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AB!

Avrupa!Birliği!

BGÜ!

Bağımsız!Güç!Üreticisi!

BI!

Bölge!Isıtma!

ÇED!

Çevresel!Etki!Değerlendirme!(artık!ÇTED!terimi!yerini!almıştır)!!

ÇŞB!

Çevre!ve!Şehircilik!Bakanlığı!

EBRD!

European!Bank!for!Reconstruction!and!Development!(Avrupa!Yeniden!İnşa!ve!Kalkınma!
Bankası)!

EIB!

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

ENTSOlE!
EPDK!

European!Network!of!Transmission!System!Operators!for!Electricity!(Avrupa!Elektrik!
Dağıtım!Sistem!Operatörleri!Ağı)!
Enerji!Piyasası!Düzenleme!Kurumu!

EPİAŞ!

Enerji!Piyasaları!İşletme!A.Ş.!

ETKB!

Enerji!ve!Tabii!Kaynaklar!Bakanlığı!

EÜAŞ!

Elektrik!Üretim!A.Ş.!

GÖS!

Güç!Alım!Sözleşmesi!

GW!

Gigavat!

I&S!

Isınma!&!Soğuma!

IBRD!

International!Bank!for!Reconstruction!and!Development!(Uluslararası!Yeniden!İnşa!ve!
Kalkınma!Bankası)!

IFC!

International!Finance!Corporation!(Uluslararası!Finans!Şirketi)!

IMF!

International!Monetary!Fund!(Uluslararası!Para!Fonu)!

İSO!!

İletim!Sistem!Operatörü!

Kİ!

Kamu!İhaleleri!

MW!

Megavat!

Ö!&!D!

Ölçüm!&!Doğrulama!

RESlE!

Elektrik!üretimi!için!yenilenebili!enerji!kaynakları!

RESlI&S!

Yenilenebilir!ısınma!ve!soğutma!

SHT!

Sermaye!Hibeleri!ve!Teşvikler!
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TBEA!

Toplam!Birincil!Enerji!Arzı!

TEBT!

Tahliye!Edilmiş!Boru!Toplayıcıları!
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Türkiye!Elektrik!İletim!A.Ş.!

TN’lar!

Temel!Noktalar!

TWh!

Teravat!saat!
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Uluslararası!Finansal!Kurum!

USD!

Amerikan!Doları!

VRE!

Değişken!Yenilenebilir!Enerji!

YEGM!

Yenilenebilir!Enerji!Genel!Müdürlüğü!

YIS!

Yenilenebilir!Isı!Şartları!
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1.-BU!DOKÜMANIN!ÖZETİ!VE!ÖLÇEĞİ!
Bulgular! ve! öneriler! raporlarına! dayanarak! bu! yol! haritası! dokümanı! aşağıdakilere! ulaşmak! için!
stratejiyi!belirler!(iş!tanımlarında!istendiği!üzere):!
•-

Özellikle% üretim,% ısınma,% soğuma,% tarım% ve% ulaşım% sektörlerinde% yenilenebilir% enerji%
kullanımını%arttırmak;%

•-

Yüksek% miktardaki% yenilenebilirin% şebekeye% entegrasyonu% önündeki% ekonomik,% teknik,%
yasal%ve%idari%engellerin%ortadan%kaldırılması;%

•-

Verimlilik% ve% etkililiği% arttırmak% için% yetkilendirme,% lisanslama% ve% şebeke% erişimi%
prosedürlerinin%ana%yola%sokulması;%

•-

Daha% büyük% yenilenebilir% elektrik% payının% entegrasyonu% için% güç% sistemi% esnekliğinin%
geliştirilmesi.%

Bu! iş,! daha! önceki! alt! görevlerde! geliştirilen! analiz,! değerlendirme! ve! öneriler! ve! atölyede!
öğrenilen!noktalar!ışında!hayata!geçirilecektir.!!
Görev! 1C! bir! Strateji’nin! formüle! edilmesiyle! ve! Türkiye’deki! mevcut! YE! piyasa! durumundan! AB!
politikalarına! uyumlandırma! ve,! uygun,! güvenilir! ve! dayanıklı! bir! elektrik! sisteminin! geliştirilmesi!
dahil,! YE! ulusal! hedeflerine! etkili! şekilde! ulaşmaya! doğru! uygun! Eylem! Planı/Yol! Haritasının!
tanımlanmasıyla!tamamlanacaktır.!!
Doküman!aşağıdaki!gibi!yapılanmıştır:!!
•-

İlk!bölüm,!İş!Tanımı!ve!Başlangıç!Raporu’na!uygun!şekilde,!raporun!amacını!belirler!

•-

Sonrasında! Bölüm! 2,! planın! vizyonunu! saptar;! bu! da! yenilenebilir! girişinin!
sürdürülebilir! ve! AB! düzenlemelerine! uygun! şekilde! arttırılmasına! ulaşmak! adına!
odaklanması!
gereken!
uzun!
dönem!
hedeflerdir;!
Bölüm! 3! planın! yapıtaşlarını! sunar! ve! bunlar! stratejiye! şekil! veren! her! bir! eylem! ve!
bunların!eyleme!sokulmasıyla!yönelinen!nihai!amaç,!vizyondur.!!

•-

Bölüm! 4! tüm! eylem! planını! özetler,! her! yapı! taşını! yeniden! saptar! ve! yol! haritasıyla!
beraber!tam!bir!çalışma!takvimini!ve!geliştirilmesi!gereken!eylemleri!gösterir.!!!

!
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2.-VİZYONU!KURMAK!
Herhangi!bir!stratejiyi!belirlemek!için!net!bir!vizyon,!yani!uzun!dönem!hedef,!gereklidir.!Bu!bölüm;!
Türkiye’ye!küresel!ve!Avrupa!görüşlerine!uygun!ve!kapsamlı!bir!uzun!dönem!hedefine!izin!verecek!
küresel! ve! AB! enerji! stratejik! hedeflerini! sunar! ancak! ayrıca! ülkedeki! özel! mevcut! durumu! ve!
politikaları!ele!alır.!

2.1.-ÖNSÖZ!
Roma! Anlaşması’nın,! Almanya! Federal! Cumhuriyeti,! Belçika,! Fransa,! İtalya,! Lüksemburg! ve!
Danimarka! tarafından! 25! Mart! 1957’de! ve! sonrasında! mevcut! 28! üye! ülke! tarafından! (Brexit!
sonrası!27)!imzalanmasından!bu!yana,!60!yıldan!beri,!yeni!bir!beraber!çalışma!formu!tanımlandı.!
“Topluluk!Müktesebatı”!olarak!adlandırılır!ve!Avrupa!Birliği!olarak!bilinen!bu!oluşumu!şekillendiren!
bir!takım!kurallar!ve!değerlerden!oluşur.!
Bu! amaçlar,! 28! Üye! Ülkenin,! Avrupa! Komisyonu! gibi! Avrupa! kurumları! tarafından! idare! edilen!
Avrupa!egemenliğine!ulusal!egemenliklerinin!bir!kısmını!devretmeleri!gerekti.!Avrupa!Komisyonu,!
dolayısıyla,!Anlaşmaların!koruyucusu!olarak!belirdi!ve!Avrupa!Parlamentosu!ve!Avrupa!Konseyinin!
ortak! karar! mekanizmaları! aracılığıyla! önerilen! ve! onaylanan! yasal! kurallar! tartışması! ana! rolü!
olarak!kabul!gördü.!!
Egemenliğin! devri,! malların! farklı! Avrupa! piyasalarında! özgür! dolaşımının! teşvikiyle! beden! buldu.!
Finansal! piyasadan! istihdam! piyasasına! bunun! yaşanması! için,! Birlik’in! tüm! üyelerinin!
egemenliklerinin!özel!bir!kısmını!Avrupa!kurumlarına!devretmek!üzere!bir!dizi!Anlaşma!imzalaması!
gerekti.! Örneğin,! vergi! anlaşmasının! kaldırılması,! vatandaşların! özgür! dolaşımı,! ülke! sınırlarının!
kaldırılması,!ve!benzerleri.!!
Ancak! bu! Anlaşmalardan! hiçbiri! ülke! egemenliğinin! enerji! politikasına! referans! olan! kısmının!
devrini! ele! almamaktadır.! Yani,! enerji! sektörünün! idaresiyle! beraber! bugün! ve! yarının! enerjisini!
belirleme!yetkisini.!
Aslında! 28! Üye! Ülke! arasında! enerji! karışımı! bakımından! çok! farklı! durumlar! saptamak!
mümkündür.! Örneğin,! Fransa! enerji! karşımının! büyük! bir! kısmı! nükleerken! İtalya! gibi! benzer! ve!
komşu! ülkede! çalışmakta! olan! tek! bir! nükleer! enerji! santrali! bulunmamaktadır! ya! da! Almanya!
örneğinde!2022’ye!kadar!ülkedeki!tüm!nükleer!enerji!santrallerinin!kapanmasını!öngören!politika!
değişikliğine!gidilmiştir.!!
Bu,! farklı! Avrupa! Ülkelerinde! farklı! yüzdelere! sahip! kömür! ve! doğalgaz! gibi! diğer! yakıtlar! için! de!
geçerlidir.!!
İdareye!dair;!Fransa!ve!İtalya’da!EDF!ya!da!ENEL!gibi!kamu!şirketleri!ve!İspanya’da!IBERDROLA!ve!
GAS!NATURAL!FENOSA!gibi!tamamen!özel!şirketler!bulunmaktadır.!!!
Ancak!28!Üye!Ülke’nin!Avrupa!Komisyonu’na!iklim!değişikliği!ve!ekonominin!karbonsuzlaştırılması!
yönündeki! eylem! ve! uluslararası! bağlılıklarına! dair! sorumluluklarının! nakliyeyle! her! Üye! Ülke!
karışım!seçimi!özgürlüğünün!düştüğünü!görmüştür.!Dolayısıyla,!Avrupa!düzeyinde,!Enerji!Politikası!
alanında! somut! bir! egemenlik! transferi! söz! konusu! olmasa! da,! Paris’teki! COP! 21! gibi! etkinlikler!
ardından!gelen!talepkar!bağlılıklar!ülke!egemenliğini!etkilemiştir.!!
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Bu!bakımdan,!Enerji!Birliği1’!dokümanının!ilk!hali,!Komisyon’un!ilgili!tüm!Komite’lere!ilettiği!üzere!
Enerji!Birliği’nin!başarılı!şekilde!hayata!geçmesi!yönündeki!ana!noktaları!sunmuştur:!(COM!(2015)!
572!final)!
<<entegre% ulusal% enerji% ve% iklim% planları% üstüne% rehber,% Üye% Ülkeler% için% 2021P2030%
arasındaki% dönem% için% kendi% ulusal% enerji% ve% iklim% planlarını% geliştirmeye% başlamaları%
yönünde% bir% temel% sağlar.% Ana% göstergeler% üstüne% önerilen% metodoloji,% Enerji% Birliği’nin%
gelişimini%ölçme%ve%gözlemlemek%yönünde%ilk%adımdır%>>%
Bu! rehberlik2,! ulusal! planların! ele! alması! gereken! ana! hususlar,! planların! performansının! nasıl!
öngörülebileceği! ve! raporlanabileceği! yönünde! öneriler! dokümanı! şeklindedir! ve! ilgili!
dokümantasyonun!tamamlanması!ve!sunulması!için!bir!çalışma!takvimi!gösterir.!!
Mevcut! durumda! üye! olmayan! ancak! Üye! Ülke! olma! amacındaki! Türkiye,! düzenlemelerinin!
Direktiflerde! yansıtıldığı! üzere! Avrupa! düzenlemelerinin! şartlarına! uygun! şekilde! etkili! biçimde!
güncellemesine!dair!pek!çok!analiz!ve!değerlendirmeye!tabi!tutulmaktadır.!Bunlar,!enerji,!elektrik!
ve!doğalgaz!piyasaları!ve!yenilenebilir!enerji!kaynaklarının!girişini!kapsar.!Sonuncusu!özellikle,!ilgili!
Direktiflerde! belirtilen! Avrupa! standartlarına! ulaşmaya! dönük! stratejik! adımların! önerildiği! Yol!
Haritası’nda!derinlemesine!değerlendirilen,!EUlIPA12CS02!nolu!Avrupa!projesinin!konusudur.!
Bu,! Enerji! Politikası’na! dair,! mevcut! durumda! egemenlik! sahibi! bir! ülke! ya! da! gelecekte! AB! tam!
üyesi! bir! ülke! olmasından! bağımsız! olarak,! yasallığı! altüst! etmek! niyetini! taşımamaktadır.! Ancak!
şuan!28!Üye!Ülkede!yaşanıyor!olduğu!gibi;!kendi!Enerji!Politikası’nı!tasarlamak,!İklim!Değişikliği!ve!
yenilenebilir! enerji! penetrasyonuna! dair! Avrupa! şartlarının! yerine! getirilmesi! bakımından! kendi!
sınırlarına! erişir.! Bu! gibi! zorunluluklar! ve! şartlar! 2020! ya! da! 2030! gibi! belirli! hedef! tarihlerle!
ölçümlenir.!!!
Bu! dokümanda! önerilen! Yol! Haritası’ndaki! strateji,! Görev! 1A! ve! Görev! 1B’ye! ilişkin! önceki!
dokümanlarda! belirtilen! ve! değerlendirilen! Türkiye’nin! ulusal! yükümlülükleriyle! Avrupa!
standartlarını! uyumlandırmaktadır.! Ve! dolayısıyla! yenilenebilir! enerji! kaynaklarının,! etkisinin! hem!
ağlarda! hem! de! diğer! düzenleyici! ve! toplumsal! bakımlardan! olumlu! şekilde! karşılandığı! şekilde,!
penetrasyonuna! dönük! Avrupa! hedeflerine! ulaşmak! yolundaki! engellerin! kaldırılması! ve!
yatırımların!oluşturulması!adına!bir!dizi!eylem!önerir.!!
Tarihler!bakımından,!Türkiye!kendisine,!Avrupa!Direktiflerinde!2020!için!saptanan!şartlara!uyumlu!
olacak!şekilde,!2023!itibariyle!YE!kaynaklarından!göz!ardı!edilemez!düzeyde!enerji!penetrasyonuna!
sahip! olmayı! öngören! Yol! Haritası’na! sahiptir.! Bu! Doküman! D9’da! önerilen! Yol! Haritası,! AB!
tarafından!varsayılan!daha!uzun!dönem!hedeflere!–bunlar!genellgeçer!şekilde,!AB!Üye!Ülkeleri!için!
2030!itibariyle!toplam!enerjinin!%27’sinin!yenilenebilir!enerji!kaynaklarından!elde!edilmesi!olarak!
özetlenebilirl! ulaşmak! üzere! Türkiye! Politika! Yapıcılar! tarafından! alınması! gereken! stratejik!
eylemlere!odaklanır.!!
Paris’te! imzalanan! COP! 21! anlaşmalarına! uyumlu! şekilde! Türkiye! tarafından! atılan! ana! stratejik!
eylemlerden! biri,! daha! düşük! karbonlu! bir! ekonomi! ve! nihayetinde! tamamen! karbonsuzlaşmaya!
dönük!enerji!geçişinin!tasarısıdır.!Bu!da!doğal!olarak!fazlaca!YEK!penetrasyonu!yoluyla!mümkündür!
ancak! bu! yönde! politik! bağlılık! ve! ana! telafiler! uygun! şekilde! seçilmezse! tatmin! edici! şekilde!
sonuçlanmayabilir.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!COM!(2015)!80!final!
! COM! (2015)! 572! final,! Ek! 2,! to! Member! States! on! National! Energy! And! Climate! Plans! As! Part! Of! The! Energy! Union!
Governance!
2
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Türkiye’de! böyle! bir! Enerji! Geçişi! sadece! gerekli! değildir! aynı! zamanda! ulaşması! çok! mümkündür!
zira!çok!kısa!dönem!ihtiyacı!değildir.!Yenilenebilir!penetrasyonu!konusunda!Avrupa!uyumluluğuna!
dair! sorunlar! 2030! için! saptanmıştır.! Yavaş! ama! emin! adımlarla,! bu! süre! zarfı! içerisinde! başarı!
garantili!bir!geçiş!tasarlanabilir.!!

2.2.-GİRİŞ!
Önsözde!belirtildiği!üzere,!her!bir!AB!üye!ülkesi!Enerji!Politikası!alanındaki!egemenliği!kapsamında!
tam!kontrole!sahiptir!ancak!AB!üye!ülkeleri!ayrıca!Enerji!Paketlerinden!gelen!kuralların!ve!bağlayıcı!
hedeflerinin! yerine! getirilmesinden! sorumludur.! Bu! yol! haritası,! eylem! planını! değerlendirirken!
bunu!da!göze!alacaktır.!!
Tutarlı! bir! strateji! geliştirmek! için! ülkenin! politika! ve! yenilenebilir! enerji! kullanımı! bakımından!
geçmiş!ve!mevcut!durumu!çerçevelendirilmeli!ve!yasaları!en!azından!kısa!ve!orta!vadede!alınacak!
eylemler!için!anahtar!olacağından!ele!alınmalıdır!!
Alt!görev!1!A!ve!alt!görev!1B!olan!önceki!altgörevlerde!yapılan!iş,!ülkenin!politika!ve!teknik!engeller!
bakımından! mevcut! durumunun! ve! 2023! hedeflerinin! getirdiklerinin! detaylı! şekilde! sunuşu! ve!
değerlendirilmesine! hizmet! etmektedir.! Sonuç! olarak,! İş! Tanımı’nda! önden! tanımlanan! dört! ana!
amaç! stratejinin! merkezini! teşkil! edecektir! ve! bundan! sonra! sunulan! yapıtaşları! bu! amaçlara!
ulaşma!yönünde!gerekli!eylemlerin!en!iyi!şekilde!sunumdur.!Bu!amaçlar!(bundan!sonra!sunulacak!
olan)! Enerji! Birliği’nin! beş! boyutuyla! uyumludur! (Enerji! güvenliği,! dayanışma! ve! güveni,! Tam!
entegre! iç! enerji! piyasası;! Talebin! idaresine! katkıda! bulunan! enerji! etkililiği;! Ekonominin!
karbonsuzlaştırılması;!Araştırma,!yenilik!ve!rekabetçilik).!!
Tablo!1:!Stratejik!Planın!Ana!Hedefleri!!

#!

Hedefler!

1!

Özellikle! üretim,! ısınma,! soğuma,! tarım! ve! ulaşım! sektörlerinde! yenilenebilir! enerji!
kullanımını!arttırmak!

2!

Yüksek! miktardaki! yenilenebilirin! şebekeye! entegrasyonu! önündeki! ekonomik,! teknik,!
yasal!ve!idari!engellerin!ortadan!kaldırılması!

3!

Verimlilik! ve! etkililiği! arttırmak! için! yetkilendirme,! lisanslama! ve! şebeke! erişimi!
prosedürlerinin!ana!yola!sokulması!

4!

Daha! büyük! yenilenebilir! elektrik! payının! entegrasyonu! için! güç! sistemi! esnekliğinin!
geliştirilmesi!

Bu!doküman,!bu!dokümanlardan3!ana!değerlendirme!ve!önerileri!hedeflenen!Avrupa!politikalarına!
uyum!için!strateji!ve!yol!haritasının!inşası!için!kullanır.!Bu!kısa!girişi!takiben,!mevcut!durum!küresel!
ve! yerel! duruma! dair! bütünlükçü! bir! bakış! sağlamak! adına! verilmektedir.! Sonrasında,! farklı!
bölümlerde,!stratejik!eylemin!hatları!ve!saptanan!her!amaç!için!detaylı!yol!haritası!sunulmaktadır.!
Son!olaraksa,!stratejik!yol!haritası!dokümanın!sonunda!sonuç!olarak!verilmiştir.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

! Önceki! dokümanlardaki! öneri! ve! incelemelere! dayansa! da! bu! alt! görev! onlarda! işlenen! çalışmanın! detaylarını!
vermeyecektir.!Ek!detayların!gerekli!olması!durumunda,!okuyucu!Görev!1A!ve!Görev!1B’yi!okumaya!davet!edilir.!!
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2.3.-MEVCUT!DURUM!
Birincil! enerji! arzı! paradigmasının! değiştiği! konusunda! dünya! çapında! mutlak! bir! fikir! birliği!
bulunmaktadır!ve!daha!sürdürülebilir,!etkili!ve!düşük!karbon!salınımlı!(ya!da!karbonsuz)!geleceğe!
dönük! yol! planı! zaten! kurulmuştur.! Paris! COP! 21! toplantılarında! onaylanan! anlaşmalar! iklim!
değişikliğiyle!savaşmak!ve!etkilerini!uyumlandırma!adına!hırslı!eforları!göstermektedir.!!
Bu! bölümde! okuyucuya! birincil! enerji! arz! ve! talep! dengesi! ve! bunun! iklim! değişikliğine! etkisiyle!
zorluklara! cevap! vermek! üzere! mevcut! politik! tedbirlere! dair! küresel,! Avrupa! ve! Türkiye! durumu!
açıklanacaktır.! Takip! eden! bölümler! bunun! üzerine! istenilen! uzun! dönem! amaçlarına! ulaşmak!
üzere!eylem!planını!kuracaktır.!!

2.3.1.-KÜRESEL!TRENDLER!
Son! on! yıllarda! küresel! enerji! sistemlerinde! büyük! dönüşümler! yaşandı.! Enerji! kaynaklarını!
kullanma!ve!tüketme!şeklimiz!küresel!düzeyde!değişti!ve!değişmekte.!Arz!güvenliği!meselesi!enerji!
politikası! gündeminde! ilk! sıradadır! ve! genelde! fiyat! güvenliği! ve! fiziksel! arzın! güvenliğine!
odaklanmakta!olan!kaygılar,!çevresel!etkiyi!de!ek!bir!bileşen!olarak!bugün!içermektedir.!!
Şekil!1:!Yakıtlara!göre!1971’den!2014’e!Dünya!Toplam!Tüketimi!(Mtoe)!

!
Kaynak:%Key%world%energy%statistics%IEA.%

!
Dünya! Ekonomik! Forumu’nun! Küresel! Riskler! Raporu! 2016,! İklim! Değişikliğini! karşı! karşıya!
olduğumuz! en! büyük! risklerden! biri! olarak! belirtmiştir! ancak! bu! yeni! bir! durum! değildir.! Bilim!
insanları!dünyayı!iklim!değişikliğinin!risklerine!dair!30!yıldır!uyarmaktadır!ve!küresel!çabalar,!iklim!
sistemine! insan! kaynaklı! tehlikeli! müdahaleleri! engellemeyi! amaçlayan,! Birleşmiş! Milletler! İklim!
Değişikliği!Çerçeve!Anlaşması!(UNFCCC)!ile!1992’de!başlamıştır.!1997’de!Kyoto!Protokolü!gelişmiş!
ülkeler! için! bağlayıcı! emisyon! hedefleri! oluşturmuş! ve! küresel! karbon! piyasalarının! kurulmasına!
yardımcı!olmuştur!ancak!dünyanın!en!büyük!iki!kirleticileri!olan!ABD!ve!Çin’den!onay!alamadığı!için!
başarılı!olmamıştır.!Kyoto!Protokolü!bağlayıcı!emisyon!azaltma!hedefleri!2020!itibariyle!bitecektir!
ve!COP21!onun!yerine!geçmek!üzere!tasarlanmıştır.!!
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Şekil!2:!Yenilenebilir!Enerji!Politikası!ve!Hedeflerine!Sahip!Ülkeler!(solda:!2005,!sağda:!2015)4!

!

!

Kaynak:%REN21%(2015),%Renewables%2015,%Global%Status%Report%

!
Paris! COP! 21! anlaşmaları,! hem! ABD5! hem! de! Çin! tarafından! onaylandığından! büyük! etkiye! sahip!
olmuştur.!COP21’e!katılan!herkes!emisyon!düşürme!vaadinde!bulundu.!Bunlar!“hedeflenilen!ulusal!
katkı! saptamaları”! olarak! bilinmektedir,! ya! da! kısaca! INDC’ler! (intended! nationally! determined!
contributions).! Örneğin! ABD! kendi! iklim! kirliliğini! 2005! seviyelerinden! %26l28! kısma! vaadinde!
bulundu.! Çin’in! hedefi,! en! geç! 2030! itibariyle! zirve! CO2! emisyonuna! ulaşmak,! GSMH’nın! karbon!
yoğunluğunu!2030!itibariyle!2005’in!%60l65’i!altına!indirmek!ve!kömür!hariç!enerji!sağlayıcılarının!
toplam! birincil! enerji! arzındaki! payını! %20’ye! çekmektir.! AB’nin! 2030! itibariyle! emisyon! azaltımı!
planları,!1990!seviyelerinin!%40’ıdır.!
Paris!anlaşmalarında!üç!hedef!belirlenmiştir:!!
1.- Sera! gazı! emisyonlarının! yüzyıl! yarısında! devreden! çıkması! ve! böylece! dünya! sıcaklığının!
endüstri!öncesi!seviyelerden!2ºC!aşağıda!tutulması!(ve!mümkünse!1.5ºC!aşağısında).!
2.- Uyumlandırmanın!geliştirilmesi!ve!iklim!etkilerine!dirençliliğin!inşası.!
3.- Finansal! akışın! kirli! fosil! yakıtlardan! kalkınmanın! temiz! formlarına! doğru! yeniden!
yönlendirilmesi.!!!
Bu! küresel! dönüşümler! hem! hükümetlerin! hem! de! özel! kurumların! enerji! zorluklarını! aslen! tüm!
sektörlerde! ancak! başta! yenilenebilir! dönüşümü! bakımından! özel! önem! arz! eden! elektrik!
sektöründe!nasıl!ele!aldığını!yeniden!şekillendirmektedir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

!Kırmızı:!Politikalar!ve!hedefler;!Turuncu:!Politikalar,!hedef!yok!(ya!da!very!yok);!Sarı:!Hedefler,!politika!yok!(ya!da!very!
yok)!!
5
!Bu!raporun!yazıldığı!sürede!ABD!resmi!olarak!Paris!anlaşmalarından!çekilme!niyetini!açıkladı.!Bunun!nasıl!yaşanacağı!
halen!bilinmemektedir!zira!bir!taraf!bir!kez!dahil!olduğunda!üç!yıl!için!geri!çekilemezler.!!
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Şekil!3:!Son!10!Yılda!Karşılaştırmalı!Küresel!Enerji!Tüketimi!!

!
Kaynak:%https://www.worldenergy.org/wpPcontent/uploads/2016/10/WorldPEnergyPResourcesPFullPreportP
2016.10.03.pdf.%

!
Son!olarak!“En!ucuz!enerji!tüketilmeyen!enerjidir”!deyişi!dünya!çapında!kabul!görmüş!ve!bu!eğilim!
iklim!değişikliği!sorunlarını!hem!arz!tarafında!(fosil!yakıtların!kullanımının!azalması)!hem!de!talep!
tarafında!(her!seviyede!tüketim!verimliliğinde!artış)!ele!alınmaktadır.!!

2.3.2.-AVRUPA!BİRLİĞİ!
Avrupa! Birliği! (AB)! son! on! yıllarda! daha! sürdürülebilir! bir! gelecek! yolunda! küresel! çapta! önderlik!
pozisyonunu! üstlenmiştir.! Tek! formda,! uzun! dönem! enerji! politikası! Avrupa! Birliği’nde,! petrol!
fiyatlarının! artması! ve! iklim! değişikliğinin! getirdiği! sorunlar! dolayısıyla,! ilk! defa! 2005'te! ortaya!
kondu.! Bunlar,! Komisyonu! 2006’da! ‘Sürdürülebilir,! Rekabetçi! ve! Güvenli! Enerji! için! Avrupa!
Stratejisi’! adlı! bir! Yeşil! Kitabı! yayımlamaya! itti.! Sonrasında! enerji! verimliliğinde! %20! iyileşmeyi!
hedefleyen! Enerji! Verimliliği! Eylem! Planı! (2006)! ve! ilk! AB! Enerji! Eylem! Planı! (2007)! dahil! olmak!
üzere!enerji!politikasını!bugüne!dek!belirleyen!pek!çok!doküman!yayımlandı.!!
Avrupa!gaz!ve!elektrik!gücü!piyasalarının!entegrasyonunu!kurma!görüşüne!sahip!üçüncü!iç!enerji!
piyasası!paketi!2009’da!benimsendi.!Hizmet!sunucuların!seçme!özgürlüğünü!sağlayan!tek!formda!
bir!piyasa!tüketicilerin,!tüketim!yapıları,!finansal!ve!risk!yönetim!stratejileri!bakımından!kendilerine!
en!uygun!hizmeti!seçebilmelerini!sağlar!ve!istikrarlı!piyasa!fiyatlarını!garantiye!alır.!!!
Arz! güvenliğinin! arttırılmasına! ek! olarak! ayrıca,! özellikle! yenilenebilir! enerji! üretiminde!
uzmanlaşmış,!küçük!yatırımcıların!piyasaya!girişini!mümkün!kılar.!Tek!formda!iç!enerji!piyasalarının!
kurulumuyla! uyum! içinde,! CO2! emisyon! kotalarının! ticaretinin! uygun! bir! çalışma! sistemi! de!
vazgeçilmezdir.! Bunun! önkoşulları,! enerji! altyapısının,! izole! bölgelerin! arzının! ve! kaynak!
çeşitliliğinin!artışının!değerlendirilmesidir.!

15!
!

!

!

!
Şekil!4:!Sektör!başına!Toplam!Enerji!Tüketimi!(%)!!

!
Kaynak:%https://www.eea.europa.eu/dataPandPmaps/indicators.%

Avrupa!Birliği’nin!enerji!politika!ilkeleri!Enerji!2020!Stratejisi6’nde!belirlenmiştir!ve!bu!da!kaynak!ve!
enerji!bakımından!verimli,!düşük!düzeyde!karbonlyoğun!(yani!düşük!CO2!emisyonları)!ekonominin!
oluşturulmasını!hedefi!olarak!ortaya!koyar.!!
Ancak! AB’nin! enerji! stratejisi! burada! kalmaz! ve! 2021l2030! hedefleri! (COP21’ile! uyumlu)! Enerji!
2030! Stratejisi7’nde! halihazırda! belirtilmiştir! ve! Enerji! 2050! Stratejisi8’nde! 2050! yol! haritası! bile!
verilmiştir.!Bu!politikaların!ana!uygulamaları!da!sonrasında!sunulmaktadır.!!!
Şekil!5:!AB’nin!2020l2030l2050!Enerji!Hedefleri!!

2020!
Stratejisi

2030!
Stratejisi

2050!
Stratejisi

•Sera!gazı!emisyonlarının!en!az!%20!azaltılması
•Yenilenebilir!enerjinin!tüketimdeki!payının!en!az!%20!artışı
•%20!ya!da!daha!fazla!enerji!tasarrufu
• Yenilenebilir!enerjinin!ulaşım!sektöründe!%!10!paya!sahip!olması

• 1990!seviyelerine!kıyasla!sera!gazı!emisyonlarında!%40!kesinti
• Yenilenebilir!enerji!tüketimi!payının!en!az!%27'ye!ulaşması
• Mevcut!durum!senaryosuna!kıyasla!%30!enerji!tasarrufu!(daha!önceki!'en!az!%27!hedefi'nin!Kasım!2016!
tarihinde!<<Tüm!Avrupalılar!için!Temiz!Enerji>>!nin!yayımlanmasıyla!!revize!edilmiştir)

•1990!seviyelerine!kıyasla,!sera!gazı!emisyonlarının!uzun!vadede!%80l95!oranında!düşürülmesi.
•Enerji!Yol!Haritası!2050!zaten!hazır

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energylstrategylandlenergylunion/2020lenergylstrategy!
!https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energylstrategylandlenergylunion/2030lenergylstrategy!
8
!https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energylstrategylandlenergylunion/2050lenergylstrategy!
7
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Tüm! bu! strateji! dokümanları,! Türkiye! gelecek! enerji! yol! haritasının! çıkarılmasında! anahtar!
niteliğindedir.!!

2.3.3.-TÜRKİYE!
Son!olarak!bu!alt!sekmeler!bu!dokümanın!sonlarına!doğru!çizilecek!strateji!ve!eylem!planına!temel!
olarak!Türkiye’de!son!yıllarda!yaşanan!birincil!ve!ikincil!enerji!gelişimini!özetlemektedir.!!
Birincil%Enerji:%
Türkiye!1990l2012!arasında!yüzde!230’luk!bir!GSMH!büyümesi!gösterdi.!Nüfusu!1990’dan!bu!yana!
yüzde!30!arttı.!ETKB’na!göre!(2014)!Türkiye’nin!birincil!enerji!talebi!her!yıl!yüzde!6l7!artmaktadır.!!
Dünya!Bankası!sınıflandırmasına!göre!Türkiye!üstlorta!gelir!seviyeli!gelişmekte!olan!bir!ülkedir!ve!
UNFCCC9’nin!Ek!I’inde!listelenmiştir.!Ancak!UNFCCC’nin!1/CP.16!kararı!Türkiye’nin!özel!durumunu!
fark!etmiş!ve!Türkiye’yi!Ek!I’de!listelenen!diğer!Taraflardan!farklı!bir!konuma!yerleştirmiştir.!!
Bunun!ardından,!Türkiye!kendi!ulusal!şartları!ve!yetileri!dahilinde!iklim!değişikliğine!karşı!kolektif!
mücadele!eforlarına!katkıda!bulunmayı!amaçlamaktadır!ve!COP21!anlaşmalarının!imzacısıdır,!kendi!
INDC’sini!30!Eylül!2015!tarihinde!sunmuştur.!!
INDC,!daha!önce!yayımlanmış!olan,!sırasıyla!2010!ve!2011!tarihli,!İklim!Değişikliği!Ulusal!Strateji!ve!
Ulusal! İklim! Değişikliği! Eylem! Planı! üzerine! kurmuştur.! Bu! stratejiler! ve! INDC! bağlılıkları! ilgili! her!
birincil!enerji!sektörü!için!aşağıda!özetlenmektedir.!!
Elektrik:%
On!yıllarca!artış!gösteren!GSMH’nın!sonucu!olarak!elektrik!tüketimi!istikrarlı!biçimde!artmaktadır!
ve!son!4!on!yıllık!süreçte!%5’ten!yüksek!seviyede!oranlar!göstermektedir.!!
Şekil!6:!GSMH!ve!Elektrik!Talebi!Büyüme!Oranları!!(1970l2014)!

!
Kaynak:%World%Bank%–%Turkish%Energy%Transition,%TÜİK%ve%TEİAŞ%verilerine%dayanır%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

! Taraflar! arasında! 1992’de! OECD! (Organisation! for! Economic! Coloperation! and! Development)! üyesi! endüstrileşmiş!
ülkeler!ve!Rus!Federasyonu,!Baltık!Ülkeleri!ve!pekçok!Merkez!ve!Doğu!Avrupa!ülkesi!dahil! !geçiş!sürecinde!ekonomiye!
sahip!ülkeler!(EIT!Tarafları)!bulunmaktaydı.!!
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Bu,! hem! arz! hem! şebeke! dahil! olmak! üzere,! elektrik! sisteminin! talep! artışına! ayak! uydurmakta!
büyük!bir!dönüşümle!zorlandığı!anlamına!gelir.!Bu!dönem!boyunca!Türkiye!düzenleyici!çerçevesi,!
özel! katılım! ve! piyasa! ortamına! açılmaya! izin! veren! biçimde,! tamamen! değişmiştir! (Görev! 1a!
raporlarında!bahsedildiği!gibi).!!
Son! yıllar! boyunca! ve! uluslararası! pratiklere! uyumlu! şekilde! yapılan! düzenleyici! değişikliklerin! ve!
ülkenin! enerji! arzını! çeşitlendirme! stratejisinin! bir! sonucu! olarak! yasalar,! aşağıdaki! şekilde!
gösterildiği!üzere,!enerji!verimliliği!ve!yenilenebilir!üretime!odaklanmamaya!başlamıştır.!!!
Şekil!7:!Türkiye’de!YE!Düzenlemesinin!Dönüm!Noktaları!!

!
Dolayısıyla! kapasite! enerji! karışımı,! aşağıdaki! şekilde! görülebileceği! üzere,! her! yıl! daha! da!
“yenilenebilire! dönük”tür.! Tek! uyarı,! yenilenebilirlerin! bu! paylarının! çoğunlukla! ülkenin! sahip!
olduğu! büyük! hidrolik! potansiyelin! gelişiminden! geldiği! ve! diğer! kaynakların! (rüzgar,! güneş,!
jeotermal)! penetrasyonunun! –ülke! kurulu! kapasitesinin! yaklaşık! %5’il! halen! küçük! olduğu!
noktasıdır.!!!
!
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Şekil!8:!Toplam!güç!sektörü!kapasite!gelişiminde!yenilenebilirlerin!payı,!2006!–!2016.!

!
Kaynak:%TEİAŞ%Türkiye%%Elektrik%Üretim%ve%İletim%İstatistikleri.%
Not:%İkincil%y%aksi%yenilenebilir%güç%kapasitesinin%her%yıl%eklenen%net%kapasiteye%kıyasla%payını%göstermektedir.%
Net%kapasite%eklemesi,%toplam%kurulu%kapasite%eksi%o%yılda%sonlanan%kapasitenin%yerini%tutmak%için%kullanılan%
kapasitedir.%%

Elektrik!sektöründe!yenilenebilirlerin!gelişimi!yasalarda!kurulan!teşvik!şemalarıyla!hızlandırılmıştır.!
Bu!teşvik!şemaları,!Ulusal!Yenilenebilir!Enerji!Eylem!Planı’nda!belirtilen!Türkiye!yenilenebilir!enerji!
hedeflerinin! bir! sonucudur! ve! ayrıca! ülke! tarafından! INDC’si! üzerine! verilen! vaatleri! de! hesaba!
katmalıdır.!!!
Tablo!2:!Türkiye’nin!Uzun!Dönem!Temiz!Enerji!Hedefleri!!
ULUSAL!YENİLENEBİLİR!ENERJİ!EYLEM!
PLANI!

INDC!VAADLERİ!

HEDEF!YIL:!2023!

Hedef!Yıl:!2030!

l!

Jeotermal:!1,000!MW!

R!

Rüzgar:!16,000!MW!

l!

Biokütle:!1,000!MW!

R!

Güneş:!10,000!MW!

l!

Rüzgar:!20,000!MW!

R!

Hidrolik:!Tam!potansiyel !

l!

Güneş:!5,000!MW!

l!

Hidrolik:!34,000!MW!

R!
Nükleer:! Bir! Nükleer! enerji!
santrali!!

l!
Nükleer:! belirtilmemiştir! (bir!
ünite!planlanmıştır)!!

R!

10

Diğerleri:!

•- Elektrik!iletim!ve!
dağıtım!kayıplarının!
%15’e!çekilmesi!!
•- Kamusal!elektrik!
üretim!enerji!
santrallerinin!yeniden!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

! ETKB’na! göre! Türkiye! hidrolik! ekonomik! potansiyeli! 160! TWh/yıl’dır! (bud! a! tarihsel! hidrolik! üretim! ortalama! yük!
faktöründe!yaklaşık!34!GW!kurulu!kapasiteye!denk!gelir)!
19!
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ULUSAL!YENİLENEBİLİR!ENERJİ!EYLEM!
PLANI!

INDC!VAADLERİ!

yapılandırılması!
•- Elektrik!üretiminde!
mikrolüretim,!
kojenerasyon!
sistemlerinin!kurulması!
ve!sahada!üretim!!
!
Özet! olarak! Türkiye! üretim! karışımında! ve! genel! olarak! enerji! karışımında! yenilenebilir! enerji!
kaynaklarında!artış!yoluna!çoktan!çıkmıştır.!Strateji!yerel!durumla!tutarlıdır!ve!2030!planına!göre!
küresel!çapta!da!tutarlıdır;!dolayısıyla!vizyonun!iki!girdi!grubuyla!uyumlandırılması!gerekmektedir:!
ülkenin!zaten!saptanan!planları!ve!vaatleri!ve!AB’den!uzun!dönem!vizyon.!Bu!bakımdan!vizyonun!
ufku!aşağıdaki!gibi!görünmelidir:!!!
Şekil!9:!Türkiye’nin!uzun!dönem!Enerji!Stratejisi!!

Mevcut!
durum!2017

2023!
hedefleri

•Mevcut!yenilenebilir!enerji!destek!mekanizmaları
• Energy!Efficiency!program!also!developed!Enerji!Verimliliği!programı!geliştirildi
•Ekonomik!ve!teknik!engellerin!yavaşlatmasına!rağmen!değişiklik!zaten!başladı!(önceki!raporlara!
bkz.)

• Her!teknoloji!için!MW!hedefleri!duyuruldu
• Enerji!politikalarının!başarılarının!ilk!performans!kontrolü.!Stratejiyi!geliştirmek/yürütmek!için!
eylemler!yeniden!ele!alındı

2030!vaadleri

• Her!teknoloji!için!MW!hedefleri!yayımlandı
•Son!davranışların!yakalanması!için!yeniden!değerlendirme!ihtiyacı!ve!AB!ile!hibe!uyumlaması!
• AB!standartlarına!uygun!Enerji!Stratejisi'nin!ve!KPI!sisteminin!geliştirilmesi!gerekir!
• Hedef:!Olabilecek!en!yakına!varmak!(AB!YEK!hedeflerinin!%80l90'ı)

2050!
Stratejisi

• uzun!dönem!hedefler!tamamen!AB'ninkilerle!uyumlandırılmalıdır
•%100!YEK!hedefleri!değerlendirilmeli!ve!mümkün!uzun!dönem!seçim
•Kirletici!madde!emisyon!hedeflerinin!baz!yıl!emisyonlarına!göre!!lbüyümesini!sınırlandırmak!
yerinel düşürülmesi!amaçlanmalıdır!(örn.,!1990!seviyelerine!kıyaslandığında!sera!gazı!
emisyonlarının!%80l95!azalması)!

!
Bu!yolu!takip!etmek!için!aşağıdaki!yapıtaşlarının!(ve!eylemlerin)!yerine!getirilmesi!gerekmektedir.!!
20!
!

!

!

!
!

!
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3.-STRATEJİNİN!YAPI!TAŞLARI!
Daha! önce! bahsedildiği! üzere,! strateji! birkaç! yapı! taşından! oluşmaktadır! yani! bu! yapı! taşları!
stratejiyi!oluşturmaktadır.!Bu!taşlar,!strateji!kuruluşunu!daha!önce!çerçevesi!verilen!uzun!dönem!
vizyon!olan!çatıya!ulaşana!dek!büyümesini!mümkün!kılacak!birtakım!eylemlerle!birlikte!örülecektir.!!

3.1.-ARZ!DURUMU!
Önceki!sekme!politik!tedbirleri!ve!Türkiye’deki!elektrik!sisteminin!mevcut!durumunu!göstermiştir.!
Bu!sekmeyse,!2023!ve!2030!hedefleri!ele!alınarak!sistemin!geleceğini!ve!Türkiye’nin!uyumlanması!
gereken!uzun!dönem!AB!hedeflerini!ele!alacaktır.!Bu!sekme;!2023!yılı!itibariyle!Türkiye’nin!ulusal!
hedeflerine!ve!2030!itibariyle!de!AB!2030!hedeflerine!uyumlu!olacağı!varsayımına!dayanan,!Görev!
1A! raporundaki,! özellikle! AB! Hedefleri! hassaslık! senaryosunda! performe! edilen! uzun! dönem!
simülasyonundan!beslenmektedir.!Bu!altlsekme!okuyucuya,!ufuk!ne!kadar!uzaktaysa!belirsizlik!de!
o!kadar!yüksek!olduğundan,!enerji!stratejisinin!büyük!zorluklarını!anlamakta!yardımcı!olacaktır.!!
Görev! 1A! raporundaki! varsayımlarda! gösterildiği! üzere! Türkiye’deki! elektrik! talebinin! 2016! sayısı!
olan! 276! TWh’den! 2030! itibariyle! yaklaşık! 417! TWh’ye! büyümesi! beklenmektedir;! bu! da,! dönem!
içerisinde,! tarihi! büyüme! oranıyla! tutarlı! şekilde,! yaklaşık! %3’lük! büyüme! demektir! (CAGR).!
Tüketim! doyumunun! ve! enerji! verimliliğinin! yerine! getirildiği! varsayılırsa! ve! her! 5! yılda! büyüme!
oranının!düştüğü!durumda!(%2.5’ten!%1.5’e),!yıl!başına!uzun!dönem!elektrik!talebi!2050!itibariyle!
600!TWh11!olacaktır.!!
Şekil!10:!Yıllık!Elektrik!Talebi!lTWh!(2016!–!2050).!Mavi:!Resmi!tahminler;!Turuncu:!Varsayılan!uzun!dönem!
trend!!

605
521
417
347
274

2016

2023

2030

2040

2050

!

Bu!da,!2030’a!kıyasla!2050’de!ek!200!TWh’lik!talebin!karşılanması!anlamına!gelir.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

!Göstergesel!Tahmin,!küçük!talep!büyümesi!durumunda!bile!yenilenebilir!kaynaklarla!karşılanacak!enerji!ihtiyaçlarının!
oldukça!zorlu!olduğunu!göstermek!üzere!geliştirilmiştir.!!!
22!
!

!

!

!
Simülasyonlar! Türkiye’nin! AB! 2030! hedeflerine! (toplam! enerji! tüketiminin! %27’sinin!
yenilenebilirlerden! karşılanması)! uymayı! istemesi! takdirinde,! elektrik! naklinin! en! az! %50’sinin!
yenilenebilirlerden! arz! edilmesi! gerektiğini! göstermiştir.! Bu! da,! (2030! yılındaki)! nakil! ve! kapasite!
seviyelerinde!aşağıdaki!sonuçları!vermiştir:!!!
•- Büyük!hidrolik!ekonomik!potansiyeli!payının!gerçekleştirilmesi!gerekir;!bu!da,!100!
TWh’den!fazla!miktarın!hidroelektrik!türbinlerinden!üretilmesi!anlamına!gelir!(naklin!
%25’i)!
•- Tam!jeotermal!ekonomik!potansiyel;!bu!teknolojiyle!2000!MW!kurulu!kapasite!
gerçekleştirilmiştir!
•- Rüzgar!kaynaklarından!yaklaşık!21,000!MW!(naklin!%14’ü)!
•- Güneş!kaynaklarından!yaklaşık!19,000!MW!(naklin!%6’sı)!
•- Sonuç!olarak!biyokütle!projelerinden!1,500!MW!çıkarılmalıdır!(jeotermalle!
birleştirildiğinde!enerji!naklinin!%5’ine!denk!gelir)!
•- Nükleer!projelerinin!tam!gelişimi!(2x!4,200!MW);!enerji!payına!ek!%13!ve!2030!itibariyle!
termal!bazlı!kaynaklara!enerji!naklinin!%37’si!yapar.!!
Bu! sayıların,! Türkiye! tarafından! 2030! için! konulan! INDC! vaatlerinin! (hidrolik! potansiyel! hariç)! çok!
ötesinde!olduğu!not!edilmelidir.!!!
Şekil!11:!2030’da!Türkiye’de!Enerji!Nakli!(AB!YEK!Hedefleri!senaryosu)!

!
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Bunlardan! sonra! hedefler! dondurulacak! olsa,! AB! 2050! hedeflerinin! %100! yenilenebilir! –ya! da!
emisyonsuzl! nakline! geçişi! öngördüğünden! pek! olası! değil! amal! Türkiye! 2030’dan! 2050’ye! olan!
dönemdeki! yıllarda! yenilenebilir! kaynaklardan! 95! TWh’lik! ek! bir! katkıya! ihtiyaç! duyacaktır! (eğer!
%100’lük!bir!yenilenebilir!hedefi!konursa!bu!sayı!395!TWh!olacaktır).!!
Kaynaklar!2030!itibariyle!tüketilmiş!olacağından!bu!ek!95!TWh’nin!sadece!hidrolik!kaynaklardan!ya!
da! jeotermal! kaynaklardan! gelmesinin! mümkün! olmadığını! akılda! tutmak! gerekir;! dolayısıyla! da,!
ülke!uzun!vadede!yenilenebilir!enerji!ölçeklendirmesinde!büyük!bir!zorlukla!karşı!karşıya!kalacaktır!
(diğer! Avrupa! ülkelerinde! yaşandığı! gibi).! Sonrasında! yaşanacak! zorluksa,! nükleer! birimlerinin!
açılması! (Türkiye! planında! olduğu! gibi)! karbon! yakalamada! patlama! ve! depolama! (CCS)!
teknolojilerinin!yerel!kömür!depozitlerini!kullanılması,!büyük!elektrik!depolama!sistemlerinin!ticari!
gelişimi! ve! mevcut! durumda! planlara! dahil! edilmeyen! diğer! yenilenebilir! kaynakların! (açık! deniz!
rüzgar,!dalga!enerjisi)!dahiliyetini!gerektirecektir.!!
Sistem! işletim! sistemleri! bakımından! uzun! dönem! zorluk! (2030! sonrası)! 12,! baz! yük! üretimi!
temasıyla! baş! etmek! olacaktır.! Alışıldık! temal! bazlı! büyük! üretim! birimleri,! gün! boyu! sabit! nakil!
büyük! ihtimalle! ortadan! kalkacak! ya! da! en! azından! bu! şekilde! işlemeye! devam! etmeyecektir! ve!
yüksek! ihtimalle! büyük! miktarlarda! kesikli! yenilenebilir! enerji! kaynakları! tarafından! yerinden!
edilecektir.! Sonuç! olarak,! baz! yük! üretiminin! düşüşünün! beraberinde! yedek! olarak! zirve! yapan!
santrallerin! artışını! getireceği! ve! geleneksel! sistem! esnekliği! kaynaklarının! geçmişte! olduğu!
miktarlarda!mevcut!olmayacağı!beklenebilir.!!
Düzenleme! bakımından! hükümetler! ve! düzenleyiciler,! adil! ve! ayrımcı! olmayan! düzenleyici!
çerçeveler! kapsamında! arz!talebini!dengelemek!(gerekli!baz!yük!desteğinin!var!olduğundan!emin!
olmak),! beklendiği! saatler! kadar! üretim! yapmayan! görevlilerin! şikayetlerini! idare! etmek! (destek!
şemalarıyla!artışa!geçen!yenilenebilir!penetrasyonu!dolayısıyla)!durumundadır.!Bu!tartışma!küresel!
çapta! sürmektedir;! pek! çok! mekanizma! önerilmiştir;! ele! alınan! seçenekler! arasında! kapasite!
ödemeleri!ve/veya!kapasite!piyasalarının!saf!enerji!piyasalarılşemalarına!ilişkin!riskleri!kısıtlaması,!
sistem! desteğinin! yeterli! olmasını! sağlayan! esnek! santrallere! ödeme! yapan! yeni! yan! hizmet!
piyasalarının! gelişimi! bulunmaktadır.! Bunların! üstüne,! teknolojik! gelişme! ve! ilişkili! faydalar,! başta!
büyük! ölçekli! ekonomik! depolama! sistemleri,! baz! yük! (ya! da! baz! yük! üretimi)! konseptinin! artık!
gerekli!olmadığı!yeni!sistem!(ve!düzenleme)!tasarılarına!yol!açabilir.!!
Yenilenebilir!penetrasyonu!stratejilerinin!başarısını!ölçmekte!kullanılan!bir!diğer!ölçüm,!atmosfere!
yayılan!karbon!dioksit!emisyonlarıdır.!Aşağıdaki!şekil!Görev!1A!raporunda!ele!alınan!uzun!dönem!
simülasyonların! sonuçlarını! gösterir.! Önemli! bir! nokta,! sadece! bu! sekmede! sunduğumuz!
senaryonun!mevcut!emisyon!eğilimini!düşürebileceğidir.!!
Baz! senaryo! (2023! hedeflerini! ve! 2030! vaatlerini! temel! alan)! yenilenebilir! enerjisiz! senaryoya!
kıyasla! emisyonların! azaltımında! başarılı! olsa! da;! büyüme! eğilimini! değiştirmede! başarısızdır.!
Sadece!daha!önce!belirlenen!arz!şartları!bu!eğilimi!tersine!çevirebilir!ve!emisyon!hedeflerini!uzun!
dönem!AB!hedefi!olan!1990!yılına!göre!gaz!emisyonlarını!%80l90!azaltmaya!uyumlu!hale!getirebilir!
(2050!stratejisi).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

Bu,!Türkiye’ye!özgü!değil,!tüm!elektrik!güç!sistemlerinin!küresel!çapta!karşılaştığı!bir!zorluktur.!!
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Şekil!12:!farklı!senaryolarda!uzun!dönem!sera!gazı!emisyonları!!

!
Özet! olarak,! Türkiye’yi! AB! seviyelerine! uyumlandırma! yönündeki! eylem! planının! aşağıdaki!
zorluklarla!baş!etmesi!gerekmektedir:!!
•- Avrupa!hedefleri,!anlaşmaların!yapıldığı!tarihte!ülkelerin!özel!durumları!hesaba!katarak!
üzerine!anlaşmaya!varılmıştır.!Birliğe!daha!sonraki!aşamalarda!katılan!Macaristan!gibi!
ülkelere!daha!çok!zaman!ya!da!kendilerine!has!duruma!dayanarak!daha!az!katı!hedefler!
tanınmıştır.!Önceki!sayılara!dayanarak!Türkiye’nin!de!benzer!bir!anlayışa!tabi!tutulması!
muhtemeldir.!!
•- Bunun!söylenmesini!takiben!Türkiye!uzun!dönem!hedeflerine!(2050)!olan!odağını!
kaybetmemelidir!zira!bu!hedefleri!bir!noktada!karşılamak!zorundadır.!
•- Hidrolik!ve!jeotermal!kaynakları!tamamen!geliştiğinde!ve!artan!yenilenebilir!katkısına!ve!
düşen!CO2!emisyonlarına!olan!uzun!dönem!ihtiyaçla!beraber!Türkiye!emisyon!yaratmayan!
teknolojilerle!yer!değiştirilebilecek!olan!yaşlanmaktaki!termal!akışına!bağlı!olarak!arz!
güvenliği!bağlamında!büyük!bir!zorlukla!karşı!karşıya!kalacaktır.!Bundan!tek!çıkış!yolu!
şudur:!!
•- Uzun!dönem!talep!tahminlerinin!gelecekte!daha!düşük!olması!ve!hatta!büyümesini!
yavaşlatmak!yerine!talebin!azalacağı!şekilde,!Avrupa!ülkeleriyle!uyumlu!enerji!verimlilik!
programlarının!uygulanması.!!
•- Arzu!edilen!yerel!kömür!programlarının!iklim!değişikliği!hedeflerini!yoğun!şekilde!
etkilemeden!gerektirilmesinin!tek!mümkün!yolu!olarak!karbon!yakalama!ve!depolama!
teknolojilerinde!Ar&Ge.!
•- Sonraki!sekmelerde!gösterildiği!üzere,!yenilenebilir!entegrasyonunun!büyük!ve!küçük!
ölçekte!kurulmasına!dönük!yasal!ve!teşvik!mekanizmalarının!benimsenmesi.!!
•- Yenilenebilir!enerji!perspektifinden!tartışmalı!olsa!da,!bu!zorlukların!karşısında!nükleer!
enerjinin!geliştirilmesi!bir!çözüm!olabilir!(halihazırda!yapılmakta).!
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3.2.-ENERJİ!EYLEM!PLANI!!
Türkiye! elektrik! arz! sisteminin! ana! sayısal! bileşenlerinin! üstünden! geçtikten! sonra,! enerji! yol!
haritasının! ilk! yapı! taşlarından! birini! tanımlamaya! hazırız.! Bu! Enerji! Eylem! Planı! AB! tarafından!
sağlanan! rehberlere! dayanarak! geliştirilebilir! ve! plan! boyunca! temiz! enerji! gelişiminin! ana!
göstergeleri!etkili!şekilde!gözetim!altında!tutacak!araçları!içerebilir;!örn.,!Yek!teknolojilerinin!enerji!
karışımındaki!payı,!sera!gazı!emisyon!eğilimi,!stratejik!uygulama!maliyeti.!!
Enerji!Eylem!planında!tüm!teknolojilerin!ele!alınması!gerektiği!akılda!tutulmalıdır!zira!mevcut!2023!
planı!hepsini!hesaba!katmaz!(özellikle!de!açık!deniz!rüzgar!için!bu!durum!geçerlidir).!!
Son!olarak!strateji!planı,!senaryoları!bir!rehber!olarak!stratejik!bir!rehber!olarak!takip!edilmelidir!
ancak! zorunlu! sayılar! olarak! düşünülmemelidir;! bir! YEK! teknolojisi! herhangi! bir! sebepten! (örn.,!
teknolojik! gelişim)! planın! ilerisinde! ve! ekonomikse,! genel! vizyona! katkıda! bulunduğundan,!
gelişiminin! durdurulması! gerektiği! anlamı! çıkmaz;! geleceği! daha! net! görebilmek! adına! yeni!
bilgilerle!güncellenmesi!gereken!bir!plandır.!
Aşağıdaki! tablo! alınması! beklenen! eylemleri! göstermektedir;! ulusal! paydaş! dosyası! için! 2019’a!
kadar! Enerji! Eylem! Planı’nın! ilk! taslağını! hazırlamak! ve! 2020! itibariyle! son! basımının! (10! yıllık! bir!
geleceğe!bakışla)!yapılması!hedeflenmelidir.!Yıllık!KPI!ölçümleri!yapılması!ve!daha!önce!belirlenmiş!
hedeflerle! kıyasını! da! kapsayacak! şekilde! planın! ilk! gözden! geçirilmesi! 2023! yılı! içerisinde!
yapılmalıdır.! Sonrasında! plan! her! 3l5! yılda! bir! güncellenmeli! ve! yıllık! KPI! takibine! devam!
edilmelidir.!!!
Tablo!3:!Enerji!Eylem!Planı!Eylemleri!

Öneri!1:!Yenilenebilir!Enerji!Kullanımını!Arttırmak!(1/2)!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem! 1:! AB! dokümanıyla! [COM! (2015)! 572! final]! uyumlu,! Türkiye!
stratejisi,! hedefleri,! tahminleri! ve! senaryolarıyla! 2012l2030! döneminde!
gözlemlenecek! ana! göstergeleri! özetleyen! bir! Enerji! Eylem! Planı’nın! Tüm!paydaşlardan!
gelen!girdilerle!
geliştirilmesi.!!
Bakanlık!
Eylem!planı,!2023!hedefleriyle!tutarlı!ve!COP!21!vaatlerini!referans!alıyor!
olmalıdır.!!
Eylem! 2:! Sonuçlarının! yıllık! olarak! gözlemleniyor! olması! gerektiğinden!
Enerji!Eylem!Planı!makul!ve!şeffaf!varsayımlara!dayanıyor!olmalıdır.!Plan!
bir! dilekler! listesi! değildir! daha! ziyade! sektörün! ve! genel! olarak!
ekonominin! ekonomik! sürdürülebilirliği! dengesini! tutturarak! iklim! Bakanlık!
değişikliği!mücadelesinde!kullanılabilir!mevcut!araçları!hesaba!kata!etkili!
gerçekçi!biçimde!ele!alan!stratejinin!etkili!biçimde!uygulamasıdır.!
!
!
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Öneri!1:!Yenilenebilir!Enerji!Kullanımını!Arttırmak!(2/2)!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem! 3:! Enerji! arzını! güçlendirmek.! Eylemin! hedefleri! çok! muhtemel! ki!
yenilenebilir! kaynaklara! dayanıyor! olacaksa! da,! mevcut! termal! stoklar! –
özellikle! de! yerli! kömür! kaynaklarıl! ! unutulmamalıdır.! Türkiye! enerji!
politikası!bunları!gelecek!arz!seçenekleri!olarak!dahil!ederse,!kaynakların!
Bakanlık!
mümkün! olan! en! etkili! ve! temiz! şekilde! ! tüketildiğini! sağlıyor! olmalı!
(yüksek! verimlilikte! türbinler,! AB! yasasına! göre! kirletici! maddeleri!
azaltmaya! bağlılık! ve! yakalama! ve! depolama! teknolojilerinde! Ar&Ge)! ya!
da!karbon!dioksit!emisyonlarını!uzun!vadede!düşürmelidir.!!!
Eylem! 4:! Bu! proje! ölçeğinin! dışında! kalsa! da,! Enerji! Eylem! Planı! enerji!
verimliliğine! bir! bölüm! ayırmalıdır! ki! hem! talep! hem! de! arz! taraflarının! Bakanlık!
iklim!değişikliğine!mücadelede!aktif!rol!oynuyor!olmalarını!sağlasın.!!

3.3.-DÜZENLEYİCİ!DEĞİŞİKLİKLER!
Yol! haritasının! ikinci! hedefi,! yenilenebilirlerin! şebeke! bağlantısının! gelişimi! önündeki! engellerin!
farklı!bakışlardan!mümkün!olduğunca!ortadan!kaldırılmasıdır:!Ekonomik,!teknik,!yasal!ve!idari.!!
Bu! hedef;! sektörü! yöneten! kanun! ve! kararnamelerden! (örn.,! teşvik! şemaları)! sistemin! doğru!
şekilde! işlemesini! teknik! açıdan! kontrol! etme! amaçlı! ikincil! yasal! düzenlemelere! (örn.! şebeke!
yönetmeliği)!yasaların!farklı!katmanları!üstüne!etkisi!olduğundan!zorludur.!Dahası!bu!çerçevelere!
yapılan! değişiklikler! genelde! bazıları! için! avantaj! bazıları! için! dezavantaj! doğurur;! dolayısıyla! da!
hedef! zaten! mevcut! olan! aktörlerin! üstündeki! etkiyi! en! aza! çekmek! ve! aynı! zamanda! yeni!
projelerin!bağlantısını!etkili!biçimde!güçlendirmektir.!Bu!amaçla,!tüm!bu!değişiklikler!sektöre!olan!
ekonomik! etkinin! sürdürülebilir! ve! öngörülebilir! dolayısıyla! da! tüm! çerçeveyi! stresi! sokabilecek!
bütçe!kısıntı!problemleri!yaratmayacak!şekilde!uygulanmalıdır.!!
Bu!geniş!kapsamlı!hedefi,!aşağıdaki!tablolarda!gösterildiği!üzere!düzenleyici!istikrarını!ortak!bir!bağ!
olarak!alıp,!iki!farklı!öneriler!grubuna!ayırdık.!
•- İlk! grup! (Eylem! 1! ve! 2)! enerji! ticareti! üretim! projelerine! uygulanacak! teşvik!
mekanizmalarına! ilişkindir.! Bu! gelişmeler,! ana! hedefi! sisteme! güç! sokmak! ve! satmaktır,!
açık! arttırma! sürecinin! sonuçlarına! dayanmalıdır.! Bu! üreticiler,! bugün! de! olduğu! üzere,!
ETKB!tarafından!lisans!almak!durumunda!olacaktır.!!!
•- Eylem! 3! ve! 4,! ‘tüketiciler’e! ilişkindir.! Türeticiler,! tükettikleri! enerjinin! tamamını! ya! da! bir!
kısmını! üretmek! isteyen! (mesken,! ticari! ya! da! endüstriyel)! tüketicilerdir.! Bu! oluşumların!
ana!amacı,!dolayısıyla,!ürettikleri!enerjinin!özltüketimidir.!Ancak!bunlara!kalıcı!bir!üretiml
tüketim! dengesi! dayatmak! ne! mümkün! ne! de! önerilirdir;! bir! dönem! sonra! bir! denge!
tutturulmalıdır13.!Bu!dengelerin!sonuçları!pozitif!(genel!tüketim!toplam!tüketimden!büyük)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

!Bu!dönemler!bir!ay!ile!bir!yıl!arasında!seyreder.!!
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ya!da!negatif!(fiili!tüketimden!fazla!ağa!enerji!enjeksiyonu)!olabilir.!İlk!durumda!genel!son!
kullanıcı! tarifeleri! uygulanacaktır.! Diğer! durumdaysa,! türetici! tarafından! bir! “telafi”nin!
ödenmesi! gerekecektir.! Bu! telafiye,! ki! bir! çeşit! FiT! gibi! görülebilir,! ortalama! piyasa! fiyatı!
olarak!değer!biçilebilir!ya!da!alternatif!olarak!ETKB!tarafından!saptanan!farklı!bir!fiyata!tabi!
tutulabilir.!Ters!teşvikler!üretmemek!adına!(yani!nihai!telafiden!faydalanmaya!çalışan!fazla!
büyük! projelerin! gelişimi),! dengeleme! sürecinde! tanınabilecek! maksimum! enerji! miktarı!
görece! düşük! bir! değerde! tutulabilir! (dönem! boyunca! toplam! üretimin! %20’si).! Temelde!
özltüketim!projeleri!olsa!da,!aşağıdakilerin!yapılması!gerekli!değildir:!!
o- Boyutlarına!kısıtlama!getirmek;!ve!
o- Lisans!alma!zorunluluğu!koymak.!
Tabii! ki! farklı! tüketici! türleri! için! detaylı! düzenleme,! özellikle! aşağıdakilere! ilişkin! olarak,!
farklı!olabilir:!!!
o- Enerji!dengesinin!yapıldığı!fiyatlar;!ve!
o- Ölçüm!gereklilikleri!!
Bahsi! geçen! dengelemelerin! yapılması! yollarına,! detaylı! düzenlemeyi! geliştirmekten!
sorumlu! çalışma! grubu! karar! vermelidir.! Sadece! örnek! olarak,! aşağıdakilere! dayalı!
olacaktır:!!!
o- DG!tüketicileri!için!net!ölçüm/net!faturalandırma;!her!yıl!yapılan!genel!denge,!aylık!
dönem!arası!yerleştirmeler;!ve!
o- OG!tüketicileri!için!daha!karmaşık!yaklaşımlar,!kullanım!tarifeleri!zamanı!genellikle!
uygulanıyorsa!
Her!koşulda,!OG!ağda!bu!tip!görece!kontrol!dışı!kurulumların!oluşumunu!engellemek!için,!
lisanssız!kurulumu!mümkün!tesislerin!boyutlarına!bazı!sınırlandırmalar!getirilmesi!önerilir.!
Bu!bakımdan,!aşağıdakiler!önerilir:!!
o- DG!mesken!tüketicileri!için:!boyut!sınırı!yok!
o- DG!ağına!bağlı!ticari!ve/veya!endüstriyel!tüketiciler!için:!50!kW!
o- OG!ağına!bağlı!ticari!ve/veya!endüstriyel!tüketiciler!için:!5!kW14!
5! MW’lik! sınır,! bu! gibi! projeleri! yürütme! konusunda! oldukça! aktif! bulunan! bazı! ticari!
tüketici! (yani! AVM’ler)! türleri! arasındaki! üreticilerin! gelişimine! izin! vermek! adına!
seçilmiştir.!!
Her! şartta,! bu! üretim! sistemin! genel! işleyişini! etkiliyor! olduğundan,! diğer! tüm! üretim!
türlerinde!olduğu!gibi,!gözden!geçirilmeli!ve!Dağ.!Firmaları!tarafından!onaylanmalıdır.!!!
Bu! eylem! için! hızlıca! harekete! geçmelidir! ve! 2018! yıl! sonu! itibariyle! hazır! olmalıdır.! İhalelerin!
uygulanması! ile! FiT! desteğinin! son! bulması! arasındaki! dönemde,! yasal! değişiklikler! dolayısıyla!
yatırımları!zora!düşürmemek!adına,!bir!geçiş!döneminin!olması!önerilir.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

! Bu! gibi! projeler! geliştirmek! isteyen! oldukça! büyük! müşteriler! genelde! daha! karmaşık! prosedürleri! tamamlamaya! da!
kadirdirler;! örn.,! lisans! almak! ve/veya! ihale! sürecine! katılmak.! Uluslararası! deneyim! göstermiştir! ki! bu! gibi! büyük!
müşteriler!nadiren!öztüketim!için!üretimde!bulunurlar!zira!daha!düşük!tarifelerden!yararlanılır.!!
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Tablo!4:!Düzenleyici!Değişiklik!Eylemleri!

Öneri!2:!Daha!Sürdürülebilir!Destek!Mekanizmalarına!Doğru!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem! 1:! FiT’lerden! açık! arttırmalara! mevcut! destek! mekanizmalarındaki!
Bakanlık!ve!EPDK!
değişiklikleri!değerlendirecek!bir!çalışma!grubunun!oluşturulması.!
Eylem!2:!Çalışma!grubunun!sonuçlarına!göre,!en!iyi!uluslararası!pratiklere!
uygun! şekilde! tasarlanmış! açık! arttırmalara! dayanarak,! destek! Bakanlık!!
mekanizmaları!üstüne!yeni!yasaların!hazırlanması!
Eylem! 3:! Enerji! ticareti! üretim! projelerini! (büyük! ya! da! küçük)!
Bakanlık!ve!EPDK!
türeticilerden!ayıran!düzenleyici!çerçeveyi!net!şekilde!sınılandır!
Eylem! 4:! Eylem! 3! için,! türeticileri! teşvik! etmek! enerji! politikasının! bir!
parçası! olduğu! sürece,! yeni! düzenleme! net! ölçüm! (ya! da! net!
faturalandırma)! yaklaşımı! üzerine! kurulmalıdır! ki! fazla! enerji! ağa!
Bakanlık!ve!EPDK!
aktarılsın! ve! mevcut! ve! tahmin! edilen! piyasa! fiyatlarına! uygun! şekilde!
ücretlendirilsin.!OG!ağına!bağlı!50!kW!altındaki!ve!OG!ağına!bağlı!5!MW!
altındaki!projeler!için!lisans!gerekli!bulunmayacaktır.!!
!

3.4.-İLETİM!VE!DAĞITIM!PLANLAMA!METODOLOJİLERİNİN!GÜNCELLENMESİ!!
Yenilenebilir! entegrasyonu! karşısında! saptanmış! ana! engellerden! biri,! bugün! mevcut! olan! uygun!
olmayan!planlama!metodolojileridir.!Planlama!metodolojileri,!ENİSOlE’ninkilerle!uyumlu!olmalı!ve!
şu!şebeke!prensibine!dayanmalıdır:!şebeke!yatırımları!yenilenebilir!gelişimini!engellememeli!ya!da!
cesaretsizlendirmemelidir! ancak! yenilenebilir! gelişimi! de! şebekenin! nasıl! geliştiği! ve! yayıldığını!
kavramalıdır.!!
Aşağıdaki! eylemlerin! 2020! itibariyle! yapılmış! olması! gerekir;! 10! yıllık! iletim! planlama! çalışmaları!
gibi! bazıları! çoktan! geliştirilmiştir! ancak! 2018! yıl! sonu! itibariyle! yeni! prosedürlerle!
tamamlanmalıdır.! Dağıtım! planlama! metodolojileri,! halen! derinlemesine! araştırma! altındadır! ve!
önümüzdeki! yıllarda! farklı! değişikliklere! (ulus! içi! topluluk)! tabi! olması! beklenmektedir;! pilot!
projelerin,!2020!itibariyle!Türkiye!durumuna!uygulanabilir!ilkelere!sahip!olmak!üzere!önümüzdeki!
2018l2020!arasında!kurulması!önerilmektedir.!!
!
!
!
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Tablo!5:!İletim!ve!Dağıtım!Planlama!İlkeleri!!

Öneri! 3:! Yenilenebilir! Entegrasyonunu! Maksimuma! Çıkarmak! için! Planlama! Prosedürlerinin!
Benimsenmesi!(1/2)!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem! 1:! Hükümet! tarafından! yayımlanan! hedefler! ve! politika! yönüyle!
tamamen!uyumlu,!en!az!10!yıllık!zaman!çerçevesini!kapsayan!göstergesel!
Bakanlık,!TEİAŞ!ve!
üretim!planının!geliştirilmesi.!EPDK’dan!onay!almak.!
EPDK!
Bu!plan!Öneri!6’da!görülen!yenilenebilir!entegrasyon!çalışmasını!dikkate!
almalıdır.!!
Eylem! 2:! TEİAŞ,! mevcut! Ağ! kapasitesine! dair! mevcut! raporlama!
aktivitelerini! (en! azından! 2! yılda! bir)! aşağıdakilerle! düzenli! şekilde!
geliştirimeli!ve!güncellemelidir:!!
•- Önceki!versiyon!olan!değişiklikler!ve!bu!değişikliklerin!nedeni;!!
•- Her!bölgede!zaten!işletmede!olan!üretim!miktarı!ve!önlisans!
verilmiş!olan!ve/veya!bir!bağlantı!sözleşmesi!imzalamış!olan!
üretim!
•- Her!bölgede!üretimi!kısıtlayan!en!önemli!nedenler!ve!bu!
kısıtlamaları!düzeltmeye!yönelik!gelişme!veya!planlar!

TEİAŞ!

Eylem!3:!TEİAŞ,!Özel!Enerji!Alanları’nın!tanımlanmasında!aktif!bir!katılımcı!
olmalıdır! ve! bu! bölgelerde! iletim! tıkanıklıklarını! mümkün! en! yüksek!
Bakanlık!ve!TEİAŞ!
düzeyde! yok! etmek! adına! bu! sonuçları! İletim! Yayılma! Planı’na! dahil!
etmelidir!(bu,!ek!iletim!yatırımlarını!gerektirse!bile).!!
Eylem! 4:! OG! ağ! planlamasında! uluslararası! iyi! pratiklerin! takibi,! zira! bu! TEDAŞ!ve!Dağ.!
konu!halen!dünya!çapında!çok!konuşulmaktadır.!!
Firmaları!!
!
Öneri! 3:! Yenilenebilir! Entegrasyonunu! Maksimuma! Çıkarmak! için! Planlama! Prosedürlerinin!
Benimsenmesi!(2/2)!
Eylem! 5:! Aynı! zamanda,! DiscCos! işletim! ve! planlama! süreçlerine!
aşağıdakileri!dahil!etmelidir:!!

Dağ.Firmaları!

•- OG!ağında!gerilim!denetiminin!uygunluğu;!!
•- OG!ağ!koruma!sisteminin!incelikle!değerlendirilmesi!ve!önemli!
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miktarda!DG!olması!durumunda!yeni!ağ!koruma,!gözetim!ve!
denetimi!yollarının!araştırması!için!Ar&Ge!çalışmalarının!
yoğunlaştırılması!!
Eylem!6:!Daha!önce!belirtilen!eylemleri!denemek!adına!aktif!biçimde!pilot!
Dağ.Firmaları!
projelerin!uygulamaya!konulması!!
!

3.5.-YETKİLENDİRME!VE!LİSANSLAMA!
Lisanslı! bir! elektrik! santralinin! inşasına! başlamak! genellikle! en! az! 24! ayı! bulmaktadır! ki! bu! da! ön!
lisans! dönemidir.! En! çok! zaman! isteyen! işler,! Çevre! Etki! Değerlendirme! (ÇED)! Raporu! ve!
Bölgelendirme! İzinleridir.! Çünkü! bu! süreçler! içerisine! pek! çok! kurum! dahildir! ve! bir! kurumun!
olumsuz! bir! görüşü,! ÇED! raporu! olumlu! olsa! ve! santral! inşası! devam! etse! dahi! tüm! süreci! dara!
sokar;!ÇED!raporu!mahkeme!tarafından!iptal!edilebilir!ve!inşa!belirsiz!bir!süre!dilimi!için!durabilir.!
Ancak! önlisans! aşamasında,! hem! projeyi! geliştirilen! hem! de! proje! sahibi! (kapasitenin! bloke!
edilmesi)! yönünden! hem! de! idareden! (muğlak! saha! özellikleri! yatırımcıları! projeden! kaçırabilir)!
sorunlar!çıkabilir.!
Son! olarak! paydaş! yönetimi,! projenin! idari! aşamalarını! tamamlamada! ana! husus! olabilir.! Düzgün!
olmayan! bir! paydaş! yönetimi! projenin! sadece! ilk! aşamalarını! değil! günlük! işletimini! de!
zorlaştırabilir.!!
Bundan! sonra! özetlenen! tüm! eylemler! en! büyük! öncelik! olarak! ele! alınmalı! ve! 2018’in! son!
çeyreğinde! tamamlanmalıdır;! uygulanması! gereken! büyük! IT! projeler! göze! alındığında,! şeffaflık!
mekanizmaları!ve!veri!paylaşımının!oluşturulması!zaman!alabilir!ancak!nihai!uygulama!2020l2021!
itibariyle!hazır!olmalıdır.!!
Tablo!6:!Yetkilendirme!ve!Lisanslama!Eylemleri!

Öneri!4:!Lisanslama!ve!Yetkilendirme!Süreçlerinin!Hızlandırılması!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaş!

Eylem!1:!Büyük!ve!küçük!kurumların!net!şekilde!ayırt!edilmesi.!Her!iki!tip!
için!de!prosedürler!aynı!olmamalıdır!çünkü!proje!sahibi!profili!oldukça!
farklıdır.!!

Bakanlık!ve!EPDK!

Eylem!2:!yatırımcıların!gerekli!tüm!dokümanları!aynı!kaynaktan!hazır!
şekilde!almasını!ve!yerellbölgesel!yetkilendirme!engellerini!en!aza!
Bakanlık!
çekmeyi!mümkün!kılan!yenilenebilir!enerji!ve!enerji!verimliliği!konusunda!
uzmanlaşmış!bir!ajansın!(bkz.!aşağıdaki!örnek)!kurulması.!!
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Eylem!3:!Önlisans!kapasite!ataması!ve!gelişiminin,!projelerin!önlisans!
aşamasında!donmaktansa!gelişiyor!olduğundan!emin!olmak!adına,!
gözetimde!tutulması!

EPDK!

Eylem!4:!Proje!geliştiriciler!bir!projeye!teklifte!bulunurken!tam!saha!
bilgisine!sahip!olabilsinler!diye!proje!veri!şeffaflığını!(büyük!projeler!için!
önemli)!arttırmak!

Bakanlık!

Eylem!4.1:!özellikle!çok!büyük!projeler!için:!tüm!idare,!lisans!ve!yetki!
meselelerinin!ihale!süreci!öncesi!hallolduğundan!emin!olmak!için!Özel!
Enerji!Bölgeleri’nin!sayısını!arttırmak!

Bakanlık15!ve!EPDK!!

Eylem!4.2:!Küçük!(mesken!tipi)!projeler!için:!türetici!yasasının!
genişletilmesi!dahil,!lisanslama!ve!yetkilendirme!prosedürlerini!(proje!
sahibi!için!maliyetsiz!bile!olabilir),!küçük!ölçekli!oluşumları!güçlendirmek!
için,!basitleştirmek!

Bakanlık!ve!EPDK!

Eylem!5:!Tam!paydaş!tanımı!ve!idaresi.!Sadece!ÇED!sürecinde!değil!aynı!
zamanda!lisanslamadan!işletmeye!tüm!proje!hayat!döngüsü!boyunca.!

İdare!ve!proje!
sahipleri!!

Böyle! bir! kurum! örneği,! İspanya’daki! IDAE16! (enerji! verimliliği! ve! çeşitlendirilmesi! enstütüsü)’dür.!
IDAE!Enerji!Bakanlığı’nın!şemsiyesi!altındadır!ve!amacı!(internet!sitesinden!alıntılayarak)!şöyledir:!!
<<% Ülkemizin% enerji% verimliliği,% yenilenebilir% enerji% ve% diğer% düşük% karbon% teknolojileri%
bakımından%yerine%getirdiği%amaçlara%katkıda%bulunmak%[...].%
Bu% anlamda% IDAE% bilgilendirme% ve% eğitim% çalışmaları,% teknik% destek,% özel% programların%
geliştirilmesi% ve% projelerin% teknolojik% yenilikleri% ve% yenilenmesinin% finanslanması% yönünde%
adımlar% atmaktadır.% Benzer% şekilde,% Enstitü,% farklı% Avrupa% programları% çerçevesinde% ve%
üçüncü%ülkelerle%işbirliği%içerisinde,%yoğun%bir%uluslararası%eylemlilik%yürütmektedir.>>%
Örneğin,! sadece! İspanya! üzerine! değil! Avrupa! projeleri! üzerine! bilgi! edinmek! isteyen! bir!
yenilenebilir!yatırımcısı!ve/veya!tüketicisi!IDAE’nin!internet!sayfasından!bunu!kolayca!yapabilir.!

3.6.-ŞEBEKE!ERİŞİMİ!
Proje! lisanslaması! prosedürlerini! basitleştirme! ve! daha! iyi! koordine! etmek! amacına! ulaşmak! için,!
şebeke! erişimi! ve! bağlantısı! meseleleri! kesinlikle! unutulmamalıdır.! Bu! nokta! kendi!
sınıflandırmasına!sahiptir!zira!uluslararası!düzeyde!sürekli!yenilenebilir!penetrasyonu!önündeki!ana!
engellerden!biri!olarak!saptanmaktadır.!!
Bir! sonraki! bölüm! bu! konuyu! kapasite! bakımından! (şebekenin! arz! güvenliğini! koruyarak! kabul!
edebileceği!miktar)!ele!alacak,!alt!bölümse!idari!açıdan!önerilen!eylem!hattını!sunacaktır.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
16

!Bilim!Sanayi!ve!Teknoloji!Bakanlığı!da!ETKB’nın!yanı!sıra!paydaş!olacaktır.!!
!http://www.idae.es/en!
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Tüm!eylemler!2019’un!ilk!çeyreği!itibariyle!hazır!olmalıdır.!!
Tablo!7:!Yenilenebilir!Üretimin!Bağlanması!!

Öneri!5:!Yenilenebilir!Üretime!Şebeke!Erişiminin!Sağlanması!(1/2)!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaş!

Eylem!1:!YEK!üretimi!için!Nakil!Önceliği!ilkesinin!yasal!olarak!verilmesi.!Bu!
ilke,!Sistem!Operatörüne!konvansiyonel!birimlerine!ağ!tıkanıklıkları!
Bakanlık!ve!EPDK!
oluşması!durumunda!üretimlerinde!düşüş!yapmayı!istemesini!olanaklı!
kılacaktır.!!
Eylem!2:!Planlama!kriterinin!ek!YEK!bağlantısı!ihtimalini!
sınırlandırmayacağından!emin!olmak!(sistem!güvenliğinden!asla!ödün!
verilmediği!varsayıldığında)!

EPDK!ve!TEİAŞ!

Eylem!3:!Ağda!ileri!düzey!koruma!sistemleri/FACTS’ın!uygulanma!
ihtimalini!değerlendirmek;!bu!sistemler!özel!bölgelerde!büyük!
miktarlarda!YEK!entegrasyonuna!izin!verebilirlerse!!17!

TEİAŞ/TEDAŞ!

!
Öneri!5:!Yenilenebilir!Üretime!Şebeke!Erişiminin!Sağlanması!(2/2)!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem!4:!Eylem!3’ün!sonuçlarına!göre!iletim!ağında!FACTS/İleri!koruma!
sistemlerinin!uygulanması!

TEİAŞ/TEDAŞ!

Eylem!5:!Şebeke!Yönetmeliği’nde!Sistem!Operatörünün,!tıkanıklıkları!
hafifletmek!ve/veya!sistemde!güvenliği!sürdürmek!adına,!YEK!üretim!
kesintisi!emri!verme!yetkisini!açıkça!belirtmek!

EPDK!ve!TEİAŞ!

Eylem!6:!Lisanssız!üretime!uygulanabilir!(DG).!Lisanssız!projeler!için!
bağlantı!başvurularında!TEDAŞ’ın!görüşünü!dışarıda!bırakmak.!TEDAŞ!
tarafından!yerine!getirilen!işlevlerin!çoğu!Discos’a!aktarılmalıdır.!!

Bakanlık,!TEDAŞ!ve!
Dağ.Firmaları!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

! Bu! sistemler! arasında,! örneğin! sabah! veya! akşam! saatlerindeki! FV! üretimindeki! hızlı! iniş/çıkışlardan! olumsuz!
etkilenebilecek! gerilim! profilini! korumak! adına! ağın! bazı! noktalarına! eklenen/emilen! reaktif! gücün! kontrolü! için!
SVC’ler/STATCOM’lar,! normal! çalışma! sırasında! bazı! koridorlarda! daha! yüksek! transferlere! izin! vererek! akışları! hızlıca!
yeniden! yönlendirmek! için! bir! dizi! kontrol! edilebilir! kapasitör/reaktörlerin! kullanımı,! istiktarı! korumak! adına!
yük/üretimde!geçici!bağlantı!kesintisi!vb.’ni!içerebilir.!!
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3.7.-YEK!ÜRETİM!DENETİMİ!
YEK! üretim! denetimi! yaklaşımı,! iletim! düzeyinde! kullanıldığında,! uygun! gözükmektedir! zira! TEİAŞ!
prensipte! sisteme! bağlı! rüzgar! ve! güneş! enerjili! elektrik! santrallerinin! tam! denetimine! sahiptir.!
Şebeke!Yönetmeliği,!TEİAŞ’a!bu!santrallere,!üretimin!düşürülmesi,!ve!hatta!tam!bağlantıdan!çıkma!
dahil,!her!tür!buyruğu!verme!yetkisini!sağlar.!!
Dağıtım! seviyesinde! bağlı! güneş! tesisleri! için! kullanılan! denetim! yaklaşımında! bazı! kısıtlamalar!
vardır.! OG! seviyesi! (hatta! DG! seviyesinde! bile)! konumlu! tesislerin! denetimi! sadece! dağıtıcılar!
tarafından!yapılmaktadır.!İSO!enjekte!ettikleri!güç!miktarında!düşüş!isteme!yetkisine!sahip!olsa!da,!
istenen! eylemlerin! gerçekten! yerine! getirilmesi! için! DSO! ile! bir! takım! anlaşmalar! gereklidir18.!
DSOleri!de,!gözetim!altında!tuttukları!ağa!bakarak!(besleyicinin!yükü,!gerilimler,!vb.)!bu!denetimi!
yürütür.! Bu! üretimin! yarattığı! iletim! ağ! sorunların! (! ya! da! muhtemel! diğer! sorunlar),! böyle! bir!
gözlemlenebilirliğe!sahip!olmadıklarından,!farkında!değillerdir.!!!
Yek! üretim! miktarının! (temelde! FV! üretimi)! büyük! olmadığı! varsayılırsa! bu! tip! bir! denetim! kabul!
edilebilirdir.! Ancak! bu! üretim! arttıkça! TEİAŞ’ın! kısa! zamanda! en! azından! ağın! her! bölgesindeki!
dağıtıma!bağlı!toplam!üretim!miktarının!kontrolünü!sağlayabilmesi!gereklidir.!!
Türkiye’de!mevcut!durumda!işletimde!olan!YEK!üretim!miktarı!halen!görece!küçüktür.!Bunun!çoğu,!
gelecek! yıllarda! dağıtıma! bağlı! tesislerde! hızlı! bir! büyüme! beklense! de,! YG! ağına! bağlıdır.! Orta!
vadede! miktarda! ve! hem! YG! hem! de! dağıtım! düzeyinde! bağlı! güneş! ve! rüzgar! üretim! tesisi!
sayılarında! önemli! bir! artış! beklenmektedir.! Dolayısıyla! denetim! araçlarının! her! iki! seviyede! de!
benimsenmesine!başlamak!gerekir!ki!bu!nokta!fiili!yayılıma!engel!olmasın.!!
Dolayısıyla!aşağıda!listelenen!eylemler,!yeni!YEK!destek!mekanizmaları!hazır!olmadan!önce,!2018l
2019!yılı!itibariyle!uygulanmalıdır.!
Tablo!8:!YEK!Üretim!Denetimi!!

Öneri!6:!YEK!Üretim!Denetimi!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaş!

Eylem!1:!Tesis!sayısı!arttıkça,!küçük!elektrik!santrallerinin!denetimini!
Ulusal!Denetim!Merkezi’nden!Bölgesel!Denetim!Merkezlerine!aktarmak!
mümkün!olacaktır.!!

TEİAŞ!

Eylem!2:!DSOleri,!aşağıdakileri!mümkün!kılmak!için!SCADA/DMS!sistemini!
benimsemelidir:!!
•- YEK!üretim!tesislerini!sistemin!dağıtım!düzeyinde!bağlayan!
dönüştürücüleri!üstünde!doğrudan!kontrol;!ya!da!
•- Santral!işletmecilerine!dönük!uygun!iletişim!sistemleriyle!

Bakanlık,!DSO’leri!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

! Şebeke! Yönetmelik’ine! göre,! İSO! iletim! sisteminde! risk! teşkil! etmesi! durumunda! güneş! üretiminde! azalmayı! isteme!
yetkisini! taşır! ve! DSO’leri! bu! istekleri! yerine! getirmekle! sorumludur.! Ancak! bu! isteklerin! her! bir! santrale! tek! tek! mi!
bildirileceği! yoksa! İSO’nun! genel! bir! bildirimde! bulunup! hangi! tesislerin! ! bağlantısının! kesileceği! (ya! da! azalmaya!
gidileceği)!kararını!DOS’lara!mı!bırakacağı!net!değildir.!!
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bağlantı!kesme!emirleri.!
Eylem!3:!TEİAŞ!ve!DSO’lerini!dağıtım!seviyesinde!konumlu!tesislerin!
bağlantısını!kesmede!içeren!bir!metodolojinin!uygulanması.!TEİAŞ!bir!
bölge!ya!da!sahadaki!toplam!doğrudan!üretimi!hesaba!katarken!sistem!
güvenliğinden!ödün!vermektedir,!bu!üretimin!düşürülmesi!için!ilişkili!
DSO(leri)ne!doğrudan!emir!vermelidir.!DSO,!SCADA/DMS!sisteminin!
sağladığı!olanaklar!aracılığıyla,!hemen!uygulamaya!koymalıdır.!

TEİAŞ,!DSO’lar!ve!
EPDK!

3.8.-DAĞITIM!AĞI!İŞLETİMİ!
Türkiye’de! dağıtım! sistemi! YG/OG! trafolarının! OG! şalt! sahasının! ardından! hemen! başlamaktadır.!
Sonuç! olarak,! 34.5! kV! ağındaki! gerilim! düzenlemesi! doğrudan! Dağ.! Firmaları! tarafından!
uygulanmamaktadır.!!
Dağıtıcıların! elindeki! bu! uygun! gerilim! denetiminin! yokluğu,! bu! ağlara! büyük! miktar! üretiminin!
entegrasyonu!önünde!önemli!bir!engel!teşkil!edebilir.!!
En! doğal! çözüm,! çoğu! Avrupa! ülkelerinde! uygulanmakta! olduğu! üzere,! dağıtıcının! YG/OG!
trafolarının! OG! şalt! sahasına! sahip! olup! işletmesidir.! Pek! çok! durumda! sınırlar! YG/OG!
dönüştürücülerinin! OG! devre! kesicisinin! hemen! arkasında! konumludur.! Bu! bağlantı! kesici,!
dönüştürücüye! dair! korumaları! da! içerdiğinden,! iletim! şirketi! mülkiyetinde,! bakımında! ve!
işletimindedir!ancak!OG!şalt!sahasının!bakım!ve!işletmesi!dağıtım!şirketlerinin!sorumluluğudur.!Pek!
çok! farklı! durumda! sınır! yukarıya! çekilmiştir! ve! YG/OG! dönüştürücüsü! bir! dağıtım! varlığı! olarak!
görülür! ve! bu! dönüştürücülerin! sadece! işletilmesinden! değil! aynı! zamanda! üzerine! yapılan!
yatırımlardan!da!dağıtım!şirketleri!sorumludur.!!
Son! bir! ihtimal! ise,! muhtemelen,! en! uygun! olandır! çünkü! dağıtıcıları! sunmaları! gereken! talebin!
idaresinden! tamamen! sorumlu! tutar.! Daha! yüksek! dönüştürücü! kapasitesine! yatırım! yapmanın!
uygun! olup! olmadığına,! bu! yatırımların! maliyetine,! kayıplarda! yaşanacak! nihai! sonuca! ve! OG!
dağılım!ağlarının!yayılımına!bakarak,!onlar!karar!verir.!
Bu! bakımdan,! dağıtım! sisteminde! ağın! daha! iyi! işletilmesi! ve! hem! OG! ve! DG’de! YEK! üretim!
tesislerin!entegrasyonuna!hazır!kılmak!için!bazı!adımların!atılması!gerekmektedir.!!
Aşağıdaki!listedeki!eylemlerin!2018l2019! itibariyle,! YEK! payı! sistem! güvenlik! seviyesinde! sorunlar!
yaratacak!kadar!büyük!hale!gelmeden!önce,!yerine!getirilmesi!gerekir.!!
Tablo!9:!Dağıtım!Ağı!İşletmesi!

Öneri!7:!Dağıtım!Ağı!İşletmesi!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem!1:!OG!seviyesinde!bağlı!yüksek!YEK!üretimi!miktarı!dolayısıyla!Teiaş! Bakanlık,!TEİAŞ,!
ve!dağıtıcılar!arasında!YG/OG!trafo!korumasında!gerekli!değişiklikleri!
DSO’leri!
yerine!getirmek!üzere!bir!koordinasyon!mekanizmasının!kurulmasına!
35!
!

!

!

!
ihtiyaç!vardır.!!
Eylem!2:!YG/OG!dönüştürücülerinin!yön!değiştiricilerinin!ve!YG/OG!
trafolarının!OG!şalt!sahasının!işletimsel!kontrolünün!dağıtım!şirketlerine!
devri.!TEİAŞ’ın!SCADA!sistemleri!bir!birine!uygun!şekilde!bağlanmalıdır.!!

Bakanlık,!TEİAŞ,!
DSO’leri!

Eylem!3:!Dağıtıcılar!tarafından!karar!verilen!gerilim!seviyelerinin!TEİAŞ!
işletmecileri!tarafından!uygulanmasını!sağlamak!üzere!uygun!
prosedürlerin!geliştirilmesi!

Bakanlık,!TEİAŞ,!
DSO’leri!

3.9.-DAHA!BÜYÜK!YENİLENEBİLİR!ELEKTRİĞİN!ENTEGRASYONU!İÇİN!GÜÇ!SİSTEM!ESNEKLİĞİNİN!
GELİŞTİRİLMESİ!
Son!olarak!bu!dördüncü!amaç!yenilenebilir!enerji!ölçek!büyümesini!teknik!bir!perspektiften!ele!alır.!
Daha! önceki! hedeflerin! hepsi! aşılması! gereken! ekonomik! ve! yasal! engeller! ve! izlenecek! yolları!
gösterdi! ancak! minimum! kalite! düzeyini! temin! eden! uygun! ve! güvenli! bir! güç! sistemi! olmaksızın!
yenilenebilirde!bir!ölçek!büyümesine!ulaşılamaz.!
Görev! 1A! rapor! –Fiyatlandırma! ve! Ekonomil! üretim! tarafında,! mevcut! ve! öngörülmüş! kapasite!
karışımı! sayesinde,! üretim! esnekliğinin! Türkiye! sisteminde,! üretim! karışımında! büyük! miktarda!
yenilenebilirin!olduğu!senaryolarda!bile!(hidrolik!katkısı!halen!sistemde!geçerli!olduğu!sürece)!bir!
sorun!olmadığını!göstermiştir.!
Şekil!13:!Yüksek!YEK!senaryosu!kısa!vade!simülasyonları!(Görev!1A!raporu)!

!
!
Bunu! takiben,! eğer! bir! yenilenebilir! ağ! entegrasyonu! çalışması! yapılmadıysa! ve! düzenli! şekilde!
güncellenmiyorsa,! şebeke! gözüyle! entegrasyon! tam! olarak! ele! alınamaz.! Büyük! mesken! yükü!
değişimlerinin!sistematik!bakımdan!sürdürülebilir!olup!olmadığını!ya!da!gerekli!rezervlerin!yeterli!
(ya!da!fazla)!olup!olmadığını!değerlendirmek!adına!entegrasyon!çalışmaları!zaruridir.!!
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Muhtemelen! yenilenebilir! entegrasyonu! çalışması,! bağlanabilir! YEK! enerji! miktarının! tahmin!
edilebilmesi!için!en!acil!şekilde!geliştirilmesi!gereken!çalışmadır.!Bundan!sonra!özetlenen!eyleme!
acilen! geçilmelidir! (2017)! ve! TEİAŞ! yıl! sonu! itibariyle! (2018)! çalışmalar! geliştirmiş! olmalı! ve!
sonrasında! da! bu! çalışmalar! Öneri! 3’te! tarif! edilen! yeni! planlama! metodolojilerinin! bir! bileşeni!
olmalıdır.!!!
!“Tipik”! bir! yenilenebilir! entegrasyon! çalışmaları,! bu! dokümanda! önerilen! gibi,! aşağıdaki! işleri!
kapsamalıdır19:!!!
•-

Zaman!çerçevesinin!belirlenmesi:!Çalışma!en!az!üç!seçili!dönem!için!yürütülmelidir:!!
o- Mevcut! dönem:! 2018l2020.! Bu! dönem! için! yükler,! iletim! ağı! ve! üretim! projeleri!
somut!şekilde!tanımlanmalıdır.!!
o- Orta!vade:!2020l2023.!Üretim!sahipleri!ve/veya!inşa!halindeki!projelerden!yeterli!
bilgi!edinilemese!de,!bazı!hesaplama/tahminlerin!yapılması!gerekir.!
o- Uzun! vade:! 2030.! Bu! durumda! yükler,! üretim! ve! iletim! ağı! hesaplamalara! dayalı!
olmalıdır.!!

•-

Baz!durum!ve!senaryoların!oluşturulması:!İncelenen!her!yıl!için!bir!baz!durum!ve!pek!
çok!sayıda!alternatif!senaryonun!geliştirilmesi!gerekir.!

•-

Üretimliletim!nakil!optimizasyonu.!Her!bir!senaryo!için!(ya!da!birtakım!senaryolar!için)!
bir!üretimliletim!nakil!simülasyonunun!yürütülmesi!gerekir.!Bu!nakiller,!ağ!tarafından!
oluşan!kısıtlamaları!hesaba!katmalıdır.!Ayrıca!üretim!kısıtlamalarını!(yani!yukarı!ya!da!
aşağı! rampalamaları,! minimum! çalışma! süreleri,! başlangıç! ve! kapama,! vb.),! hidrolik!
rezerv!idaresini!ve!benzeri!uygun!şekilde!sunuyor!olmalıdır.!Bu!çalışmaların!sonuçları,!
farklı! YEK! üretimlerinin! entegrasyonu! ihtimaline! dair! ! başlangıç! düzeyinde! bir! tespit!
sunmuş!olacaktır.!!

•-

DYE! gelişiminde! artış.! Çalışmanın! amacı! sınırları! denemek! olduğundan,! artan! DYE!
üretiminin!görüldüğü!ek!senaryolar!incelenecektir.!Bu,!bu!tip!üretimin!miktarının!(seçili!
bölgelerde! ve/veya! tüm! sistemde)! nakil! sonuçları! artık! uygulanamaz! olana! dek! ya! da!
kabul! edilemez! bulunmalarına! dek! (yani! önemli! seviyelerde! kesinti)! arttırılmasıyla!
kolaylıkla! yapılabilir.! Bu! hassasiyetlerin! sonuçları! DYE! entegrasyonunun,! prensipte!
sonra!aşılabilir!olan,!ilk!sınırlarını!verecektir.!Bu!inceleme!yapılırken,!ağ!sınırlamalarına!
özel! bir! hassasiyet! gösterilmelidir.! Kısa! vadede! bu! kısıtlamalar! kaçınılmazdır.! Ancak!
daha! uzun! dönem! senaryolarında! ağı! güçlendirmek! her! zaman! mümkündür! ve! bu!
yapılırsa!daha!büyük!miktarlarda!DYE!hayata!geçirilebilir.!!

•-

Yük!akış!analizi.!Üretimliletim!optimizasyonunun!uygulanmasında!kullanılan!modeller!
iletim! ağının! bazı! özelliklerini! (yani! gerilim! denetimi,! sistem! içinde! açı! farkları,! vb.)!
düzgün!şekilde!sunmakta!yetersizdir.!Dolayısıyla,!önceki!adımda!kurulan!bazı!sınırların!
onaylanması! (ya! da! reddedilmesi)! için! standart! akış! modelleri! kullanılarak! bazı! özel!
vakalar!üzerine!çalışılmalıdır.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

! Deneme! yaklaşımının! sonuç! olarak! uyumlandırılması! gerekmektedir.! Sunulan! maddeler! Görev! 1B! raporundan!
alınmıştır!ve!“tipik”!bir!yenilenebilir!entegrasyonu!çalışması!üzerine!detaylar!o!dokümanda!verilmiştir.!!
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•-

Dinamik! benzeri! çalışmalar.! Yüksek! miktarlarda! DYE,! birincil/ikincil! düzenlemede! ve!
genelde! gerekli! üçüncül! rezervde! sorunlar! çıkarır.! Daha! önce! bahsi! geçen! modellerin!
hiç! biri! bu! sorunları! tam! anlamıyla! çözmeye! yeterli! olmaz.! Bu! bakımdan! “dinamik!
benzeri”! adıyla! anılan! çalışmalar! kullanılarak! özel! incelemelerin! yürütülmesi! gerekir.!
Bu!çalışmalar!özellikle,!güneş!ve!rüzgar!üretiminde!olagelen!inişin!(ya!da!artış)!sebep!
olduğu! üretim! rampalamalarının! sistem! rezervleriyle! ve/veya! hızlı! yenidenlnakille!
düzgün! şekilde! idare! edilip! edilmediğini! inceler.! Ağ! kısıtlarının! bu! analizlerde! düzgün!
şekilde! sunulması! gerekir.! Bu! analiz! sonuç! olarak! önceden! edinilen! sınırların!
düşürülmesi!gerektiğini!gösterecektir.!!!

•-

Tam! dinamik! çalışmalar.! Analizin! son! adımı,! sistemin! simüle! edilen! büyük! miktarda!
DYE! üretimiyle! bile! dinamik! sağlamlığını! korunduğunu! onaylamak! üzeredir.! Bu,!
konvansiyonel! üretimde! uygulandığı! şekilde;! açı,! frekans! ve! gerilim! istikrarının! analizi!
yoluyla!yapılabilir.!Bu!çalışmalar!da!daha!önce!edinilen!sınırların!altını!gösterebilir.!!

Her!şartta!sonuç;!her!bölgede!bağlanabilen!maksimum!değişken!YEK’na!dair!bir!takım!değerler!ve!
toplu!sonuç!ise!bölgelere!mevcut!kapasitelerinin!eklenmesinden!normalde!düşüktür.!!
Tablo!10:!Yenilenebilir!Entegrasyonu!Çalışması!

Öneri!8:!Yenilenebilir!Entegrasyonu!Çalışması!!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem!1:!çalışmayı!geliştirmek!üzere!gerekli!yerinde!uzmanlığın20!
geliştirilmesi!

TEİAŞ!

Eylem!2:!Çalışmanın!yürütülmesi!için!gerekli!tüm!bilgilerin!toplanması!ve!
kullanılacak!senaryo!ve!varsayımlara!karar!verilmesi!(Görev!1B!raporunda! TEİAŞ!
belirtildiği!gibi)!!
Eylem!3:!En!azından!ağ!planlarının!planlama!genişliğini!kapsayan!ilk!
yenilenebilir!entegrasyon!çalışmasına!başlanması!

TEİAŞ!

Eylem!4:!Yenilenebilir!entegrasyon!çalışmasını!ağ!master!plan!
çalışmasının!bir!parçası!olarak!kabul!t!ve!plan!her!güncellendiğinde!
güncelle!

TEİAŞ!

Eylem! 1! bakımından,! TEİAŞ! çalışanlarının! bu! çalışmayı! (üretim/nakil! analizi,! yük! akışı! analizi,!
dinamik!çalışmaları,!vb)!sürdürme!kapasitesinden!şüphe!yoktur!ancak!bu!kapasite!daha!önce!böyle!
ortak!bir!çalışma!için!harekete!geçirilmemiştir.!Dolayısıyla!kendisi!için!belirlenmiş!kısa!süre!zarfında!
Eylem! 1’in! yerine! getirilmesi! için! (bkz.! Tablo! 15),),! iç! kaynaklar! değerlendirilirken! teknik! ve! işlem!
bazlı! tüm! işlerin! aktarımı! yapılarak! TEİAŞ! uzmanlarının! uzmanlaşmış! bir! danışma! şirketinin!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

! “Yerinde! uzmanlıkétan! anladığımız,! belirli! bir! hedefe! ulaşmak! için! organize! ve! prosedürel! bir! tavırla! iç! kaynak! ve!
yeteneklerin!birleşik!kullanımını!kastediyoruz!ve!bu!özel!durumda!YEK!entegrasyon!çalışmasının!geliştirilmesi!hedefiyle.!!
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hizmetlerinden! faydalanmasını! öneriyoruz.! Bu! yolla! TEİAŞ! çalışmanın! gelecek! güncellemelerini!
kendi!başına!yapabilir.!!!

3.10.-DAĞITILAN!ÜRETİM!VE!SEKTÖR!YAPISI!
Önceki! durum! sadece! iletim! ağına! has! değildir! zira! dağıtılan! üretim! kaynağının! dağıtım!
şebekelerinin! planlandığı! ve! işletildiği! şekilde! değişmesi! öngörülmektedir.! Dolayısıyla! dağıtım!
sistemi! DG’yi! hesaba! katmadan! planlanmaktadır.! Sonuçsa,! böyle! bir! sistemin! önemli! miktarlarda!
DG’yi! (temelde! yenilenebilir! üretim! kaynakları)! içe! almaya! uygun! olmamasıdır.! Gerekli! olması!
durumunda! sektör! yapısı! (DisCoların! ve! TEDAŞ’ın! rolü),! (tasarım! standartları,! planlama! süreçleri,!
vb.)! YEK! kaynaklarının! gelişimine! dağıtım! seviyesinde! bir! yük! bindirmeyeceğinden! emin! olmak!
adına!yeniden!düzenlenmelidir.!
Aşağıdaki! eylemler,! Öneri! 3’tekilere! paralel! şekilde! geliştirilmeli! ve! 2020! yılı! itibariyle! yürürlüğe!
girecek!olan!gelecek!dağıtım!planlama!metodolojilerinin!bir!bileşeni!olmalıdır.!!!
Tablo!11:!DG!kaynaklarının!ele!alınması!

Öneri!9:!Dağıtım!Ağı!Plan!ve!Çalışmalarının!Uyumlandırılması!
Gerekli!Eylem!

İlgili!Paydaşlar!

Eylem!1:!Büyük!DG!payını!hesaba!katmak!üzere!dağıtım!planlama!sürecini!
Dağ.Firmaları!
uyumlandır!
Eylem!2:!Önemli!miktarda!dağıtılan!üretimin!bağlanmasına!izin!verecek!
şekilde!OG!ağı!ve!YG/OG!trafolarındaki!koruma,!denetim!ve!otomasyon!
sistemlerinin!uyumlanmasını!değerlendir.!Orta!gerilim!ağının!denetim!ve!
otomasyonu!için!yeni!şemaları!standadize!et21!

Dağ.Firmaları!

Eylem!3:!OG!sistemlerinin!tüm!yayılımı!için!yeni!koruma,!denetim!ve!
otomasyon!sistemleri!uygula.!Mevcut!trafolarda!bulunan!denetim!ve!
otomasyon!sistemlerini!aşamalı!şekilde!yenile.!

Dağ.Firmaları!

Eylem!4:!Bahsi!geçen!ekipmanın!daha!hızlı!yayılmasını!sağlamak!adına!
tasarım!ve!inşa!standartlarını!uyumlandır.!

TEDAŞ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

! OG! koruma! sistemi! için! mevcut! yaklaşımın,! aksaklıklar! süresince! OG! sistemine! bağlı! DÜ’in! girmemesi! dolayısıyla!
yeniden!gözden!geçirilmelidir;!önemli!miktarlarda!DÜ!ve!düşük!talep!olması!durumunda!aksi!yönde!akışa!(OG’den!YG’e)!
izin! vermek! gerekebilir;! DÜ’in! reaktif! gücü! enjekte! etme! kontrolündeki! yeterliliğini! düşünmek! adına! gerilim! denetim!
stratejisinin!benimsenmesi!gerekir;!vb.!Rapor!1A,!ENEL’de!bunun!nasıl!yapıldığına!dair!bir!örnek!verilmiştir.!!
39!
!

!

!

!

4.-EYLEM!PLANI!VE!YOL!HARİTASI!
Bu! doküman,! Türkiye’nin! AB! yenilenebilir! düzenlemelerine! daha! iyi! şekilde! adapte! olması! ve!
mevcut! yenilenebilir! penetrasyonu! gelecek! hedeflerine! öngörülebilir! ve! şeffaf! bir! şekilde! köprü!
kurması!için!takip!etmesi!gereken!strateji!ve!eylem!planını!özetlemektedir.!!
Herhangi! bir! strateji! planında! olduğu! gibi,! bizim! yol! haritamız! da! aşağıdaki! ana! ilkeler! etrafında!
yapılandırılmıştır:!
Şekil!14:!Yol!Haritası!İlkeleri!!

Hedefler

Öneriler

•Elde!edilmesi!
gereken!uzun!
dönem!sonuçlar

•Hedefe!ulaşılması!
için!takip!edilmesi!
gereken!yol

Eylemler

•Ulaşılması!
gereken!özel!
maddeler!
+!Ana!paydaş

!
Eylem!planının!hedefleri,!önceki!görevlerin!risk!ve!engel!tespitlerine!dayanmaktadır!ve!bu!görevler!
Türkiye!düzenleyici!çerçevesine!derinlemesine!bir!bakış!ele!almış!ve!her!cephedeki!ana!problemleri!
saptamıştır:!düzenleyici,!ekonomik!ve!teknik.!İlke!ve!eylemler!bu!dokümanda!verilmiş!ve!her!bir!yol!
haritası!tablosunda!özetlenmiştir.!Üç!ana!hattın!altı!çizilmelidir:!!
1.- Bu! başlangıç! adımları! atılmalıysa! da,! uzun! dönem! hedeflerini! (özellikle! de! AB’ninkileri)!
tamamlama! yolu! uzun! ve! zorludur.! Daha! önce! belirtilen! her! üç! cephede! de! –düzenleyici,!
ekonomik! ve! teknikl! bu! hedeflere! ulaşmak! için! sürekli! yeniden! değerlendirmeler! yapmak!
gerekir.!!
a.- Diğer! düzenleyicilerin! uygulamalarından! çıkarılan! ders;! verimsiz! bir! çerçeveye!
sabitlenmektense!piyasa!değişikliklerini!değerlendirmek!ve!buna!göre!değişiklik!ve!
uyumlama!yapmak!daha!iyidir.!!
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b.- Enerji! Eylem! Planı! (AB! üyeleri! için! zorunludur),! sadece! uzun! dönem! sonuçları! ve!
takip! edilmesi! gereken! stratejiyi! saptadığı! için! değil! aynı! zamanda! iklim!
programındaki! değişikliklerin! sürekli! takibi! için! gerekli! bir! temel! oluşturduğu! ve!
yasa! kuruculara! herhangi! bir! değişiklik! olması! durumunda! bilgi! sahibi! şekilde!
uyumlama!ve!değişiklik!yapma!şansı!tanıdığı!için!de,!orta!ve!uzun!vade!stratejisinin!
belkemiğidir.!
2.- Paydaş! dahiliyeti! ve! katılımı! esastır.! Kamudan! özel! sektöre! ve! nihai! kullanıcılar! dahil.! Yol!
haritası! tablolarında! gösterildiği! üzere,! sektördeki! tüm! aktörler! eylem! planının!
katılımcılarıdır.!!
Yatırımcıları! çekmek! için! istikrarlı! ve! öngörülebilir! bir! düzenleyici! çerçeve! bulunması!
gerekir.! Eylem! planı! düzenlemesinde! önerilen! tüm! değişikliklerin,! zaten! mevcut! olan!
aktörler! üzerindeki! etkisini! en! azda! tutacak! şekilde! uygulanması! gerekmektedir.! Gerekli!
olması! durumunda,! iki! çerçevenin! bir! arada! olduğu! geçiş! evreleri,! herhangi! bir! aktöre!
ayrımdı!durum!üretmediği!sürece,!uygulanabilir.!
Görev! 1B! raporunda! belirtildiği! üzere,! eylem! planının,! yeni! düzenlemenin! dönemsel!
yayımlanmasını! engellemek! adına! bir! seferde! tamamlanması! iyi! olur.! Değişikliklerin!
uygulandığı! zaman! tüm! yasama! hazır! olmalı! ve! daha! sonraki! aşamalarda! ikincil!
düzenlemelerin!(yönetmelik)!düzenlemesini!gerektirmemelidir.!!
Aşağıdaki! sayfalar,! yol! haritasının! tüm! uygulama! zamanlamasını! ve! hedeflerin,! önerilerin! ve!
geçilmesi!gereken!eylemlerin!tam!bir!sunumunu!veren!eylem!tablolarını!bir!arada!yeniden!sunar.!!
!
!
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Tablo!12:!Yenilenebilir!Enerji!Kullanımını!Arttırmak;!Özellikle!de!Üretim,!Isınma,!Soğuma,!Tarım!ve!Ulaşım!Sektörlerinde!!

Yenilenebilir%Enerji%Kullanımını%Arttırmak;%Özellikle%de%Üretim,%
Isınma,%Soğuma,%Tarım%ve%Ulaşım%Sektörlerinde%%

Hedef%

Öneri%

Eylem%#%

Gerekli%Eylem%

İlgili%Paydaşlar%

1!

AB! dokümanıyla! [COM! (2015)! 572! final]! uyumlu,! Türkiye! stratejisi,! hedefleri,! tahminleri! ve! Tüm!
senaryolarıyla!2012V2030!döneminde!gözlemlenecek!ana!göstergeleri!özetleyen!bir!Enerji!Eylem! paydaşlardan!
Planı’nın!geliştirilmesi.!!
gelen!girdilerle!
Bakanlık!
Eylem!planı,!2023!hedefleriyle!tutarlı!ve!COP!21!vaatlerini!referans!alıyor!olmalıdır.!

Zaman%
Dilimi%
2019!
Taslak!
2020!Final!
2023!İlk!
Düzenleme!

Sonuçlarının!yıllık!olarak!gözlemleniyor!olması!gerektiğinden!Enerji!Eylem!Planı!makul!ve!şeffaf!
varsayımlara!dayanıyor!olmalıdır.!Plan!bir!dilekler!listesi!değildir!daha!ziyade!sektörün!ve!genel!
olarak!ekonominin!ekonomik!sürdürülebilirliği!dengesini!tutturarak!iklim!değişikliği!
mücadelesinde!kullanılabilir!mevcut!araçları!hesaba!kata!etkili!gerçekçi!biçimde!ele!alan!
stratejinin!etkili!biçimde!uygulamasıdır.!

Bakanlık!

2017V2019!

3!

Enerji!arzını!güçlendirmek.!Eylemin!hedefleri!çok!muhtemel!ki!yenilenebilir!kaynaklara!dayanıyor!
olacaksa!da,!mevcut!termal!stoklar!–özellikle!de!yerli!kömür!kaynaklarıV!!unutulmamalıdır.!
Türkiye!enerji!politikası!bunları!gelecek!arz!seçenekleri!olarak!dahil!ederse,!kaynakların!mümkün!
olan!en!etkili!ve!temiz!şekilde!!tüketildiğini!sağlıyor!olmalı!(yüksek!verimlilikte!türbinler,!AB!
yasasına!göre!kirletici!maddeleri!azaltmaya!bağlılık!ve!yakalama!ve!depolama!teknolojilerinde!
Ar&Ge)!ya!da!karbon!dioksit!emisyonlarını!uzun!vadede!düşürmelidir.!!!

Bakanlık!

2017V2019!

4!

Bu!proje!ölçeğinin!dışında!kalsa!da,!Enerji!Eylem!Planı!enerji!verimliliğine!bir!bölüm!ayırmalıdır!ki!
hem!talep!hem!de!arz!taraflarının!iklim!değişikliğine!mücadelede!aktif!rol!oynuyor!olmalarını!
sağlasın.!

Bakanlık!

2017V2019!

2!
Öneri%1:%
Yenilenebilir%
Enerji%
Kullanımını%
Arttırmak%

!
!
!
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Tablo!13:!Şebekeye!Daha!Büyük!Yenilenebilir!Entegrasyonu!Önündeki!Ekonomik,!Teknik,!Yasal!ve!İdari!Engellerin!Kaldırılması!!
Öneri%

Öneri%2:%!Daha%
Sürdürülebilir%
Destek%
Mekanizmalarına%
Doğru%

Eylem%#%

%
Öneri%3:%
Yenilenebilir%
Entegrasyonunu%
Maksimuma%
Çıkarmak%için%
Planlama%
Prosedürlerinin%
Benimsenmesi%%
%

Zaman%
Dilimi%

Gerekli%Eylem%

İlgili%Paydaşlar%

1!

FiT’lerden!açık!arttırmalara!mevcut!destek!mekanizmalarındaki!değişiklikleri!değerlendirecek!
bir!çalışma!grubunun!oluşturulması.!

Bakanlık!ve!EPDK! 2017!

2!

Çalışma!grubunun!sonuçlarına!göre,!en!iyi!uluslararası!pratiklere!uygun!şekilde!tasarlanmış!
açık!arttırmalara!dayanarak,!destek!mekanizmaları!üstüne!yeni!yasaların!hazırlanması!

Bakanlık!!

3!

Enerji!ticareti!üretim!projelerini!(büyük!ya!da!küçük)!türeticilerden!ayıran!düzenleyici!
çerçeveyi!net!şekilde!sınırlandır!

Bakanlık!ve!EPDK! 2018!

4!

Eylem!3!için,!türeticileri!teşvik!etmek!enerji!politikasının!bir!parçası!olduğu!sürece,!yeni!
düzenleme!net!ölçüm!(ya!da!net!faturalandırma)!yaklaşımı!üzerine!kurulmalıdır!ki!fazla!enerji!
ağa!aktarılsın!ve!mevcut!ve!tahmin!edilen!piyasa!fiyatlarına!uygun!şekilde!ücretlendirilsin.!OG!
ağına!bağlı!50!kW!altındaki!ve!OG!ağına!bağlı!5!MW!altındaki!projeler!için!lisans!gerekli!
bulunmayacaktır.!

Bakanlık!ve!EPDK! 2019!

%

Şebekeye%Daha%Büyük%Yenilenebilir%Entegrasyonu%Önündeki%Ekonomik,%
Teknik,%Yasal%ve%İdari%Engellerin%Kaldırılması%%

Hedef%

1!

Hükümet!tarafından!yayımlanan!hedefler!ve!politika!yönüyle!tamamen!uyumlu,!en!az!10!yıllık!
zaman!çerçevesini!kapsayan!göstergesel!üretim!planının!geliştirilmesi.!EPDK’dan!onay!almak.!
Bu!plan!Öneri!6’da!görülen!yenilenebilir!entegrasyon!çalışmasını!dikkate!almalıdır.!

2018!

Bakanlık,!TEİAŞ!
ve!EPDK!

2018!

TEİAŞ!

2019!
(onwards)!

TEİAŞ,!mevcut!Ağ!kapasitesine!dair!mevcut!raporlama!aktivitelerini!(en!azından!2!yılda!bir)!
aşağıdakilerle!düzenli!şekilde!geliştirilmeli!ve!güncellemelidir:!
V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Önceki!versiyon!olan!değişiklikler!ve!bu!değişikliklerin!nedeni;!!
2!

V!!!!!!!!!!!!!!!Her!bölgede!zaten!işletmede!olan!üretim!miktarı!ve!önlisans!verilmiş!olan!ve/veya!
bir!bağlantı!sözleşmesi!imzalamış!olan!üretim!
V!!!!!!!!!!!!!!Her!bölgede!üretimi!kısıtlayan!en!önemli!nedenler!ve!bu!kısıtlamaları!düzeltmeye!
yönelik!gelişme!veya!planlar!
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%
%

3!

TEİAŞ,!Özel!Enerji!Alanları’nın!tanımlanmasında!aktif!bir!katılımcı!olmalıdır!ve!bu!bölgelerde!
iletim!tıkanıklıklarını!mümkün!en!yüksek!düzeyde!yok!etmek!adına!bu!sonuçları!İletim!Yayılma!
Planı’na!dahil!etmelidir!(bu,!ek!iletim!yatırımlarını!gerektirse!bile).!

Bakanlık!ve!
TEİAŞ!

2018V
2021!

4!

OG!ağ!planlamasında!uluslararası!iyi!pratiklerin!takibi,!zira!bu!konu!halen!dünya!çapında!çok!
konuşulmaktadır.!

TEDAŞ!ve!
Dağ.Firmaları!!

2019!(and!
onwards)!

Bakanlık,!TEİAŞ!
ve!EPDK!

2018!

%
%
%
Öneri%3:%%
Yenilenebilir%
Entegrasyonunu%
Maksimuma%
Çıkarmak%için%
Planlama%
Prosedürlerinin%
Benimsenmesi%

Eylem!5:!Aynı!zamanda,!DiscCos!işletim!ve!planlama!süreçlerine!aşağıdakileri!dahil!etmelidir:!!
5!

6!

•!
•!

OG!ağında!gerilim!denetiminin!uygunluğu;!!
OG!ağ!koruma!sisteminin!incelikle!değerlendirilmesi!ve!önemli!miktarda!DG!olması!
durumunda!yeni!ağ!koruma,!gözetim!ve!denetimi!yollarının!araştırması!için!Ar&Ge!
çalışmalarının!yoğunlaştırılması!!

Eylem! 6:! Daha! önce! belirtilen! eylemleri! denemek! adına! aktif! biçimde! pilot! projelerin!
TEİAŞ!
uygulamaya!konulması!!

2020!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tablo!14:!Etkililik!ve!Verimliliği!Arttırmak!Üzere!Yetkilendirme,!Lisanslama!ve!Şebeke!Erişimi!Prosedürlerinin!Hızlandırılması!!

Etkililik%ve%Verimliliği%Arttırmak%Üzere%Yetkilendirme,%Lisanslama%ve%Şebeke%
Erişimi%Prosedürlerinin%Hızlandırılması%%

Hedef%

Öneri%

Öneri%4:%!
Lisanslama%ve%
Yetkilendirme%
Süreçlerinin%
Hızlandırılması%

Öneri%5:%
Yenilenebilir%
Üretime%Şebeke%
Erişiminin%
Sağlanması%

Gerekli%Eylem%

İlgili%Paydaşlar%

Zaman%
Dilimi%

1!

Büyük!ve!küçük!kurulumların!net!şekilde!ayırt!edilmesi.!Her!iki!tip!için!de!prosedürler!aynı!
olmamalıdır!çünkü!proje!sahibi!profili!oldukça!farklıdır.!!

Bakanlık!ve!EPDK!

2018!

2!

Yatırımcıların!gerekli!tüm!dokümanları!aynı!kaynaktan!hazır!şekilde!almasını!ve!yerelVbölgesel!
yetkilendirme!engellerini!en!aza!çekmeyi!mümkün!kılan!yenilenebilir!enerji!ve!enerji!
verimliliği!konusunda!uzmanlaşmış!bir!ajansın!(bkz.!aşağıdaki!örnek)!kurulması.!!

Bakanlık!

2018!

3!

Önlisans!kapasite!ataması!ve!gelişiminin,!projelerin!önlisans!aşamasında!donmaktansa!
gelişiyor!olduğundan!emin!olmak!adına,!gözetimde!tutulması!

EPDK!

2018!

4!

Proje!geliştiriciler!bir!projeye!teklifte!bulunurken!tam!saha!bilgisine!sahip!olabilsinler!diye!
proje!veri!şeffaflığını!(büyük!projeler!için!önemli)!arttırmak!

Bakanlık!

2018V
2021!

4.1!

Özellikle!çok!büyük!projeler!için:!tüm!idare,!lisans!ve!yetki!meselelerinin!ihale!süreci!öncesi!
hallolduğundan!emin!olmak!için!Özel!Enerji!Bölgeleri’nin!sayısını!arttırmak!

Bakanlık!ve!EPDK!!

Küçük!(mesken!tipi)!projeler!için:!türetici!yasasının!genişletilmesi!dahil,!lisanslama!ve!
yetkilendirme!prosedürlerini!(proje!sahibi!için!maliyetsiz!bile!olabilir),!küçük!ölçekli!oluşumları!
güçlendirmek!için,!basitleştirmek!

Bakanlık!ve!EPDK!

4.2!

5!

Tam!paydaş!tanımı!ve!idaresi.!Sadece!ÇED!sürecinde!değil!aynı!zamanda!lisanslamadan!
işletmeye!tüm!proje!hayat!döngüsü!boyunca.!

İdare!ve!proje!
sahipleri!!

2020!

1!

YEK!üretimi!için!Nakil!Önceliği!ilkesinin!yasal!olarak!verilmesi.!Bu!ilke,!Sistem!Operatörüne!
konvansiyonel!birimlerine!ağ!tıkanıklıkları!oluşması!durumunda!üretimlerinde!düşüş!yapmayı!
istemesini!olanaklı!kılacaktır.!!

Bakanlık!ve!EPDK!

2017V
2018!

2!

Planlama!kriterinin!ek!YEK!bağlantısı!ihtimalini!sınırlandırmayacağından!emin!olmak!(sistem!
güvenliğinden!asla!ödün!verilmediği!varsayıldığında)!

EPDK!ve!TEİAŞ!

2017V
2018!

Eylem%#%

2021!

2019!

45!
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!

!

!
%
3!

Ağda!ileri!düzey!koruma!sistemleri/FACTS’ın!uygulanma!ihtimalini!değerlendirmek;!bu!
sistemler!özel!bölgelerde!büyük!miktarlarda!YEK!entegrasyonuna!izin!verebilirlerse!!!

TEİAŞ/TEDAŞ!

2019!

4!

Eylem!3’ün!sonuçlarına!göre!iletim!ağında!FACTS/İleri!koruma!sistemlerinin!uygulanması!

TEİAŞ/TEDAŞ!

2019!–!
2023!
(and!
onwards)!

5!

Şebeke!Yönetmeliği’nde!Sistem!Operatörünün,!tıkanıklıkları!hafifletmek!ve/veya!sistemde!
güvenliği!sürdürmek!adına,!YEK!üretim!kesintisi!emri!verme!yetkisini!açıkça!belirtmek!

EPDK!ve!TEİAŞ!

2018!

6!

Lisanssız!üretime!uygulanabilir!(DG).!Lisanssız!projeler!için!bağlantı!başvurularında!TEDAŞ’ın!
görüşünü!dışarıda!bırakmak.!TEDAŞ!tarafından!yerine!getirilen!işlevlerin!çoğu!Discos’a!
aktarılmalıdır.!!

Bakanlık,!TEDAŞ!
ve!Dağ.Firmaları!

2018!

!
!
!

!
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Tablo!15:!Daha!Büyük!Yenilenebilir!Elektrik!Payının!Entegrasyonu!için!Güç!Sistemi!Esnekliğini!Geliştirmek!!

Daha%Büyük%Yenilenebilir%Elektrik%Payının%Entegrasyonu%için%Güç%Sistemi%
Esnekliğini%Geliştirmek%%

Hedef%

Öneri%

Gerekli%Eylem%

İlgili%Paydaşlar%

Zaman%
Dilimi%

Tesis!sayısı!arttıkça,!küçük!elektrik!santrallerinin!denetimini!Ulusal!Denetim!Merkezi’nden!
Bölgesel!Denetim!Merkezlerine!aktarmak!mümkün!olacaktır.!%

TEİAŞ!

2020!V!
2021!

Bakanlık,!
DSO’leri!

2020!V!
2022!

3!

TEİAŞ!ve!DSO’lerini!dağıtım!seviyesinde!konumlu!tesislerin!bağlantısını!kesmede!içeren!bir!
metodolojinin!uygulanması.!TEİAŞ!bir!bölge!ya!da!sahadaki!toplam!doğrudan!üretimi!
hesaba!katarken!sistem!güvenliğinden!ödün!vermektedir,!bu!üretimin!düşürülmesi!için!
ilişkili!DSO(leri)ne!doğrudan!emir!vermelidir.!DSO,!SCADA/DMS!sisteminin!sağladığı!
olanaklar!aracılığıyla,!hemen!uygulamaya!koymalıdır.%

TEIAS,!DSO’leri!
ve!EMRA!

2021!V!
2023!

1!

OG!seviyesinde!bağlı!yüksek!YEK!üretimi!miktarı!dolayısıyla!Teiaş!ve!dağıtıcılar!arasında!
YG/OG!trafo!korumasında!gerekli!değişiklikleri!yerine!getirmek!üzere!bir!koordinasyon!
mekanizmasının!kurulmasına!ihtiyaç!vardır.!%

Bakanlık,!TEİAŞ,!
DSO’leri!

2020!

2!

YG/OG!dönüştürücülerinin!yön!değiştiricilerinin!ve!YG/OG!trafolarının!OG!şalt!sahasının!
işletimsel!kontrolünün!dağıtım!şirketlerine!devri.!TEİAŞ’ın!SCADA!sistemleri!bir!birine!uygun!
şekilde!bağlanmalıdır.!%

Bakanlık,!TEİAŞ,!
DSO’leri!

2021!V!
2023!

3!

Dağıtıcılar!tarafından!karar!verilen!gerilim!seviyelerinin!TEİAŞ!işletmecileri!tarafından!
uygulanmasını!sağlamak!üzere!uygun!prosedürlerin!geliştirilmesi%

Bakanlık,!TEİAŞ,!
DSO’leri!

2021!V!
2023!

1!

Çalışmayı!geliştirmek!üzere!gerekli!yerinde!uzmanlığın!geliştirilmesi%

TEİAŞ!

2017V
2018!

Eylem%#%

1!

DSOleri,!aşağıdakileri!mümkün!kılmak!için!SCADA/DMS!sistemini!benimsemelidir:!%
2!
Öneri%6:%YEK%
Üretim%Denetimi%

Öneri%7:%Dağıtım%
Ağı%İşletmesi%

Öneri%8:%
Yenilenebilir%

•!
•!

YEK!üretim!tesislerini!sistemin!dağıtım!düzeyinde!bağlayan!dönüştürücüleri!
üstünde!doğrudan!kontrol;!ya!da!
Santral!işletmecilerine!dönük!uygun!iletişim!sistemleriyle!bağlantı!kesme!emirleri.!
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!
Entegrasyonu%
Çalışması%

Öneri%9:%Dağıtım%
Ağı%Plan%ve%
Çalışmalarının%
Uyumlandırılması%

!

2!

Çalışmanın!yürütülmesi!için!gerekli!tüm!bilgilerin!toplanması!ve!kullanılacak!senaryo!ve!
varsayımlara!karar!verilmesi!(Görev!1B!raporunda!belirtildiği!gibi)!%

TEİAŞ!

2017V
2018!

3!

En!azından!ağ!planlarının!planlama!genişliğini!kapsayan!ilk!yenilenebilir!entegrasyon!
çalışmasına!başlanması%

TEİAŞ!

2018!

4!

!Yenilenebilir!entegrasyon!çalışmasını!ağ!master!plan!çalışmasının!bir!parçası!olarak!kabul!
et!ve!plan!her!güncellendiğinde!güncelle%

TEİAŞ!

2018!

1!

Büyük!DG!payını!hesaba!katmak!üzere!dağıtım!planlama!sürecini!uyumlandır%

Dağ.Firmaları!

2020!

2!

Önemli!miktarda!dağıtılan!üretimin!bağlanmasına!izin!verecek!şekilde!OG!ağı!ve!YG/OG!
trafolarındaki!koruma,!denetim!ve!otomasyon!sistemlerinin!uyumlanmasını!değerlendir.!
Orta!gerilim!ağının!denetim!ve!otomasyonu!için!yeni!şemaları!standardize!et%

Dağ.Firmaları!

2020!

3!

OG!sistemlerinin!tüm!yayılımı!için!yeni!koruma,!denetim!ve!otomasyon!sistemleri!uygula.!
Mevcut!trafolarda!bulunan!denetim!ve!otomasyon!sistemlerini!aşamalı!şekilde!yenile.%

Dağ.Firmaları!

2020V
2023!
(and!
onwards)!

4!

Bahsi!geçen!ekipmanın!daha!hızlı!yayılmasını!sağlamak!adına!tasarım!ve!inşa!standartlarını!
uyumlandır.%

TEDAŞ!

2020!

!
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!
2017

year

3

Goal()(Priority()(Action(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((quarter

2018
4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

3

4

1

2021
2
3

4

1

2022
2
3

4

1

2023
2
3

4

Road%Map%(%Action%Plan
Scaling%Up%Renewable%Energy%Use,%Particularly%in%Generation,%Heating,%Cooling,%Agriculture%and%Transport%Sectors
Recommendation%1:%Scale%Up%Renewable%Energy%Use
Develop+an+action+plan
Assumptions+and+hypothesis
Reinforcing+energy+supply
Energy+efficiency

1

2

3

3

4

6

6

6

Removal%of%Economic,%Technical,%Legal%and%Administrative%Barriers%in%Larger%Share%of%Renewables%Integration%into%The%Grid
Recommendation%2:%Towards%a%More%Sustainable%Promotion%Mechanism
Creation+of+a+working+group+
Prepare+the+new+legislation+on+promotion+mechanisms
Clearly+delimit+the+regulatory+framework+
New+regulation+for+prosumers
Recommendation%3:%Adapting%Planning%Procedures%to%Maximize%Renewable%Integration
Development+of+and+indicative+generation+plan
Improve+and+regularly+update+ATC+reporting+activities
TEIAS+sactive+participant+in+determination+of+Special+Energy+Zones
Follow+up+of+international+best+practices+for+MV+network+planning+
Changes+to+DiscCos+operating+and+planning+processes
Actively+implement+pilot+projects
Streamlining%the%Procedures%for%Authorisation,%Licensing%and%Grid%Access%to%Increase%Efficiency%and%Effectiveness
Recommendation%4:%Speeding%Licensing%and%Authorization%Processes
Clearly+differentiate+between+large+and+small+installations
Constitute+a+specialized+agency+for+renewable+energy+and+energy+efficiency+
Monitoring+of+preLlicense+capacity+allocation+and+development
Scale+up+projects+data+transparency
Specific+for+very+large+projects:+increase+the+number+of+Special+Energy+Zones+
Specific+for+small+(houseLhold)+projects:+simplify+licensing+and+authorization+procedures+
Full+stakeholder+identification+and+management
Recommendation%5:%Assuring%Grid%Access%to%Renewable%Generation
Establish,+legally,+the+principle+of+Dispatch+Priority+for+RES+generation
Make+sure+that+planning+criteria+does+not+restrict+the+possibility+of+connection+of+additional+RES
Evaluate+the+possibility+of+implementing+FACTS/advanced+protection+systems+in+the+network
Implement+FACTS/Advanced+protection+systems+in+the+network
Make+clear+in+the+Grid+Code+that+the+System+Operator+is+entitled+to+instruct+RES+generation+curtailment+
Eliminate+TEDAŞ+review+of+the+connection+applications+for+unlicensed+projects

6

7

8

7

9

Improving%Power%System%Flexibility%to%Integrate%a%Larger%Share%of%Renewable%Electricity
Recommendation%6:%RES%Generation%Control%
Transfer+the+control+over+the+smaller+plants+from+the+National+Control+Center+to+the+Regional+Control+Centers
DSOs+SCADA/DMS+system+adapted
Implement+methodology+that+involve+TEIAS+and+DSOs+in+disconnecting+the+facilities+located+at+the+dist.+level
Recommendation%7:%Distribution%Network%Operation
Coordination+mechanism+needs+to+be+established+between+TEIAŞ+and+distributors+
Transfer+op.+control+of+the+tap+changers+of+the+HV/MV+transf.+and+MV+switchyard+of+HV/MV+subs.+to+DisCos
Develop+appropriate+procedures+to+assure+the+voltage+levels+decided+by+the+distributors+are+implemented
Recommendation%8:%Renewable%Integration%Study
Develop+the+necessary+inLhouse+expertise+in+order+to+develop+the+study
Collect+all+necessary+data+to+perform+the+study+and+decide+on+the+scenarios+
Proceed+with+the+first+renewable+integration+study
Integrate+the+renewable+integration+study+as+part+of+the+network+master+plan+studies
Recommendation%9:%Adapt%Distribution%Network%Plans%and%Operations
Adapt+the+distribution+planning+process
Evaluate+the+protection,+control+and+automation+systems+in+MV+network+and+HV/MV+substations
Apply+new+protection,+control+&+automation+systems+for+all+expansions+of+the+MV+systems
Adapt+design+and+construction+standards+

!

6

5

10

12

11
5

8

!

1

Draft&Energy&Action&Plan

4

Firt&Energy&Action&Plan&Review

7

Include&Special&Energy&Zones&as&part&of&Planning&Processes

2

Final&Energy&Action&Plan

5

Include&R.&Integration&Studies&into&Planning&Processes

8

Include&DG&planning&into&Planning&Processes

3

KPI&annual&Check

6

T&D&10GY&Plans

9

Grid&Follows&Methodology&part&of&Planning&Processes

10

TSO/DSO&SCADA&adapt.

11

Transfer&tap&charger&and&switchyard&control

12

New&disconnection&procedures&TSO/DSO
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