedir." Bu"
ayarlamalar;"(i)"tek"bir"referans"endeksini"içeren"tipik"düz"artış,"(ii)"daha"karmaşık"artış"koşullarını"
içeren"hibrid"endeksleme,"ve"(iii)"kontrat"süresince"istihkak"profilinin"değiştiği"kontratları"belirten"bir"
değişken"istihkak"profili.+
Hali"hazırda"Türkiye’de"destekleme"mekanizmaları,"ister"tarife"garantilerinde"(FiT’lerde),"isterse"de"
Yenilenebilir" Enerji" Kaynakları" Alanlarında" imzalanan" kontratlarda," geliştirici" istihkakının" TL/USD"
döviz"kuruna"göre"gelişimini"kasteder.+
Herhangi"bir"endeksleme"veya"artış"eklemeden"Türk"Lirasını"destek"mekanizmalarına"referanslamak,"
bir"seçenek"değildir."Geçen"yıllarda"TL/USD"döviz"kurundaki"kötüye"gidiş,"teklif"edilen"fiyatlarda"(veya"
devamı"beklenen"FiT"mekanizmasında)"belirgin"bir"artış"görülmediği"sürece"herhangi"bir"geliştiricinin"
yüklenebileceği"bir"risk"değildir."
Bu"ölçüsüzlüğü"ölçmek"için,"farazi"bir"solar"FV"projesi"için"aşağıdaki"hipotezleri"izleyen"basit"finansal"
projeksiyonlar"gerçekleştirilmiştir:""
!- Proje karakteristikleri:
o-

Yatırım: 1150 USD/kW

o-

Yenileştirme: 300 USD/kW, 15. Yıldan sonra.

o-

İşletme ve Bakım: 15 USD/kW/yıl

o-

Kapasite Faktörü: 16%

o-

Bozunum: 0.5 %/yıl
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!- Finansal varsayımlar:
o-

Borç/öz sermaye oranı: 70%

o-

Borç oranı:
"-

USD ile ifade edilen Türk devlet tahvilinin 200 baz puan
üstü, borcun USD.8% alındığı vakalarda 10 yıllık vade
tarihi.

"-

TL ile ifade edilen Türk devlet tahvilinin 200 baz puan üstü
13.1% borcun TL alındığı vakalarda 10 yıllık vade tarihi.

o-

Borç süresi: 10 yıl

o-

Öz-sermayenin Beklenen Dönüşü:
"-

USD ile ifade edilen Türk devlet tahvilinin 350 baz puan
üstü, borcun USD.9.5% alındığı vakalarda 10 yıllık vade
tarihi

"-

TL ile ifade edilen Türk devlet tahvilinin 350 baz puan üstü,
borcun TL.14.6% alındığı vakalarda 10 yıllık vade tarihi

!- Destek Mekanizması
o-

Destek Mekanizmasının Süresi: 10 yıl

o-

Bu süreden sonra üretim, toptancı piyasasına satılır

o-

Ortalama toptancı piyasası fiyatı: 138 TRY/MWh

Sonuçlar"gösteriyor"ki"ilk"durumda"(destek"mekanizmasının"USD"olarak"ifade"edilgi"durum),"geliştirici"
532" TL/MWh’lik" (!" 133" USD/kWh)" fiyatla" ihaleye" katılacaktır." İkinci" durumda" da" (destek"
mekanizmasının"TL"olarak"ifade"edildiği"durum)"benzer"bir"karlılık"elde"edebilmek"için,"teklif"edilen"
fiyatın"668"TL/MWh"(!"167"USD/MWh)"civarında"olması"gerekir."Yani"%26’lık"bir"artış."Bu"fark"destek"
mekanizmasının" TL" olarak" ifade" edildiği" (genel" durum)," potansiyel" geliştiricinin" daha" risk" karşıtı"
olduğu"durumlarda"daha"büyük"olabilir.""
Bu" nedenle" alternatifler" yalnızca" aşağıdakiler" olabilir" (eğer" bu" yükün" son" kullanıcı" müşterilere"
transfer"edilmesi"istenilmiyorsa):""
•- Destek"mekanizmasının"sağlam"bir"parayla"(USD)"ifade"edilmesi;"veya"
•- Bir" döviz" sepeti" içeren" ve/veya" yerel" ve" uluslararası" enflasyona" referans" veren" bir"
endeksleme"formülü"kullanma."
Her"iki"alternatif"de"uygundur."Fakat"bir"endeksleme"mekanizmasının"tesis"edilmesi"sonucu"gelecek"
avantajlar"bir"kaç"indikatöre"bağlı"olarak"(örn:"döviz"kuru"ve"tüketici"fiyatı"endeksi)"aşağıdakilerce"
etkisiz"kalabilir:"
•- Potansiyel"geliştiricilerce"hissedilen"ilave"riskler."Var"olan"FiT"bazlı"destek"mekanizması"USD"
şeklinde" ifade" edilmektedir" ve" bir" Özel" Enerji" Bölgesi’nde" (Karapınar)" yapılan" ilk" ihale" de"
USD’yle"ifade"edilen"Satın"alma"Fiyatı"Ödeneği"(Purchase"Price"Allocation"`"PPA)"içerir."Ayrıca"
potansiyel"teklifçiler"bu"tip"bir"desteği"hali"hazırda"içselleştirmişlerdir"ve"bunu"değiştirmek"
daha"az"kazançlı"algılanabilir."Bu"teklif"edilen"fiyatları"olumsuz"yönde"etkileyebilir."
•- Uluslararası" geliştiriciler," şeffaf" değilmiş" gibi" algılanabilecek" parametreleri" içeren" bir"
formülden"ziyade"sağlam"parayla"ifade"edilen"bir"tarife"ile"çok"daha"rahat"olabilirler."
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•- Hali"hazırda"kurulu"YEK"üretimi,"yerel"üretime"tarife"garantili"teşviklere"rağmen"donanımın"
belirgin"bir"bölümünün"hala"ithal"edildiğini"göstermektedir."Bu"gelecekte"değişebilir"fakat"
yine" de" gerçekleşmesi" zaman" alacaktır." Bu" nedenle" USD’yle" ifade" edilen" gelir," risk"
dengeleme"mekanizmalarını"tesis"eder."
Haliyle"bu"sürede," var"olan"stratejiyi"devam"ettirmek"daha"uygun"görünmektedir:"Tarifeleri"(veya"
gelecekteki"gelirleri)"USD"şeklinde"ifade"etmek.""
"
Öneri:+ En$ azından$ ilk$ ihale$ süreçlerinde,$ ABD$ enflasyonuna$ göre$ ayarlamalar$ yapmadan$
destek$mekanizmasını$USD’yle$ifade$etmeye$devam$edin.$Nihai$olarak$ilerleyen$adımlarda$–$
ve$edinilen$sonuçlara$dayanarak,$bu$mekanizmayı$hem$ulusal$hem$uluslararası$indikatörleri$
içeren$bir$endeksleme$formülüne$dayanan$başka$bir$mekanizmayla$değiştirin.$$
"
g)! Teklif+ve+Performans+Garantileri+

İlgili"YEK"ihale"süreçleriyle"alakalı"garantiler,"ya"ihaleci"ya"da"teklif"sunanlar"için"riskleri"azaltmaya"
çalışırlar." Mevkidaşlarının" dayatılan" katı" gereklilikleri" karşılaması" ya" da" ihmal" durumunda"
tazminatları"sağlamasıyla,"taahhütlerinde"güvence"sağlarlar."
Geliştiricilere" aksi" teşvikler" vermenin" önüne" geçecek" ve" hatta" ihaleye" katılmalarını" tamamen"
engelleyecek"garantilerin"tasarlanması"gerekmektedir."Çok"katı"cezalara"sahip"veya"geliştiricilerden"
çok"ağır"finansal"garantiler"isteyen"tipte"ihaleler,"ihale"sürecine"(giriş"engeli)"katılımın"düşük"olmasına"
ve"alınan"fiyat"tekliflerinin"yüksek"olmasına"vesile"olur.""
YEK"ihaleleri"için"garanti"gereklilikleri"tasarlarken"dikkate"alınması"gereken"en"önemli"mesele,"yüksek"
uygulama"oranını"korumakla,"ihaleye"katılımı"yüksek"tutmak"arasındaki"doğru"dengeyi"bulmaktır."
YEK"ihale"süreçlerinde"en"standart"tip"garantiler"aşağıdaki"gibidir:"
•- Geçici!Teminat."Teklif"sahipleri"tarafından"sağlanan"bu"garantide,"açık"arttırma"görevlisinin"
iki"önemli"görevi"vardır;"(i)"düşük"uygulama"oranlarıyla"ilişkilendirilebilecek"ciddi"olmayan"
teklif" sahiplerini" filtreleme" ve" (ii)" alınan" tekliflerin" istikrarını" arttırma." Basitçe" geçici"
teminatta"sağlanan"para"miktarı,"ihaleyi"kazanan(lar)ın"imza"atılan"anlaşmadaki"uygulamayı"
gerçekleştirememesi"halinde"kaybedilir."Bu"çok"sık"kullanılan"bir"araçtır"fakat"bunu"yeterli"
şekilde"boyutlandırmak"çok"önemlidir:"Boyut"eğer"çok"büyükse,"daha"küçük"geliştiricilerin"
katılımına" karşı" manasız" engeller" yaratabilir." Eğer" her" şey" layıkıyla" gerçekleşirse," teminat"
tipik" olarak" ihale" sahipleriyle" teklif" sahipleri" arasında" anlaşma" imzalanınca" iade" edilir" ve"
herhangi"bir"nakit"transferine"gerek"yoktur28."!
•- Performans! Teminatı,! kontrattaki" yükümlülüklerin" geliştirici" tarafından" yerine"
getirilmemesi"halinde"risk"dengeleyen"bir"satın"alma"fiyatı"ödeneğinin"(PPA’nın)"imzalandığı"
bazı"hükümlerde"kullanılır."Tipik"olarak"PPA’nın"imzalanması"sırasında"kurulur"ve"mali"yılın"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28

"YEK"ihalelerinde"kullanılan"geçici"taminatlara"örnekler:"Almanya’da"ilk"turda"4"€/kW"ve"ikinci"turda"50"€/kW,"İtalya’da"ilk"
turda"%5"beklenen"yatırım"maliyeti"ve"ikinci"turda"%10"beklenen"yatırım"maliyeti."
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sonuna,"ticari"işletme"tarihine"veya"ticari"işletme"tarihinden"3`5"yıl"sonrasına"kadar"geçerli"
olması"gerekir."Kapsamı,"var"olan"kontrattaki"spesifik"yükümlülüklere"uyulmasına"uygun"hale"
getirilmiştir." Mali" yılın" sonunda" biten" Performans" Teminatları" vakalarında" teminat" iadesi,"
Tamamlanma"Garantisi’nin"tesis"edilmesine"bağlı"olabilir.!
•- Tamamlama! teminatı,! geliştirici" tarafından" projenin" tamamlanmaması" veya" geç"
tamamlanması"durumuna"karşı"riskleri"dengeler."Kazanan"teklif"sahibi"gösterildikten"sonra"
geliştirici," kontratın" imzalanması" için" önceden" ayarlanmış" bir" kaç" gün" içerisinde" gereklilik"
olarak" bu" teminatı" sunmak" durumundadır." Projenin" inşa" aşamalarını" tamamlamada"
gecikmeler" yaşanıyorsa," teminat" kısmen" veya" tamamen" derhal" geçerli" olur" ve" ihale"
görevlisine" tazminat" olarak" ödenir." Projenin" istenildiği" gibi" bitirildiği" durumda" teminat"
geliştiriciye" geri" iade" edilir." Bazı" vakalarda" projeyi" bitirebilmek" adına" verilen" teşvikin"
zayıflamaması" için" geliştiricinin," Tamamlama" Teminatından" ödenen" miktarı" geri"
kazandırması"beklenir."Fakat"bu"durum"teklif"sahiplerini"yıldırabilecek"ilave"bir"yük"anlamına"
gelir.""
En"sık"görülen"cezalar"aşağıdaki"gibidir:"
•- Gecikme! Cezaları." Ticari" İşletme" tarihine," veya" finansal" sözleşmeler" ve/veya" inşaat"
süreçlerinde" kontratın" imzalanması" ve" tarihlendirilmiş" ilerleme" etkinlikleri" arasındaki" ara"
aşamalara"yetişememe"durumunda"uygulanan"cezalar29.""
•- Düşük!Performans!Cezası."Projenin"sözleşmeye"uygun"sonuçlara"ulaşamaması"durumunda"
uygulanan"cezalar;"örneğin"taahhüt"edilen"güç"çıkışı"seviyelerinden"sapma"sonucu"projeleri"
cezalandırmada"Brezilya’da"cezalar"(Hem"yıllık"hem"de"4"yılda"bir"izlenen"değerler)."
Projenin"uygulamasında"ve"tamamlanmasında"yaşanan"sapmaların,"bazen"geliştirici/proje"firmasının"
kontrolünün"dışında"gelişen"sebeplerden"kaynaklanabileceğini"dikkate"almak"gerekir;"bazı"vakalarda"
bu"nedenler"aslında"Devlet"tarafından"gerçekleştirilen"yavaş"bürokratik"onay"süreçleriyle"(lisanslama"
ve" prosedürlere" izin" verme)" veya" geciken" bağlantı" onayları," kamu" hizmetleri" tarafının" geciken"
uygulama"veya"devreye"alma"süreçleriyle"ilgilidir."
Bu"bağlamda"Türkiye’deki"deneyim"aşırı"tatmin"edici"olmamıştır."İletim"kapasitesi"tahsisatı"ve/veya"
su" kullanım" hakları" için" önceden" gerçekleştirilen" ihalelerde" ihaleye" girenlerden" bazıları" yüksek"
değerler" teklif" etmişlerdir," fakat" birçoğu" projeleri" tamamlamayı" başaramamışlardır" (aslında" fizibil"
olmayan"projelerdir)."Verilen"lisanslar"bir"süre"sonra"iptal"edilmiş"olsa"da"küresel"sonuçta,"bazı"fizibil"
projelerin"gerçekleştirilmediği"(zira"hiçbiri"nihai"olarak"seçilmemiştir)"ve"kurulu"kapasitenin"toplam"
miktarının"beklenen"değerlerin"gerisinde"kaldığı"görülmüştür.""
Gerçek" yatırımcılar" tarafından" yapılmamış" kabul" edilen" spekülatif" teklifler" sorunun" çözmeyi"
denerken"30,"geçtiğimiz"yıllarda"lisans"transferlerini"yasaklayan"(veya"ciddi"anlamda"sınırlayan)"veya,"
lisanssız" projeler" durumunda" mülkiyet" devrini" engelleyen" yeni" düzenlemeler" yayınlanmıştır." Bu"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29

"Örneğin"Fransa’daki"küçük"tesisler"için"YEK"ihalelerinde,"kontrat"süresi"gecikmenin"iki"katı"kadar"kısaltılmaktadır."İtalya’da"
FiT" seviyeleri" gecikme" yaşanan" her" ay" için" %0.5" düşürülmekte," 12`24" aylık" tolerans" periyodunun" ardındansa" FiT" ve" FiP"
kontraları"tamamen"iptal"edilmektedir.""
30
"Tek"amaçları"lisansları"(veya"bağlantı"ruhsatlarını)"edinip"tekrar"satmak"olan"geliştiriciler."
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sınırlandırmalar" beklenen" sonuçları" getirirken" (örneğin" sadece" ciddi" yatırımcıların" ihalelere"
katılması),"aynı"zamanda"da"göreceli"olarak"daha"iyi"sonuçları"doğuran"birçok"başka"yetkiyle"yapılan"
projenin"mülkiyet"devrindeki"değişimleri"önemli"ölçüde"sınırlandırmaktadır.""
Bu" nedenle" bu" istenilmeyen" sonuçların" uygun" teklif" ve" performans" garantilerinin" uygulanmasıyla"
azaltılabileceği"göz"önünde"bulundurulmaktadır"(taahhütteki"gecikmelere"dair"cezalar"da"dahil)."""
""
Öneri:$ İhale$ süreçleri,$ teklif$ sunanların$ aşağıdaki$ gereklikleri$ yerine$ getirmesini$ ardından$
başlamalıdır:$$
•- Ciddi$olmayan$geliştiricileri$filtrelemek$için$bir$teklif$garantisi$(teklif$teminatı).$Bu$teklif$
garantisi$kontratın$imzalanmasından$sonra$geri$verilecek,$başarılı$teklif$sahibi$tarafından$
gerekli$tüm$idari$belgeler$(lisanslar,$ruhsatlar$vb.)$düzgünce$edinilecek$ve$bir$performans$
garantisi$çıkartılacaktır.$
•- Teklif$garantisi$geri$verilmeden$önce$kurulmuş$olan$bir$performans$garantisi.$Proje$inşa$
avansları$ olarak$ kısmen$ geri$ verilebilecek$ olan$ bu$ garanti,$ projenin$ ticari$ işletme$
tarihinde$ iptal$ edilecektir.$ Devreye$ alım$ tarihlerindeki$ olası$ gecikmeler,$ bu$ garantiden$
düşülmelidir.$$
"
h)! İhale+sürecinin+başlaması+

İhale" süreçlerini" başlatmak" için" 2020’yi" beklemeye" gerek" yoktur." Var" ol" an" mevzuata" /" yasamaya"
ilişkin"ortam"buna"olanak"veren"cinstendir;"üstelik"FiT"mekanizmalarının"istenmeyen"projeler"için"var"
olmasına"rağmen.""
Her" halükarda" bazı" öncül" çalışmaların" ve" analizlerin" ilk" ihalenin" başlangıcından" önce"
gerçekleştirilmesi" gerekmektedir." Muhtemelen" en" çok" zaman" tüketecek" görev," her" bölge" veya"
sahaya" bağlanabilecek" maksimum" kapasitenin" ve" genel" sisteme" güvenli" bir" şekilde" eklenebilecek"
Değişken" Yenilebilir" Üretimin" (Variable" Renewable" Generation" –" VRE)" maksimum" miktarının"
düzgünce"belirlenmesidir."Bu"çalışmalar"(entegrasyon"çalışmaları)"TEİAŞ"tarafından"gerçekleştirilmeli"
ve" tamamlanmaları" için" yaklaşık" bir" yıl" gereklidir31." " Bu" çalışmalar" (entegrasyon" çalışmaları)" TEİAŞ"
tarafından"gerçekleştirilmeli"ve"tamamlanmaları"için"yaklaşık"bir"yıl"gereklidir."Geliştiricileri"haberdar"
etmek"için"gereken"zaman,"ihale"belgelerinin"düzgün"tasarımı"ve"düzenleyici"değişikliklerin"yürürlüğe"
konması"göz"önünde"bulundurulursa,"yeni"sistemle"gerçekleşecek"ilk"ihalenin"2019"yılının"başlarında"
vuku"bulması"beklenmektedir."""

3.2.-İÇ`TÜKETİMİ"TEŞVİK"ETME"(TÜRETİM)"
Var"olan"düzenlemenin"hedeflerinden"bir"tanesi,"sektördeki"verimliliği"arttırmanın"bir"yolu"olarak"iç"
tüketimi"tanıtmaktır."Bu"nedenle"lisanssız"üretim"regülasyonu"bu"sona"doğru"odaklanmıştır."Fakat"
sonuçlar" gösteriyor" ki" iç" tüketimi" tanıtmaktan" ziyade" bu" durum," lisans" edinimiyle" alakalı"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31

"Ayrıca"TEİAŞ"personelinin"bu"gibi"görevleri"gerçekleştirmeye"yeterli"hazırlığı"yoksa,"kontrat"uzmanı"firmaları"geliştirmek"
için"gereken"ilave"zaman."
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komplikasyonlardan"kaçınmak"için"YEK"üretiminin"(enerji"satmak"amacıyla)"kurulumuna"bir"alternatif"
haline"gelmiştir."Mantıklı"sonuç,"çoğu"lisanssız"projenin"maksimum"kapasite"limitinde"veya"bu"limitin"
bir"miktar"altında"bulunmasıdır"(1,000"kW).""
Bu"sürpriz"bir"sonuç"değildir."Yerel"üretim"primini"göz"önünde"bulundurmazsak,"solar"FV"projeleri"
için"onaylanan"FiT’ler"113"USD/kWh’tir."Son"kullanıcı"tarifeleri"(monomik)"OG"ticari"veya"endüstriyel"
müşteriler" için" 75" –" 88" USD/MWh" bandında," AG" müşterileri" içinse" 82" –" 94" USD/MWh" bandında"
dolanmaktadır."Bu"ortamda"kar"maksimizasyonum"minimum"iç"tüketimle"ilişkili"olarak"düzenleyici"
talimatlara"uygun"olası"en"büyük"projeyi"çağırmaktadır.""
Dahası"regülasyonda"dayatılan"sınırlandırmalar"aşırı"zayıftır."Bir"projenin"nitelikli"kabul"edilebilmesi"
için" iç" tüketiminin" toplam" üretilen" enerjinin" en" az" 1/30’u" olması" gerekmektedir." Var" ol" an"
regülasyonunun" iç" tüketim" için" YEK" projelerine" (ki" bu" projelerde" artık" enerjinin" satılması" bir"
dengeleme"mekanizması"olarak"işlev"görmelidir)"odaklanmaktan"ziyade,"enerji"üretimini"satmak"için"
kurulan"YEK"projelerine"odaklandığı"açıkça"görülmektedir.""
Gördüğünüz"Danışman"fikrinde"bu"problemin"kökü,"artık"enerjiyi"ödemek"için"kullanılan"Fi"Tile"son"
müşteriye" uygulanan" tarife" arasındaki" büyük" farkta" yatmaktadır." Tablo" 5," iç" tüketim" projeleri"
(türetim)" için" şebekeye" verilebilecek" artık" enerjinin" istihkakına" dair" farklı" ülkelerde" tesis" edilmiş"
teşvik"mekanizmalarını"göstermektedir."
Tablo!5:!Artık!Enerji!için!İstihkak!Mekanizmaları!

Amerika!

Kaliforniya"

Türeticiler" son" tarifede" 12" ay" boyunca" bir" kredi" alırlar." Bu" periyottan" sonra" müşterinin" bu" artık"
enerjiden"çekilmek"veya"önceden"belirlenmiş"bir"değer"net"artık"için"ödeme"almak"seçeneği"vardır."
Türeticinin" hak" iddiasının" olmadığı" durumlarda" artık" üretim," herhangi" bir" tazminat" ödenmeden"
dağıtım"firmasına"verilir."
Aralık"2015’te"Kaliforniya,"net"ölçmeye"dair"politikasını"modifiye"etti."Bu"yeni"versiyonda"dağıtım"
firmaları"bu"teşviki""sadece"Temmuz"2017’ye"kadar"veya"dağıtım"şebekesindeki"kurulu"kapasite"için"
önceden"belirlenmiş"bir"sınıra"erişildiğinde"teklif"etmek"zorundadırlar."Yeni"tarife,"önceden"var"olan"
türeticiler"için"uygulanabilir"olmayacaktır.""

Florida"

Iowa"
Missouri"
Washington"
Şili"

Avrupa"

Belçika"

Bir"sonraki"ay"kullanılabilen,"faturada"türeticiye"verilmiş"son"kullanıcı"tarifeleri"kullanan"kredi."Yılın"
sonunda"fazlalık"ortaya"çıkarsa,"kaçınılan"üretim"maliyetleriyle"dengelenecektir."
Florida’nın"bir"belediye"kamu"hizmeti"olan"Jacksonville"Enerji"Kurumu,"şebeke"kullanımı"için"sabit"
fiyat"değerinin"7.5"cUSD/kWh"olması"yönünde"teklif"etti.""
Kredi"mutabakat"yapılması"için"zaman"sınırı"olmadan"son"kullanıcı"tarifesinden"değerini"alır."
Kredi,"türeticiye"iletilen"faturada"kaçınılan"maliyet"üzerinden"değerini"alır."Bu"kredi"ilerleyen"12"ay"
içerisinde"kullanılmalıdır."""
Türeticiye"iletilen"faturada"kredi,"son"kullanıcı"tarifesinden"değerini"alır."Bu"kredi"ilerleyen"12"ay"
içerisinde"kullanılmalıdır."""
Fon"fazlaları,"son"kullanıcı"tarifesinden"daha"düşük"bir"fiyattan"değerini"alır."Şebekeye"verilen"enerji"
ilerleyen"periyotlarda"geri"kazanılabilir"(bir"yıla"kadar)."Bu"mümkün"değilse,"türetici"EDAŞ’lardan"
ekonomik"bir"tazminat"almalıdır.""
Mutabakat"için"maksimum"periyot:"Bir"yıl"
1.- Son"kullanıcı"tarifeleri"fiyatları"
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2.- Ticari" ve" Endüstriyel:" Sadece" ve" sadece" bir" enerji" satın" alma" anlaşması" imzalandığında"
tazminat"ödenir."Haricinde,"tazminat"yoktur."
3.- Kendi"kendine"üretimi"teşvik"etmek"için"kullanılan"zaman"tarifeleri."
Danimarka"

Almanya"

İtalya"

İspanya"

İsveç"

İsviçre"
Birleşik"Krallık"

Saatlik"temelde"yapılan"enerji"telafisi.""
Fazla"üretim,"dağıtım"şirketi"tarafından"son"kullanıcı"tarifesinin"çok"daha"altında"bir"fiyata"edinilir:""
`"80"kW’a"kadar:"10"yıl"boyunca"1,03"DKK"/"kWh."
`"80"kW’ın"üstünde:"Fazla"üretim,"indirimli"bir"tarifeyle"ödenir"(10"yıl"boyunca"0,6"DKK/"kWh"ve"bunu"
takip"eden"10"yıl"boyunca"0,4"DKK"/"kWh."20"yıl"sonunda"fazla"üretim,"spot"piyasası"fiyatından"
ödenir).""
Geçmişte,"iç"türetimin"her"kW’ı"başına"bir"primle,"FV"sahipleri"için"üretilen"elektriği"tüketmeye"dair"
bir"teşvik"vardı."Sonradan"bu"şema,"şebekeye"verilen"fazla"enerjiyi,"elektrik"piyasası"fiyatlarının"
üstünde"bir"tarife"garantisiyle"(FiT)"istihkak"eden"daha"basit"bir"türle"değiştirildi."Yılda"üretilen"
toplam"enerjinin"yalnızca"%90’ı"bu"tarifeyi"alma"hakkına"sahiptir"(en"az"%10"iç"tüketim).""
Şebekeye"verilen"enerji,"piyasa"fiyatından"değer"kazanır"ve"enerji,"son"kullanıcı"tarifesinden"şebeke"
hizmetleri"maliyetlerinin"düşülmesiyle"hesaplanan"teorik"bir"tarifeyle"tüketilir"(iletim,"dağıtım,"ölçme"
ve"diğer"maliyetler)."Toplam"tüketilen"enerjinin"maliyeti,"şebekeye"verilen"toplam"enerjinin"
maliyetinden"fazla"ise"bu"fark"türeticiye"kredilendirilir."Bu"yolla"eğer"türeticinin"enerjiyi"şebekeye"
verdiği"andaki"enerji"“değeri”,"enerji"tükettiği"sırada"bu"“değerden”"yüksekse,"bu"şema"dolaylı"olarak"
ilgili"şebeke"maliyetlerini"düşürür.""
Tip"1:"100"kW’tın"altında."İç"tüketim"sadece"solar"FV’ye"hastır"fakat"fazla"üretim"istihkak"
edilmemiştir.""
Tip"2:"100"kW’ın"üstü."İç"tüketime"izin"verilmiştir"ve"fazla"üretim"spot"piyasasında"ve/veya"bir"
perakendeci"yoluyla"satılabilir."
Elektrik"vergisine"ilave"olarak"türetici"tarafından"ödenmesi"gereken,"0.5"EUR"/"MWh"değerinde"
spesifik"bir"şebeke"vergisi"vardır"(toplam"üretilen"elektrik"üzerinden"%7)."
2015’ten"itibaren,"şebekeye"verilen"fazla"enerji"için"mali"bir"kredi"bulunmaktadır."Bu"vergi"düşümü,"
şebekeye"verilen"fazla"elektrik"için"ayrıcalıklı"bir"tarife"gibi"faaliyet"gösterir."Bu"tazminat""yılın"
sonunda"vergi"indirimi"şeklinde"ödenir."Bu"mali"kredi"maksimum"30,000"kWh’e"kadar"0,60"SEK"/"
kWh’tir."
Fazla"enerji,"değişken"enerji"maliyetinden"daha"düşük"bir"değerde"istihkak"edilir"(EDAŞ’lar"tarafından"
ödenene"toptan"satış"fiyatından"yaklaşık"%8"düşük).""
İç"tüketim"enerjisi"için"türetici,"üretim"tarifesi"alır."Şebekeye"verilen"fazla"enerji"için"aynı"tarifeye"
ilaveten"bir"de"prim"alır"(dış"satım"tarifesi).""
(https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2016/10/tariff_rates_october_2016.pdf)"

"
Görüldüğü" üzere" pratikte" tüm" ülkeler" (Almanya" hariç)," aşağıdakiler" bazında" tarifelerde," fazla"
enerjinin"kamu"veya"perakendeci"tarafından"alındığı"düzenleyici"çerçeveleri"benimsemişlerdir:""
•- Piyasa"fiyatları"(primler"veya"indirimlerle);"
•- Kaçınılan"maliyetler"(ki"bu"bir"çeşit"piyasa"yaklaşımıdır);"
•- Son"kullanıcı"tarifeler"(yine,"primler"veya"indirimlerle)"
•- Bazı"uç"örneklerde"(örneğin"İspanya)"istihkak"edilmemiştir."
Ayrıca"Türkiye’ye"çok"benzer"bir"yaklaşım"götürmüş"olan"Almanya’da"sonuçların"çok"benzer"çıkmış"
olması"da"dikkate"değerdir:"Geliştirilen"projeler"çok"fazla"sayıda"olması,"şebekeye"iletilen"fazla"enerji"
miktarının"belirginliği.""
•- Eğer"esas"hedef"dağıtım"şebekesine"bağlı"yüksek"miktarda"YEK"geliştirmekse,"bu"enerjinin"
mülk" sahibinin" tesisleri" tarafından" tüketilip" tüketilmediğine" bakmaksızın," lisanssız" üretim"
hakkındaki" mevcut" düzenleme" genel" olarak" uygun" görülebilir." Bu" durumda," şebekeye"
verilebilecek" maksimum" enerjiyi" tüketilen" enerjin" 30" katına" sınırlayan" kısıtları" ortadan"
kaldırmak"daha"iyidir,"zira"bu"sınırın"makul"bir"zemini"yoktur."
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•- Fakat"tanıtım"mekanizmasının"odağında"YEK"temelli"iç"tüketim"olacaksa,"mevcut"düzenleme"
uygun" değildir." Bunun" yerine" net" ölçme" (veya" net" faturalandırma)" düzenlemesi"
getirilmelidir."Bu"düzenlemede:""
o- Şebekeye"verilen"fazla"enerjinin"miktarı"sınırlandırılmıştır."Üretilen"toplam"enerjinin"
%40`50’lik"değeri"baz"olarak"kullanılabilir;"
o- Fazla" enerji" piyasa" fiyatlarında" (eğer" makul" görülürse" bir" primle" birlikte)" veya,"
alternatif"olarak"aynı"prensiplerle"hesaplanan"bir"FiT’le"istihkak"edilebilir."
o- Bu" ortamda" tesislerin" maksimum" kapasitesini" 1" MW’tla" sınırlandırmanın" bir"
gerekliliği" yoktur," zira" bu" tesislerin" esas" hedefi" üretilen" enerjiyi" iç" tüketime"
uğratmaktır,"şebekeye"satmak"değil."
o- Tanıtım"mekanizması"10"yılla"sınırlandırılmamalıdır."Fakat"zamanla"uzatılabilir."
Her"iki"durumda"da"lisanslamanın"muafiyeti"korunmalıdır.""
Öneri:$Eğer$iç$tüketimi$(türetimcilerin$geliştirilmesi)$Enerji$Politikasının$esas$bir$hedefi$olarak$
görülüyorsa,$ yeni$ düzenlemeler$ yürürlüğe$ geçirilmeli$ ve$ lisanssız$ üretim$ regülasyonu$
feshedilmelidir.$Yeni$düzenleme$net$ölçmeye$(veya$net$faturalandırmaya)$bağlı$bir$yaklaşımı$
içermelidir;$ böylelikle$ fazla$ enerjinin$ (i)$ şebekeye$ verilmesi$ mümkün$ olur,$ (i)$ var$ olan$ veya$
tahmin$edilen$piyasa$fiyatlarına$paralel$değerlerde$istihkak$edilmesi$mümkün$olur,$ve$(iii)$var$
olan$mevcut$sınırı$1$MW’a$yükselir.$
Eğer$esas$hedef,$dağıtım$sektöründe$hızlı$YEK$gelişimini$teşvik$etmekse,$lisanssız$üretimdeki$
güncel$düzenleme$uygun$kabul$edilebilir.$Yine$de$toplam$üretilen$enerjinin$en$az$1/30’nun$iç$
tüketim$olması$gerekliliğinin$ortadan$kaldırılması$önerilir.$$
"""

3.3.-DÜZENLEYİCİ"BELİRSİZLİK"
Kurallar" ve" düzenlemeler" kısa" aralıklarla" değiştiklerinden" ötürü," potansiyel" yatırımcılarda"
güvensizliğe" sebep" olmaktadırlar." Daha" kararlı" ve" şeffaf" bir" düzenlemeye" ihtiyaç" duyulduğu"
anlaşılmaktadır." Bu" raporda" belirtilen" öneriler" de" önemli" düzenleyici" değişikliklere" ihtiyaç"
duymaktadırlar" (ve" elbette" bu" durumun" kendisi" de" bu" düzenleyici" belirsizliğe" bir" ektir)" fakat" bu"
değişiklikler"gerekli"görülmemektedir."
Önerilen" değişikler" ışığında," sebep" olunan" güvensizliği" minimize" etmek" için" aşağıdakiler"
önerilmektedir:"""
•- Mevzuattaki" tüm" değişiklikler" aynı" anda" yapılmalıdır." Hepsinin" mümkün" mertebe" tek" bir"
dokümana" odaklanması" gerekmektedir." Uygulama" için" takip" edilmesi" gereken" ikincil"
mevzuatları" ve" prosedürleri" tamamlamadan" birincil" mevzuatları" düzenlemekten"
kaçınılmalıdır." İhale" prosedürleri" ve" mekanizmaları," gerçekleştirilen" mevzuata" ilişkin"
değişimlerle"aynı"zamanda"tamamen"geliştirilmiş"olmalıdır."Edinilen"tecrübenin"artmasıyla"
sisteme"tanıtılacak"yeni"yasalar"veya"modifikasyonlara"rağmen"bu"işlem"yapılmalıdır.""
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•- Mevzuatın"tanımlamadığı"hiçbir"boş"saha"kalmamalıdır:"Örneğin"10"yıllık"faaliyet"sonrasında"
lisanssız"projelere"ne"olacağı"hala"belirsizdir.""
•- Mevzuatlarda"süreçler,"bilinen"kriterlere"göre"tanımlanmalıdır."Eğer"kriterler"sağlanmışsa,"
sonuç"gerçekleşmelidir."Sonuçlar,"ETKB"veya"diğer"kurumların"öznel"kararlarına"fazla"bağlı"
olmalarıdır."
•- Enerji" projelerini" etkileyen" bir" kurumun" kararı" Enerji" Bakanlığı" tarafından" koordine"
edilmemelidir."Örneğin,"Elektrik"Piyasası"Yasası’nda"orman"kullanım"bedellerinin"kullanımı"
için"bir"teşvik"varsa,"Orman"Bakanlığı"buna"göre"arazi"kullanım"bedellerini"arttırmamalıdır."
"
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4.-ŞEBEKE"PLANLAMA"MESELELERİ"
4.1.-YEK"ŞEBEKE"ENTEGRASYONU"
4.1.1.-DEĞERLENDİRİLEN"ENGEL"
Değişken"Yenilenebilir"Enerjilerin"(DYE)"maksimum"miktarının"belirli"bir"sisteme"güvenli"ve"eksiksiz"
bir"şekilde"entegre"edilebilmesi,"kabaca"aşağıdakilere"bağlıdır:"
•- DYE! kaynakların! değişkenliği:" Kaynakların" değişkenliği" ne" kadar" büyükse," onları" entegre"
etmek" o" kadar" zordur." Zira" böyle" bir" değişkenliği" telafi" edebilmek" için" daha" büyük"
miktarlarda"rezervlere"ihtiyaç"vardır."Beri"yandan"bu"değişkenlik,"aşağıdakilere"de"bağlıdır:"
o- Ana" kaynakların" (rüzgar" ve" güneş)" belirli" bir" konumda" doğal" değişkenliği" (ki" buna"
tesir"edilemez);"ve"
o- DYE" enerji" santrallerinin" sayısı" ve" “dağınıklığı”." Fazla" DYE" üreticiler" kısa" vadeli"
değişkenliği" düşürürler," zira" kısa" vadeli" değişimler" telafi" edilebilir" eğilimdedir."
Nispeten" dağınık" santraller" orta/uzun" vadeli" değişkenliği" düşürme" eğilimindedir,"
zira"uzak"yerlerdeki"meteorolojik"koşullar"değişiktir."Ayrıca"rüzgar"ve"solar"FV"üretim"
korelasyonsuz," hatta" negatif" korelasyonludur." Bu" da" sisteme" YEK’lerin" daha" iyi"
entegre"edilmesine"vesile"olur.""
•- Üretim! karışımının! miktarı! ve! yapısı.! Geleneksel" elektrik" santrallerindeki" aşırı" kapasite"
miktarı"ne"kadar"büyükse,"belirgin"miktarda"YEK’in"entegrasyonu"o"kadar"kolay"olur."Yükü"
beslemek" için" yeterli" rezerv" her" zaman"var" olmalıdır:" DYE" katkısının," kurulunu" kapasiteye"
göre" çok" küçük" bir" oranda" olduğu" durumlarında" bile." Bir" başka" önemli" husus" da" üretim"
karışımının"esnekliğidir."Büyük"sapmalar"(tahmin"edilebilir"olsun"veya"olmasın),"geleneksel"
üretimle"telafi"edilmelidir."Bu"nedenle"esnek"üretim"(çıkışını"hızla"değiştirebilen)"gereklidir."
Barajlı"hidrolik"santraller"çoğunlukla"en"esnek"üretimdir."Gaz"türbinleri"ve"kombine"santraller"
de"göreceli"olarak"esnektir."Nükleer"ve"kömür"santralleri"ise"görece"esnek"değillerdir.""
•- Piyasa!yapısı!ve!İSO!izleme!ve!kontrol!araçları.!Enerji"piyasasının"yapısı"da"entegrasyona"
etki" eder." Piyasa" kapanışı" ve" gerçek" zamanlı" faaliyetler" arasında" çok" uzun" sürelere" sahip"
piyasalar,"yüksek"miktarda"DYE’lere"uyum"sağlamaya"çok"yatkın"değillerdir."Zira"tahminlerde"
yapılacak"büyük"hataların,"işletme"rezervleriyle"telafi"edilmesi"gerekmektedir."DYE"tahminin"
geliştiriciler" için" yükümlülüğü" (yükümlülük" olmayabilir" de)" ayrıca" güvenilirlikte" entegre"
edilebilecek"olan"DYE"enerji"miktarını"etkiler."Aynı"zamanda"İSO’lar"uygun"bilgi"teknolojileri"
araçlarıyla"donatılmalı"(Sistemin"kısa/orta"vadede"olası"durumunu"değerlendirmek"için)"ve"
yeterli"kontrol"kabiliyetlerine"sahip"olmalıdır"(sistem"güvenliğini"korumak"için"gerektiğinde"
ani" iyileştirici" eylemler" gerçekleştirmek" için);" zira" sistemin" güvenliğini" sağlamak," İSO’ların"
kaçınılmaz"bir"görevidir."
•- İletim!sistemi!kapasitesinin!mimarisi!ve!kullanılabilirliği.!Sisteme"DYE’lerin"katılımı"sadece"
yeterli"rezerve"ve"üretim"esnekliğine"değil,"aynı"zamanda"bunların"değişkenliğini"telafi"etmek"
için"ilave"üretimin"düzgün"sevk"edilebilmesine"ihtiyaç"duyar."Zira"DYE"ve"geleneksel"rezerv"
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üretim" nadiren" aynı" yerde" konumlanırlar:" İletim" sistemindeki" gerçek" ve/veya" potansiyel"
tıkanıklıklar," rezervlerden" tam" anlamıyla" istifade" edilmesi" ihtimalini" sınırlar." Bu" zamanla"
yüksek"miktardaki"DYE’nin"entegre"edilebilme"kabiliyetini"büyük"ölçüde"sınırlayabilir."Bazı"
vakalarda," sisteme" yüksek" miktarda" DYE’nin" bağlanmasını" mümkün" kılmak" için" ilave"
depolama"elemanlarının"(örn."Pompa"depolar"veya"piller)"kurulumu"gereklidir.""
Türkiye’de"sisteme"bağlanabilen"toplam"YEK"miktarı,"TEİAŞ"tarafından"puant"talebin"%20’si"olarak"
tahmin"edilmiştir"(16,000"MW)32.""Başka"yetki"bölgelerinde"güvenilir"olarak"entegre"edilen"miktarlara"
kıyasla"bu"değer"çok"düşüktür"(örn."İspanya’da"kurulu"DYE"üretim"puant"talebin"%65’i;"Almanya’da"
kurulu"miktar"maksimum"puant"talebin"üstündendir)."Alınan"bilgiye"göre"bu"değerde,"DYE"üretimin"
sistemde"hiçbir"olumsuz"etkiye"neden"olmayacağından"emin"olunduğu"tahmin"edilmiştir."Haliyle"bu"
sınır,"çok"korunumlu"bir"sınırdır.""
Aşağıdaki"tablo,"Türkiye’de"entegre"edilebilecek"DYE"üretim"miktarını"etkilemeye"en"ilişkin"faktörleri"
özetlemektedir." Görülebileceği" üzere," bazı" olumlu" faktörlerle" beraber" (ki" bunlar" daha" yüksek"
miktarda" DYE’nin" entegrasyonunu" sağlayabilir)" olumsuz" olanlar" da" mevcuttur." Haliyle" bunların"
hepsinin" miktarını" düzgün" belirlemek" için" detaylı" bir" entegrasyon" çalışmasını" gerçekleştirmek"
gereklidir.""
Tablo!6:!Türkiye’de!DYE!entegrasyonunu!etkileyen!parametreler!
Kalem!

DYE!üretiminin!yerelleşmesi!

Üretim!Rezervleri!

Üretim!Karışımının!Esnekliği!

Piyasa!Yapısı!

(*)

İşaret !

Yorumlar!
•- Rüzgar" üretimi" ağırlıklı" olarak" Marmara" ve" Ege"
Bölgeleri’nde" yoğunlaşmıştır." TEİAŞ’ın" izleme"
33
kayıtlarına"göre"(göreceli"olarak"sınırlıdır )"santraller"
arasında"kuvvetli"bir"korelasyon"görünmektedir."

"

•- Güneş" üretimi" çok" daha" dağınık" konumlu" olabilir."
Fakat"büyük"bir"proje"olan"Karapınar"(tek"bir"konumda"
1,000" MW)" toplam" solar" değişkenliği" belirgin" bir"
biçimde"etkileyecektir."

"

Hali" hazırda" yüksek" miktarda" DYE’ye" uyum" sağlayacak"
yeterli" üretim" rezervi" bulunmaktadır." Bu" durum" talep"
artışına"ve"yeni"üretim"kurulumlarının"hızına"bağlı"olarak"
gelecekte"değişebilir.""

"

Üretim" karışımı" yeterince" esnektir" (en" azından" çoğu"
Avrupa" ülkesinden" daha" esnektir):" Toplam" üretimin"
%25’i" hidro" ve" %32" gaz" bazlıdır." Bu" durum" gelecekte"
nükleer" enerji" santrallerinin" devreye" alınması" ve" ilave"
termik"santrallerin"kurulmasıyla"gelecekte"değişebilir.""

"

DYE" geliştiricileri," üretimlerini" tahmin" etmek"
yükümlülüğündedirler." Gerçek" zaman" işleminden" 1.5"
saat"önce"kapanan"sürekli"bir"gün"içi"piyasası"vardır."Bu"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Şu"ana"kadar"sadece"8,500"–"9,000"MW’a"bağlanma"izni"verilmiştir."
"Türkiye’de"rüzgar"üretimi"sınırlıdır"ve"kurulumlar"yakın"zamanda"gerçekleşmiştir."Bu"korelasyonu"düzgün"değerlendirmek"
için"henüz"yeterli"bilgi"yoktur."
33
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DYE" geliştiricilerine," tahmin" hatalarını" azaltarak" kendi"
pozisyonlarını"dengelemede"yeterli"esnekliği"sağlar.""
İSO" bir" rüzgar" tahmin" aracıyla" donatılmıştır:" Fakat"
"34
göründüğü"kadarıyla"tahmin"hataları"görece"yüksektir .""
İSO!Bilişim!Teknolojileri!araçları!

İSO’nun!Kontrol!Kabiliyeti!

İletim!Sistemi!

"(*)"
"

"

Hala"şebekenin"operatörlere"tamamen"görünür"olmayan"
bazı"kısımları"vardır;"bu"da"EYS"fonksiyonlarının"bazılarını"
tamamen"tesis"etmekte"güçlükler"yaratmaktadır.""

"

Kontrol" operatörleri," sistemin" güvenliğini" devam"
ettirmek"için"üretimi"düşürme"emri"verebilirler."Yüksek"
miktarda"DYE’lerin"(hem"santral"sayısı"hem"de"kapasitesi"
olarak)" yönetimini" sağlamak" için" var" olan" kontrol"
merkezlerinin"teknolojik"olarak"uyarlanması"gerekebilir."

"

İletim" sisteminde" dar" boğaz" yaratabilecek" tıkanıklıklar"
vardır:""Yüksek"miktardaki"rüzgar"tarlalarının"Marmara"–"
Ege" bölgelerinde" bağlı" olması" ve" hidrolik" kaynakların"
uzakta"konumlanması"(yüksek"hidrolisite"dönemlerinde"
zaten"tıkanıklık"vardır)"beklenmektedir."

Pozitif"durum."Yüksek"miktarda"DYE"entegre"edilebilir."
"Negatif"husus."Bu"entegre"edilebilecek"maksimum"DYE"miktarını"sınırlandırabilir."
Nötr."Negatif"değil,"ama"geliştirilebilir.""

"
Şu"ana"kadar"TEİAŞ"tarafından"detaylı"hiçbir"entegrasyon"çalışması"yapılmadığından,"sisteme"güvenli"
şekilde"entegre"edilebilecek"maksimum"DYE"miktarının"ne"olduğunu"düzgünce"belirlemek"mümkün"
değildir." Gerçekleştirilen" (ön)" simülasyonlar" (bkz." Görev" 1A" raporu," Rapor" 03)," belirgin" kısıntılar"
olmadan,"rezerv"seviyelerinden"taviz"vermeden"ve"var"olan"(veya"planlanan)"santrallerin"üretimini"
arttırmaksızın" kapasitelerine" aşırı" ağırlık" bindirmeden" büyük" hacimlerin" entegre" edilebileceğine"
işaret"etmektedir."Fakat"bu"simülasyonlar"şebeke!kısıtlarını!dikkate!almadan!gerçekleştirilmiştir,!ve"
bu"nedenle"bu"sonuçlara"çok"ciddi"bir"dikkatle"yaklaşılmalıdır35.""""
Bahsedilen"rapordan"alınan"aşağıdaki"şekil,"2016,"2023"ve"2030"yılları"için,"yüksek"hidro"üretimli"bir"
ayın"ardışık"üç"gününe"tekabül"eden"potansiyel"sevkiyatları"göstermektedir."Her"senaryo"için"dikkate"
alınan"DYE:""
•- 2016"Yılı"
o- Rüzgar"Üretimi:"

5,300"MW"

o- Solar"FV"Üretim:"

600"MW"

•- 2023"Yılı"
o- Rüzgar"Üretimi:""

12,000"MW"

o- Solar"FV"Üretim:""

5,000"MW"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
34

"Başka"yetki"bölgelerinden"edinilen"isabetliliklerle"karşılaştırılırlarsa."
"Detaylı"bir"entegrasyon"çalışması"gerçekleştirmek,"şebekeyi"dikkate"alan"simülasyonlar"yürütmek"(tıkanıklık,"gerilimler,"
sistem"dinamikleri"vb.),"görevin"kapsamının"dışındadır."
35
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•- 2030"Yılı"
o- Rüzgar"Üretimi:""

20,150"MW"

o- Solar"FV"Üretim:""

8,000"MW"
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Şekil&8:&2016&(Solda&Üstte),&2023&(Sağda&Üstte),&2030&(Solda&Altta)&için&Saatlik&Sevkiyat&ve&2030&için&denge&detayı&(Sağda&Altta)&

!

!

!

!
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Özetle,! detaylı! bir! entegrasyon! çalışmasının! eksikliği,! DYE! entegrasyonuna! çok! kısıtlayıcı! sınırların!
getirilmesine! sebebiyet! vermiştir.! Bu! kısıtlayıcı! sınırlar,! henüz! gerçekleşmemiş! olsa! da! potansiyel,!
DYE!geliştiricileri!için!bir!olumsuz!sinyal!oluşturmakta!ve!fırsatçı!davranışları36,!kolaylaştırmaktadır.!
Bu!durum,!bu!tipte!teknolojilerin!geniş!çaplı!kurulum!olasılıklarını!sınırlandırmaktadır.!!!!

4.1.2.!ENGELİ!KALDIRMAYA!DAİR!ÖNERİ!
TEİAŞ& tarafından& en& kısa& zamanda& en& uygulanabilir& detaylı& bir& entegrasyon& çalışması&
gerçekleştirilmelidir.&Bu&entegrasyon&çalışması&aşağıdakileri&içermelidir:&
•! Aşağıdakileri&dikkate&alan,&kısa,&orta&ve&uzun&vadede&(örn.&2018,&2023&ve&2030),&sisteme&
güvenli& bir& biçimde& katılabilecek& maksimum& rüzgar& ve& solar& FV& üretim& miktarının&
hesabı:&
o! Esas&kaynakların&mevcut&ve&beklenen&değişkenliği;&
o! Tüm& iletim& ve& işletme& kısıtları& (rezervler,& konvansiyonel& üreticilerin& artış&
kabiliyetleri,&iletim&şebekesinin&kapasitesi,&gerilimler,&dinamik&stabilite,&vb.);&
o! Konvansiyonel&üretimin&tipik&sevkiyatı&(farklı&aylar&ve&farklı&hidrolik&şartlar);&ve&
o! Üretim&karşımının&ve&iletim&şebekesinin&beklenen&gelişimi.&
•! DYE&bağlamada&miktarı&sınırlandıran&(veya&sınırlandırması&beklenen)&en&kritik&hususları&
(parametreleri)&belirlemek&ve&bunları&ortadan&kaldırmak&için&yöntemler&önermek;&
•! Bu&gibi&kısıtları&ortadan&kaldırmak&için&yapılması&gereken&yatırımlarla&alakalı&öneriler&
hazırlamak,&böylelikle&bir&maliyetUfayda&analizi&gerçekleştirmek.!!!
!

4.1.3.!DYE!ENTEGRASYON!ÇALIŞMASI!İÇİN!ÖNERİLEN!ÇERÇEVE!
TEİAŞ!tarafından!gerçekleştirilmesi!gereken!“tipik”!bir!DYE!çalışması!aşağıdaki!görevleri!içermelidir!
(nihai!olarak!düzeltilmesi!gereken!deneme!amaçlı!yaklaşım):!
•! Zaman%Dilimi%Belirlemek:!Çalışma!en!az!seçili!üç!periyot!için!gerçekleştirilmelidir:!
o! Yakın!periyot:!2018b2020.!Bu!periyot!için!yükler,!iletim!şebekesi!ve!üretim!projeleri!
etraflıca!tanımlanmalıdır.!
o! Orta! vade:! 2020! –! 2023.! Bazı! tahminler! gerçekleştirilmelidir,! fakat! üretim!
geliştiricilerinden!ve/veya!inşa!halindeki!projelerden!yeterli!bilgi!toparlanabilir.!
o! Uzun!vade:!2030.!Bu!durumda!yükler,!üretim!ve!iletim!şebekesi!tahminler!üzerine!
kurulmalıdır.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36

! Kurulu! DYE! miktarının! düşük! kabul! edildiği! vakalarda! bu! durum! bazı! teklif! sahiplerini,! gerçekten! bir! proje!
geliştirmektense!lisansı!yeniden!satma!hedefiyle!ihaleye!katılmaya!teşvik!eder.!
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•! Temel%vakalar%ve%senaryolar%ayarlamak:%Analiz!edilen!her!yıl!için!bir!temel!vaka!ve!bir!kaç!
alternatif!senaryo!geliştirilmelidir.!Bu!temel!vaka!aşağıdakilerin!bir!kombinasyonu!olacaktır:%
o! Talep.!Talep!kısa,!orta!veya!uzun!vadede!ortalama!tahminler!üzerine,!sonradan!var!
olan!ve!planlanan!şaltlar!arasında!dağıtılacak!şekilde!hesaplanmalıdır.!
o! Üretim! santralleri.! Var! olan! ve! planlanan! üretim! santralleri! çalışma! içerisine!
katılmalıdır.! Bu! tahminler! için! temel! Belirleyici! Üretim! Planı! olmalıdır! ve! bu! plan!
ileride!YEK!projeleriyle!ilişkili!Bakanlık!hedefleriyle!tamamen!uyumlu!olmalıdır.!
o! Şebeke.!Var!olan!ve!planlanan!şebeke!etraflıca!tesis!edilmelidir.!Şebeke!takviyeleri,!
uzun!vade!için!hesaplanmalıdır.!
o! Periyotlar.!En!azından!aşağıdaki!kalemler!ayrı!ayrı!analiz!edilmelidir:!
!! Yaz;!
!! Kış;!ve!
!! Bahar!(Maksimum!hidrolik!üretim)!!
o! Yüklemeler:! En! azından! üç! farklı! “an”! incelenmelidir;! maksimum! talep,! minimum!
talep,!maksimum!DYE!üretimi!(çoğunlukla!öğlen).!!!

•! Üretim%–%İletim%sevkiyat%optimizasyonu.%Her!senaryo!için!(veya!bir!grup!senaryo!için)!bir!
üretimbiletim!sevkiyat!simülasyonu!gerçekleştirilmelidir.!Bu!sevkiyatlar,!şebeke!tarafından!
dayatılan!tüm!kısıtları!dikkate!almalıdır.!Ayrıca!bunlar!üretim!kısıtlarını!düzgünce!temsil!
etmeli!(örn.!Artıştaki!yükselme!ve!düşme,!minimum!işletme!süreleri,!başlatma!ve!kapatma,!
vb.),!hidrolik!rezervuar!yönetimi,!vb37.!Bu!çalışmaların!sonuçları,!DYE!üretiminin!uygun!
entegrasyon!olasılığına!dair!öncül!bir!teşhis!belirtecektir.!Bunlar,!aşağıdaki!şartlara!göre!
farklı!sonuçlara!işaret!edeceklerdir:
o! Kesinti!seviyesi!kabul!edilebilirdir;!
o! Hatlar!(veya!hat!koridorları),!optimum!olmayan!sevkiyat!ve/veya!kesinti!gerektiren!
bir!noktaya!sıkışabilir;!
o! Her!üreticinin!ve!üretim!firmasının!beklenen!üretimi;!
o! Vb.!!
•! DYE% gelişimini% arttırma.% Çalışmanın! hedefi! sınırları! test! etmek! olduğundan,! yüksek! DYE!
üretimli!ilave!senaryolar!incelenmelidir.!Bu,!sevkiyat!sonuçları!fizibil!olmaktan!çıkana!veya!
kabul!edilemez!hale!gelene!kadar!(örn.!Kesintinin!önemli!seviyeleri)!bu!tip!üretimin!miktarını!
arttırma! (seçili! bölgelerde! ve/veya! tüm! sistemde)! yoluyla! kolaylıkla! yapılabilir.! Bu!
kararsızlıkların! sonuçları,! prensipte! aşılamayacak! olan! DYE! entegrasyonunun! ilk! sınırını!
verecektir.! Bu! analizi! gerçekleştirirken,! şebeke! kısıtlarına! özel! dikkat! gösterilmelidir.! Kısa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37

!Bu!gibi!çalışmaları!gerçekleştirmek!için!çeşitli!ticari!modeller!mevcuttur.!Bunlara!örnekler:!PLEXOS!(Energy!Exemplar),!
PROMOD!(ABB),!SDDP!(PSRbI),!vb.!
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vadede!bu!kısıtlar!kaçınılmazdır.!Fakat!uzun!vadeli!senaryolarda,!şebekeyi!güçlendirmek!her!
zaman!mümkündür!ve!bu!yolla!daha!yüksek!miktarda!DYE!sisteme!katılabilir.!!!
•! Yük%akışı%analizi.%Üretim!–!iletim!optimizasyonu!gerçekleştirmede!kullanılan!modeller,!iletim!
şebekesinin! bazı! özelliklerini! düzgünce! temsil! etmede! yeterli! değildirler! (örn.! Gerilim!
kontrolü,!sistem!üzerindeki!açı!farkı,!vb.)!Bu!nedenle,!en!azından!bir!önceki!adımda!tesis!
edilen!bazı!sınırları!onaylamak!(veya!reddetmek)!için!standart!yük!akışı!modelleri!kullanmak!
gibi!bazı!spesifik!vakalar!çalışılmalıdır.!!!
•! QuasiBdinamik%çalışmalar.%Yüksek!miktarda!DYE,!birincil/ikincil!regülasyonda!ve,!en!çok!da,!
gereken!üçüncü!rezerv!miktarında!sorunlar!yaratır.!Önceden!bahsedilen!modellerin!hiçbiri!,!
bu! sorunları! düzgünce! yakalama! kabiliyetine! sahip! değildir.! “Quasibdinamik”! adı! verilen!
çalışmalar! kullanılarak! bu! konuda! spesifik! analizler! gerçekleştirilmelidir38.! Bu! çalışmalar!
spesifik!olarak,!solar!veya!rüzgar!üretiminde!uzun!süreli!düşüşlerden!(veya!yükselmelerden)!
kaynaklanan!üretim!rampalarının!sistem!rezervleriyle!mi!yoksa!ani!yeniden!sevk!yoluyla!mı!
yönetilebileceğin! analiz! etmektedir.! Bu! analizlerde! şebeke! kısıtları! düzgünce! temsil!
edilmelidir.! Bu! analiz! nihai! olarak,! önceden! edinilen! sınırların! düşürülmesi! gerektiğini!
gösterecektir.!!!
•! Tam%dinamik%çalışmalar.%Analizin!son!adımı,!simüle!edilen!yüksek!miktardaki!DYE!üretimine!
rağmen!sistemin!dinamik!kararlılığının!korunduğunu!onaylamaktır.!Bu,!geleneksel!üretimde!
gerçekleştirildiği!şekilde!açısal,!frekans!ve!gerilim!kararlılığını!analiz!etme!yoluyla!yapılabilir.!
Aynı!şekilde!bu!çalışmalar,!daha!önceden!edinilenden!daha!düşük!sınırlar!gösterebilir.!!!
Açıkçası! bu! tip! bir! çalışma! lineer! bir! şekilde! (yukarıda! belirtildiği! gibi)! gerçekleştirilemez;! bunun!
yerine!bir!testler!serisi,!iterasyonlar!ve!geri!bildirimler!yoluyla!gerçekleştirilmelidir.!Sonuçların!her!
adımı,!örneğin!şebeke!güçlendirildiği!veya!ilave!miktarda!rezervlerin!planlandığı!takdirde,!modifiye!
edilebilir.!Her!değişim!tekil!olarak!değerlendirilmeli!ve!sonradan!başka!çalışmalarla!bunların!etkileri!
analiz!edilmelidir.!Bu!zamanla!farklı!uzmanlar!arasında!çok!yakın!bir!koordinasyon!gerektirecektir,!
çünkü! normalde! uzmanlar! bazı! tip! modellerle! rahat! çalışırken,! bazılarını! gerçekleştirme!
yeteneğinden!mahrumdurlar.!
Yine!de!nihai!sonuç,!bir!dizi!değerden!oluşur!(her!bölgeye!bağlanabilen!maksimum!DYE!miktarı!ve!
bölgelerdeki!mevcut!kapasitelerin!basitçe!toplanmasından!daha!düşük!bir!değere!sahip!birleştirilmiş!
sonuç).!!!!

4.2.!İLETİM!ŞEBEKESİ!PLANLAMASI!
4.2.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Görev!1A!raporunda!taslaklandırıldığı!gibi,!Türkiye’deki!YE!projelerini!sınırlayan!en!belirgin!engel,!
özellikle!rüzgar!ve!güneşte!Yenilenebilirleri!bağlamada!uygun!iletim!kapasitesinin!eksikliğidir.!!
Bu!sınırlama,!geçmişte!TEİAŞ!tarafından!gerçekleştirilen!şebeke!planlama!uygulamalarının!hedefinin,!
hiçbir!zaman!yüksek!miktarlarda!rüzgar!ve!güneş!üretimini!özümseme!yeteneğine!sahip!bir!şebeke!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Çoğu!ticari!güç!sistemi!araçları,!quasibdinamik!çalışmaları!gerçekleştirme!kapasitesine!sahiptir.!!
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geliştirmek!değil;!bunun!yerine!yükü!güvenli!şekilde!besleyebilen,!yine!TEİAŞ!tarafından!geliştirilmiş!
belirleyici! üretim! genişlemesine! paralel! olarak! kurulması! beklenen! üretimi! bağlayan! bir! şebeke!
geliştirmek! olduğu! hesaba! katılınca! kolaylıkla! açıklanabilir39,40.! Böyle! bir! planlama! sürecinin!
tamamlanmasının! ardından,! deneme! niteliğindeki! iletim! genişleme! planı! onay! için! EPDK’ya!
gönderilir!ve!onaylandıktan!sonra!bunun!uygulanmasının!sorumluluğu!EPDK’ya!aittir.!Bu!süreç!de!
tamamlandıktan! sonra,! TEİAŞ41! şebekenin! farklı! alanlarında! üretim! için! ilave! kapasitenin!
hesaplanmasını!içeren!bir!ek!çalışma!gerçekleştirir!ve!bunu!ilave!üretimin!kurulumunda!en!uygun!
alanların! belirlenmesi! adına! muhtemel! geliştiriciler! için! bir! kılavuz! şeklinde! yayınlar.! Görev! 1A!
raporunda!analiz!edildiği!şekilde!bu!belge,!özellikle!ana!kaynağın!bol!olmasından!ötürü!rüzgar!ve!
güneş! projelerinin! muhtemel! kurulum! alanlarında! mevcut! iletim! kapasitesinin! fazlasıyla! sınırlı!
olduğunu!açıkça!göstermektedir.!
Yakın! zamanda! TEİAŞ,! daha! yüksek! miktarda! YEK! (özellikle! de! rüzgar! üretimi)! kaldırabilmek! için!
şebekesinin! kapasitesini! arttırmayı! hedefleyen! eylemler! gerçekleştirmiştir.! Bu! eylemler,! (i)! yeni!
rüzgar!tarlalarını!bağlamak!için!geniş!iletim!hatlarının!gereklilikleri!minimize!etmek!için!yüksek!rüzgar!
potansiyeline! sahip! bölgelere! yeni! şalt! merkezleri! kurmayı,! ve! (ii)! yenilenebilir! üretimin!
kurulumundan! ötürü! tıkanıklık! yaşaması! mümkün! koridorları! güçlendirmeyi! içerir42.! Fakat! yeni!
hatların! ve! şalt! merkezlerinin! inşasının! uzun! zaman! almasından! ötürü! (ki! bu! süre! bir! geliştirici!
tarafından!bir!rüzgar!veya!solar!FV!santral!kurmaktan!çok!çok!daha!uzundur),!en!azından!bir!kaç!yıl!
daha!iletim!sisteminin!dar!boğaz!yaşamaya!devam!edeceği!kuvvetle!muhtemeldir.!
Bu! gecikmeleri! kısaltmak! için! TEİAŞ! mümkün! olduğunca! ETKB! tarafından! yayınlanan! politika!
esaslarına! uygun! bir! iletim! planı! geliştirmelidir.! Görev! 1A’nın! Rapor! 02’sinde! belirtildiği! üzere,!
Yenilenebilir! Kalkınma! Eylem! Planı’na! göre! kurulması! beklenen! rüzgar! ve! solar! üretim! miktarıyla!
TEİAŞ’ın! belirleyici! üretim! planında! raporlanan! değerler! arasında! ciddi! bir! uyumsuzluk!
görünmektedir.! 2025’e! kadar! Eylem! Planı! kurulu! rüzgar! ve! solar! üretimin! 25,000! MW! olacağını!
tahmin! ederken,! belirleyici! üretim! planı! 17,000! MW’lık! bir! öngörüye! işaret! etmektedir.! Bu! çok!
önemli!fark,!ETKB’lığı!tarafından!beklenen!YEK!miktarını!yüksek!ihtimalle!kaldıramayacak!bir!iletim!
şebekesi!anlamına!gelmektedir.!!
Bir!başka!önemli!eksiklik!de!onaylanan!İletim!Genişleme!Planı’nın!sadece!önümüzdeki!5!yılı!kapsıyor!
olmasıdır.! TEİAŞ’ın! daha! uzun! vadeli! (çoğunlukla! 2023’e! kadar)! bir! analizi! geliştirmesine! rağmen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Mevzuatta,!üretim!genişleme!planın!geliştirilmesinde!kullanılması!gereken!hedeflere!veya!hipoteze!ilişkin!spesifik!bir!
emare! yoktur.! Şebeke! Yönetmeliği! bu! konuda! “Bakanlığın& Türkiye’nin& Elektrik& Enerjisi& Talep& Projeksiyonu& Raporu’nu&
yayınlamasını& takiben& TEİAŞ,& enerji& politikasının& belirlenmesinde& kullanılacak& bir& Uzun& Vadeli& Elektrik& Enerjisi& Üretimi&
Kalkınma&Planı’nı&hazırlar&ve&bunu&onaylaması&için&Bakanlığa&gönderir.&Bu&plan&önümüzdeki&yirmi&yılın&talep&tahminlerini,&
var& olan& besleme& potansiyelini,& potansiyel& besleme& fırsatlarını,& yakıt& kaynaklarını,& iletim& ve& dağıtım& sisteminin& inşa& ve&
kalkınma&planlarını,&ithalat&ve&ihracat&fırsatlarını&ve&kaynak&çeşitliliği&politikalarını&dikkate&alır.&Bu&plan,&onaylanmasının&
ardından&Bakanlık&tarafından&yayınlanır.“!sözlerini!içermektedir.!Danışman!var!olan!Uzun!Vadeli!Elektrik!Enerjisi!Üretimi!
Kalkınma!Planı’nın!Bakanlık!tarafından!onaylanıp!onaylanmadığından!haberdar!değildir.!Ne!olursa!olsun!bu!planla,!Bakanlık!
tarafından!yayınlanan!Yenilenebilir!Enerji!Eylem!Planı’nda!ifade!edilen!hedefler!arasında!ciddi!farklar!vardır.!!
40
!Önerilen!yeni!Şebeke!Yönetmeliği!bu!bağlamda!biraz!daha!açıktır,!zira!Nb1!koşulları!altında!bile!şebekeye!verilebilecek!
Güç!Modüllerinin!(rüzgar!ve!solar!üretim)!maksimum!kapasitesine!imkan!sağlayacak!bir!iletim!şebekesinin!geliştirilmesi!
gerektiğini!belirtmektedir.!Fakat!bu!projelerin!ne!olması!gerektiğini!belirtmemektedir.!!
41
!Tübitak’ın!desteğiyle.!
42
!Örn.!Marmara!ve!Ege!Bölgeleri’nde!daha!fazla!miktarda!rüzgar!gücü!kurulumunu!mümkün!kılmak!için,!Marmara!boyunca!
denizaltı!kablolamasının!güçlendirilmesi.!!
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onaylanan! plan,! kısaltılmış! bir! vadeyi! kapsamaktadır.! Sonuç! olarak! geliştiriciler,! kendi! tesislerini!
kurmak! için! uygun! yerleri! bulabilme! kapasitelerini! sınırlayan,! gelecekteki! iletim! sistemine! dair!
kalkınmaların!belirsizliğiyle!karşı!karşı!kalacaklardır43.!!
İlave!olarak,!YEK!belirleme!prosedürlerindeki!değişimlerin!ve!özellikle!de!Özel!Enerji!Bölgeleri’nin!
geliştirilmesini!teşvik!edici!kararların,!planlama!prosedürleri!hakkında!ek!kaygılara!neden!olduğunu!
belirtmek! gerekmektedir.! Bu! bölgelerin! ya! var! olan! iletim! kapasitesinin! yeterli,! ya! da! bu! iletim!
kapasitesinin!kurulumun!görece!kolay!olduğu!bölgelerde!kurulacağı!anlaşılmaktadır.!Fakat!bu!gibi!
Özel! Enerji! Bölgeleri’nin,! esas! kaynağın! bol! fakat! iletim! kapasitesinin! yetersiz! olduğu! bölgelerde!
kurulup! kurulmayacağı! net! değildir.! Eğer! bu! bölgeler! sadece! iletim! kapasitesinin! yeterli! olduğu!
bölgelerde! geliştirilecekse,! önemli! bazı! ilginç! fırsatları! kaçırarak! istenilen! sonuçlara! ulaşmakta!
başarısız!olabilirler.!Prensip!olarak!iletim!planlaması,!geliştirilecek!iletim!kapasitesinin!maliyetinin!bu!
projenin!faydalarını!fazlasıyla!aşan!bir!miktara!çıkmasıyla!bazı!bölgelerin!nihai!olarak!reddedilmesine!
rağmen,!ilgi!çekici!bölgelerin!saptanmasını!takip!etmelidir.!!!

4.2.1.!ENGELİ!KALDIRMAYA!DAİR!ÖNERİLER!
TEİAŞ,&Devlet&tarafından&yayınlanan&hedefler&ve&politika&yönergelerine&tamamen&uygun&bir&
biçimde,&en&az&10&yıllık&zaman&dilimi&için&belirleyici&üretim&planını&geliştirmelidir.&EPDK’dan&
onay& beklemek& değerlendirilebilir,& fakat& güncel& mevzuat& tarafından& bu& adım& ön&
görülmemiştir.&&
İletim& Genişleme& Planı,& girdi& olarak& hem& tahmin& edilen& talebi& hem& de& üretim& planını&
kullanarak&geliştirilmelidir.&4.1.2.’de&belirtilen&DYE&entegrasyon&çalışmasının&sonuçları,&iletim&
kalkınmasında&dikkatle&göz&önünde&bulundurulmalıdır.&
İletim&Planı&tamamlandığında,&EPDK&ve&içerdiği&yatırım&gereklilikleri&tarafından&onaylanmalı,&
beri&yandan&da&onaylanan&iletim&tarifelerini&belirlemelidir.&
İlaveten&TEİAŞ&aşağıdaki&işleri&yapmalıdır:&
•! Mevcut& Kapasiteler& Üzerine& Raporun& geliştirilmesine& ve& yayınlanmasına& devam&
etmek:&Potansiyel&geliştiricileri,&YEK&(veya&geleneksel)&üretim&kurulumu&yapabilecekleri&
olası& bölgeler& konusunda& bilgilendirmek.& Bu& rapor,& ayrıca& aşağıdaki& maddeleri&
belirtecek&şekilde&(güncel&versiyonuna&göre)&iyileştirilmelidir:&&
o! Önceki&sürümle&ilişkili&değişiklikler&ve&bu&değişikliklerin&sebepleri;&
o! Her& bölgede& hali& hazırda& devreye& alınan& üretimin& miktarı& ve& bir& ön& lisans&
ve/veya&imzalı&bir&bağlantı&anlaşmasıyla&yürürlüğe&giren&üretim;&
o! Her& bölgede& üretim& miktarını& sınırlayan& en& önemli& sebepler& ve& bu& sınırları&
ortadan&kaldırmak&için&projelerin&veya&planların&var&olup&olmadığı.&
Bu&rapor&en&az&iki&yılda&bir&gözden&geçirilmelidir.&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Mevcut!Kapasiteler!Üzerine!Rapor’un!10!yıllık!bir!periyodu!kapsadığı!belirtilmelidir.!Fakat!bunun!sadece!bir!belirti!mi!
yoksa!TEİAŞ’ın!uyması!gereken!katı!bir!taahhüt!mü!olduğu!net!değildir.!
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•! Özel& Enerji& Bölgeleri’nin& belirlenmesine& aktif& katılım;& bu& sonuçları& İletim& Genişleme&
Planı’yla& birleştirme,& bu& gibi& bölgelerde& iletim& tıkanıklıkları& olabildiğince& ortadan&
kaldırmaya&çalışmak&(ilave&iletim&yatırımları&gerektirse&dahi).!!!

4.3.!DAĞITIM!ŞEBEKESİ!PLANLAMASI!
4.3.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Dağıtım! Planlaması! ,! Dağıtım! Yönetmeliği’nin! talimatlarını! takiben,! her! tarife! gözden! geçirme!
periyodunda! gerçekleştirilir.! Özellikle! Dağıtım! Yönetmeliği’nin! 24.! Ve! 25.! Maddeleri! aşağıdakileri!
içermektedir:!!
“Madde%24.&[...]&(2)&Dağıtım&Şirketi,&ilgili&tüzüğün&gerektirdiği&üzere&bölgesel&bir&talep&tahmini&
hazırlamalı&ve&TEİAŞ’a&sunmalıdır.&
&(3)& Dağıtım& şirketleri& tarafından& hazırlanan& ve& TEİAŞ& tarafından& konsolide& edilen& talep&
tahminleri&onay&için&EPDK’ye&gönderilmelidir;&
(4)& Dağıtım& Şirketi,& yatırım& planlarını& EPDK& tarafından& onaylanan& talep& tahminlerine& uygun&
şekilde&hazırlamalıdır.”&&
“Madde%25.%Dağıtım&sistemi&yatırım&planı,&aşağıdaki&prensiplere&dayanarak&geliştirilmelidir:&
a)&Müşterilerin&taleplerini&düzgün&bir&biçimde&arz&etmek;&
b)&Teknolojik&geliştirmeler&ve&talep&büyümesine&adaptasyon;&
c)&Hizmet&kalitesinin&arttırılması;&
d)&Yüksek&kaliteli&hizmetlerin&düşük&maliyette&temini;&
e)&Teknik&ve&teknik&olmayan&kayıplar;&
f)&İletim&sisteminin&yatırım&planlarıyla&koordinasyonu&sağlamak.”&
Bu!tanımlar!dolaylı!olarak!enerji!akışının,!iletim!sisteminden!dağıtım!sistemi!yoluyla!müşteriye!doğru!
olduğunu! varsaymaktadır.! Yönetmelikte,! dağıtım! sistemine! bağlanabilecek! üretimden! bir! kez! bile!
bahsedilmemektedir.! Bu! Dağıtılmış! Üretim! (DÜ)! herhangi! bir! tipte! olabilir,! fakat! çoğunlukla!
yenilenebilir! kaynaklara! dayanmalıdır.! Bu! nedenle! dağıtım! sistemi,! DÜ’yü! herhangi! bir! şekilde!
dikkate!almadan!planlanmıştır.!Sonuçsa,!böyle!bir!sistemin!belirgin!miktarda!DÜ’yü!kapsamına!alma!
yeteneğine!sahip!olmayışıdır.!!
Bu!sadece!Türkiye’ye!özgür!bir!durum!değildir:!Pratikte!çok!yakın!zamana!kadar!dünyada!geliştirilmiş!
tüm! dağıtım! sistemleri! benzer! prensipleri! takip! etmekteydiler.! Fakat! bu! durum! şu! anda!
değişmektedir! (ve! hızla! değişmektedir)! zira! YEK’lere! uygulanan! teşvikler! bazı! teknolojilerin!
maliyetlerinde! keskin! düşüşlere! sebep! olmuş,! böylelikle! dağıtılmış! YEK! üretimini! çok! cazip! hale!
getirmiştir.!Sonuç!olarak!dağıtılmış!YEK!üretiminin!miktarını!arttırmak,!birçok!ülkenin!hali!hazırda!
gerçekleştirdiği!bir!eylemdir.!Dağıtım!şebekesine!belirgin!miktarda!DÜ!santral!bağlamak,!hem!OG!
hem! de! AG! şebekelerin! tasarımını,! işletmesini! ve! planlamasını! “yeniden! düşünmeyi”! zorunlu!
kılmaktadır.! Bu! süreç,! bir! kaç! şebeke! modifikasyonunun! ve! yeniden! yapılandırmanın! gerekli! hızla!
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uygulanmasını! beraberinde! getirecektir.! Geçmişte! AG! ve! OG! dağıtım! şebekeleri! radikal! olarak!
tasarlanmış! ve! işletilmiştir.! Basitçe! enerji! akışlarını! iletim! şebekelerinden! yüklere! nakledecek!
nitelikle!tasarlanmışlardır.!Her!durumda!olduğu!gibi!dağıtım!şebekesinin!normal!gelişimi,!her!zaman!
DÜ’nin!bir!miktarının!entegrasyonunu!mümkün!kılmıştır!(DÜ’nün!!dağıtılan!toplam!enerjiye!nazaran!
çok! küçük! olduğu! varsayılırsa).! Güdülen! ilk! yaklaşım,! Dağıtım! şebekesinden! uygun! bir! arayüz!
koruması!yoluyla!şebekedeki!herhangi!bir!sarsılma!durumda!anında!bağlantının!kesilmesi!prensibine!
dayanarak! bu! gibi! DÜ! bağlantılara! izin! vermekti.! Bu! tipte! bir! kurulum! Dağıtımcının,! “çoğunlukla”!
olduğu! gibi! şebekeyi! sürekli! işletmesini,! hasar! konumunu! hızla! belirleyebilmesini! ve! acil! tamir!
personeliyle! birlikte! hat! bileşenleri! de! korunmasını! sağlamıştır.! Bu! yöntemde! şebeke! tasarımı! ve!
planlanması,! kullanıcıların! maksimum! yükü! temelindedir.! Aynısı! görece! daha! kolay! çözülebilen!
hizmet! kalitesi! problemlerine! de! uygulanabilir:! Böylelikle! hat! arızasının! ardından! hizmetin!
sürdürülmesi,!hat!kesicilerinin!hızlı!ve!yavaş!kapanmasına!ve!tamir!personelinin!yeteneklerine!bağlı!
olarak!normalde!hızlıdır.!
Dağıtım! şebekesine! fazla! sayıda! yeni! DÜ! kapasitesinin! bağlantı! istemesinden! ötürü! bu! durum!
değişmektedir.! Bu! uzun! ve! orda! vadeli! dağıtım! planlamasını,! çeşitli! potansiyel! problemleri!
beraberinde!getirmesinden!ötürü!zorlaştırmaktadır:!
•! Kısa! devre! gücü,! bileşenlerin! nominal! kapasitelerinin! ötesinde! –özellikle! de! kesicilerde,!
artmaktadır;!
•! YG/OG! şalt! merkezlerinin! (OG! tarafında)! şebeke! baralarından! gelen! her! OG! hattına!
konumlanmış,!var!olan!yönsel!olmayan!OG!korumalarındaki!seçiciliğin!kaybı.!Bu!korumalar,!
aynı!şebeke!barasına!bağlı!başka!hatlarda!var!olmayan!arızaların!DÜ!tarafından!yanlışlıkla!
okunmasına!sebep!olabilir.!Bu!durumda,!DÜ’nün!senkron!veya!asenkron!üretimle!ara!yüzde!
bazı!sorunlar!ortaya!çıkabilir;!
•! Hat!gerilimi!biçimi!ve!yük!akışı!belirgin!bir!biçimde!değişir;!
•! Gerilim!regülasyonu!üzerine!ve!YG/OG!şaltlarının!OG!şebeke!bararları!üzerindeki!kontrollere!
etki;!
•! Harmonik! üretimini! de! içeren! hizmet! kalitesi! (statik! dönüştürücülü! DÜ’ler! durumda);! DÜ!
kesicilerinin! bağlanması/! bağlantılarının! kesilmesi! sırasında! titremeler! ve! gerilim!
sıçramalarının!yaşanması;!
•! Olası! istenmeyen! DÜ! “adalanması”! ve! bunun! güvenliği! idame! ettirmede! bakım! için!
prosedürleri!değiştirmesi;!
•! Şebeke! arızalarından! kaynaklanan! süreksizlikler! sırasında! kararlılığa! odaklanan! işletme!
kararlılığı.!
Bu! sorunların! çoğu,! “vaka! bazında”! alınan! uygun! önlemler! yoluyla! çözülebilir.! Fakat,! şebekeye!
bağlanmak! isteyen! DÜ! tesislerin! sayısı! keskin! bir! biçimde! arttığından,! dağıtım! şebekesinin! bir!
kısmının!tamamen!yeniden!şekillendirilmesi!muhtemelen!gerekli!olacaktır.!!
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Bu! dağıtım! şebekesinin! tasarımı! ve! işletmesi! için! yeni! yaklaşımların! benimsenmesini! gerektiriyor:!
Örneğin!Dağıtım!meselesine!“iletim!sisteminden!müşteriye!enerji!taşımaktan!ziyade,!“arabağlantı!
hizmeti!sağlayıcısı”!şeklinde!yaklaşmak.!!!
Şu! ana! kadar! hiçbir! nihai,! evrensel! çözüm,! ortabbüyük! ölçekli! hiçbir! dağıtım! şirketi! tarafından!
pratikte!benimsenmemiş!ve!kitlesel!olarak!uygulanmamıştır.!Bunun!yerine!pilot!projelerin!ARbGE’leri!
dünya!çapında!birçok!kuruluş!tarafından!gerçekleştirilmektedir.!!
Görev! 1A’nın! Rapor! 2’sinde! taslaklandırıldığı! gibi! 44,! dağıtım! sisteminin! düzgün! bir! şekilde,! yeterli!
hızda!bir!tempoda,!işletme!kalitesine!zarar!vermeden!DÜ’nün!yüksek!nüfuzuna!olanak!verecek!“Akıllı!
Dağıtım!Şebekesi!İşletimi”!(Smart!Distribution!Network!Operation!–!SDNO)!isminde!yeni!bir!program!
geliştirmektedir.!Programın!süresinin!5!ila!10!yıl!arasında!olacağı!beklenmektedir.!
Hedef,!aşağıdakileri!içeren!yeni!bir!işletme!ve!yönetim!sistemi!geliştirmektir:!
•! Dağıtım!şebekesine!büyük!DÜ!verilmesinin!teknik!limitlerinin!değerlendirilmesi!
•! Dağıtım! şebekesi! ve! onun! bileşenlerinde! (donanım! ve! yazılım! dahil)! gerekli! değişiklikleri!
değerlendirmek.!Pilot!kurulumlar!tasarlanıp!gerçeklenecektir!
•! Üretim!üniteleri!ve!yükler!için!yeni!işletme!ve!bağlantı!kurallarını!çalışmak!ve!önermek!
•! Hizmet!kalitesini!arttırmak!için!ilave!fonksiyonellikleri!ve!kuralları!belirlemek.!Bu!yeni!şebeke!
mimarisi,!onun!korunması,!otomasyon!ve!kontrol!sistemleri!yoluyla!gerçekleştirilecektir.!
•! Yeni!işletme!ve!yönetim!sistemi!aşağıdaki!hedeflerle!tanımlanacaktır:!
o! Gerilim! kontrolüne! spesifik! dikkat! göstererek! hizmet! kalitesinin! ve! besleme!
devamlılığının!güncel!kalite!seviyelerini!korumak!veya!yükseltmek.!
o! Tüm! işletme! koşullarında! şebeke! bileşenlerinin! ve! müşterinin! donanımının!
bütünlüğünü!garanti!altına!almak.!
o! Yeni!yatırımlar!ve!yeni!işletme!kurallarından!doğacak!maliyetleri!minimize!etmek.!
Bu! hedeflere,! OG! şebekedeki! ve! YG/OG! şalt! merkezlerindeki! korunma,! kontrol! ve! otomasyon!
sistemlerinin!tamamen!yeniden!tanımlanması!yoluyla!ulaşılacaktır:!
•! Şebeke! hattı! arızalarını! saptanmasının! ve! yerinin! tespit! edilmesinin! hızlı! yapılabilmesi;!
böylelikle! yükler! için! ve! DÜ! üreticilerin! bağlantılarının! kopmasından! ötürü! yaşanan! güç!
kesintisinin!süresini!kısaltmak.!
•! OG!hatlarının!gerilim!regülasyonu!kabiliyetlerini!arttırmak;!DÜ’nün!santralinde!regülasyon!
yeteneğiyle! YG/OG! transformatöre! gerilim! kademe! değiştiricisi! fonksiyonları! entegre!
etmek.!
•! OG! sisteminde! yaşanan! bir! arıza! durumunda,! hem! üreticiye! hem! de! diğer! müşterilerin!
yüklerine!zarar!vermemek!için!DÜ!üreticileri!anında!bağlantıdan!koparmak!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

!Ek!1.!Yenilenebilirlerin!dağıtım!şebekesine!entegrasyonu:!Meseleler,!problemler!ve!çözümler.!Bölüm!5:!Yeni!çözümleri!
denemek:!ENEL’in!akıllı!dağıtım!şebekesi!programı!(SDNO)!
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•! İSO’ların!ihtiyaçlarını!karşılamak!için!üretimi!ve!yükü!kontrol!etmek.!
•! Ulusal!iletim!ağını!etkileyen!kritikliklere!cevaben!“ada!işletmeye”!olanak!sağlamak.!
İlk!2!kalem,!tüm!müşteriler!için!hizmet!ve!besleme!gerilimi!kalitesinin!sürekliliğini!arttırma!niyetini!
taşırken,! diğer! 3! kalem! elektrik! sisteminin! güvenliğini,! esnekliğini! ve! kararlığını! korumak! için! ona!
içkin! ihtiyaçlarla! alakalıdır.! İlaveten! destek! haberleşmeleri! tamamen! yeniden! tanımlanmalıdır;!
böylelikle! var! olan! haberleşme! teknolojilerine! kıyasla! daha! iyi! performanslara! daha! az! maliyetle!
ulaşılabilir.!Dahası!yeni!haberleşme!sistemi!dağıtıcıya,!şebeke!hizmet!kalitesini!arttırmada!yardımcı!
olacaktır.!
SDNO!programı!aşağıdaki!alanları!işaret!etmektedir:!
•! Yük!tahmini!
•! DÜ!verilmesiyle!gerilim!kontrolü!
•! DÜ!verilmesiyle!güç!akışları!
•! Oldukça!büyük!DÜ!ekleme!sırasındaki!şebeke!kritikliklerinin!tam!değerlendirilmesi!ve!olası!
çözümler!
•! Oldukça!büyük!DÜ’lerle!OG!şebekeleri!işletmek:!YG!iletim!şebekesiyle!paralel!işletme,!“ada”!
işletme!ve!YG!şebekeyle!yeniden!senkronizasyon!
Program!hali!hazırda!devam!etmektedir!ve!tamamen!test!edildiğinde!OG!tasarımı!ve!işletmesi!için!
ENEL’in!yeni!standartlarının!bir!parçasını!oluşturması!beklenmektedir.!

4.3.2.!GÜNCEL!VE!GELECEKTE!BEKLENEN!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Yukarıda&belirtildiği&gibi&OG&şebekeleri&için&yeni&tasarım&standartları&hali&hazırda&çalışılmakta,&
test&edilmekte&ve&değerlendirilmektedirler.&“Son&teknoloji&ürünü”&olarak&nitelendirilmeleri&ve&
dağıtım&şebekelerine&kitlesel&olarak&uygulanmaları&biraz&zaman&alacaktır.&
Bu&sırada&Türk&Dağıtım&Şirketleri’nin&aşağıdakileri&yapmaları&önerilmektedir:&
•! Dağıtım&şebekesi&planlamasının&bir&hedefi&olarak,&sisteme&katılımı&artan&miktarlarda&
DÜ’yü&kaldırabilme&kabiliyetine&sahip&bir&şebeke&geliştirmek.&Özellikle&de&aşağıdaki&
hususlar&bu&planlama&sırasında&değerlendirilmelidir:&
o! OG& şebekede& gerilim& kontrolünün& yeterliliği.& Şebeke& performansı,& sadece&
enerji& akışının& iletim& şebekesinden& müşteriye& doğru& dikkate& alınmasıyla&
değil,&aynı&zamanda&bu&şebeke&içerisinde&DÜ’nün&de&kurulabilme&olanağına&
göre& değerlendirilmelidir.& Test& vakaları& DÜ’lerin& büyümesinin,& yük&
büyümesiyle&aynı&olduğu&senaryoları&içermelidir.&
o! OG& şebeke& koruma& sistemini& dikkatle& değerlendirmek.& Yeni& koruma&
sistemleri&(örn.&Yönlü&röleler,&haberleşen&korumalar,&vb.)&değerlendirilmelidir&
(en& azından& önemli& miktarda& DÜ’ye& sahip& olması& beklenen& bölgelerde)& ve,&

57!
!

!

test&edildikten&sonra,&tüm&yeni&genişlemeler&ve/veya&şebeke&yenilemeleleri,&
bu&yeni&koruma&sistemlerini&tesis&etmek&için&geliştirilmelidir.&
o! Ciddi&miktarda&DÜ’nün&varlığında&şebekenin&korunmasında,&izlenmesinde&ve&
kontrolünde& yeni& yollar& araştırmak& için& ARUGE& programlarına& hız& vermek.&
Önerilen&çözümleri&test&etmek&için&pilot&vakalar&uygulayın.&Bu&bağlamda&ARU
GE& programı& (şu& anda& son& kullanıcı& tarifelerine& ek& bedellerle& finanse&
edilmektedir)& doğru& yönde& bir& adımdır,& fakat& akıllı& şebeke& projeleri&
çoğunlukla& yüksek& miktarlarda& YEK’in& entegre& edilmesi& için& şebeke&
adaptasyonundan&ziyade&AMR’ye&ve&hizmet&kalitesine&odaklıdır.&!&
•! Dağıtılmış& üretimin& belirgin& miktarının& bağlantısını& mümkün& kılmak& için,& OG&
şebekesinde&ve&YG/OG&şalt&merkezlerinde&koruma,&kontrol&ve&otomasyon&sistemlerini&
gözden& geçirmek& ve& adapte& etmek.& Bu& yeni& sistemler,& ilkin& bazı& seçili& şalt&
merkezlerinde&(pilot&vakalar)&test&edilmeli,&sonrasındaysa&dağıtım&şebekesine&kitlesel&
olarak& kurulmalıdırlar.& TEDAŞ,& bu& gibi& ekipmanın& daha& hızlı& geliştirilmesine& izin&
vermek&için&kendi&tasarım&ve&inşaat&standartlarını&adapte&etmelidir.&&
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5.!ŞEBEKE!İŞLETME!
5.1.!YEK!ENERJİ!SANTRALLERİNİN!KONTROLÜ!VE!KISINTISI!
5.1.1.!YEK!ÜRETİMİNİN!GÜNCEL!KONTROLÜ!
SCADA/EYS!sistemi,!TEİAŞ!güç!sistemi!kontrolünün!temelidir.!Anahtar!sistem!parametreleri!hakkında!
gerçek!zamanlı!bilgi!toplamak!ve!üretim!ve/veya!iletim!sistemlerinin!işletmesinin!izlenmesi,!kontrolü!
ve!optimizasyonu!için!kullanılmaktadır.!
TEİAŞ’ın!sisteminin!var!olan!SCADA/EYS!sistemi!aşağıdakileri!içermektedir:!!
•! Ulusal%Kontrol%Merkezi%(UKM):%Toplanan!bilginin!son!alıcısıdır!ve!ulusal!çapta!kararların!
alındığı! yerdir.! Bölgesel! Kontrol! Merkezleriyle! doğrudan! iletişim! halindedir.! Tüm! SCADA!
sistemi!için!bakımdan!ve!yedeklemeden!sorumludur.!
•! Acil%Ulusal%Kontrol%Merkezi%(AUKM):!UKM!için!yedek!tesistir.!Aynı!yetenekleri!sunar!ve!
aşağı!yukarı!aynı!donanım!ve!yazılım!konfigürasyonuna!sahiptir.!
•! Bölgesel%Kontrol%Merkezleri%(BKM):!Tanımlanmış!bir!coğrafi!bölgedeki!elektrik!üretimi!ve!
iletimi! varlıklarını! yönetirler.! Uzak! Terminal! Ünitelerine! (UTÜ)! doğrudan! bağlıdırlar.!
Bölgesindeki!UKM!ve!UTÜ!arasında!aracı!olarak!çalışır.!
Ulusal! Kontrol! Merkezi’nin! (UKM)! doğrudan! emri! altında,! aşağıdaki! Errore.% L'origine% riferimento%
non%è%stata%trovata.!gösterilen!coğrafik!bölgeleri!kapsayan!9!Bölgesel!Kontrol!Merkezi!vardır.!Ulusal!
Yük!Tevzi!Merkezi!veya!UKM,!Gölbaşı’nda!(Ankara)!bulunmaktadır.!!
Şekil%9:%TEİAŞ’ın%Bölgesel%Kontrol%Merkezleri’nin%coğrafik%dağılımı%

%
!

!
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Rüzgar! gücü! tesisleri,! iletim! veya! dağıtım! sistemine! bağlı! olup! olmadıklarından! bağımsız! olarak,!
Şebeke! Yönetmeliği’ndeki! yönergelerde! belirtildiği! üzere! İSO’ta! enerji! santralinin! veri! detaylarını!
göndermekle!yükümlüdürler45.!TEİAŞ!bu!tesisleri!diğer!herhangi!bir!geleneksel!üreticiyle!aynı!şekilde!
işletir! (gerekli! görüldüğü! takdirde! şebekeye! verilen! gücün! düşürülmesini! sağlayan! emri! vermek!
dahil)!
Dağıtım!şebekesine!bağlı!güneş!enerjisi!santrallerinin!kontrolüyse,!DÜ!üreticilerle!doğrudan!arayüz!
olan!dağıtıcılara!tekabül!etmektedir.!Ne!olursa!olsun!TEİAŞ!dağıtıcının!SCADA!sistemleri!aracılığıyla!
işletme!parametrelerini!alacaktır:!
•! 10!MW!ve!üzeri!kapasitelerde,!her!santral!için!teker!teker;!ve!
•! 10!MW!altı!kapasiteler!içinse!toplanmış!bir!şekilde.!
Var!olan!mevzuat!ortamında!TEİAŞ,!dağıtım!seviyesine!(OG!veya!AG)!bağlı!YEK!tesisleri!için!kısıntı!
talep! edemez.! Dağıtıcılar! zamanla! bu! hakka! sahip! olurlar,! fakat! şaltlarda! bulunan! şebeke! hattı!
kesicileri! TEİAŞ! tarafından! işletildiğinden,! bbiraz! ilkel! bir! yaklaşımla! dağıtıcılar! üretimi! düşürmek!
istediğinde,!bunu!tüm!besleme!hattını!keserek!yaparlar.!

5.1.2.!SAPTANAN!ENGELLER!
İletim! seviyesinde! kullanılan! YEK! üretim! kontrolü! yaklaşımı! düzgün! görünmektedir,! zira! TEİAŞ!
prensipte!sisteme!bağlı!tüm!rüzgar!ve!güneş!enerjisi!santrallerinin!tüm!kontrol!olanaklarına!sahiptir.!
Şebeke! Yönetmeliği! TEİAŞ’a! bu! santrallere! istenilen! tipte! talimatları! gönderme! hakkı! vermiştir;!
üretimi!düşürmek,!puanlar!belirlemek!ve!hatta!tamamen!devreden!çıkarmak!buna!dahildir.!Fakat!
bu!kontrolde!bir!sınırlama!vardır,!zira!100!MW’ın!üzerindeki!santraller!için!yüklenme/boşalma!hızı!
oranı!%4/dakika!ile!sınırlandırılmalıdır46.!
Bu!tip!bir!kontrolün!sınırı!sadece!kontrol!odası!operatörlerinin!kapasiteleriyle!kısıtlıdır;!operatörler!
santrallere! spesifik! emirler! verebilir,! bunların! etkin! uyumluluklarını! izleyebilirler.! Bu! tip! tesislerin!
sayısının! gelecek! yıllarda! ciddi! anlamda! büyümeyeceği! bilinildiğinden! ötürü,! gelecek! bir! kaç! yıl!
boyunca!bu!kontrol!tipiyle!yola!devam!edilebilir;!özellikle!de!şu!anda!Ulusal!Kontrol!Merkezi’nde!
yürütülen!bazı!kontrol!fonksiyonlarının!yetkisinin!Bölgesel!Kontrol!Santrallerine!verildiği!durumda.!!
Fakat! dağıtım! seviyesinde! bağlı! güneş! santralleri! için! kullanılan! kontrol! yaklaşımında! bazı!
sınırlandırmalar!vardır.!OG!seviyesinde!konumlu!tesislerin!kontrolünde!(hatta!AG!seviyesinde!bile)!
sadece!dağıtıcılar!tarafından!gerçekleştirilmektedir.!İSO’lar!şebekeye!verdikleri!gücün!düşürülmesini!
istemekle! yetkilendirilmiş! olsalar! da,! EDAŞ’larla! bazı! tip! anlaşmalar! yapmaları! gerekli! eylemleri!
gerçekten!uygulayabilmek!için!gereklidir47.!EDAŞ’lar!zamanla,!doğrudan!izledikleri!şebekeye!bakarak!
bu!kontrolü!uygularlar!(beslemenin!yükü,!gerilimi,!vb.).!Kendi!kendilerine!bu!üretimin!yaratabileceği!
iletim! şebekesi! sorunlarının! (veya! potansiyel! sorunların)! farkında! değillerdir,! zira! böyle! bir!
gözlemleme!yetenekleri!yoktur.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45

!Madde!E.18.9!Rüzgar!Enerjisi!Santrallerinin!İzlenmesi:!“Tüm&lisanslı&rüzgar&enerjisi&santralleri,&TEİAŞ&tarafından&Rüzgar&
Enerjisi& İzleme& ve& Tahmin& Merkezi& (RİTM)& tarafından& izlendiklerini& garanti& altına& alan& gerekli& altyapıyı& kurmak&
zorundadırlar...”.!
46
!100!MW’ın!altındaki!santraller!için!bu!hız!oranı!%5/dakikanın!altında!olmamalıdır.!
47
! Şebeke! Yönetmeliği’ne! uygun! olarak! İSO,! iletim! sisteminde! olması! muhtemel! riskler! durumunda! solar! üretimin!
düşürülmesini!isteme!yetkisine!sahiptirler!ve!EDAŞ’lar!bu!talimatları!takip!etmek!zorundadırlar.!Fakat!bu!talimatların!tek!
tek! her! santral! için! mi! yürütülmesi,! yoksa! alternatif! olarak! İSO’nun! küresel! bir! düşürme! emrini! vererek! hangi! tesisin!
devreden!çıkarılacağına!(veya!bir!düşürme!kararı!çıkartmaya)!EDAŞ’ların!mı!karar!vereceği!net!değildir.!!!!
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YEK!üretimi!miktarının!(temelde!FV!üretimin)!çok!büyük!olmadığı!durumlarda!bu!tip!bir!kontrol!kabul!
edilebilirdir.!Fakat!bu!üretim!arttıkça,!TEİAŞ’ın!şebekenin!her!bölgesinde!(veya!alanında)!dağıtıma!
bağlı!üretimin,!en!azından!toplam!miktarının!kontrolünü!gerçekleştirebilmesi!gereklidir.!!

5.1.3.!YEK!KONTROLÜNE!DAİR!ÖNERİLER!
YEK!üretimini!kontrol!etmede!kullanılan!yaklaşımlar!farklı!biçimler!alabilirler;!temelde!bu!sistemlerin!
karakteristiklerine!ve!kontrol!edilecek!tesislerin!özelliklerine!bağlıdır.!Ek!1’de,!İtalya!ve!İspanya’da!
kullanılan!yaklaşımlar!aşağıdaki!gibi!tarif!edilmiştir:!
•! İtalya’da! kontrol! edilecek! tesislerin! sayısının! fazla! olması! ve! bunların! kendi! kurulu!
kapasitelerinin! düşük! olması,! İSO’nun! muhatabının! EDAŞ’lar! olması! yönünde! bir! seçime!
vesile!olmuştur.!Bu!EDAŞ’lar!zamanla,!üreticilere!gerekli!emirleri!verirler!veya,!nihai!olarak,!
gerektiğinde!tesislerin!kesicilerini!açarak!tesisler!üzerinde!doğrudan!kontrole!sahip!olurlar.!
•! İspanya’da! hiçbir! İSO’nun! hiçbir! enerji! santralinde! ve/veya! bununla! ilişkili! donanım!
üzerinde! doğrudan! telebkontrole! sahip! olmamasına! karar! verilmiştir! 48.! Bu! nedenle!
İSO’larla,!yetkilendirilmiş!kontrol!merkezleri!olan!üreticiler!arasında!bir!ara!yüzü!sisteme!
tanıtılması! gerekli! görülmüştür.! EDAŞ! bu! kontrol! tipinde! görece! sınırlı! bir! rol! yonar.! Ek!
olarak!OG!ve!AG!seviyesinde!bağlı!YEK!üretimi!miktarı!görece!küçüktür.!Bu!nedenle!bu!gibi!
tesisler!üzerinde!doğrudan!kontrol!sahibi!olan!bir!İSO’nun!yürürlüğe!konmasına!şu!zamana!
kadar!gerekli!olmamıştır.!!
Türkiye’de!güncel!olarak!devreye!alınmış!YEK!üretim!miktarı!hala!görece!küçüktür.!Bunların!büyük!
bir! bölümü! YG! şebekesine! bağlıdır.! Yine! de! yakın! zamanda! onaylanan! projelerin! bitirilmesiyle!
gelecek!yıllarda!dağıtıma!bağlı!tesislerde!hızlı!bir!büyüme!beklenmektedir.!Orta!vadede!bu!raporda!
yapılan! öneriler! uygulanırsa,! hem! YG! hem! de! dağıtım! seviyelerinde! bağlı! rüzgar! ve! güneş! üretim!
tesislerinin! miktarı! ve! sayısında! belirgin! bir! artış! beklenmektedir.! Bu! nedenle! bunların! gerçekten!
kurulabilmesi! için! bu! hususunun! bir! engel! teşkil! etmeyeceğinden! emin! olunması,! her! seviyede!
kontrol!araçlarının!adaptasyonuna!başlanması!gereklidir.!!
Uzun!vadede!iletim!seviyesinde!İspanya’da!kullanılan!(özellikle!rüzgar!üretimi!için)!yaklaşım,!hassas!
bir! çözüm! olabilir.! TEİAŞ! tarafından! doğrudan! kontroldense,! ikincil! kontrol! merkezlerince! etkin!
şekilde! kontrol! edilen! enerji! santrallerine! izin! vermek,! kontrol! odası! operatörlerinin! yükünü! ciddi!
biçimde! hafifletecektir.! Bu! yaklaşım! zamanla! kontrol! kalitesine! zarar! vermeyecektir,! zira! TEİAŞ!
doğrudan! olmak! yerine! dolaylı! bir! şekilde! bu! tesisler! üzerinde! tam! kontrole! sahip! olmaya!devam!
edecektir.!!
Fakat! bu! yaklaşımı! uygulamak,! mevzuata! ilişkin! ortamda! bir! takım! değişiklikleri! gerektirecektir!
(TEİAŞ! tarafından! işletilmeyen! ikincil! kontrol! merkezlerinin! sisteme! tanıtımına! müsade! etmek)! ve!
orta! vadede! gerekli! olmayabilir.! TEİAŞ’ın! sahibi! olduğu! ve! işlettiği! Bölgesel! Kontrol! Merkezi,!
İspanya’da!geliştirilmiş!ikincil!merkezlere!benzer!fonksiyonlar!gerçekleştirebilir.!Bu!zamanla!mevzuat!
değişimine!gerek!duymayacaktır.!!!!
Her!halükarda,!bu!ikincil!kontrol!merkezlerini!biraz!“doğallıkla”!geliştirilmesi!(ama!muhtemelen!farklı!
isimlerle)! göz! önünde! bulundurulmalıdır.! Aynı! mülk! sahipliğinde! bulunan! bir! kaç! santral! çoğu!
vakada,! var! olan! bilişim! teknolojilerinin! imkanlarını! kullanarak! tekil! bir! noktadan! kontrol!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bahsi!geçen!tesislerin!görece!büyük!ölçekte!olmasından!ötürü,!İSO’nun!doğrudan!bunları!kontrol!etmesi!ne!pratiktir!ne!
de! istenilen! bir! şeydir.! Çoğu! vakada! talimatlar! üretilen! gücün! düşürülmesiyle! alakalıdır,! santralin! tamamen! devre! dışı!
bırakılmasıyla! değil.! Bu! vakalarda! alternatif,! İSO! ile! enerji! santrali! kontrol! merkezi! (tesislerin! çoğu! insansızdır)! arasında!
doğrudan!bir!arayüzdür;!fakat!bu!yönetilmesi!güç!bir!karmaşıklığı!sisteme!tanıtacaktır.!
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edilmektedir.!TEİAŞ’ın!bu!enerji!santrallerinden!herhangi!biriyle!olan!iletişimi49!,!bu!gibi!bir!kontrol!
merkeziyle! aslında! doğrudan! bir! iletişimdir.! Bu! nedenle,! (i)! bu! merkezlerin! sahip! olacağı!
karakteristiklere!düzgünce!karar!vermek,!(ii)!şebekenin!düzgünce!işletilmesi!için!gerekli!tüm!bilgiye!
bunların!tamamen!sahip!olduğundan!emin!olmak,!ve!(iii)!bunların!verdiği!tüm!emirlerin!düzgünce!
ve!ivedilikle!gerçekleştirildiği!izlemek,!TEİAŞ’a!ait!sorumluluklar!olmalıdır.!!
Dağıtım!seviyesinde!konumlanmış!tesisler!için!İtalya’da!kullanılan!yaklaşım!uygun!görünmektedir.!
Tüm!sistemin!güvenliğini!ve!güvenilirliğini!tehlikeye!atmadan,!sisteme!entegre!edilebilir!toplam!DÜ!
miktarını!belirleme!sorumluluğu!TEİAŞ’a!ait!olmalıdır.!Eğer!bir!alandaki!veya!bölgedeki!toplam!DÜ!
miktarı! herhangi! bir! anda! bu! güvenliği! tehlikeye! atıyorsa,! TEİAŞ! üretimi! düşürmeleri! için! ilgili!
EDAŞ’lara! doğrudan! bir! emir! göndermelidir.! EDAŞ! bu! emri! aldığında! anında! uygulamalıdır.! Bunu!
yapabilmesi!için,!kendi!SCADA/DMS!sistemi!aracılığıyla!bu!gibi!bir!üretime!erişimi!olmalıdır.!Bu!eylem!
aşağıdakilere!izin!vermelidir:!!
•! Bu!tesisleri!sisteme!bağlayan!kesiciler!üzerinde!doğrudan!kontrol;!veya!
•! Santral! operatörlerine! kesme! işlemini! gerçekleştirmeleri! için,! yeterli! haberleşme!
sistemlerini!kullanarak!kesme!emri!verebilme.!
Güncel! mevzuat,! 50! kW’ın! üstündeki! tüm! tesislerin! Dağıtıcı’nın! SCADA! sistemine! doğrudan! ara!
yüzlendirilmesini!ve!ayrıca!EDAŞ’ların!da!benzer!emirleri!verebilmesini!sağlamayı!gerektirmektedir.!
Bu!nedenle!mevzuatta!ciddi!bir!değişim!gerekli!değildir50.!Sadece!gerçekleştirilmesi!gereken!kontrol!
tipine!karar!verilmeli!ve!bu!kademeli!olarak!uygulanmalıdır.!!!!!
Bu!gibi!sistemlerin!detaylı!karakteristikleri!Görev!3’ün!raporlarında!bulunmaktadır.!!!!!
•! İletim& seviyesinde& bağlı& Rüzgar& ve& Solar& FV& enerji& santralleri& için& güncel& kontrol&
yaklaşımının&uygun&olduğuna&karar&verilmiş&ve&ne&Şebeke&Yönetmeliği’nde&ne&de&bu&
gibi&tesisler&için&spesifik&yönetmeliklerde&değişikliğe&gerek&görülmemişler.&
•! Tesislerin& sayısı& arttıkça& kontrolü,& Ulusal& Kontrol& Merkezinden& Bölgesel& Kontrol&
Merkezleri& gibi& daha& küçük& tesislere& transfer& etmek& mümkün& olacaktır.& Bu& karar&
TEİAŞ& tarafından& alınabilir;& şu& anda& herhangi& bir& mevzuat& değişimine& ihtiyaç&
duymamakta&ve&uygun&bulunmaktadır.&
•! Dağıtım& seviyesindeki& tesisler& için,& TEİAŞ’ın& toplam& DÜ& miktarının& bir& alan& veya&
bölgede&sistem&güvenliğini&tehlikeye&attığına&karar&verdiği&an,&doğrudan&EDAŞ’ların&
bu&gibi&üretimi&düşürmelerini&gerektiren&bir&emri&verebilmesi&gerekmektedir.&EDAŞ&bu&
emri& kendi& SCADA/DMS& sistemi& tarafından& sağlanan& tesisleri& kullanarak& derhal&
uygulamalıdır.&&
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Örn.!Şebekeye!enerji!vermeyi!düşürmeye!dair!istekler.!
! Her! halükarda! TEİAŞ’ın! EDAŞ’lara! DÜ’yü! düşürmelerine! dair! emirler! verebileceğinin,! böyle! bir! mevzuatta! açıkça!
belirtilmesi!gerekli!olacaktır.!
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5.2.!DAĞITIM!ŞEBEKESİ!İŞLETMESİ!
5.2.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Görev! 1A’nın! raporunda! belirtildiği! gibi! Türkiye’de! dağıtım! sistemi,! YG/OG! şaltların! OG! şalt!
sahalarından!hemen!sonra!başlamaktadır!51.!Bu!nedenle!34.5!kV’luk!şebekede!gerilim!regülasyonu,!
doğrudan!Dağıtım!Şirketleri!tarafından!gerçekleştirilmemektedir!52.!!
Dağıtıcıların!sahip!olamadığı!bu!düzgün!gerilim!kontrolünün!eksikliği,!bu!şebekelere!yüksek!miktarda!
üretimin! entegrasyonu! için! ciddi! bir! engel! teşkil! etmektedir.! Bu! durumlarda! dağıtım! şebekesinde!
düzgünce!gerilim!kontrolü!gerçekleştirme,!OG!baralarında!her!zaman!sabit!bir!gerilimi!korumanın!
çok!daha!ötesine!geçen!stratejileri!uygulamayı!gerektirir.!
İlaveten! 34.5! kV’luk! şebekenin,! yüksek! miktarda! FV! üretimin! bağlandığı! anlarda! görece! daha! sık!
yeniden! konfigürasyonları! gerektirmesi! muhtemeldir.! Bunun! nedeni! gece! ve! gündüz! sırasında! bu!
şebekenin! yüklenme! profili! çok! ciddi! değişimler! gösteriyor! olmasıdır,! zira! gün! ışığının! var! olduğu!
periyotlarda!şebekeye!yüksek!enerji!verilirken!gün!batımından!sonra!bu!neredeyse!sıfıra!düşer.!!
Son!olarak!daha!önceden!önerilen!ileri!koruma!sistemlerinin!uygulanması,!şebeke!hattı!kesicilerinde!
ayarlamalar!gerektirecektir;!ki!bu!durum,!şalt!merkezlerinde!OG!şalt!sahalarının!başka!bir!firmaya!
(TEİAŞ)!ait!olduğu!durumda!uygulamayı!zorlaştıran!niteliktedir.!
Birçok!Avrupa!ülkesinde!uygulanan!en!doğal!çözüm,!YG/OG!şalt!merkezlerinin!OG!şalt!sahalarının!
dağıtıcıya! ait! olması! ve! yine! dağıtıcı! tarafından! işletilmesidir.! Birçok! vakada! sınırlar,! YG/OG!
transformatörün!OG!kesicisinden!hemen!sonra!başlamaktadır.!Bu!kesici!iletim!şirketine!aittir,!onun!
tarafından!bakımı!ve!işletmesi!yapılır;!zira!bu!durum!transformatörle!alakalı!korumaları!içerir,!fakat!
OG!şalt!sahasının!bakımı!ve!işletmesi!dağıtım!şirketinin!sorumluluğundadır.!Bir!kaç!farklı!vakada!bu!
sınır! biraz! yukarı! taşınarak! YG/OG! transformatör! dağıtımın! malı! olarak! kabul! edilmiş! ve! dağıtım!
şirketleri! sadece! dağıtımdan! değil,! aynı! zamanda! bu! transformatörlerle! alakalı! yatırımlardan! da!
sorumludurlar.!!
Son!olasılık,!ve!muhtemelen!en!uygun!olan!olasılık,!hizmet!etmek!zorunda!oldukları!talebin!yönetimi!
için! dağıtıcıları! tamamen! sorumlu! kılmaktır.! Bu! durumda! dağıtıcılar! daha! yüksek! kapasitedeki!
transformatörler! için! yatırım! yapmanın! uygun! olup! olmadığına! karar! verirler;! bunu! yaparken! bu!
yatırımların! maliyetlerini,! kayıplardaki! nihai! azalmayı! ve! OG! dağıtım! şebekelerindeki! genişlemeyi!
dikkate!alırlar.!
Fakat! bu! sonucu! Türkiye’de! uygulamak! geçmişteki! sebeplerden! ve! görece! daha! önemli! bir! mal!
transferini!içerdiği!için!zor!olabilir.!İletim!ve!dağıtım!bedelleri!de!ayarlanmalıdır.!!
Mal! varlıklarında! herhangi! bir! değişim! gerçekleştirmeyen! iki! potansiyel! alternatif,! bu! problem!
çözmede!uygulanabilir:!
•! Alternatif%1%(Tercih%edilen):!YG/OG!transformatörlerin!kademe!değiştiricilerinin!ve!YG/OG!
şalt!merkezlerinin!OG!şalt!sahalarının!işletmesinin!kontrolünü!dağıtım!şirketlerine!transfer!
etmek.! Bu! transfer! eğer! TEİAŞ’ın! SCADA! sistemiyle! dağıtım! şirketleri! düzgünce! bağlıysa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!OG!şalt!sahası!TEİAŞ’a!aittir!ve!bu!nedenle!iletim!sisteminin!bir!parçası!sayılmaktadır.!
! Dağıtım! şirketleri,! dağıtım! şebekelerinde! kapasiteler! ve! reaktanslar! kurabilirler! ve! bunlar! aracılığıyla! dağıtım!
gerilimlerinde!belirli!bir!seviyede!etkiye!sahip!olurlar.!Fakat!bu!aslen!gerilim!kontrolü!değildir,!sadece!reaktif!güç!değişimi!
kontrolüdür.!
52
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kolaylıkla! uygulanabilir.! İşletme! Devri! Anlaşması,! tarafların! sorumluluklarını! ve! ilgili!
yükümlülüklerini!düzgünce!netleştirmek!için!gerekecektir.!
•! Alternatif%2:!Eğer!herhangi!bir!sebepten!ötürü!Alternatif!1’in!uygulanması!yetersiz!görülürse!
çözüm,! hem! YG/OG! transformatörlerin! kademe! değiştiricilerinde! hem! de! YG/OG! şalt!
merkezlerinin! OG! kesicilerinde! faaliyet! gösterecek! katı! prosedürlerin! uygulanmasını!
gerektirecektir.!SCADA/DMS!sistemlerini!kullanarak!dağıtıcılar,!OG!şalt!sahasında!korunması!
gereken! uygun! en! uygun! gerilime! karar! vermelidirler.! Bu! yolla! bu! istek,! var! ol! an! SCADA!
sistemlerinin! uzaktan! kontrol! olanaklarını! kullanarak! veya! bunun! yokluğunda! şalt!
operatörlerinden!bunu!isteyerek,!TEİAŞ!operatörlerine!hemen!uygulamaları!için!iletilir.!!!!!
Her!iki!vakada!da!OG!seviyesinde!bağlı!yüksek!miktarda!YEK!üretiminden!ötürü!bu!değişikliklerin!bir!
kısmı!gerekli!olursa,!YG/OG!şalt!merkezlerinin!korunmasında!gerekli!değişimleri!gerçekleştirmek!için!
TEİAŞ!ile!dağıtıcılar!arasında!bir!koordinasyon!mekanizmasının!kurulmasına!ihtiyaç!vardır.!!
!

5.2.2.!VAR!OL!AN!VE!GELECEKTE!BEKLENEN!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Dağıtıcılar& tarafından& işletilen& OG& şebekelerinin& düzgün& kontrolü& ve,& özellikle& de& bunların&
gerilimlerinin&yeterli&kontrolü&için&aşağıdakiler&yapılmalıdır:&
•! YG/OG& transformatörlerin& kademe& değiştiricilerinin& ve& YG/OG& şalt& merkezlerindeki&
OG&şalt&sahalarının&işletme&kontrolünü&dağıtım&şirketlerine&devredin.&TEİAŞ’ın&SCADA&
sistemleri&düzgünce&bağlanmalıdır.&
•! Eğer& bu& devrin& gerçekleşmesi& mümkün& değilse,& dağıtıcılar& tarafından& karar& verilen&
gerilim&seviyelerinin&TEİAŞ&operatörleri&tarafından&gerçekten&uygulanacağını&taahhüt&
eden&uygun&prosedürler&geliştirin.&
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6.!ŞEBEKE!BAĞLAMA!PROSEDÜRLERİ!
6.1.!LİSANSLI!ÜRETİMİN!BAĞLANMASI!(İLETİM!VE!DAĞITIM!SİSTEMLERİ)!
Görev!1A!raporunun!Cilt!02’sinin!Bölüm!3.3’ünde!(Türkiye’deki!İletim!Şebekesine!Bağlanma!Süreci),!
iletim! şebekesine! bağlanmanın! elde! edilme! süreci! değerlendirilmiştir.! Bu! değerlendirmenin!
sonuçlarından!biri,!TEİAŞ!tarafından!YEK!üretimin!bağlanması!için!önerilen!uygun!kapasitenin!düşük!
olmasıdır.! Bu! durum! zamanla,! bu! tipteki! teknolojilerin! hızlı! biçimde! gelişmesini! ciddi! anlamda!
sınırlayacaktır.!
Sınırlandırmanın!iki!temel!kaynağı!bulunmaktadır:!
•! Başka! konvansiyonel! üretim! akışlarını! da! aynı! anda! sistemde! barındırmak! gerektiğinde,!
yüksek! miktarlarda! yenilebilir! enerji! (özellikle! DYE! üretim)! bağlantısını! mümkün! kılacak!
iletim!şebekesinin!kapasitesindeki!sınır;!ve!
•! Sistemin! her! bölgesine! bağlanacak! maksimum! üretim! miktarını! belirlemede! TEİAŞ’ın!
kullandığı!plansız!(adbhoc)!kriter.!
Bir! iletim! şirketinin! nihai! hedefi,! sisteme! bağlanmak! isteyen! tüm! yeni! üretim! taleplerini!
barındırabilecek!güçlü!bir!şebeke!geliştirmek!olsa!da,!iletim!şebekelerinin!sıkça!tıkandığı!ve!tüm!bağlı!
üretimin!ille!de!aynı!anda!sevk!edilmesine!gerek!olmadığı!bir!gerçektir.!
Ayrıca!birçok!Avrupa!ülkesinde!yenilenebilir!enerjideki!artış,!iletim!şebekesinin!genişlemesi!yoluyla!
sadece!orta!veya!uzun!vadede!işaret!edilebilen!iletim!kısıtları!(tıkanıklıklar)!yaratmıştır.!Bu!bağlamda!
durumları,!kavramsal!olarak!Türkiye’dekinden!çok!da!farklı!değildir.!Fakat!daha!önceden!belirtildiği!
gibi!Türkiye’de!sorun!muhtemelen!daha!önemlidir.!
Çoğu! Avrupa! ülkesinde! İSO,! yeni! üretime! –özellikle! de! YEK! üretime,! olanak! sağlar.! Fakat! şebeke!
tıkanıklıkları! yaşandığında! ve/veya! sistem! güvenliği! risk! altına! girdiğinde! bunun! etkin! bir! biçimde!
sevkiyatının!yapılacağına!dair!bir!garanti!veremez53.!Bazı!yetki!alanlarında,!örneğin!Birleşik!Krallık’ta,!
bu!durum!“bağlanma!ve!yönetme”!mevzuatı!yoluyla!açık!bir!şekilde!regüle!edilmektedir.!Bu!mevzuat!
aracılığıyla! İSO,! sisteme! yeni! üretimi! bağlamakla! yükümlüdür! ve! sadece! ‘Etkinleştirme! İşleri’! adı!
verilen! eylemleri! gerçekleştirir! (üreticiyi! iletim! şebekesine! bağlamak! için! gerekli! minimum! iletim!
takviyesi).!‘Genişletilmiş!İşler’!!(hizmet!kalitesi!standartlarıyla!uyumluluğu!garantileyen!yeni!üretimi!
barındıracak! ilgili! iletim! takviyesi)! sonradan! tamamlanmalıdır.! Bu! yeni! üretim! için! hızlı! bağlantı!
anlamına!gelmektedir.!!
İspanya!gibi!diğer!ülkelerdeyse!mevzuat,!şebekeye!bağlantı!ve!erişim!arasında!ciddi!farklara!sahiptir.!
Bağlantı,!üreticinin!kurallarla!belirlenen!teknik!gerekliliklerin!tümüyle!uyumlu!çalıştığında!ve!şebeke!
güvenilirliğini! tehlikeye! atmadığı! durumda! izin! verilen,! yönetimle! ilgili! bir! prosedürdür! (örn.! Kısa!
devre! seviyeleri! aşılmadığında).! Şebekeye! erişimse,! üreticinin! şebekeye! kendi! çıkış! enerjisini!
verebildiğini!kasteden!yasal!haktır.!Bu!hak!zamanla!“yetersiz!kapasite!veya!güvenilirlik!ve!güvenlik!
kriterine!uymama”!nedeniyle!kısıtlanabilir.!Sonuç!olarak!üreticilerin!şebekeye!bağlanma!hakkı!vardır!
fakat!sevkiyatları,!şebekede!yeterli!kapasitenin!var!olduğu!durumlarda!gerçekleşebilir.!Üretici!kendi!
yatırımını! gerçekleştirmeye! karar! vermeden! önce! bu! kaçınılmaz! riski! dikkate! almalıdır.! Benzer!
durumlar!Almanya,!İtalya!ve!diğer!birkaç!Avrupa!ülkesinde!de!mevcuttur.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bu!önceliğin!yasal!olarak!verildiği!durumda!sevkiyat!önceliğini!her!zaman!dikkate!alır.!
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Şebekeden!önce!YEK!üretiminin!bağlantısı!tamamen!adapte!edilmiştir!(ki!bu!çoğunlukla,!toplumsal!
muhalefetten!ötürü!iletimi!geliştirmede!yaşanan!zorluklardan!dolayı!uzun!zaman!gerektirmektedir)!
ve!aşağıdaki!iki!araç!işlevini!görmektedir:!
•! YEK!üretimine!öncelikli!erişim!hakkı!vermek;!ve!
•! Şebekenin!(veya!sistemin)!üretilen!tüm!yenilebilir!enerjiyi!kaldırabilecek!durumda!olmadığı!
durumlarda!YEK!kısıntısını!sağlamak!(telafiyle!veya!telafisiz)!
Aşağıdaki!tablo!Avrupa!ülkelerinin!bir!alt!dizisindeki!durumu!göstermektedir!ve!aşağıdakileri!belirtir:!
•! Sevkiyat!önceliğinin!yasal!olarak!verilip!verilmediği;!
•! Sistemin!risk!altında!olup!olmayışına!göre!İSO’nun!YEK!kesintisi!emrini!vermekle!yükümlü!
olup!olmadığı;!ve!
•! YEK! üretiminin! geliştiricisinin! bu! kesinti! için! telafi/tazminat! alma! hakkına! sahip! olup!
olmadığı.!
Görüldüğü! üzere! birçok! Avrupa! ülkesi! (ama! hepsi! değil)! yasal! olarak! sevkiyat! önceliğini! YEK!
üretimine! vermiştir.! Verildiği! takdirde! bu! sevkiyat! önceliği,! İSO’nun! tüm! olası! eylemleri!
gerçekleştirmesi!gerektiği!anlamına!gelir.!Bu!eylemler;!(i)!diğer!konvansiyonel!kaynakların!üretimini!
kısıtlamak,! (ii)! YEK! üretiminin! maksimum! miktarını! sevk! etmek,! (iii)! sistemin! risk! altında! olmadığı!
durumlarda! beslemenin! de! güvenliğini! sağlamak,! şeklindedir! Bu! öncelikli! sevkiyat,! her! yetki!
bölgesinde!işleyen!piyasa!kurallarına!rağmen!YEK!üretimine!verilmiştir.!
Sevkiyata! öncelik! vermek! önemlidir! zira! eğer! şebeke! tamamen! gelişmiş! değilse,! tıkanıklıkların!
yaşandığı!durumlar!yaşanabilir.!Bu!gibi!durumlarda!sevkiyata!öncelik!vermek,!spesifik!bir!bölgede!
veya! alanda! tüm! üretimi! barındıracak! yeterli! kapasite! olmadığı! takdirde! dahi! bir! sisteme! YEK!
üretiminin!bağlanabileceğini!garanti!altına!alır.!
!
!
!
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Tablo&7:&Sevkiyat&önceliği&ve&Çeşitli&Avrupa&ülkelerinde&Kesinti&
Ülke&

Kesinti&
Durumunda&
Yorumlar&
Telafi/Tazminat&

Sevkiyat&Önceliği&

Kesinti&Emri&Vermek&

Avusturya&

Evet!

Sadece! kapasite! eksikliğinden!
ötürü!
oluşan!
şebeke! Hayır!
arızalarında.!

Belçika&

Hayır.!Brüksel’de.!
Evet!
(şebeke!
Evet,! (Dağıtım! şebekesi!
güvenliğinin! risk!
Bölgesel! elektrik! düzenleyici! Brugel’in! bazı! görevleri!
Evet;! şebeke! güvenliği! risk! operatörünün!
altında!
olduğu!
şebekeye!erişimi!kolaylaştırmak!ve!yeni!YEK!kapasiteleri!için!
altındaysa!
sorumluluğunda)!
durumlar!
engelleri!ortadan!kaldırmaktır.!!
Flanders’te!
haricinde)!
Hayır,!(Valonya’da)!

İSO/EDAŞ! yazılı! şekilde! sebepleri! açıklamalıdır.! İhtilaflar!
durumunda,! kesinti! için! gerekçelerin! yerine! getirilip!
getirilmediğine!düzenleyici!karar!verir.!

Hırvatistan&

Evet!

Evet!

Şebeke!ve!YEK!operatörleri!
arasında!
imzalanan! !
anlaşma!temelinde!

Çekya&

Hayır!

Evet!

Hayır!

!

Danimarka&

Evet!

Evet;!
şebeke!
sebebiyle!

Uygulanabilir!değil!

!

Estonya&

Hayır!

Evet,!teknik!sebeplerden!

Uygulanabilir!değil!

!

Finlandiya&

Hayır!

Evet!

Hayır!

!

Fransa&

Hayır!

Evet!

Bağlantı!
anlaşmasında!
!
belirtildiği!üzere!

güvenliği!
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Kayıp! tarifelerin! ve! gelirlerin! %95’nin! maliyet! kazancı!
durumunda! (örn.! Yakıt! maliyetleri)! telafisi.! Eğer! YEK! kayıp!
geliri! toplam! gelirin! %1’ini! aşarsa,! kaybedilen! gelirin!
%100’ünü!alma!hakkına!sahiptir.!!
Evet;!aşağıdaki!durumlarda:!
Almanya&

Evet!

•! Öncelik!
gönüllü!
Evet!
anlaşmalarca!sınırlanabilir.!!
•! Şebeke!güvenliği.!!

100! kW’a! kadar! kapasiteye! sahip! güneş! enerjisi! santralleri,!
sadece! diğer! kurulumlar! kesintiye! uğratıldıktan! sonra!
kesintiye! uğratılacaklardır.! İSO/EDAŞ! bu! olasılığı! 1! yılı!
aşmadan!duyurmalı!ve!bu!ölçümlerin!toplam!süresi!santral!
başına!15!saati!geçmemelidir.!
100! kW’tan! büyük! santraller,! durumun! tahmin! edilebilir!
olduğu! durumlarda! en! az! bir! gün! önceden! haberdar!
edilmelidirler.!!
Öncelik,! güvenlik! nedeniyle! “tıkanık”! olarak! karakterize!
edilen! bölgelerde! bulunan! rüzgar! enerjisi! santralleri! için!
verilmeyebilir.!

Yunanistan&

Evet!

Evet;!
N`1”!
kriterinin!
gerçekleştirilemediği!
Evet!(rüzgar!tarlaları!için)!
durumlarda!

Macaristan&

Evet!

Evet;! eğer! şebeke! kararlılığı!
Hayır!
riskteyse!

İrlanda&

Evet! (eğer! YEK! Evet;! eşitliğin!
sevkiyatı! önceliği! durumlarda!
şebekeye!

bozulduğu!

Evet!

İSO!veya!EDAŞ!kesintiye!tabii!her!rüzgar!tarlası!operatörüne,!
geçen! takvim! yılı! sırasında! uygulanan! enerji! kesintilerinin!
%30’una! eşit! bir! ücret! öder.! Bu! oran! her! yıl! maksimum!
%100’e!kadar!arttırılır;!böylelikle!bir!santralin!alacağı!toplam!
ödeme,! 2,000! saate! denk! işletme! durumunda! alacağı!
ödemeye! veya! kesintisiz! olarak! işletmede! kalsaydı! alacağı!
ödemeye!eşit!olur!(hangisi!daha!düşükse).!
!

2018’den! itibaren!
öngörülmüştür!

tazminatları!

ortadan!

kaldıracağı!

68!
!

!

herhangi! bir! risk!
addetmiyorsa)!
İtalya&

Evet!

Evet;!sistem!riskteyse!

Hayır!

!

Hollanda&

Hayır!

Hayır!

Şu! anda! Elektrik! Yasası’nda! bir! modifikasyon!
hazırlanmaktadır.!Bu!yenilenebilir!elektrik!için!öncelik!erişimi!
sağlayacaktır.!

Portekiz&

Evet! (30! MW!
Evet,!
şebekenin!
maks.!
üstündeki! HES’ler!
Hayır!
kapasitesine!erişildiyse!
hariç)!

Şebeke! operatörü! bu! gibi! durumları! aşmak! için! şebekeyi!
genişletecektir.!YEK!santrali!ve!şebeke!operatörü,!şebekeye!
enerjiyi!sınırlı!verme!noktasında!anlaşabilirler!

Slovakya&

Evet!

Evet;! acil! durum,! güvenilirlik!
Hayır!
veya!güvenlik!durumlarında!

!

İspanya&

Evet!

Evet;!
sistem!
güvenliği!
Hayır!
sebeplerinden!ötürü!!

!

İsveç&

Hayır!

Evet,!kararlılığını!garantilemek!
Evet!
için!

!

Evet!

Üreticiler! İSO’dan,! kesinti! durumlarında! tazminat! alma!
hakkına!sahiptirler.!Bu!tazminat!üreticinin!şebekeye!“bağlan!
ve!yönet”!yaklaşımıyla!bağlı!olduğu!durumlarda!uygulanmaz!
54
.!

Birleşik&Krallık&

Hayır!

Evet!

Evet!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54

!Birleşik!Krallık’taki!mevzuat,!şebekenin!Beslemenin!Güvenliği!ve!Kalitesi!Standartıyla!tamamen!uyumlu!olması!için!adapte!edilmediği!durumlarda!bile!üreticilerin!bağlantısına!izin!
vermektedir!(bağlan!ve!yönet!yaklaşımı).!Bu!durumlarda!kesintiye!uğrayan!üreticiler,!bu!tip!telafileri/tazminatları!alma!hakkına!sahip!değildirler.!!
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YEK!üretiminin!(özellikle!de!değişken!yenilenebilir!üretimin)!yüksek!miktarda!olduğu!anlarda!sistem!
güvenliğini! korumak! için! İSO’ların! elindeki! ikinci! “araç”,! üretim! kesintisidir.! Önceki! tabloda!
gösterildiği!üzere!tüm!İSO’lar,!sistemin!risk!altında!olduğuna!kanaat!getirdikleri!anda!YEK!üretimini!
kesintiye!uğratma!hakkına!sahiptirler.!
Ekonomik! telafi! (tazminatlar,! ek! ödemeler! vb.)! meselesini! kenara! bırakırsak,! tüm! bu! düzenleyici!
ortamların!nihai!hedefi!olabildiğince!çok!YEK!bağlantısına!olanak!sağlamaktır.!Bunlar!sadece!teşvik!
mekanizmalarıyla! sınırlıdırlar! fakat! bu! mekanizmalar! ileride! daha! katı! sınırlar! oluşturabilir! (örn.!
Kotalar).!
Türkiye’nin!bulunduğu!durumda!bu!tip!bir!yaklaşımı!uygulamak!(yeni!YEK!üretiminin!bağlantısı!için!
pratikte!hiçbir!sınırlandırma!koymamak),!aynı!teşvik!mekanizması!bir!ihale!sistemine!doğru!
evrilmediği!sürece!muhtemelen!elverişli!bir!çözüm!olmayacaktır55.!Önceki!bölümlerde!belirtildiği!
üzere!güncel!FiT’ler!çok!kullanışlıdır!(özellikle!güneş!ve!rüzgarda)!ve!fazla!sayıda!proje!bağlantıya!
ihtiyaç!duyacaktır;!bu!da!sistemin!işletilmesini!fazlasıyla!karmaşıklaştırmaktadır!(veya!fizibil!
olmaktan!çıkarmaktadır).!Beri!yandan!kesintinin!pratikte!hiçbir!zaman!ortaya!çıkmayacağını!temin!
etmek!için!bağlanacak!YEK!miktarını!ciddi!şekilde!sınırlandırmak,!iletim!şebekesinin!tamamen!
adaptasyonu!tamamlanmadan!bir!çözümmüş!gibi!görünmemektedir.!
Nihai! olarak! YEK! üretimini! kesintiye! uğratmak,! şebekelere! yüksek! miktarda! DYE! entegre! etmenin!
istenilmeyen! bir! soncudur.! Fakat! bu! istenmeyen! durumdan! kaçınmak! için! planlanan! bağlantı!
kapasitesini!sınırlandırmak,!çok!daha!kısıtlayıcıdır.!Ciddi!miktarlarda!DYE!üretimi!kurmuş!olan!çoğu!
Avrupa! ülkesi,! belirli! koşullar! altında! YEK! üretimini! kesintiye! uğratmayı! sağlayan! düzenlemelere!
sahiptir! ve! bu! nedenle! ilave! kapasitelerin! bağlanabilme! olasılığını! sınırlandırmadan! pratikte! tüm!
İSO’lar,!bu!kabiliyetlerini!belirli!zamanlar!için!tesis!etmişlerdir56.!!
Bu!nedenle!değerlendirilmesi!gereken!mesele,!bu!kesintiler!için!bir!telafine!ihtiyaç!olup!olmadığıdır.!!
Tablo! 7! Avrupa! ülkelerinde! YEK! üreticilerini! kapsayan,! üretimi! düşürmeleri! ve/veya! şebekeyle!
bağlantılarını!kesmelerin!yönünde!bildirimlere!maruz!kaldıklarında!alacakları!(veya!almayacakları)!
telafilerle!ilgili!ciddi!farklılıklar!olduğunu!göstermektedir:!!
•! Belçika!(Flanders),!Almanya,!Yunanistan,!İsveç,!İrlanda!ve!Birleşik!Krallık!gibi!bazı!ülkelerde!
YEK!geliştiricileri,!sistem!performansını!arttırmak!için!üretimlerini!düşürmeleri!gerektiğinde!
bir!çeşit!tazminat!alma!hakkına!sahiptirler.!!
•! Fakat! çoğunda! bir! tazminat! söz! konusu! değildir.! Avusturya,! Belçika! (Brüksel! ve! Valonya),!
Çekya,!Finlandiya,!Macaristan,!İtalya,!Hollanda,!Portekiz,!Slovakya!ve!İspanya!bahsi!geçen!
bu!ikinci!gruptadırlar.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bu!raporda!önerildiği!gibi.!
!Örnek!olarak!İspanyol!İSO!(Red!Eléctrica!de!España),!var!ol!an!iletim!kapasitesinin!üstünde!bile!rüzgar!geliştiricilerine!
bağlantı!ve!erişim!izinlerini!vermiştir.!Bu!izinler!(İspanya’da!lisanslar!bulunmamaktadır)!geliştiricilere!spesifik!bir!tavsiyeyle!
verilmiştir:! Bu! geliştiriciler! bazı! koşullarda! kendi! üretimlerinin! tümünün! sevkiyatını! engelleyebilecek! çeşitli! şebeke!
kısıtlarından!haberdar!edilmişlerdir.!Bu!durum!bir!kaç!yıl!boyunca!sürmüştür;!taa!ki!şebekeye!daha!yüksek!miktarda!rüzgar!
üretiminin!bağlantısını!kaldırabileceği!gerekli!takviyeler!yapılana!kadar.!!!
56
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•! Son! olarak! bazı! ülkelerde! (örn.! Hırvatistan! veya! Fransa),! bu! olasılık! ikili! anlaşmalar!
çerçevesinde!pazarlık!edilmiştir.!
Görev!1A!raporunun!Cilt!03’ünde!gerçekleştirilen!simülasyonlar,!genel!sistem!açısından!bakıldığında,!
orta!vadede,!VRE!miktarı!bugün!daha!yüksek!olsa!bile!(2023’te!17.000!MW!güneş!ve!rüzgar!üretimi)!
çok! sınırlı! bir! kesinti! beklenebileceğini! gösterdi.! Bunun! nedeni,! Türkiye'de! VRE! üretimindeki!
değişimleri! telafi! edebilecek! kadar! esnek! olan! büyük! miktarlarda! hidrolik! üretimden!
kaynaklanmaktadır.! Bununla! birlikte,! bu! simülasyonlar,! düzgün! bir! şekilde! değerlendirildiğinde!
nispeten!farklı!sonuçlar!verebilen!ağ!kısıtlamaları!(tıkanıklıklar)!dikkate!alınmaksızın!gerçekleştirildi.!
3.1.4’te! değinilen! öneriler! yeni! promosyon! mekanizmasının,! yeni! YEK! projeleri! için! saha! seçimini!
geliştiricilere!bırakan!açık!ihaleler!temelinde!olması!gerektiğini!söylemektedir57,58.!Bu!ortamda,!nihai!
olarak! kesintiye! uğrayıp! uğramayacağına! karar! vermede! şebeke! kısıtlarını! değerlendiren! taraf!
geliştirici!olmalıdır.! Geliştiriciler!böylece!bu!değerlendirmeleri!tekliflerine!yansıtabilir.!Geliştiriciye!
şebeke! veya! sistem! kısıtlarından! ötürü! kesintiye! uğradığı! vakalarda! herhangi! bir! spesifik! telafi!
ödenmeyecektir59.!!
Önerilen! mekanizma! bir! ölçüye! kadar! Birleşik! Krallık’ta,! İtalya’da! ve! diğer! Avrupa! ülkelerinde!
(“şebeke! takibi”)! hali! hazırda! tesis! edilmiş! mekanizmalara! benzemektedir.! Bu! mekanizma,! ihale!
sürecini! kazanan! yeni! YEK! tesislerinin! bağlantılarının,! tüm! olası! tıkanıklıkları! zamanla! ortadan!
kaldıracak! gerekli! şebeke! takviyeleriyle! değil,! gereken! minimum! şebeke! adaptasyonlarının!
yapılmasıyla!(örn.!Elektrik!santralinin!konumuna!ulaşmak,!şalt!merkezlerini!adapte!etmek!vb.!için!
gerekli! şebeke! güçlendirmeleri)! sağlanacağı! anlamına! gelmektedir.! Tüm! potansiyel! tıkanmaları!
ortadan!kaldıracak!bir!şebekenin!geliştirilmesi!–bu!sürecin!uygun!maliyetli!olduğu!şartıyla,!ikinci!bir!
adımda!TEİAŞ’ın!sorumluluğu!olmalıdır!(örn.!Asgari!maliyet!planı!içerisinde).!!
Bu!mekanizmanın!düzgün!çalışması!için!aşağıdakilerin!gerçekleşmesi!gerekmektedir:!
•! TEİAŞ,! YEK! geliştiricilerine! var! ol! an! şebeke! kısıtları! hakkında! bilgiyi,! aynı! zamanda! da! bu!
kısıtları! gelecekte! nasıl! aşmayı! planladığını! sunmalıdır.! Bu! bilgi! geliştiricinin! hem! ihale!
gerçekleştirilirken,!hem!de!orta!vadede!gerçekleşebilecek!potansiyel!kesintilerle!ilgili!riskleri!
doğru!irdeleyebilmesi!için!yeterince!ayrıntılı!olmalıdır.!!
•! Bu! bağlamda! TEİAŞ’ın,! “Üretim! Tesisleri! Bölgesel! Bağlantı! Kapasitesi! Raporu”nu! sadece!
doğalgaz! ve! termik! üretimle! sınırlayarak! raporun! kapsamını! değiştiren! kararı60,! geri! adım!
atmak! olarak! kabul! edilmektedir.! YEK! geliştiricileri! doğru! kararlar! alabilmek! için,! her!
bölgedeki!uygun!kapasiteden!haberdar!olmalıdır.!!
•! TEİAŞ!tarafından!geliştirilecek!İletim!Genişleme!Planı,!aşağıdakiler!temelinde!olmalıdır:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!“Genel&bir&prensip&olarak&sahaların&seçimi,&geliştiriciler&tarafından&gerçekleştirilmelidir.”&
!Özel!Enerji!Bölgeleri!hariç.!“Özel&Enerji&Bölgeleri&bu&genel&kuraldan&muaf&tutulabilirler;&burada&bölgenin&seçimi&Devlet&
tarafından&belirlenir,&gerekli&bazı&izinler&ortadan&kaldırılır&ve&ihale&edilen&tüm&kapasiteyi&kaldıracak&yeterli&iletim&kapasitesi&
mevcuttur.”&
59
!Yukarıda!önerildiği!üzere,!sevkiyat!önceliği!verildiği!takdirde.!
60
!Bu!raporun!kapsamı!şunları!içermektedir;!“…!bu!kapasiteler,!yakılan!ithal!kömür,!doğal!gaz,!fuel!oil,!LNG!ve!motorlar!
olduğu!yeni!elektrik!santrali!uygulamaları!için!kullanılacaktır…”!
58
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o! ETKB!tarafından!belirtilen!yenilenebilir!enerjilerin!geliştirilmesiyle!ilgili!hedefler!ve!
öncelikler;!ve!
o! Daha! önce! gerçekleşen! YEK! ihalelerinden! ve/veya! spesifik! bölgelerde! projeler!
tanıtmak!isteyen!geliştiricilerden!toplanan!bilgi!temelinde,!var!ol!an!ve!potansiyel!
şebeke!tıkanıklıklarının!ortadan!kaldırılması.!
!!
Öneriler:(
•! “Şebeke& takibi”& prensibini& benimsemek;& bu& prensip,& şebekeye& bağlanma& ihaleleri&
sürecinde& seçilmiş,& minimum& şebeke& adaptasyonu& kullanan& tüm& projelere& izin&
vermek&şeklinde&özetlenebilir.&Gerekli&takviyeler&sonradan&geliştirilebilir.&&&&
•! Yasal& olarak& YEK& üretim& için& Sevkiyat& Önceliği& prensibini& tesis& etmek.& Bu& prensip,&
şebeke& tıkanıklığının& ortaya& çıktığı& vakalarda& konvansiyonel& ünitelerin& üretimini&
düşürmek&için&Sistem&Operatörüne&emir&verme&hakkı&sağlar.&&
•! YEK& geliştiricilerine,& şebeke& kısıtlarından& ve/veya& sistem& işletmesindeki& risklerden&
dolayı& nihai& olarak& kesintiye& tabi& olabileceklerini& açıkça& anlatın.& Sistem&
Operatörünün&böyle&talimatlar&verdiği&durumlarda&geliştiricilere&herhangi&bir&ilave&
tazminat&ödenmeyecektir.&
•! TEİAŞ’a& her& bölgede& YEK& üretimi& bağlantısı& için& maksimum& uygun& kapasiteyi,& bu&
sevkiyat& önceliğinin& verildiği& ve,& gerektiğinde& YEK& üretimin& kesintiye&
uğratılabileceğini& dikkate& alarak& yeniden& gözden& geçirmesi& talimatını& vermek.&
Değerlerin,& mevcut& durumda& raporlanan& değerlerden& fazlasıyla& farklı& (yüksek)&
olacağı& beklenmektedir.& Ne& olursa& olsun& TEİAŞ& tarafından& raporlanan& değerler,&
belirleyici& değerler& olarak& kabul& edilecektir.& Bu& değerler& YEK& geliştirilmesinde& bir&
sınırlama& olarak& kullanılmayacaktır.& Bundan& muaf& vakalar,& ihale& sürecini& kazanan&
bir&YEK&projesinin&bağlantısının&sistemin&genel&güvenliğini&tehlikeye&attığı&ve/veya&
projenin&var&ol&an&bir&şalta&bağlanmasının&fiziki&olarak&imkansız&olduğu&durumlardır.&
•! TEİAŞ’ın&önerdiği&Şebeke&Yönetmeliği’nde&belirtilen&kriteri&yeniden&gözden&geçirmek.&
Madde& 20’de& belirtilen& iletim& planlama& kriterinin& sadece& gelecekteki& şebeke&
geliştirmeleriyle& alakalı& olduğunu,& fakat& bir& yandan& da& sistemin& genel& güvenliği&
tehlikeye& atılmadığı& sürece& ilave& YEK& üretim& projelerinin& bağlantı& olasılığını&
kısıtlamadığını&net&olarak&ifade&edin.&
•! Belirli& bölgelerde& yüksek& miktarda& YEK’in& entegrasyonunu& mümkün& kılıyorsa,&
şebekeye& ileri& koruma& sistemlerinin& (örn.& Otomatik& üretim& düşürme)& uygulanması&
olasılığını&değerlendirme.&
•! Şebeke&Yönetmeliği’nde&(Dengeleme&Bölümü’nde&bulunmaktadır&fakat&vurgulamak&
önemlidir)& & Sistem& Operatörünün,& tıkanıklıkları& ortadan& kaldırmak& ve/veya& sistem&
güvenliğini& korumak& için& YEK& üretim& kesintileri& talimatları& verme& hakkına& sahip&
olduğunu& netleştirin.& Bu& talimatlar& belirli& bir& zamanda& sistemin& belirli& bir& durumu&
için,& gün& içi& piyasa& sonuçlarının& analizinin& gerçekleştirilmesinden& sonra& ve/veya&
gerçek&zamanda&verilebilir.&&
!
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6.2.!LİSANSSIZ!ÜRETİMİN!BAĞLANTISI!(DAĞITIM!SİSTEMİNE)!
6.2.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Görev!1A’nın!Rapor!2’sinde!tasalandırıldığı!gibi!dağıtım!şebekesine!DÜ’nün!bağlanma!süreci,!uzun!
ve!külfetli!bir!süreçtir.!Bu!süreç!dağıtım!şirketiyle,!yandaki!ön!anlaşmalar!gerektirir;!(i)!bağlantı!için!
uygunluk!mektubu!edinmek,!(ii)!devamında!tamamlanan!projenin!TEDAŞ!tarafından!onaylanması,!
ve!(iii)!projenin!geliştirilmesine!başlamadan!önce!bir!Bağlantı!Anlaşmasının!imzalanması.!TEDAŞ’ın!
onayı! uzun! süren! bir! adımdır! ve! bir! yıla! kadar! sürebilir.! Bağlanması! beklenen! tesisin! boyutundan!
bağımsız! olarak! bu! prosedürler! benzerdir.! Bu! durumun! potansiyel! geliştiriciler! üzerinde! çok! ciddi!
yıldırıcı!bir!etkisi!vardır;!özellikle!de!küçük!projeler!yapmayı!hedefleyenlerde!(örn.!Çatı!üstü!güneş!
projeleri).!
Bu!uzun!süreç!TEDAŞ’tan!onay!almanın!bir!yıla!kadar!sürebiliyor!olmasıyla!ilişkilidir.!Bu!bağlamda!
TEDAŞ’ın!proje!incelemesiyle!ilişkili!avantajlar!net!değildir,!zira!benzer!aktiviteler!dağıtım!şebekesini!
güvenilir! şekilde! işletmekle! yükümlü,! Dağıtım! Şirketleri! tarafından! da! gerçekleştirilebilir.! Zira!
projelerin! standartlara! uygun! ve! güvenilir! şekilde! geliştirilmesi,! Dağıtım! Şirketlerinin! yararına!
olacaktır.!
Fakat!TEDAŞ!tarafından!bir!incelemenin!gerekli!olduğu!görülürse,!en!azından!ara!bağlantılarda!kendi!
eylemlerinin! çerçevesini! çizmeli! (ki! bunlar! doğrudan! kendi! varlıklarıyla! bağlanacaktır)! ve! Dağıtım!
(veya! İletim)! Yönetmeliğindeki! tüm! talimatların! düzgünce! karşılandığını! doğrulamalıdır.! Bu!
bağlamda! bir! çeşit! kontrol! listesi! geliştirilmeli! ve! TEDAŞ! incelemesi! bu! listeyle! uygunluğu! garanti!
etmeye!dayanmalıdır.!Bu!mutlaka!süreyi!kısaltacaktır.!
Öneriler:((
•! TEDAŞ’ın& lisanssız& projeler& için& bağlantı& uygulamaları& raporunu& ortadan& kaldırın.&
TEDAŞ& tarafından& yürütülen& birçok& fonksiyon,& bağlantı& talebinin& değerlendirilmesi&
sırasında& bunları& geliştirmekle& yükümlü& olacakları& şekilde& Dağıtım& Şirketlerine&
devredilmelidir.&
•! Yukarıdaki& öneri& kabul& edilemez& sayılırsa,& diğer& başka& yasal& kısıtlardan& ötürü&
(Şebekenin& TEDAŞ’a& ait& olması)& bu& raporun& kapsamını& ara& bağlantı& varlıklarına& ve&
Şebeke&ve&Dağıtım&Yönetmeliği’nin&talimatlarıyla&uyumluluk&gösterecek&bir&kontrol&
listesine&indirgeyin.&Her&projenin&gözden&geçirilmesi&için&gerekecek&süre&ciddi&oranda&
azalacaktır.&
!
Diğer! yandan! Dağıtım! şirketlerinde,! her! YEK! bağlantı! talebinin! uygulanmasında! geliştiriciler!
tarafından! dayatılan! gerekliliklerin! değerlendirilmesi! noktasında! dikkat! çeken! seviyede! bir! ihtiyat!
mevcuttur.! Bunun! nedeni! bu! gerekliliklere,! bir! uygulama! talebini! kabul! ederken! onları!
yönlendirebilecek!herhangi!bir!düzenleyici!belge!olmaksızın,!vaka!bazında!değerlendirme!yapılarak!
karar!veriliyor!olmasıdır!(örn.!Koruma!gereklilikleri,!izleme!ve!kontrol!tesisleri,!minimum!performans!
!
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gereklilikleri,! vb.).! Dağıtım! Yönetmeliği! bu! bağlamda! pratikte! sessidir! (minimum! performans!
koşulları! DYE! üretimi! için! uygulanabilir! değildir)! ve! düzeltilen! Şebeke! Yönetmeliği! henüz! EPDK!
tarafından!onaylanmamıştır.!

6.3.!ŞEBEKE!YÖNETMELİĞİ!DÜZELTMELERİ!
6.3.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Nisan! 2017’de! onaylanan! Şebeke! Yönetmeliği! modifikasyonları,! Solar! FV! ve! diğer! yenilenebilir!
kaynakların!mevzuatında!eksik!olan,!saptanmış!bir!engeli!çözmüştür.!
Yine!de!belirtilmelidir!ki!TEİAŞ,!bu!Yönetmeliğin!(Düzeltilmiş!Elektrik!İletim!Şebekesi!Mevzuatı)!çok!
daha! eksiksiz! ve! ENTSOtE! önerileriyle! tamamen! tutarlı! bir! yeni! sürümünü! geliştirmiştir.! Bu!
düzeltilmiş! sürümün! uygun! olduğunu! düşünülmektedir! ve! bu! sürüm! gerekli! talimatların! pratikte!
tamamını! karşılamaktadır.! Ne! olursa! olsun,! bunu! yürürlüğe! geçirmeden! önce! ufak! meselelerden!
bahsetmek! gereklidir;! özellikle! de! bu! sürümü! ENTSOtE! önerileriyle! uyumlu! hale! getirmek! için61.!
Yönetmelik! pratikte! iletim! veya! dağıtım! sistemine! bağlı! tüm! üreticilere! uygulanmaktadır.! Fakat!
dağıtım! sistemine! bağlı! üretime! uygulanabilir! olan! başka! bölümleri! içeren! farklı! bir! Dağıtım!
Yönetmeliği’nin!varlığı,!kafa!karışıklığı,!daha!da!önemlisi!çelişkiler!yaratabilir.!Bu!husus!netleştirilmeli!
ve!herhangi!bir!muğlaklık!ortadan!kaldırılmalıdır.!!

6.3.2.!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
TEİAŞ&tarafından&geliştirilmiş&ENTSOZE&Bağlantı&Yönetmeliği’nin&önerileriyle&uyumlu&ve&uygun&
kabul& edilen& Düzeltilmiş& Şebeke& Yönetmeliği,& EPDK& tarafından& uygulanabildiği& ölçüde&
geliştirilmelidir.&&
Bu&onaydan&önce,&Şebeke&Yönetmeliği&ile&Dağıtım&Yönetmeliği&arasından&herhangi&bir&ikilik&
veya& tutarsızlık& oluşmasının& önüne& geçmek& için,& bir& tutarlılık& kontrolü& gerçekleştirilmek&
zorundaydı.&İki&ihtimal&mevcuttur:&
•! TEİAŞ& tarafından& önerildiği& şekilde& düzeltilmiş& Şebeke& Yönetmeliği’ni& onaylayın& ve&
Dağıtım& Yönetmeliği’ndeki& dağıtım& sistemine& bağlı& üreticilerin& minimum&
performanslarından& bahseden& tüm& bölümleri& ortadan& kaldırın& ve& bunları& Şebeke&
Yönetmeliği’ndeki&referanslarla&değiştirin;&veya&
•! Şebeke& Yönetmeliği’nden& dağıtım& sistemine& bağlı& tüm& üreticilere& atıf& yapan&
referansları& kaldırın,& aynı& anda& hali& hazırda& önerilen& düzeltilmiş& Şebeke&
Yönetmeliği’nde& var& ol& an& talimatlarla& üreticilerin& uyumlu& çalışabilmeleri& için&
minimum&performans&gereklilikleriyle&ilgili&Dağıtım&Yönetmeliği&bölümlerini&düzeltin.&
İki& çözüm& de& mümkündür& ve& birinin& seçimi& EPDK& tarafından& yapılacak& yasal&
değerlendirmelere&dayandırılmalıdır.&!&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61

!Madde!2’nin!Kapsamı:!“(1)&bu&mevzuat&TEİAŞ’ın,&TEİAŞ’la&koordinasyonuna&halinde&süreçler&uygularken&veya&kullanırken&
dağıtım&şebekesi&operatörlerinin,&iletim&sisteminin&kullanıcılarının,&piyasa&katılımcılarının&ve&mevcut&Mevzuatta&öne&sürülen&
kanuni& hükümlere& göre& önem& teşkil& eden,& örneğin& dağıtım& sistemine& bağlı& olup& iletim& sistemini& etkileyen& diğer& tüm&
kullanıcıların&&yükümlüklerini&kapsar.””!
!
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6.4.!DAĞITIM!YÖNETMELİĞİ!DÜZELTMELERİ!
6.4.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Var!ol!an!Dağıtım!Yönetmeliği!tam!bir!belge!olarak!kabul!edilemez,!zira!en!azından:!
•! Üretim! performansı! gereklilikleri! konvansiyonel! üreticiler! için! geçerlidir,! fakat! güneş! ve!
rüzgar!üreticilerine!uygulanamaz;!ve!
•! Bağlantı!için!süreç!sadece!genel!olarak!tarif!edilmiştir,!Dağıtım!Şirketlerince!kullanılması!
gereken,!belirli!bir!bağlantı!uygulamasını!mümkün!kılmak!veya!engellemek!için!çalışmalara!
ve!kriterlere!dair!emareler!eksiktir.!
!

6.4.2.!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Yukarıda!belirtildiği!gibi!TEİAŞ,!yeni!bir!yönetmelik!geliştirmiştir!(Düzeltilmiş!Elektrik!İletim!Şebekesi!
Mevzuatı).! Bu! mevzuat,! ister! iletim! ister! dağıtım! şebekesine! bağlı! olsun! tüm! tip! üretim! için!
performans! gerekliliklerini! kapsayan! ENTSOtE! önerileriyle! tamamen! uyumludur.! Bu! nedenle! ilk!
sorun,!bu!sürümün!EPDK!tarafından!onaylanmasıyla!çözülebilir.!
Bağlantı! prosedürleriyle! alakalı! Dağıyım! Yönetmeliği! yeni! üretimin,! dağıtım! şebekesine! bağlantı!
talebinde! bulunduğunda! hangi! prosedürlerin! izlenmesi! gerektiğini! daha! net! tanımlayacak! şekilde!
düzeltilmelidir.! Yönetmeliğin! Bölüm! 2’si,! belirli! durumlarda! aşağıdaki! net! bir! biçimde! ifade!
edebilecek!şekilde!düzeltilmelidir!(muhtemelen!yeni!baştan!taslaklandırılmalıdır):!
•! Dağıtım! şirketi! bir! Dağıtım! Etkisi! Çalışması! (veya! buna! benzer! bir! isim)! gerçekleştirmeli,!
dağıtım!sistemi!üzerinde!teklif!edilen!bağlantıların!etkisini!değerlendirmelidir.!Bu!çalışma!
en!azından!aşağıdakileri!içermelidir:!
o! Dağıtım!sisteminin!hem!yeni!üreticinin!(bağlantı!talebinde!bulunan)!hem!de!var!ol!
an!yüklerin!akışlarını!barındırabileceğini!kanıtlamak!için,!hem!Normal!durumda!hem!
de!beklenmedik!durumlarda!güç!akışları;!
o! Gerilimin!belirlenen!sınırlar!arasından!düzgünce!korunabilmesi!için!gerilim!kontrolü!
analizi;!
o! Sınırların! aşılmadığından! emin! olmak! için,! şebeke! ekipmanına! kısa! devre!
beslemesinin!etkisi;!
o! Koruma!sisteminin!tanımı!ve!koordinasyonu;!ve!
o! Dağıtım!sistemi!kalitesine!nihai!etki!
•! Bu! çalışmaların! sonuçlarını! değerlendirmek! için! net! ve! şeffaf! kriterler! tesis! edin:!
Projelendirilen! bağlantının,! (i)! kabul! edilmesi! durumunda! hangi! koşullara! veya! özel!
gerekliliklere!tabii!olacağını;!veya!(ii)!kabul!edilmemesi!durumunda,!neden!reddedildiğini!
belirtmek!için!buna!ihtiyaç!vardır.!!
•! Üreticinin!şebekeye!bağlanmasına!tuyumlu!olduğu!takdirdet!olanak!verecek!bir!minimum!
kriter!dizisi!tesis!edin.!Bu!gibi!bir!“hızlı!yol”,!bağlantı!süreçlerini!hızlandırmada!birçok!yetki!
!
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bölgesinde!kullanılmıştır.!Bu!yolla!dağıtım!şirketi!ve!geliştirici!arasında!bir!YEK!üreticinin!bu!
şebekelere!bağlanıp!bağlanamayacağına!dair!sık!yaşanan!çatışmalar!engellenmiştir.!!
•! YEK! geliştiricileri! üzerine,! üreticilerden! gelecek! gerekli! elektronik! sinyalleri! sağlamaları!
yükümlülüğünü!tesis!edin;!böylece!bu!sinyaller!dağıtım!şirketinin!SCADA/DYS’sine!entegre!
edilebilir.!!!
•! Başvuruların!reddedildiği!durumlarda!bir!çatışma!çözücü!mekanizma!tesis!edin.!!
Dağıtım! Yönetmeliğinin! düzeltilmesi! için! öneri! TEDAŞ! tarafından! yapılmalı! ve! EPDK! tarafından!
onaylanmalıdır.! Düzeltilmiş! Dağıtım! Yönetmeliği,! dağıtım! şebekesine! YEK! üretimi! için! ilk! ihalenin!
başlangıcından!önce!tamamlanmalıdır.!Yoksa!gerçekleştirilmesi!çok!güç!olacaktır.!!
Dağıtım& Şirketleri’yle& koordineli& bir& şekilde& TEDAŞ,& Dağıtım& Yönetmeliği’nin& düzeltilmiş& bir&
sürümünü&geliştirmeli&ve&ardından&onay&için&EPDK’ya&göndermelidir.&&
Bu&düzeltilmiş&sürüm&YEK&üretimi&için&bağlanma&sürecine&ve&dağıtım&şirketinin&sahip&olduğu,&
önerilen& bağlantıyı& kabul& veya& reddetme& sınırlarına& odaklanmalıdır.& TEİAŞ& tarafından&
önerilen& yeni& Şebeke& Yönetmeliği’nin& onaylanması& durumunda,& dağıtım& sistemine& bağlı&
üreticiler&için&minimum&performans&koşullarını&tesis&eden&bölüm&ortadan&kaldırılmalıdır.&
!!!
!

!
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7.!SAPTANAN!DİĞER!ENGELLER!
7.1.!UZUN!SUREN!İZİNLER!VE!ONAYLAMALAR!
7.1.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Lisanslı!bir!elektrik!santralinin!inşaatına!başlanması,!genelde!önlisans!periyodu!da!olan!24!aylık!bir!
süre!alır.!Asıl!zaman!tüketen!görevler!Çevresel!Etki!Değerlendirme!Raporu!ve!İmar!İzinleridir.!Çünkü!
bu!süreçlere!birçok!kurum!dahildir!ve!kurumlardan!birinin!olumsuz!fikri,!tüm!süreci!durdurur.!
Bir!başka!sorun!da!ÇED!raporunun!olumlu!olduğu!ve!santralinin!inşaatının!devam!ettiği!durumda!
bile,!ÇED!raporu!mahkeme!tarafından!iptal!edilebilir,!ardından!da!inşaat!belirsiz!bir!süre!boyunca!
durabilir.!
Potansiyel!geliştiricilerin!belirttiği!çoğu!problem!aşağıdaki!maddeleri!içermektedir:!!
•! Karmaşık!bürokratik!ve!idari!prosedürler;!
•! Yatırımcının!gereken!tüm!izinleri!edinmeye!çalıştığı!süredeki!hazırlık!evresinin!uzunluğu.!
Projeler,! özellikle! çevresel! meseleler! bazında! sık! sık! idari! davalarla! karşı! karşıya!
kalmaktadırlar.!
•! İkincil!yasalardaki!sık!değişimler,!yabancı!yatırımcılar!için!piyasanın!tahmin!edilebilirliğini!
kavramakta! güçlükler! çıkarmaktadır.! Rüzgar! projeleri! için,! üretim! lisansı! edinmek! bu! sık!
yasal!değişimlerden!ötürü!uzun!zaman!almaktadır.!
•! Yenilenebilir! enerji! için! lisans! ve! izin! süreçleri! farklı! idari! kurumlar! tarafından!
denetlenmekte!ve!idare!ettirilmektedir.!Bundan!ötürü!tüm!bu!izinleri!toplamak!ve!inşaat!
sürecini! başlatmak,! potansiyel! başvuru! sahipleri! için! büyük! zamansal! yatırımlarını!
içermektedir.!
•! Bazı!vakalarda!düzenleyici!çerçevedeki!anlaşmazlıklar,!yerel!kurumların!merkezi!yönetime!
içkin!idari!kurumların!eylemlerini!tanımaması!anlamına!gelmektedir.!
•! Gerekli! hakların! kamulaştırılması,! neredeyse! tüm! vakalarda! projelerin! üretime!
başlamasından! sonra! dahi! devam! eden! karmaşık! bir! süreçtir.! Bu! nedenle! bu! gibi!
prosedürlerle!alakalı!maliyetleri!hesaplamak!çok!güçtür.!

7.1.2.!ENGELİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
•! Büyük!solar!projeler!için!Özel!Enerji!Bölgeleri’nin!sayıları!arttırılmalıdır.!
o! Tüm! izinler,! onaylar! ve! sahanın! teknik! altyapısı,! ihalelendirme! süreci! başlamadan!
tamamlanmalıdır!ve!yatırımcılar!kuruluma!derhal!başlamalıdırlar.!
•! EPDK!veya!bir!Koordinasyon!Meclisi!izinleri!almada!yatırımcıya!yardımcı!olmalıdır,!böylelikle!
kurumlar!yatırımcıdan!gereksiz!belgeler!ve!veriler!edinmek!durumunda!kalmazlar.!

!
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•! Saha!seçimiyle!ilgili!veri!kamusal!olmalıdır,!böylelikle!yatırımcılar!doğru!proje!sahasını!önden!
seçebilirler.! Bu! başarısız! projelerin! oranını! düşürecektir.! Yayınlanan! veri! aşağıdakileri!
içermelidir;!
o! Trafoların!koordinatları!ve!kapasiteleri,!
o! İletim!hatlarının!rotaları,!
o! VOR!ve!RADAR!istasyonlarının!koordinatları,!
o! Havaalanı!iniş!rotaları,!
o! Kuş!göç!rotaları,!
o! Elektrik! santrallerinin! kurulamayacağı! milli! parklar,! kültüre! araziler! ve! yasaklı!
bölgeler,!
o! Ormanlık!araziler,!
o! Sulama!alanları,!
o! Faal!Madencilik!iznine!sahip!alanlar,!
o! Mevcut!lisanslı!alanlar,!
o! Tarımsal!bölgeler,!
•! Küçük! ölçekli! kurulumlar! için! prosedürler! basitleştirilmeli! ve! büyük! projelerle! aynı!
olmamalıdır,!
o! Kamuya! ait! kurumlar! çatı! üstü! kurulumları! için! izinleri! ve! onayları! ücretsiz!
vermelidir.!

7.2.!KULLANILMAYAN!KAPASİTELER!
7.2.1.!SAPTANAN!ENGELLER!
Tüm!lisans!başvuruları!her!zaman!asıl!yatırımcılar!tarafından!yapılmayabilir;!bazen!kapasiteyi!edinip!
(lisansı!veya!ön!lisansı)!gerçek!yatırımcılara!satma!hedefinde!olan!üçüncü!kişilerce!de!yapılabilir.!Bu!
potansiyel! yatırımda! başarısız! olurlarsa,! verili! lisanslama! periyodunda! proje! belirgin! gelişimler!
göstermez.!Bu!projeler!için!tahsis!edilen!kapasiteler!uzun!süreler!boyunca!atıl!durumda!kalabilir!ve!
lisansları!iptal!edilene!değin!bu!kapasitelere!hiçbir!yatırımcı!başvuru!yapmayabilir.!
Şu!anda!yaklaşık!3.600!MW’lık!rüzgar!projelerinin!ilerlemesi!%10’nun!altındadır!ve!lisanslanma!yılları!
2011t2012!dönemindedir.!Bu!atıl!kapasitelerin!üç!nedeni!vardır;!
t!

Proje!sahasıyla!ilgili!izin/onay!problemleri!olabilir,!

t!

Bağlanma!hakkı!için!verilen!ihale!fiyatı!öyle!yüksektir!ki!proje!fizibil!olmaktan!çıkmıştır,!

t!

Türbinlerin!kurulumu!için!rüzgar!kaynağı!yeterli!değildir,!

!
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7.2.2.!ENGELİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
•! Ön! lisans! periyotları! EPDK! tarafından! izlenmelidir,! böylelikle! bir! projenin!
gerçekleştirilemeyeceği!anlaşılırsa,!ön!lisans!(ve!tahsis!edilen!kapasite)!iptal!edilebilir.!
•! İlerleme!raporları!detaylıca!kontrol!edilmeli!ve!ilerleme!planlarıyla!karşılaştırılmalıdır.!!

7.3.!ŞEFFAFLIK!
Bu,!başarısız!proje!oranını!azaltır.!Saha!seçimiyle!ilgili!veri!kamusal!olmalıdır,!böylelikle!yatırımcılar!
doğru!proje!sahasını!önden!seçebilirler.!

7.3.1.!ENGELİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
!Yayınlanan!veri!aşağıdakileri!içermelidir;!
•! Trafoların!koordinatları!ve!kapasiteleri,!
•! İletim!hatlarının!rotaları,!
•! VOR!ve!RADAR!istasyonlarının!koordinatları,!
•! Havaalanı!iniş!rotaları,!
•! Kuş!göç!rotaları,!
•! Elektrik!santrallerinin!kurulamayacağı!milli!parklar,!kültüre!araziler!ve!yasaklı!bölgeler,!
•! Ormanlık!araziler,!
•! Sulama!alanları,!
•! Faal!Madencilik!iznine!sahip!alanlar,!
•! Mevcut!lisanslı!alanlar,!
•! Tarımsal!bölgeler,!
•! Mevcut!enerji!santrallerinin!yıllık!üretimleri,!
•! Diğer!yatırımcıların!rüzgar!ölçüm!verileri!(projenin!gerçeklenmesinden!sonra)!

7.4.!KÜÇÜK!ÖLÇEKLİ!PROJELER!İÇİN!SAPTANAN!FİNANSMAN!ENGELLERİ!
Küçük! ölçekli! projeler! için! YE! kredileri,! neredeyse! tüm! ticari! Türk! bankaları! için! yeni! bir! alandır!
(kalkınma!bankalarının!haricinde;!zira!bu!bankaların!büyük!YE!projelerini!kredilendirmede!daha!uzun!
bir!geçmiş!performansları!vardır).!Bankalar,!taahhüt!yeteneklerini!arttırmak!ve!küçük!ölçekli!projeler!
için!daha!uzun!süre!vadeli!FX!kredileri!sağlayabilmek!için!Uluslararası!Finansal!Kuruluş’lardan!(IFI)!
teknik! desteğe! ve! fonlamaya! ihtiyaç! duymaktaydılar.! Hala! YE! borç! ürünlerinin! ve! borçlu!
yükümlülüklerinin! standardize! edilmesine! dair! bankalar! arasında! neredeyse! hiçbir! işbirliği!
bulunmamaktadır.! Dahası! çok! az! banka! portfolyolarında! YE! kredilerini! etiketlemekte! ve! takip!
etmektedir;!bu!da!YE!projelerinin!performansını!analiz!etmeyi!güçleştirmektedir.!Risk!baslı!sermaye!
gerekliliklerin! ve! düzenleyici! risklerin,! YE’lerin! finansmanına! engel! teşkil! ettiği! bankacılık! sektörü!
!
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tarafından! spesifik! olarak! belirtilmiştir.! İfade! edilen! algı,! regülasyonların! bir! akış! içerisinde! ve!
muhtemelen! değişecek! olduğu,! bunun! da! gelecekteki! nakit! akışını! ve! haliyle! projelerin! borç! geri!
ödeme!kapasitelerini!potansiyel!olarak!etkileyeceği!yönündedir.!
Küçük! ölçekli! proje! geliştiricilerin! dış! finansman! için! bir! kaç! seçeneği! bulunmaktadır.! Bankacılık!
Türkiye!finansal!sektörünü!domine!etmektedir;!tüm!finansal!hizmetlerin!%70’inden!fazlası!bankacılık!
alanındandır.! Küçük! ölçekli! yenilenebilir! projelerin! finansmanı! için! esas! mekanizma,! geleneksel!
terimlerle!bankanın!KOBİ/Firma!kredilendirme!departmanları!tarafından!sağlanan!borç!ürünleridir.!
Proje! sponsorlarının! teminat! ve! kredibiliteleri! şu! anda! da,! gelecekte! de! merkezidir.! Leasing!
kuruluşlarıyla!veya!doğrudan!bankalar,!YE!projeleri!için!lease!finansmanı!önermenin!henüz!çok!erken!
aşamalarındadırlar.!Resmi!olmayan!banka!tipi!finansal!kurumlar,!ortaya!çıkan!piyasa!seviyelerinde!
emsalen!küçüktürler!ve!menkul!kıymet!alım!satımının!sermaye!piyasası!anlamsız!seviyelerdedir.!Özel!
sermaye!şirketi,!alternatif!finans!(örn.!İşbirlikli!borç!verme,!‘community!solar’!kavramı)!ve!uzman!
yenilenebilir!enerji!firmalarının!kamusal!piyasa!fonlaması,!YE’yi!fonlamak!için!kullanılan!platformlar!
değildirler.!!

7.4.1.!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Bir!YE!projesi!veri!platformu!tanıtılmalıdır.!Risk!bazlı!sermaye!ve!ön!tedarik!hazırlığı!gerekliliklerini!
potansiyel!olarak!azaltmaya!dair!yardımcı!olabilecek,!banka!YE!portfolyolarında!daha!iyi!veri!toplama!
gereklilikleri! ve! genel! YE! proje! performansı! tesis! edilebilir;! bu! yolla! sektöre! borç! verebilmede!
bankalar! için! ilave! teşvikler! yaratılmış! olur.! YE! finansmanın! daha! kapsamlı! olarak! anlaşılması,!
alternatif! teminatlandırmaların! (örneğin! borç! garantileme! fonları,! performans! garantileri,!
Mühendislik,!Tedarik!ve!İnşaat!(EPC)!sözleşmesi!garantileri,!diğer!sigorta!ürünleri!vb.)!tanıtılmasına!
vesile!olabilir.!Daha!iyi!veri,!tahmin!edilemezlik!ve!reaktif!politika!değişikliklerinden!uzaklaşmayla,!
daha! proaktif! veri! temelli! politikalara! hizmet! edebilir.! Politika! değişiklikleri,! hissedarlarla! daha!
üzerine!düşünülmüş!ve!kapsayıcı!diyalog!ve!geri!bildirim!süreçlerinden!çıkmalıdır.!!
Daha!küçük!YE!projeleri!için,!bankalar!tarafından!analiz!sürecini!daha!kararlı!ve!etkin!hale!getirmek!
ve! bunu! geliştirmek! için! elverişli,! tektip! ve! standart! müşteri! uygulaması! ve! fizibilite! analizi!
benimsenmelidir.!Standardizasyon!aynı!zamanda,!fonları!geri!dönüştürmekle!ve!bankaların!bilanço!
tablolarından! borçların! kaldırılmasıyla,! gelecekteki! YE! portfolyo! menkul! kıymetlendirilmesinin!
tesisini!sağlayacaktır!(böylece!bankalar!IFI!finansmanlarına!daha!az!bağımlı!olacaklardır).!
Kira! finans! ürünü! seçeneklerinin! desteklenmesi,! piyasa! olgunlaştıkça! ve! ekipman! olanakları! daha!
standardize! edildikçe,! küçük! ölçekli! projeleri! için! yaygınlaştırılmalıdır.! Bankacılık! Düzenleme! ve!
Denetleme! Kurumu! ve! Ekonomi! Bakanlığı! ayrıca,! bankatdışı! finansal! kurumların! ve! alternatif!
araçların!finanslama!projelerinde!daha!geniş!rol!edinmesine!izin!vererek,!finansal!sektörün!daha!da!
geliştirilmesini! dikkate! almalıdır.! Özel! finans! şirketleri,! işbirlikli! kiralama,! kitle! fonlaması! ya! da!
topluluk!güneş!popüler!olmaya!başlamakta!ve!Avrupa!genelinde!ve!ABD'de!küçük!ölçekli!projelerin!
finanslanmasındaki! mecra! ve! platformlar! olarak! büyümektedirler.! Bu! araçlar! uygulanabilir!
alternatifler! olarak! kendilerini! kanıtlamakta! ve! bankalar! ve! kira! finansıyla! sağlanan! kredileri!
tamamlamaktadırlar.!Küçük!ölçekli!projeler!için!alternatif!finans!kaynakları,!UFK!banka!kredilerine!
olan!bağımlılığı!azaltacaktır.!
!
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7.5.!FİNANSAL!FİZİBİLİTE!
Sahada!solar!kurulumların!finansal!fizibilitelerinin!iyi!ve!teşvik!edici!olmalarına!rağmen,!güncel!çatı!
üstü!uygulamalarınkiler!fizibil!değildir.!Bunların!nedenleri!aşağıdakilerdir;!
•! Sahadaki!büyük!projelere!göre!görece!yüksek!solar!panel!fiyatları!(€/MW).!
•! Sabit!maliyetler,!örn.!Ölçeğin!birkaç!kW!olduğu!durumlarda!izin!ve!onay!ücretleri!ve!proje!
hazırlama!maliyetlerinin!fizibil!olduğu!görülmektedir.!
•! Sahada!kurulumlar!için!tarife!garantisi!(FiT)!fiyatları!yüksek!ve!yeterlidir;!fakat!düşük!elektrik!
kullanım!miktarı!ve!fiyatlarından!ötürü!çaı!üstü!uygulamaları!için!fizibil!değillerdir.!

7.5.1.!ENGELI!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Çatı!üstü!kurulumları!için!sabit!idari!maliyetler!ortadan!kaldırılmalı!ve!bunlar!ücretsiz!olmalıdır.!

7.6.!YEK!PROJELERİNE!KAMUSAL,!STK!VE!MEDYA!MUHALEFETİ!
STK’ların! çoğunluğu! YEK! projelerini,! artan! elektrik! talebine! tercih! edilebilir! bir! çözüm! ve! karbon!
salımı! yapan! termik! üretime! karşı! esas! alternatif! olarak! gördüklerinden! destekliyor! olsa! da,!
günümüzde!bazı!YEK!teknolojilerine!karşı!yaygın!ve!büyüyen!bir!yerel!muhalefet!görülmektedir.!Bu!
bazı! küçük! ölçekli! HES! şemaları,! meskun! bölgelere! yakın! rüzgar! tarlaları,! muazzam! güzellikteki!
bölgelerde!ve!ayrıca!jeotermal!ve!solar!FV!santrallerde!geçerlidir.!Muhalefet!görsel!etkiye,!ekolojik!
tahribata!ve!bu!projelerden!etkilenen!yerel!halkın!dahiliyetine!ve!bu!konuda!bilgilendirilmeyişine!
odaklanmıştır.!Bunlara!örnek!olarak!Rize!bölgesindeki!HES’ler,!Karaburun’daki!rüzgar!santralleri!ve!
Aydın! bölgesindeki! jeotermal! santraller! gösterilebilir;! bu! durum! büyük! çaplı! yenilenebilir! enerji!
sektörüne! sahip! çoğu! Avrupa! ülkesi! için! de! aynen! geçerli! bir! durumdur.! Bu! gibi! bir! muhalefet!
eylemlere,! yüksek! profilli! medya! ilgisine,! davalara! ve! projelerin! ertelenmesine! vesile! olabilir! ve!
projenin!tasarımında!ve!faaliyetinde!değişiklikler!gerektirebilir.!Ayrıca!bu!durum!proje!finansmanının!
Uluslararası!Finansal!Kuruluşlarca!(IFIs)!veya!yerel!bankalarca!reddiyle!sonuçlanabilir.!!

7.6.1.!ENGELLERİ!ORTADAN!KALDIRMAK!İÇİN!ÖNERİLER!
Muhalefeti!engellemenin!anahtarı,!tasarımda,!proje!uygulamasında!ve!işletmede!en!iyi!uluslararası!
pratikleri!takip!eden!iyi!bir!projedir.!Buna;!(i)!proje!yakınlarında!yaşayan!yerel!halkla,!(ii)!meseleye!
alaka!gösteren!STK’larla,!ve!(iii)!medyayla!şeffaf!ve!açık!ilişkiler!kurmak!da!dahildir.!‘İyi!bir!proje’!için!
çevresel! ve! sosyal! gereklilikler,! bu! proje! kapsamında! hazırlanan! geliştiriciler! için! beş! Çevresel! ve!
Sosyal! İlkede! ! tanımlanmıştır.! Bakanlığın! bu! ilkeleri! geliştiricilerden! tarafından! kullanılması! için!
tanıtması!ve!izinler!sürecinde!en!ileri!teknoloji!projelere!örnekler!olarak!kullanması!önerilmektedir.!
!

!
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8.!EK!1.!YEK!KONTROLÜNDE!ULUSLARARASI!DENEYİM!
8.1.!İTALYAN!YAKLAŞIMI!
8.1.1.!GİRİŞ!
Yenilenebilir! enerjiler! ve! enerji! verimliliği! için! Avrupa! Birliği’nin! gerekliliklerini! karşılamak! için,!
2009’da!İtalyan!düzenleyici!yeni!bir!mevzuatla,!içerisinde!tarife!garantileri!(FiTs)!ve!net!ölçmenin!
olduğu! bir! dizi! teşviki! belirlemiştir.! Paralelinde,! yapay! engellerin! oluşumunun! önüne! geçmek!
adına!geliştirilen!mevzuat,!pratikte!YEK!üreticileri!tarafından!talep!edilen!tüm!dağıtılmış!üretimi!
bağlamada! iletim! ve! dağıtım! operatörlerini! yükümlü! kılmıştır.! Tekelci! doğalarından! ötürü!
operatörler,!bu!üretimin!bütünleşebilmesi!için!şebekelerini!adapte!etmekle!yükümlüdürler.!
Yeni!düzenleyici!şema,!özellikle!fotovoltaik!menşeli!dağıtılmış!üretimin!gelişimi!için!çok!kuvvetli!
bir!itici!güç!yaratarak!sadece!3!yıl!içerisinde!(2010’dan!2013’e)!şebekeye!440,000!küçük!kurulumla!
[ortalama!33!kW]14,700!MW’lık!bağlantısı!sağlamıştır.!

!
Şebeke!operatörleri,!şebekelerini!adapte!etmek!için!(özellikle!de!dağıtım!şebekelerini)!özel!efor!sarf!
etmişlerdir.!Yeni!izleme,!kontrol!ve!koruma!kriterleri!çok!hızlı!bir!biçimde!geliştirilmiştir.!Beri!yandan!
da!hizmet!kalitesinde!herhangi!bir!düşüş!de!yaşanmamıştır.!!
İtalyan!elektrik!üretim!karışımında,!görece!küçük!ölçekli!olsa!da!Değişken!Yenilenebilir!Enerji!(DYE)!
üretiminin! dikkate! değer! payı,! sistemin! işletimine! dair! bazı! geçici! eleştiriciler! yaratmaktadır.! Bu!
seviyedeki!meseleler!ana!mevzuatın!daraltılmasını!ve!ciddi!bir!sistem!açığıyla!sonuçlanabilecek!olan!
elektrik!sisteminin!üretim!ataletini!(inertia)!işaret!etmektedir.!
Dahası,! İtalya’da! DYE! üretimdeki! artış! 62! yukarı! bahsedilen! problemleri! kuvvetlendirmiş! ve! DYE!
üretimin! dağıtım! şebekelerinin! birçok! farklı! noktasına! dağılmasından! ötürü,! yeni! sistem! kontrolü!
problemlerini!beraberinde!getirmiştir.!Dolayısıyla!Dağıtılmış!Üretimi!(DÜ)!sınırlayabilmek!gereklidir;!
özellikle! de! bazı! özel! işletme! koşulları! altında.! Örneğin! yüksek! solar! ışıma! ve! düşük! tüketim!
periyotları,!üretim!donanımın!en!uygun!tertibini!olanaklı!kılmaktadır.!Bu!noktada!EDAŞ’ların!rolünü!
kenara!atmadan,!DÜ’lerin!dağınık!doğasını!gözeten!özel!prosedürleri!benimsemek!gerekliydi.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62

!Görev!1A!Raporlarının!diğer!bölümlerinde!raporlandığı!üzere.!
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DYE!üretimdeki!azaltma,!YG,!OG!ve!AG!seviyelerinde!olabilir.!YG’de!Terna,!üreticiyle!doğrudan!temas!
kurarak!seçili!enerji!santralinde!kesinti!gerçekleştirir.!İtalya’da!bu!çok!az!vaka!için!geçerlidir.!OG!veya!
AG!gibi!daha!düşük!gerilimlerde!dinamikler,!daha!fazla!oyuncunun!(özellikle!de!dağıtımcıların,!yani!
Elektrik!Dağıtım!Şirketlerinin!–EDAŞ’lart)!dahiliyetini!gerektirmektedir.!
Yukarıda! bahsedilen! problemlere! bir! çözüm! bulmak! için! Terna! ve! AEEGSI! arasında! iş! birliği!
gerçekleştirilmiş! ve! geçici! bir! mevzuat! yayınlanmıştır.! Bu! çözüm,! dahili! tarafların! rollerini,!
prosedürlerini!ve!sorumluluklarını!tarif!etmiş!ve!tanımlamıştır.!
Böylelikle! Terna,! RIDIGE! planını! hazırlamıştır! (Düşük! Dağıtılmış! Üretim,! Reduced! Distributed!
Generation)!–!İtalyanca!RiGeDi!kısaltmasının!İngilizce!adaptasyonu).!İtalya’da!bu!plan,!kısa!vadede!
DÜ’yle!ilgili!potansiyel!problemlerle!yüzleşmeyi!hedefleyen!ilk!hüküm!olarak!iş!görmektedir.!Bu!plan,!
yardımcı!hizmetler!piyasasına!(MSD!–!Mercato!Serivizi!Dispacciamento)!sevkiyat!yapmayan!elektrik!
santralleri!için,!üretim!kısıtlarını!olanaklı!kılan!haberleşme!sistemleri!aracılığıyla!OG!seviyesinde!bağlı!
DYE! üretiminde! azaltımı! öngörmektedir.! Terna! aynı! zamanda,! CEI! 0t16! mevzuatının! ek! M’siyle!
öngörülen!şekilde!İSO’ların!ve!EDAŞ’ların!işbirliği!yaptığı!metodolojiyi!de!tanımlar.63!
AEEGSI! ile! işbirliği! içerisinde! Terna,! OG! seviyesinde! bağlı! DÜ’nün! kesintisinin! ve! azaltımının!
methodolojisini! ve! uygulamasını! tanımlar.! Bu! sürece! dahil! elektrik! santralleri,! 31! Aralık! 2013’ten!
önce! işler! hale! gelmiş! olan! DYE! enerji! santralleridir.64! AEEGSI’nın! her! yasa! tasarısıyla,! seçişmiş!
üreticiler,!gerçek!zamanlı!kısıntıyı!mümkün!kılacak!uzaktan!kontrol!sistemleriyle,!sahibi!oldukları!DYE!
enerji! santrallerini! 31! Aralık! 2016’dan! 65! itibaren! yetkin! hale! getirmek! yükümlülüğüne! tabi!
olmuşlardır.!Bu!faaliyetin!arkasındaki!mantık,!belirli!karakteristiklere!sahip!(aşağıda!listelenmiştir)!
YEK! enerji! santrallerinin! üretimini! kontrol! ederek,! İtalyan! elektrik! sisteminin! dirençliliğini! ve!
fazlasıyla!verimli!süreçler!yoluyla!şebeke!işletiminin!güvenliğini!garanti!altına!almaktır.!
Dahası,!İtalyan!standartı!CEI!0t16’nın!Ek!M’sinde!belirtilen!DYE!enerji!santrali!yetkinliğinin!etkinlikle!
kurulumunda,!AEEGSI!tarafından!bir!teşvikler!çerçevesi!tanımlanmıştır.!Teşvikler!şeması!aşağıdaki!
gibidir:!
•! 3!veya!daha!fazla!koruma!sistemi!cihazının!kurulduğu!durumlarda!her!DYE!enerji!santrali!için!
800!EUR.!
•! 2!koruma!sistemi!cihazının!kurulduğu!durumlarda!her!DYE!enerji!santrali!için!650!EUR.!
•! 1!koruma!sistemi!cihazının!kurulduğu!durumlarda!her!DYE!enerji!santrali!için!500!EUR.!
İtalyan! elektrik! sistemine! dahil! taraflar! Terna,! EDAŞ’lar! ve! OG’ye! bağlı! dağıtılmış! elektrik!
üreticileridir.!Mesul!elektrik!santrallerinin!karakteristikleri!de!aşağıdaki!gibidir:!
•! OG!seviyesinde!bağlı!olma;!
•! Değişken!Yenilenebilir!Enerji!kaynağı!üretimi!olarak!sınıflandırılmış!enerji!santrali!olma!(tipik!
olara!rüzgar!ve!solar!üretim);!
•! 100!kW’a!eşit!veya!büyük!nominal!kurulu!kapasiteye!sahip!olma.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Dağıtım!Şirketinin!YG!ve!OG!Elektik!Şebekelerine!Aktif!veya!Pasif!Bağlantı!için!Referans!Teknik!Kurallar;!CEI!0t16;!!
AEEGSI!Yasa!Tasarısı!84/2012/R/eel’de!tanımlanan!ve!AEEGSI!Yasa!Tasarılarıyla!bağlantılı.!
65
!Her!421/2014/R/eel!AEEGSI!Yasa!Tasarısı!gibi.!
64!
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Her!Terna!RIDIGE!planıyla,!bu!tip!üreticilerden!gelen!üretim!Azaltılabilir!Dağıtılmış!Üretim!(Reducible!
Distributed!Generation!–!RDG)!olarak!sınıflandırılmıştır.!
İtalya!özeli!ve!katılan!taraflar!için!yasa!tasarıları!ve!yeterlik!belgeleri!aşağıdakilerdir:!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

CEI!0t16!mevzuatı;!
İletim!Şebeke!Yönetmeliği;!
İletim!Şebeke!Yönetmeliği!Ek!A.69;!!
İletim!Şebeke!Yönetmeliği!Ek!A.72!
İSO’lar!ve!EDAŞ’lar!arasında!işletme!anlaşmaları;!
AEEGSI!Yasa!Tasarısı!ARG/elt!5/10!ve!bunun!güncellenmeleri;!
AEEGSI!Yasa!Tasarısı!344/2012/R/eel!
AEEGSI!Yasa!Tasarısı!421/20112/R/eel!
AEEGSI!Yasa!Tasarısı!79/2015/R/eel!

8.1.2.!KONTROL!SİSTEMİNİN!PRENSİPLERİ!
Kesintiye! uğratılacak! DYE! üreticilerin! nasıl! seçildiğini! anlamak! ve! sistem! işletmesini! korumak! için!
Terna!tarafından!bir!coğrafik!kimlik!saptama!hazırlanmıştır.!Kimlikleri!saptanan!bu!coğrafik!alanlar!
aşağıdaki!gibidir:!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Kuzey!Batı!
Kuzey!
Kuzey!Doğu!
Merkez!Kuzey!
Merkez!Güney!
Güney!
Sicilya!
Sardinya!

Normal! işletme! sırasında! Terna,! şebeke! tıkanıklıklarından! etkilenen! bölgeleri! saptar.! Bu! coğrafik!
bölgeleri! saptadıktan! sonra! Terna,! gerekli! DYE! üretim! kısıntısının! miktarı! hakkında! yetkili! EDAŞ’la!
iletişime!geçer.!
Dağınık!üretim,!kurdukları!izleme!ve!kontrol!seviyesine!göre!gruplandırılır.!Terna’nın!RIDIGE!planı,!
üç!tip!DYE!enerji!santrali!sınıflandırır:!

1.! DGPRO:! Kesintiye! uğratılmadan! önce! daha! kayda! değer! bir! süreye! ihtiyacı! olan! Düşük!
Dağıtılmış! Üretimin! (DDÜ)! insansız! tesisleri;! Bu! DDÜ’ler! OG! şebeke! bağlantısını! pasif!
kullanıcılarla! paylaşıyor! olabilirler,! bu! nedenle! sadece! sahipleri! tarafından! kesintiye!
uğratılmalıdırlar.!
2.! DGTEL:! DDÜ! doğrudan! OG! şebekesine! bağlıdır,! doğrudan! teletkontrolü! mümkün! değildir;!
İSO’nun! talebinin! ardından! EDAŞ! tarafından! uzaktan! gönderilen! bir! sinyal! yoluyla,! DÜ!
operatörü!tarafından!manuel!olarak!bağlantısı!kesilebilir.!

!
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3.! DGM:!CEI!0t16,!Ek!M!ile!uyumlu!DDE;!bu!santrallerin!teletkontrolü!mümkündür!ve!DGTEL!ve!
DGPRO’ya!nazaran!daha!kısa!sürede!EDAŞ!tarafından!uzaktan!kesintiye!uğratılabilirler.!
Dahası,!sınıflandırılmış!bu!iç!DDÜ’nün,!aşağıdaki!sırayla!bir!kesintiye!liyakat!sırası!dahi!vardır:!
1.! DGPRO!
2.! DGTEL!
3.! DGM!
Yukarıdaki! listeye! göre,! gerçek! zamanda! talep! alabilen! DGTEL! ve! DGM! elektrik! santralleri,! kesinti!
liyakati!sırasında!en!sondurlar.!DGPRO!santralleriyse!ilktir.!Ayrıca!Terna,!kesintiye!uğraması!gereken!
kapasite!miktarını,!kimliği!saptanan!şebekenin!kısa!vadeli!değerlendirmesine!dayanarak!hesaplar.!
Böylelikle,!DGPRO’nun!boyutları!ve!dağıtımını!da!düşününce!bu!elektrik!santralleri,!bölgenin!ışıma!
saatlerine!göre!günde!daha!önceden!belirlenmiş!miktarda!saat!kesintiye!uğrarlar.!DGTEL!ve!DGM!
enerji!santrallerininse!standart!kesinti!sistemi!vardır!ve!gün!içerisinde!planlanmış!kesinti!saatleriyle!
tanımlanırlar.!

8.1.3.!DDÜ!grupları!prosedürleri%
•! DGTEL!özelinde!her!EDAŞ,!her!coğrafi!bölge!içerisinde,!kontrol!merkezi!ve!bir!yönetmelikle!
gruplandırılmış! DDÜ! grupları! tespit! edecektir.! Bu! grupların! kurulu! kapasitesi! 50! MW’ın!
üzerinde!olamaz.!
•! DGPRO!özeline!her!EDAŞ,!her!coğrafi!bölge!içerisinde,!aynı!grup!içerisinde!elektrik!santralleri!
arasında! eşit! veya! en! azından! benzer! kapasitelerde! gruplandırılmış! DDÜ! grupları! tespit!
edecektir.!Bu!DDÜ’lerin!rotasyon!halinde!kesintiye!uğrayacağından!ötürü!gereklidir.!EDAŞ,!
kendi!grubu!saptandığında!üreticiyle!iletişime!geçmelidir.!Her!grup!bundan!sonra!haftanın!
spesifik!bir!gününe!ve!bir!şiddet!seviyesine!atanacaktır.!!
•! DGM!özelinde!her!EDAŞ,!her!coğrafi!bölge!içerisinde,!aynı!grup!içerisinde!elektrik!santralleri!
arasında! eşit! veya! en! azından! benzer! kapasitelerde! gruplandırılmış! DDÜ! grupları! tespit!
edecektir.!EDAŞ,!kendi!grubu!saptandığında!üreticiyle!iletişime!geçmelidir.66!
Yukarıda! verili! spesifikasyonları! gözeterek! bölgenin! saptanmasının! ardından,! bağlantısı! kesilecek!
elektrik! santralleri! bloku! belirlenir.! Bu! adımda! İSO,! EDAŞ! ve! üretici! arasındaki! bir! koordinasyona,!
gerekli!DYE!üretimini!kesintiye!uğratmayı!hedefleyen!haberleşmeyi!sorunsuz!kılmak!için!aslidir.!
!
a)!

DGPRO!ELEKTRİK!SANTRALLERİ!ARASINDA!İSO!VE!EDAŞ’LAR!ARASINDA!HABERLEŞME!

Dt7!günü!saat!öğleden!sonra!5’ten!önce!Terna,!DGPRO!elektrik!santrali!için!kesintinin!başlatılması!
prosedürüne!dair!EDAŞ’la!iletişime!geçer!ve!şunları!belirtir:!
•! Kesinti!günü!D;!
•! Seçili!coğrafik!alanlar;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Bağlantısı!kesilmesi!gereken!kapasite,!DGTEL!ve!DGM!elektrik!santralleri!için!her!üç!ayda!bir!EDAŞ!tarafından!güncellenir.!
DGPRO! içinse! bu! her! altı! ayda! bir! yapılır.! EDAŞ,! etposta! yoluyla! talimatlandırılmış! tabloları! Terna’ya! göndermekle!
yükümlüdür.!
!
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•! DGR!grubu;!
•! Kesinti!periyodu;!
•! Kesintinin!şiddet!seviyesi.!
Terna’dan! EDAŞ’a! verilen! bu! emir,! Dt2! günü! öğleden! sonra! 5’ten! önce! Terna! tarafından! iptal!
edilebilir.!
Terna’dan!emri!aldıktan!sonra!EDAŞ,!emri!üreticilere!iletir!ve!onay!bekler.!Bunun!ardından!kesintiye!
uğrayan! gruba! mensup! üreticilerin,! EDAŞ’la! anlaştıkları! prosedürleri! izleyerek! üretimlerini!
azaltmaları!gerekir.!
b)!

DGTEL!ELEKTRİK!SANTRALLERİ!İÇİN!İSO!VE!EDAŞ’LAR!ARASINDAKİ!HABERLEŞME!

DGTEL! kesintisinde! Terna! kontrol! merkezi,! hangi! santralin! üretimini! sıfıra! düşürmesi! gerektiğini,!
kesinti! gerçekleşmeden! 60! dakika! öncesinde! haber! verir.! Bu! haberleşme! EDAŞ! tarafından!
belirlenmiş!kontrol!merkezine!gönderilir.!Burada!Terna!aşağıdakileri!belirtmelidir:!
•! Her!EDAŞ!prospektüsünce!kesintiden!etkilenecek!dağıtım!hatlarının!grubu;!
•! Kesinti!periyotları.!
Bu! haberleşme! Terna! tarafından! fax! veya! etposta! yoluyla! yapılır;! bu! sırada! kontrol! merkezi! hem!
telefonla!hem!de!etpostayla!haberin!alındığını!onaylar.!Bu!onay!aşağıdakileri!de!içermelidir:!
•! Santral!üretimi!durumunun,!kesintiden!sonra!sıfırlanmış!olması;!
•! Kesinti! periyodunun! sonlanmasıyla,! OG! seviyesindeki! kesintiye! uğrayan! santralin! yeniden!
bağlanması.!
c)!

DGM!ELEKTRİK!SANTRALLERİ!İÇİN!İSO!VE!EDAŞ’LAR!ARASINDAKİ!HABERLEŞME!

DGM!kesintisi!özelinde!Terna!kontrol!merkezi,!aniden!DGM!üreticilerine!yönlendirilmesi!için!EDAŞ!
kesinti!sistemine!(bir!operatörün!emriyle!veya!savunma!sistemi!otomasyonu!tarafından)!bir!emir!
gönderir.! Herhangi! bir! nedenden! ötürü! bu! sistem! çalışmıyorsa,! Terna! EDAŞ! kontrol! merkeziyle!
kesinti!emri!için!haberleşir!ve!aşağıdakileri!belirtir;!
•! DGR!kodu,!
•! Kesinti!periyotları.!
Bu!durumda!bu!prosedür!fax!veya!etposta!yoluyla!yapılmalı!ve!30!dakika!içerisinde!tamamlanmalıdır.!!
EDAŞ!kontrol!merkezi,!emrin!alındığının!onayını!Terna’ya!telefonla!ve!etposta!yoluyla!bildirecektir.!
Bu!onay!aşağıdakileri!içermelidir:!
•! Santral!üretimi!durumunun,!kesintiden!sonra!sıfırlanmış!olması;!
•! Kesinti! periyodunun! sonlanmasıyla,! OG! seviyesindeki! kesintiye! uğrayan! santralin! yeniden!
bağlanması.!
!

8.1.4.!DGM!ÖZELİNDE!UZAKTAN!KESİNTİ!İÇİN!GEREKLİLİKLER!
Aşağıdaki! bu! bölüm,! CEI! 0t16’nın! Ek! M’si! tarafından! öngörülen! detayların! uygulamasını! raporlar.!
Hedef,!gerçek!zamanda!kesintiye!uğratılabilen!DÜ!sayısını!büyütmek!ve!DGTEL!elektrik!santralleri!
özelinde!bir!santrali!kesintiye!uğratmak!için!gereken!zamanı!düşürmektir..!!
!
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DGM!kesintisi!özelinde:!
•! Terna,! EDAŞ! tarafından! daha! önceden! belirtilen! elektrik! santrali! gruplarının! kümelerini!
yaratır.!Kümeler!bir!veya!birden!fazla!grubu!içerebilir.!
•! Terna!kesintiye!uğratılacak!kümeyi!belirler!ve!emri!EDAŞ’a!verir!
•! EDAŞ!emri!raporlar!ve!kümenin!seçili!grubuna!gönderir!
•! DMG!üreticileri!emri!alır!ve!kesintiyi!uygular!
•! DGM!üreticisi!gerekli!siviçleri!açar,!böylelikle!EDAŞ’a!otomatik!bir!sinyali!geri!gönderir!
•! Dahil!olan!EDAŞ’lar!bundan!sonra!Terna’ya!sentetik!bir!bilgiyi!geri!gönderir.!
DGM%kesinti%diagramı%

%

%

Terna’yla! haberleşme,! beklenen! cevap! süresini! garantileyen! bir! performansla,! özel! bir!
telekomünikasyon! şebekesi! yoluyla! gerçekleşmelidir.! İzin! verilen! iletim! verisi! tipleri! ve! bunların!
performansları,! İletim! Şebekesi! Yönetmeliği,! Bölüm! 5.1’in! Ek! 1.69’unda! listelenenlerdir! (protokol!
IEC870t5t104).!
Teletkontrol!için!bilgi!alışverişine!dair!daha!önceden!var!ol!an!kanalların!kullanımı,!sadece!Terna’yla!
EDAŞ!arasındaki!veri!alış!verişinin!akışının!özel!atanmış!bir!kanal!aracılığıyla!yapıldığı!durumda!izne!
tabidir.!Güvenlik!duvarları,!Terna!tarafından!bilgi!akışlarını!korur.!
Bir!sonraki!figür,!referans!mimarisini!göstermektedir:!Üreticiler!tarafında,!Dağıtıcının!merkezinde!bir!
telekomünikasyon! ağına! bağlı! bir! GSM! /! GPRS! modem! kurulmalıdır! ve! ardından! GPS! aracılığıyla!
senkronize!edilmelidir.!GSM!/!GPRS!hizmeti!kapsamında!olmayan!bölgeler!için,!bir!uydu!kanalının!
benimsenmesi! değerlendirilebilir.! Dağıtıcının! Sunucusu,! zamanla,! İSO’yla! haberleşmeleri! idare!
edecektir.!
!

%

!
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Referans%haberleşme%mimarisi.%

GPS(Receiver

Distributor(side
Producer(side

!
KUTU%1:%EDAŞ%seviyesinde%DGM%kesintileri%için%gereklilikler%
Her!küme!için,!aşağıdaki!ölçümler!ve!sinyaller,!EDAŞ!konsantratör!sisteminde!görüntülenmeli!ve!IEC870t5t
104!protokolü!aracılığıyla!İSO’ya!gönderilmelidir.!
•!
•!
•!

Kümenin%Toplam%Beklenen%Uygun%Aktif%Gücü,%1%dakikalık%döngülerle%gönderilmeli.%
Çift%Sinyal%“Sanal%Anahtar%durumu”,%grubun%toplam%kesintili%aktif%gücü%sıfır%olduğunda%(toleransla)%“açık”%
olacaktır%
Çift%Sinyal%“Sanal%Engelli%Anahtar”:%Kesintinin%ardından%engellenmiş%en%az%bir%FV%Enerji%Santralinin%varlığını%
temsil%eden%sinyal%(kesinti%emrinin%ardından%şebekeye%tekrar%bağlanma%gerçekleşmemiş)%

Her!grup!için!İSO!tarafından!aşağıdaki!emirler,!EDAŞ!sistemi!üzerinden!tüm!küme!kurulumlara,!IEC870t5t
104!protokolü!aracılığıyla!gönderilmelidir:!
•!
•!

Tek% Darbe% Emri% “FV% santral% açık”:% Kesinti% koşulunun% başladığını% ve% anahtarların% açılması% konsensusunu%
belirten%emir%(kümedeki%tüm%sistemlere%açılma%emri)%
Tek%Darbe%Emri%“FV%Santralin%Kilidini%Aç”:%Kesinti%koşulunun%bittiğini%ve%anahtarın%kapatılması%gerektiğini%
belirten%emir%(gruptaki%tüm%sistemlere%kilit%açma%emrinin%salınması).%

Farklı!senaryolar!değerlendirilmelidir:!
Normal% İşletme;! burada! mevcut! kesinti!
Solar*
gücünün! tahmini! bir! değeri,! İSO! tarafından! Teias
production*system
EDAŞ’lardan! (kümedeki! her! FV! Elektrik!
Santralinin! uygunluğunu! saptayabildiğinden)!
edinilir.!

Feedback
Test

DSO*1
Estimate*available
curtailment for*
each group

PV*PLANTS

Feedback
Weather
forecast

DSO*n..

Test

!

!
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Kesinti% Emri;! burada! Açılma! Emri,! seçili!
santrallere! emirleri! iletebilen! EDAŞ’ların! Teias Solar*
production*system
DSO*1
sistemi!
aracılığıyla,!
İSO!
tarafından!
Virtual*Switch*
status
gönderilmelidir.!Üreticiler!emri!alıp,!bu!kaydı!
işletirler.! EDAŞ’lar,! her! kümeleri! için,! siviç!
açılmalarının! tüm! durum! varyasyonlarını!
Open*Command
almayı! beklemektedir! ve! İSO’ya! sentetik! bir!
DSO*N
sinyal!gönderirler.!

Feedback
Open*Command

Feedback
Open*Command

!
Sistem%Asıl%Haline%Geri%Getirme;%burada!İSO,!
Solar*
FV! Elektrik! Santralinin! şebekeye! tekrar! Teias
production*system
bağlanması!konsensusunu!gönderir.!

Feedback
Reclosure enable

DSO*1
Virtual*
Switch*
status
Feedback

Reclosure enable

Reclosure enable

DSO*N

!
!

8.2.!İSPANYOL!YAKLAŞIMI!
8.2.1.!GİRİŞ!
İspanya’da! enerji! sektörü! 1999t2012! periyodu! sırasında,! YEK! üretiminde! kitlesel! entegrasyon!
yaşamıştır;!özellikle!de!rüzgar!ve!güneş!kaynaklı!üretimden.!Aşağıdaki!grafiklerden!de!görülebileceği!
gibi,! 1995’te! kurulu! kapasite! 100! MW’tan! az! iken,! Ağustos! 2010’da! bu! sayı! 23,000! MW’a!
“zıplamıştır”.! Aşağıdaki! şekiller,! rüzgar! ve! güneş! üretiminin! kurulu! kapasitesinin! evrimini!
göstermektedir.!
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!
İspanyol! Yarımada! sisteminde! puant! değerin! 40,000! MW! mertebelerinde! olduğu! göz! önünde!
bulundurulursa,!yaklaşık!30,000!MW’lık!(bir!takvim!yılında!6000!MW!civarında!ek!kapasiteyi!de!ihmal!
!
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etmeden,! 2007)! toplam! kurulu! kapasitesi! olan! rüzgar! ve! güneş! üretiminin,! sistemin! gelişimini! ve!
işletmesini!ciddi!şekilde!etkilediği!kolaylıkla!anlaşılabilir.!!
İtalyan!örneğinden!farklı!olarak!bağlı!olan!DYE!üretimin!büyük!bir!kısmı!rüzgardan!gelmekte,!FV!solar!
üretim! daha! temsilidir.! Ayrıca! hem! rüzgar! hem! de! solar! elektrik! santralleri,! görece! boyut! olarak!
büyüktür!(20!–!50!MW)!ve!YG!sistemine!bağlıdır!(132!kV!ve!üstü)67.!!

8.2.2.!CECRE’NİN!GELİŞTİRİLMESİ!
YEK!üretimi,!temel!enerji!kaynağının!(rüzgar!hızı!veya!güneş!ışıması)!mevcudiyetinin!kontrolsüzlüğü!
gibi!önemli!nedenlerden!ötürü!yönetimlerini!güçleştiren!bazı!tekilliklere!sahiptir.!Esas!enerjilerin!ani!
ve! şiddetli! değişimleri! sisteme! anlık! ve! beklenmedik! üretim! değişimleri! tanıtır! ve! güç! garantisi!
sağlamaz;!bu!durum!sistemi!güvenle!işletebilmek!için!gereken!rezervlerde!bir!artışa!sebep!olur.!
Tüm! bu! özgüllükler! YEK’lerin! kontrolünü! daha! güç! hale! getirmekte,! tüm! gerekli! bilgiyi!
yoğunlaştırabilen! ve! doğru! eylemlere! karar! verebilen! bir! haberleşme/bilgi! sistemini!
gerektirmektedir.!Bu!bilgi!sistemi,!herhangi!bir!zamanda!YEK!üretiminin!kabul!edilebilir!ve!güvenli!
miktarında! karar! verici! mekanizmalara! ve! operatörlere! yardımcı! olacak! belirli! güvenlik!
hesaplamalarını!gerçekleştirebilmelidir.!!
Bu!sebepler,!İspanyol!sistemi!için!REE’yi!(İspanyol!İletim!Sahibi!ve!Sistem!Operatörü),!CECRE’yi!(Özel!
Rejim! Kontrol! Merkezi)! yaratmaya! yönlendirmiştir.! CECRE! iki! hedefe! birden! hizmet! etmek! için!
yaratılmıştır;!(i)!herhangi!bir!zamanda!sisteme!maksimum!mümkün!YEK!üretimini!entegre!etmek,!ve!
(ii)!sistem!güvenliğine!zarar!vermemek,!uyuşmazlık!anlarında!ise!ikincisine!ağırlık!vermek.!CECRE,!
CECOEL’e!(İspanya!Ulusal!Kontrol!Merkezi&68)!entegredir!ve!bazı!kurumlarını!ve!teknolojilerini!onunla!
paylaşır.
CECRE’nin!esas!fonksiyonu,!YEK!üretimini!izleme!ve!kontrol!etmek!(aslen!temelde!rüzgar!gücünü,!
fakat! günümüzde! aynı! zamanda! FV! ve! konsantre! solar! enerjiyi! de),! Sistem! Güvenliğiyle! uyumlu!
şekilde! bu! enerjilerin! maksimum! miktarını! sisteme! entegre! etmektir.! Bu! temel! faaliyeti!
gerçekleştirmek,!aşağıdakileri!gerektirir:!
•! Tahmini!rüzgar!gücü!üretimi!
•! Tüm!parklardan!Gerçek!Zamanlı!bilgi!toplamak!(5!MW’ın!üstü)!
•! Güvenlikle! uyumlu! maksimum! üretim! miktarını! belirlemek! için! Sistem! durumunu! analiz!
etmek!(yük!ve!yardımcı!hizmetler)!
Bu! hesaplama! park! ve! sistem! elektrik! düğümü! seviyelerinde! gerçekleştirilir! ve! alınan! kararlar! ya!
üçüncü! taraflarca! işletilen! ikincil! kontrol! merkezlerine! münferit! parklara! göndermeleri! için,! ya! da!
doğrudan!münferit!parklara!gönderilir.!İkincisi!daha!sık!görülen!durumdur.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!132!kV!gerilim!seviyesi,!dağıtım!şirketlerine!aittir.!
!“Özel!Rejim”,!özel!bir!çeşit!mevzuata!sahip!teknoloji!gruplarını!adlandırmak!için!İspanya’da!kullanılan!terminolojidir.!
Yenilenebilir!enerjiyi!(büyük!HES’ler!hariç)!ve!kojenerasyonu!içerir.!
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8.2.3.!BİLGİ!VE!HABERLEŞME!
2007’de! Kraliyet! Kararnamesi! 661/2007,! YEK! üretiminde! kontrol! sistemleri! için! temelleri!
belirlemiştir!ve!düzenleyici!çerçeveye!ilave!değişiklikler!tanıtmıştır.!Başkalarıyla!beraber!aşağıdaki!
maddeleri!de!tanımlamıştır:!
•! Sisteme!bağlanacak!donanım!için!minimum!teknik!gereklilikler!
•! 5!MW!üzerindeki!tüm!YEK!tesislerinin,!Sistem!Operatörünün!işletme!yükünü!hafifletmek!için!
yetkili!bir!kontrol!merkezine!(İspanyol!terminolojisinde!seçili!merkezler)!tamamen!entegre!
olması!yükümlülüğü!
•! Sistem!operatörünün,!hiçbir!telafi!yapmadan!YEK!tesislerinin!bağlantısını!kesebilme!(veya!
üretimlerini!düşürmeye)!hakkı!
CECRE’yle! haberleştirmeyi! gerektiren! çok! yüksek! sayıdaki! kurulumdan! ötürü,! bu! yetkili! kontrol!
merkezlerinin,! them!konvensiyonel!(CCG!Con.)!hem!de!YEK!(DDC!RES)!enerji!santralleri!için!diğer!
ismiyle!CCG!(Üretim!Kontrol!Merkezleri!–!CCG),!sisteme!tanıtımı!gerekli!olmuştur.!Aşağıdaki!şekil,!
uygulanan!mimariyi!göstermektedir.!
Güç%Sistemi%Kontrol%Mimarisi%

!
Bu!üçüncü!partilerin!Kontrol!Merkezleri,!CECOEL!veya!CECRE!merkezleriyle!REE!Kontrol!Merkezine!
bağlanmalıdırlar!(ICCP!bağlantısıyla).!!
Rüzgar!ve!solar!üretimi!kontrol!etmek!için!gereken!bilgi,!asgari!olarak!aşağıdakileri!içermelidir!
•! Bağlanabilirliğin!durumu.!
•! Güvenlik!hesaplamaları!için!Anlık!Aktif!ve!Reaktif!güç!ve!Gerilim.!
•! İstatistiki!ve!tahmin!amaçları!için!rüzgar!hızı,!yönü!ve!çevresel!sıcaklık.!
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•! Parkın!durumunu!belirten!özel!bir!kod!(sınırlama!yok,!tıkanmadan!ötürü!sınırlama...)!
Bu! bilgi! CCG’de,! CECOEL’e! veya! CECRE’ye! 12! saniyelik! veya! daha! yüksek! bir! frekansta!
gönderilmelidir.!
REE%İspanyol%Ulusal%Kontrol%Merkezi’ndeki%CECRE%tesisleri%

!
Yetkili!kontrol!merkezlerinin!önemli!özellikleri,!aşağıdaki!gibidir:!!
•! Özel&mülkiyettirler:!YEK!geliştiricisi,!bu!gibi!bir!merkezi!sistem!operatörüyle!muhatap!olacak!
veya!var!ol!an!bir!merkeze!bağlı!çalışacak!şekilde!kurabilir!!
•! Regüle& edilmemiş& anlaşmalar:! YEK! geliştiricisiyle! yetkili! kontrol! merkezi! arasındaki! ilişki!
regüle!edilmemiştir:!Sistem!operatörünün!YEK!elektrik!santralinden!gerekli!bilgileri!aldığı!ve!
verdiği!emirlerin!anında!ve!düzgünce!uygulandığı!sürece!bu!geçerlidir.!
•! Ara&yüzler:!YEK!elektrik!santraliyle!yetkili!kontrol!merkezi!arasındaki!ara!yüzlerine!ve!ilgili!
haberleşme! sistemlerine,! elektrik! santralinin! sahipleriyle! CCG! arasında! özgürce! karar!
verilebilir.!
•! Doğrudan& İSO& işletmesi& yoktur:! İSO,! hiçbir! konvensiyonel! ya! da! YEK! üretim! elektrik!
santralinin!telekontrolünü!doğrudan!gerçekleştiremez.!Sadece!gerekli!talimatları!iletir,!asıl!
işlem! –üretimin! sahipleriyle! kontrol! merkezi! arasındaki! anlaşmalar! gereğit! yetkili! kontrol!
merkezince!yapılır.!
Hali! hazırda! yaklaşık! 35! yetkili! kontrol! merkezi! bulunmaktadır! ve! yakın! zamanda! bunların! sayısı!
belirgin!bir!biçimde!artmıştır.!
Genelde!YEK!üretim!bilgisi,!ya!parkın!sahipliğine!ya!da!mal!sahipleriyle!olan!anlaşmalara!göre!CGG’ler!
halinde! gruplanırlar.! İlaveten! bazı! vakalarda! üretim! bilgisi,! belirli! bir! seviyede! ihtiyaç! fazlası!
sağlayacak! CECOEL’e! doğrudan! bağlı! Uzak! Terminal! Ünitelerini! kullanarak! toplanabilir;! fakat! bu!
CCG’yle!bağlantı!için!bir!ikame!değildir69.!
5!MW’ın!üstündeki!tüm!YEK!üretim!tesisleri,!onaylanmış!yetkili!bir!kontrol!merkeziyle!(CGG’ler)!ya!
ilişkilidir,! ya! da! buna! sahip! olmakla! yükümlüdür.! Bu! kontrol! merkezi! sürekli! olarak! işletmede! ve!
personelli!olmalıdır!(7/24).!Bunlar!Sistem!operatörüyle!(ICCP!bağlantısıyla)!doğrudan!bağlantılıdırlar!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69

!Bu!büyük!elektrik!santralleri!için!de!geçerlidir;!çoğunlukla!konvensiyonel!olanlar!için.!
!
92!

!

!

ve! verilen! emirleri! anında! (otomatik! olarak)! uygulamalıdırlar.! Bu! merkezler! zamanla,! bu! emirleri!
elektronik! olarak! kontrolü! altındaki! tesislere! iletir! ve! yaşanacak! her! hangi! bir! uyumsuzluktan!
sorumludurlar.!Bilgiyi,!onun!karakteristiği,!yükümlülükleri!ve!CECRE’ye!teknik!bağlantıyı!tesis!etme!
yükümlülüğü,!İspanyol!Şebeke!Yönetmeliği’nin!bir!parçasıdır.!

8.2.4.!SPESİFİK!GÜVENLİK!ANALİZİ!HESAPLAMALARI!
Mevcut! bilgiyle! rüzgar! üretim! durumunu! ve! bunun! elektrik! sistemine! etkisini! değerlendirme!
hedefiyle!ister!statik,!ister!dinamik!çalışmalar!gerçekleştirmek!mümkündür.!
•!

Statik!Çalışmalar!
Sistemdeki! maksimum! kabul! edilebilir! YEK! üretimini,! sistem! güvenliğiyle! uyumlu! şekilde,!
küresel,!bölgesel!ve!düğümsel!seviyelerde!hesaplamayı!mümkün!kılarlar.!!
Bu!güvenlik!analizinin!sonuçlarıyla!operatör,!ihtiyaca!veya!asıl!YEK!üretimini!düşürmemeye!
veya!yardımcı!hizmetleri!(gerilim!kontrolü!ve!rezervler)!yeniden!planlamaya!veya!yerlerini!
değiştirmeye!dair!yeterli!bilgiye!sahip!olacaktır.!

•!

Dinamik!Çalışmalar!
YEK! üreticilerinin! karakteristikleri! arasında,! gerilim! düşüşlerini! arızası! atlatabilme! (veya!
atlatamama)! kapasiteleri! de! dahildir! (Gerilim! arızası! atlatabilme! kapasitesi! veya! VRTC)70.!
VRTC! kapasitesine! sahip! olmayan! elektrik! santralleri,! gerilim! düşümünün! belirli! derinlik!
değerlerini!veya!süreyi!aştığı!durumlarda!açılacaklardır.!Bu!gerilim!düşümleri!sistemdeki!bir!
kısa! devreden! kaynaklanabilir;! koruma! sistemi! tarafından! düzgünce! temizlense! dahi.!
Derinlik!doğrudan,!kısa!devreye!elektriğin!uzaklığıyla!ilgilidir.!Sonuç!olarak!sistemdeki!kısa!
devreler,!sadece!kısa!devreyi!atlatan!elemanın!kaybını!değil,!aynı!zamanda!da!üretimdeki!
kaybı!temsil!eder.!
Dinamik! çalışmalar,! maksimum! kabul! edilebilir! üretim! kaybını! ve! kaybını! mümkün! kılan!
teknik!koşullar!altında!çalışan!asıl!üretimin!bilgisini!sağlar.!Bu!veri,!var!ol!an!üretim!hacminin!
düşürülmeye! ihtiyacı! olup! olmadığını! operatöre! bildirir.! Bu! hesaplamalar,! dinamik!
çalışmaların!sonuçlarının!Gerçek!Zamanlı!uygulandığı!gerçeğini!ve!kısa!devrenin!konumunu!
dikkate! alan,! çevrim! dışı! olarak! maksimum! kabul! edilebilir! üretim! kaybını! hesaplayan!
GEMAS!adındaki!bir!fonksiyonellikle!gerçekleştirilirler.!

İki!çalışmanın!sonuçlarıyla!operatör,!YEK!üretimini!düşürme!ve/veya!ek!rezervleri!kullanma!yönünde!
karar!verebilir.!

8.2.5.!YEK!ÜRETİMİNDE!TALİMATLAR!
Güvenlik!kriteri!karşılanmadığında!(örn.!Sistem,!rüzgar!parklarının!olası!bağlantı!kopukluklarını!da!
dikkate! alarak! spesifik! bir! beklenmeye! durumu! desteklemeyi! başaramıyorsa)! YEK! üretimini!
düşürmeye!dair!bir!karar!verilir.!Bu!üretim,!sadece!sistemin!genel!koşullarının!iyileşmesinden!sonra!
tekrar!bağlanır.!Bu!durumda,!CCG’nin!Kontrol!Merkezi!yoluyla!etkilenen!parklara!talimatlar!verilir.!
CECRE! sistemi! YEK! üreticilerine! verilen! talimatların! yerine! getirilip! getirilmediğini! izler! ve! YEK!
üreticilerinin! çıkışlarının! Şebeke! Yönetmeliği’nde! belirtilen! sınırların! içerisinde! olduğunu! taahhüt!
eder.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Yukarı!yorumlandığı!gibi!VRTC!gereklilikleri,!sadece!2007’de,!bu!kabiliyete!sahip!olmayan!birçok!tesisin!zaten!kurulmuş!
olmasından! sonra! tesis! edilmiştir.! Yakın! geçmişte! bu! tesislerin! çoğu,! kontrol! sistemlerini! adapte! etmişlerdir! veya!
geliştirmişlerdir,!ve!çoğu!artık!bunlara!sahiptir.!
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