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İncelenen ilk taslak

1 Dökümanın Genel Görünümü ve Kapsamı
Bu yol haritası dokümanı Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Projeleri için Finansman ve Destek
Mekanizması, D3 raporunu esas alır.
Burada tarife garantileri, rekabetçi ihaleler, yenilenebilir portföy standartları, vergi avantajları,
yenilenebilir enerji sertifikaları, enerji fonları ve topluluk kooperatifleri gibi alternatif finansman ve
destek mekanizmaları ve yöntemleri incelenmiştir. Bunlar diğer ülkelerde 1 MW'a kadar olan küçük
ölçekli YE sistemlerini desteklemek için başarıyla kullanılan finansman mekanizmalarıdır. Bu
kategoride çoğu üretici iç tüketimde dahil olmak üzere genellikle "iç tüketimi amaçlayan yatırımcı"
olarak adlandırılmaktadır
Yol haritası, Türkiye için özellikle tavsiye edilen yöntemleri belirlemekte; öncelikleri ve zaman
çizelgelerini önermektedir.
Yapılan İncelemede, finanse edilebilir ,geri ödeme süreleri 7 yıl olan iç tüketim güneş enerjisi FV
sistemlerinin KDV hariç olarak ve maliyetin yaklaşık %30'una karşılık gelen hibeler veya kWh başına
0,20 ABD dolarlık tarife garantileri kullanılarak çekilebildiğini göstermektedir.
Yol haritası, önceki alt görevler altında yapılan inceleme, değerlendirme çalışması ve tavsiyelerle
birlikte çalıştayda yapılan workshoplardaki paylaşılan bilgi ve geri dönüşler dikkate alınarak
geliştirilmektedir.
Ardından, bir Stratejinin formüle edilmesi ve Türkiye'deki YE pazarının mevcut durumunun AB
politikalarına uyumlu hale getirilmesi ve ulusal YE hedeflerinin etkili bir şekilde uygulanması için uygun
Eylem Planının / Yol Haritasının belirlenmesi ile Görev 2D sonlandırılacaktır. Sistemde istikrarın
artması ve yoğun dönemlerde enerjinin şebekeye geri satılmasına yönelik teşvikler yoluyla azami
talebin azaltılması gibi faydaları olan küçük ve dağıtılmış üretimi teşvik edecek bir çerçevenin
geliştirilmesi de buna dahildir.
Doküman şu şekilde yapılandırılmıştır:


Bu ilk bölüm İş Tanımı ve Başlangıç Raporuna göre raporun amacını belirler,



İkinci bölüm, planın vizyonunu, yani yenilenebilir enerjinin ülkedeki penetrasyonunun
sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve AB yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilmesi için
odaklanılması gereken uzun vadeli hedefleri belirleyecektir.



Üçüncü Bölüm, planın yapı taşlarını, yani stratejiyi şekillendiren ve nihai hedefe, yani vizyona
ulaşmayı sağlayacak eylemleri birer birer sunacaktır.



Dördüncü Bölüm, her bir yapı taşında önceden açıklanmış olan eylem planının tamamını
özetlemektedir ve yol haritası ile geliştirilmesi arzulanan eylemleri içeren eksiksiz bir zaman
çizelgesi sunar.

2 Vizyonun Belirlenmesi
Herhangi bir stratejinin belirlenebilmesi için, açıkça tanımlanmış bir vizyona, yani uzun vadeli bir
hedefe ihtiyaç vardır. Bu bölüm, Türkiye için küresel ve Avrupa görüşleri ile uyumlu, kapsamlı ve uzun
vadeli ve aynı zamanda ülkedeki mevcut durumu ve politikaları da göz önünde bulunduran bir hedefin
belirlenebilmesi için küresel hedeflerle AB'nin stratejik enerji hedeflerini ele alacaktır.

2.1 Önsöz
60 yıl önce 25 Mart 1957'de Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve
Hollanda tarafından imzalanan ve daha sonra mevcut 28 Üye Devleti de kapsayan (Brexit'ten sonra
27 olmuştur) Roma Antlaşması'ndan bu yana, yeni bir işbirlikçi çalışma biçimi ortaya çıkmıştır. Bu,
"topluluk müktesebatı" olarak bilinir ve Avrupa Birliği adını verdiğimiz topluluğu şekillendiren bir takım
kurallar ve değerleri içerir.
Bu amaçla, 28 Üye Devlet ulusal egemenliklerinin bir kısmından feragat ederek, bunun yerine Avrupa
Komisyonu gibi Avrupa kurumları tarafından yönetilen bir Avrupa egemenliğini kabul etmiştir. Avrupa
Komisyonu, Antlaşmaların koruyucusu olarak kurulmuş ve temel rolü Avrupa Parlamentosu ve Avrupa
Konseyi'nin ortak karar mekanizmaları yoluyla önerilen ve nihayetinde onaylanan yasama kurallarının
tartışılmasıdır.
Egemenlikten feragat edilmesi malların farklı Avrupa pazarlarında serbest dolaşımının teşvik
edilmesiyle somutlaştırılmıştır. Bunun gerçekleşebilmesi için, finansal piyasadan iş gücü piyasasına
Birliğin tüm üyeleri, egemenliklerinin belirli bir bölümünü Avrupa kurumlarına aktarmak için birbiri
ardına bazı Antlaşmalar imzalamışlardır. Örneğin, uygulama sözleşmesinin kaldırılması,
vatandaşların serbest dolaşımı, ülke sınırları kaldırılması gibi konular bunlardan bazılarıdır.
Bununla birlikte, bu Antlaşmalardan hiçbiri ülke egemenliğinin ülke enerji politikasıyla ilgili kısmından
feragat etmeyi içermemektedir. Günümüz ve yarının enerjisi ile enerji sektörünün yönetimini
tanımlamamaktadır.
28 Üye Devlette enerji kullanımı açısından çok farklı düzenlemeler gözlenebilir. Örneğin, Fransa enerji
kullanımının büyük bir kısmı nükleer enerjiden sağlarken, İtalya gibi benzer ve komşu bir ülkede ise
faaliyette tek bir nükleer enerji santrali bulunmamaktadır. Buna karşılık Almanya'daki enerji politikası
ülkedeki nükleer santrallerin 2022 yılına kadar tamamen kullanımdan çıkarılmasını öngörmektedir.
Aynı durum, farklı Avrupa ülkelerinde çok farklı oranlarda kullanılan kömür veya doğal gaz gibi diğer
yakıtlar için de geçerlidir.
Yönetim konusunda ise Fransa ve İtalya'da EDF veya ENEL gibi halka açık şirketler ve İspanya'da
IBERDROLA veya GAS NATURAL FENOSA gibi tamamen özel şirketler bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 28 Üye Devletin iklim değişikliğine karşı düzenlemeler ve karbonsuz ekonomiye geçiş
için alınacak uluslararası taahhütlerle ilgili temsil görevlerini Avrupa Komisyonu'na devretmesi
nedeniyle, Üye Devletlerin kullanacakları enerji türlerini seçecekleri özgürlük alanı daralmıştır.
Dolayısıyla Avrupa düzeyinde Enerji Politikası alanında bağımsızlık kesin bir şekilde bir üst merciye
devredilmemiş de olsa, Paris'teki COP 21 Zirvesi gibi gelişmelerin ardından giderek sıkılaşan
taahhütler ülkelerin bu alandaki egemenliklerini etkilemiştir.
Bu bağlamda, Enerji Birliği1 belgesinin ilk hükmü Enerji Birliği Komisyonu tarafından ilgili komitelere
iletilen haliyle başarılı bir şekilde uygulanması için COM (2015) 572 nihai dokümanında verilen kilit
konuları içerir
<< entegre ulusal enerji ve iklim planları ile ilgili rehber Üye Devletlerin 2021'den 2030'a kadar
sürecek entegre ulusal enerji ve iklim planlarını geliştirmeye başlaması için temel oluşturur.
Önemli göstergeler üzerinde önerilen metodoloji, Enerji Birliği'nin teslimatının ölçülmesi ve
izlenmesine yönelik ilk adımdır >>
Bu rehber2, ulusal planların ele alması gereken ana konulara, planların performansının nasıl
projelendirip raporlanacağına ve ilgili belgelerin sonuçlandırılması ve sunulması için zaman
çizelgesini içeren bir tavsiyeler dokümanı şeklindedir.
Henüz AB üyesi olmayan ancak Üye Devlet statüsüne katılmayı hedefleyen Türkiye'deki
düzenlemelerin direktiflerde yer alan Avrupa'daki düzenlemelerle ne derece uyumlu olduğunun
anlaşılması için birçok inceleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Enerji, elektrik ve doğal gaz
pazarlarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırmasıyla ilgili düzenlemeler,
bunlardan ikincisi, AB-IPA12CS02 başlıklı bu Avrupa projesinin konusudur ve burada derinlemesine
incelenerek, ilgili Direktiflerde yer alan Avrupa standartlarına ulaşılmasını sağlayacak stratejik yolların
önerildiği bir Yol Haritası oluşturulmuştur.
Bu, Türkiye'nin bağımsız bir ülke veya müstakbel bir AB üyesi olarak kendi Enerji Politikasını
tasarlama yetkisini elinden almayı amaçlamamaktadır. Fakat günümüzde 28 Üye Devlet'te olduğu
gibi, her ülkenin kendi Enerji Politikasının tasarlanması İklim Değişikliği ve yenilenebilir enerjinin
yaygınlaştırmasıyla ilgili Avrupa taahhütlerini içeren hükümlerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Bu tür
yükümlülükler ve taahhütlerin genellikle 2020 veya 2030 gibi belirli hedef tarihleri bulunur.
Bu belgede önerilen Yol Haritası'nda yer alan strateji, Türkiye'nin Görev 2B ile ilgili önceki
dokümanlarda belirlenen ve değerlendirilen ulusal taahhütlerini Avrupa standartlarında yer alanlarla
uyumlu hale getirmektedir. Bu nedenle, küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarının
yaygınlaşmasıyla ilgili Avrupa hedeflerine ulaşılabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak, yatırımları
kolaylaştırmak ve etkilerinin hem ağlarda hem diğer düzenleyici ve sosyal alanlarda hissedilmesini
sağlamak için bir dizi öneri sunulmaktadır.

1
2

COM(2015) 80 nihai
COM(2015) 572 nihai, EK 2, Üye Ülkeler İçin Enerji Birliği Yönetişimi Dahilinde Ulusal Enerji ve İklim Planları Rehberi

Türkiye'nin tarihler konusunda da Avrupa Direktiflerinin 2020 hedeflerine uyumlu olarak 2023 yılına
kadar ülkeyi büyük oranda YE kaynaklarına geçirmeyi hedefleyen kendi Yol Haritası bulunmaktadır.
Çıktı D13'te önerilen Yol Haritası, esas olarak, Türk Politika Yapıcıları tarafından AB'nin belirlenen ve
2030 yılına kadar tüm AB Üye Ülkeleri için elde edilen nihai enerjinin % 27'sinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından sentetik olarak elde edilmesini öngören uzun vadeli hedeflere ulaşılması için atılacak
stratejik adımlara odaklanmaktadır.
Türkiye’nin 2023 yılı yenilebilir enerji sektörüne ilişkin stratejisi ve politikası; Türkiye Cumhuriyeti
Hükumeti, ETKB ve Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Yenilenebilir
Enerji Eylem Planında ana hatlarıyla belirtilmiştir. Plana göre, 2023 yılında kadar Türkiye’nin elektrik
ihtiyacının %30’u yenilenebilir enerji teknolojileri ile sağlanacaktır. Türkiye kurulu yenilenebilir enerji
kapasitesini 2023 yılına kadar 61,000 MW'a çıkarmak hedeflemektedir.. 2023 yılında Türkiye'nin
elektrik ihtiyacının %30'unun yenilenebilir enerji teknolojilerinden sağlanması hedeflendiği için;
yenilenebilir enerjiden sağlanan toplam elektrik üretiminin, Türkiye’nin toplam elektrik üretiminde yıllık
%5,85'lik bir büyümeye karşılık gelen 412,542 GWh'ye ulaşması beklenmektedir. Bu, son yıllarda
elektrik üretiminde gözlenen ortalama % 4.5’lik artışın üzerindedir. Türkiye bu oldukça iddialı hedefe
ulaşmak için enerji sektöründeki yatırımcılara çeşitli olanaklar sunmaktadır. Genelde küçük ölçekli
projeler olan KOBİ’lerin yenilenebilir enerji projeleri de bu hedefe ulaşmada önemli bir rol
oynamaktadır.
Paris'te imzalanan COP 21 anlaşmaları doğrultusunda Türkiye tarafından uygulanacak başlıca
stratejik önlemlerden biri, enerji üretiminde düşük karbon ekonomisine veya en sonunda karbonsuz
üretime geçiş sürecinin tasarlanmasıdır. Bu, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ile mümkündür,
ancak bu yöndeki siyasi taahhüt ve önemli tavizler gibi hususlar doğru seçilmezse, sonuç tatmin edici
olmayabilir.
Bu geçişin tasarımı pek çok Avrupa ülkesinde (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) başarıya ulaşmış ve
çoğu ülkede siyasetten akademik çevrelere ve sivil topluma kadar pek çok katılımcının desteği ile
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de böyle bir enerji politikasının tasarlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda mümkündür.
Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması açısından Avrupa ile uyumlaşmanın 2030 yılına kadar
gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu geçiş belirtilen zaman aralığında başarıya ulaşma garantisiyle
tasarlanabilir.

2.2 Giriş
Her AB üye ülkesi enerji politikası alanında tam egemenliğe sahiptir, ancak AB üyesi ülkeler enerji
paketleri'ndeki kuralların ve bunların bağlayıcı hedeflerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu yol
haritası, eylem planını değerlendirirken bunu dikkate alacaktır.
Tutarlı bir strateji sergilemek, ülkenin politika ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından geçmişteki ve
mevcut durumu belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır; çünkü bu miras en azından kısa ve orta vadeli
eylemlerin temelini oluşturmada kullanılacaktır.
Yenilenebilir enerji için küresel ölçekte kabul edilen küçük ölçekli bir tanım bulunmamaktadır. Küçük
ölçekli tanımın farklı ülkeler veya farklı teknolojiler için farklı olabileceği açıktır. Ayrıca, bazı kurumlar
veya bankalar çalışma kolaylığı için kendi sınıflandırmalarını oluşturabilir.

Görev 2D raporu, küçük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri Enerji Kooperatifleri tarafından üstlenildiği
takdirde 5 MW'a kadar kapasitesi olan lisanssız projeleri, diğer türler için ise 1 MW'a kadar kapasitesi
olan projeler olarak tanımlar. Bu proje boyutu eşiklerine, diğer ülke politikaları ile kıyaslama yapıltıktan
sonra YEGM ile karar verilmiştir.
Bu raporun amacı, Türkiye'deki küçük ölçekli yenilenebilir enerji sektörü için mevcut en iyi finansman
ve destek mekanizması modeli seçeneklerinin uygulanması için bir yol haritası oluşturmaktır.

2.3 Dağıtılmış Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Sektörünün Durumu
2.3.1 Avrupa Birliği’ndeki Durum
Küçük ölçekli yenilenebilir yatırımlar için iç tüketim vurgulanarak lisanssız yönetmelik uyarınca
dağıtılmış üretimin genişlemesi, şebekenin istikrarının iyileştirilmesi, ithal edilen enerjiye bağımlılığın
azaltılması, cari hesap açıklarının azaltılması ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji ile ilgilenen şirketler
aracılığıyla KOBİ'lerde istihdam imkanları yaratılabilmesi için gereken önemli unsurlardan biridir.
AB'nin küçük ölçekli yenilenebilir enerjiye yaklaşımı, dağıtılmış enerji kaynakları (DEK) çatısı altında
üç bileşeni içermektedir. DEK üç bileşenden oluşur:
1. Dağıtılmış Üretim (DÜ)
2. Talep Tepkisi (TT)
3. Enerji depolama (ED)
Öncelikle Dağıtılmış Üretim (DÜ), dağıtım şebekesine bağlı nispeten küçük ölçekli üretim
kapasitelerinden oluşur (orta ve alçak gerilim: 110kV ve altı). Birincil enerji kaynağı genellikle
yenilenebilir bir kaynaktır (rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz, su, jeotermal veya deniz kaynaklı) ve
yerel olarak temin edilir. Ancak bu tanımlama sınırlayıcı değildir, fosil yakıtların ana enerji kaynağı
olarak kullanıldığı durumlar da vardır. CHP santralleri enerji verimliliğini arttırdığından, bazı
durumlarda fosil yakıtları kullanmalarına rağmen DÜ'nün bir parçasıdır. CHP birimleri genellikle
belediyeler, şirketler veya haneler gibi yerel alanlarda kullanılır.

Şekil 2-1: Almanya'da küçük ölçekli YE piyasasının bölümleri

Talep Tepkisi (TT), dağıtılmış bir enerji sisteminin ikinci önemli bileşenidir. Talep Tepkisi doğrudan
enerji tasarrufu sağlamaz, bunun yerine enerji yükünü zamana yayarak dengeler. Bu önemli bir
işlevdir, çünkü talebin düşük veya arzın yüksek olduğu durumlarda üretilen enerji fazlasını boşaltma
ihtiyacını ortadan kaldırır. Küçük ölçekli son kullanıcıların yönetimi, kullanıcı düzeyinde otomatik
olarak gerçekleştirilmelidir. Bunun için de çevrimiçi iletişim gerekir. Bu bağlamda, akıllı sayaçlar Talep
Tepkisi (TT) teknolojisini mümkün kılan önemli bir unsurdur. Dağıtım ağları da zamanla akıllı
şebekelere dönüşmelidir. Akıllı şebekelerin ortaya çıkması şebekelerin çalışma şekli üzerinde önemli
değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Buna ek olarak, sınır ötesi enerji akışını artırabilmesi için
piyasa sistemi entegrasyonu ve iç bağlantıların da artması gerekecektir. Günümüzde "Enerji Hizmet
Şirketleri" (ESCO) olarak adlandırılan yeni piyasa oyuncularının ortaya çıkışına tanık olmaktayız. Bu
tür yeni şirketler, son kullanıcı üretimini ve tüketimini optimize etmek ve enerji sisteminin genel yararı
için hareket alanı sağlamak suretiyle, tüketiciler-üreticiler ve enerji sisteminin geri kalanı arasında
arayüz görevi görecektir. Yeni iş modellerinin ortaya çıkması muhtemeldir.
Yükselişte olan aralıklı üretim bağlamında, dağıtılmış bir enerji sisteminin üçüncü temel bileşeni
Enerji Depolamadır (ED). Bu, aralıklı kaynaklardan üretilen enerjinin bir kısmının düşük tüketim
saatlerinde depolanmasına ve en yoğun saatlerde ihtiyaç duyulduğunda enerji sistemine geri
verilmesine olanak tanır. Günümüzde pompalı su ve ısı akümülatörleri (enerji kullanıcıları olarak)
kullanımdadır. Basınçlı hava ve enerji depolama (BHED), hidrojen ve elektrikli araçlar gelecekteki
enerji depolama uygulamaları arasında en umut veren yeni teknolojilerden bazılarıdır. Zamanla
kapasitesi azalmayan Vanadium Redox Akışlı bataryalar alanındaki son gelişmeler, küçük ölçekli
dağıtım yapan iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için umut verici yeni bir depolama yöntemidir.
Görev 2D ve yol haritası raporu D13 çoğunlukla küçük iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için kullanıcı
dostu olan güneş enerjisi FV sistemleri için 1 MW'a kadarlık küçük Sistemlerin dağıtılmış üretimine
odaklanmaktadır.

2.3.2 Türkiye
Türkiye, enerji üretimi olanakları ve enerji matrisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının
artırılmasına yönelik yola zaten girmiş bulunmaktadır. Bu strateji yerel durumla birlikte, 2030 planına
göre ve küresel ölçekteki gelişmelerle uyumlu aynı zamanda küresel ölçekte tutarlıdır. Bu nedenle,
vizyonun iki girdi seti, yayınlanan ülke planları ve taahhütleri ile AB'nin uzun vadeli vizyonuyla uyumlu
olması gerekir. Bu açıdan vizyonun genel bakışı şöyle olmalıdır:

Mevcut
Durum 2017

2023
Hedefleri

2030
Taahhütleri

2050
Stratejisi

• Mevcut yenilenebilir enerji destek mekanizmaları
• Enerji Verimliliği programı da geliştirildi
• Ekonomik ve teknik engeller (önceki raporlara bakınız) süreci yavaşlatabilse de dönüşüm başlamıştır

• Teknoloji bazında açıklanan MW hedefleri
• Enerji politikasının başarısı için ilk performans kontrolü. Stratejiyi iyileştirmek/yönlendirmek için gereken eylemler
yeniden düzenlenecek

• Teknoloji bazında yayımlanan MW hedefleri
• Son hareketlerin kaydedilmesi ve AB ile uyumlaştırılması için değerlendirme yapılması gerekli
• AB standartlarına uygun bir Enerji Stratejisi Dokümanı geliştirilmeli ve bir KPG ölçüm sistemi getirilmelidir
• Hedef: AB YEK hedeflerine mümkün olduğunca yaklaşmak (% 80-90)

• Uzun vadeli hedefler AB ile tamamen uyumlu olmalıdır
• YEK hedeflerinin %100 uygulanması ulaşılabilir bir uzun vadeli seçenek olarak değerlendirilmelidir
• Kirletici madde emisyonu hedefleri büyümesini sınırlamaktan ziyade taban yılı emisyonlarının azaltılmasını
hedeflemelidir (yani 1990 seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarının % 80-95 oranında azaltılması gibi)

Şekil 2-2: Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisi

Özellikle Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde bu yolun izlenmesi için bahsedilen yapı
taşları ve gerçekleştirilecek eylemler aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir.
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Şekil 2-3: Kurulu Kapasiteye Göre Çatı Üstü Kurulumların Sayısı

3 Enerji Eylem Planına dahil edilecek eylemler
3.1 Önemli Hedefler
Aşağıdaki eylemler, belirtilen dört temel hedefe ulaşmaktaki etkilerine göre sınıflandırılır:


Sürdürülebilir Enerji Bankacılığının Geliştirilmesi



Daha kısa geri ödeme süreleri



Daha kolay izin ve lisanslama



İç tüketimi amaçlayan yatırımcı sektörünün profesyonelleşmesi

Bu hedefler, bir önceki D3 raporunda Türkiye'deki küçük ölçekli YE potansiyelini açığa çıkarmadaki
en önemli hedefler olarak belirlenmiştir. Bunlar AB ve diğer pazarlardaki tecrübelerle uyumludur,
ancak Türkiye'nin koşullarına uyarlanmıştır. Türkiye'deki küçük projelerin finansmana erişimi AB ve
hatta Güney Afrika gibi Kalkınma Finansman Kuruluşlarının yanı sıra ticari bankaların da geniş
finansman olanakları sağladığı, gelişmekte olan diğer pazarlara kıyasla daha sınırlıdır. Bu sebeple,
sürdürülebilir enerji bankacılığının teşvik edilmesinin iki temel hedefi bu projelerin daha kısa geri
ödeme dönemleriyle finanse edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Yani daha özele inecek olursak,
küçük işletmeler ve hanelere 7 yıldan uzun süreyle kredi verilmesinin kısıtlaması.
Bu Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Eylemleri, AB'nin kılavuz ilkeleri doğrultusunda geliştirilecek olan
Enerji Eylem planına entegre edilmeli ve önemli göstergelerin plan süresince gelişimini etkin bir
şekilde izleyecek araçları içermelidir.
Enerji Eylem planı hazırlanmalı ve ilkelerine uyulması gereken stratejik bir rehber ve bir kılavuz olarak
değerlendirilmelidir. Geleceğin daha iyi öngörülebilmesi için, plan yeni bilgilerle güncellenmelidir.
Aşağıdaki tabloda önerilen eylemlere yer verilmiştir. Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Eylem planının
ilk taslağı, 2019 yılına kadar ulusal paydaşların gözden geçirmesi ve 2020 yılına kadar son baskı için
hazır olmalıdır (ve 10 yıllık bir süreci kapsamalıdır). Yıllık KPG ölçüm sistemine karar verilmeli ve
planın ilk gözden geçirilmesi 2023 yılında yapılmalıdır. Devamında plan her 3-5 yılda bir revize
edilmeli ve yıllık KPG takibi yapılmalıdır.

3.2 İç Tüketimi Amaçlayan Yatırımcı ve KOBİ'lerin Küçük Çaplı YE Projeleri
İçin Daha Kolay Finansman İmkanı
Sürdürülebilir enerji finansmanı, çoğu ticari bankanın temel stratejisi haline gelmediği ve kamu
kalkınma bankaları tarafından desteklenmediği sürece iç tüketimi amaçlayan yatırımcılara sağlanan
finansman alanında önemli hacimlere ulaşamayacaktır. AİKB TurSEFF ve benzeri girişimler
Türkiye'de enerji verimliliği ve iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için milyonlarca dolar yatırımın
gerçekleşmesine önayak olmuştur. Bu girişimler, sürdürülebilir enerji her ticari bankanın desteklediği
standart bir işlem haline gelene kadar büyük önem taşımaya devam edecektir.

Bankacılık sektöründeki iç tüketimi amaçlayan yatırımcıların finanse edilmesi konusunda teşviklerin
uygulanması doğrudan bir önlem olabilir, ancak önceden onaylanmış standart tedarikçi ve teçhizatın
tanıtımı ile EPC yüklenicilerinin ve sözleşmelerinin önceden onaylanmasının daha etkili olacağı
düşünülmektedir. Bu, Proje Finansmanı metodolojilerini kullanarak iç tüketimi amaçlayan yatırımcı
projeleri için büyük bir atıl potansiyeli açığa çıkarabilir, bu da bu segmentin gelişimini hızlandıracaktır.
Bu projeler için belirli risk azaltma araçlarının ve banka garantilerinin sağlanması, teminat ihtiyacını
azaltacak ve iç tüketimi amaçlayan yatırımcıların borçlanma kapasitesini artıracaktır. İç tüketimi
amaçlayan yatırımcılar çoğu zaman yeterli teminata sahip değildir veya bunları belgeleyemezler. YE
projelerinin finanse edilmesi için konut kredilerinin kullanılmasına izin verilmesi olacaktır. Bu, 7 yıllık
kredi vade sınırını en az 10 yıla çıkararak YE projelerinin ihtiyacını karşılamaya daha çok
yaklaşacaktır.
Daha küçük çaplı konut sistemlerinin potansiyelini faaliyete geçirebilecek bir başka önlem ise YE
yatırımlarının konut kredileri kapsamına dahil edilmesidir. YE yatırımları konutların - binanın bir
parçası haline gelir ve ipotekli konut kredilerine dahil edilmeleri vade süresini en az 10 yıla çıkarabilir.
Son olarak finansal kiralamanın küçük ölçekli YE finansmanı kapsayacak şekilde genişletilmesi,
özellikle ABD'de bu segmentin tanıtılmasında en başarılı önlemlerden biri olmuştur. Türkiye için
benzer bir çözüm, katılım bankalarının (İslami bankacılık) YE kiralama - finansman sektörüne dahil
edilmesi olacaktır. Finansal kiralama ve katılım bankaları, daha az teminata ihtiyaç duyulan veya
teminatsız finansman biçimleridir çünkü teminat genellikle finanse edilen unsurdur.

Tablo 3-1: Finansman işlemlerine daha kolay erişim
Finansa Kolay Erişimin Desteklenmesi
Gerekli Eylem

Eylem 1: Faiz teşvikleri ve şartların hafifleştirilmesi gibi kolaylıkların
sağlanması; bankaların sermaye yeterlilik oranları hesabında YE
kredilerinin ağırlığın azaltılması.

Eylem 2: Alternatif teminatların sağlanması: Konut sektörü için garanti
mekanizmaları, performans garantisi ve EPC sözleşmelerinin teminat
olarak kullanılması

Önemli
Paydaşlar
Maliye Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
Maliye Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
Türkiye Sermaye Piyasası
Kurulu

Eylem 3: "Ters Proje Finansmanının" tanıtımı teşvik edilmeli. Ters Proje
Finansmanı, Proje Finansmanının maliyetinin düşürülmesi ve daha küçük
projeler için bu finansman metodolojisinin kullanılabilmesi için önceden
onaylanmış standart ekipman ve sözleşmelerden yararlanan Proje
Finansı planlarından oluşur. Bu, KOBİ finansmanı için normal sınırları
aşan ancak normal Proje Finansı metodolojisinin kullanılması için çok
küçük kalan 1 MW’a yakınFV projeleri için etkili bir araç olabilir

Bu, ekipman sertifikası, EPC
şirketleri ve standart
sözleşmelerin çalışma grubu ile
ilgilidir

Eylem 4: Sürdürülebilir Enerji yatırımlarının, konut kredileri yoluyla konut
ve binaların ayrılmaz bir parçası olarak finanse edilmesi sayesinde vade
sürelerinin en az 10 yıla çıkarılması.

Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

Eylem 5: Kiralama finansmanı yönetmeliğinin, konut sektörünü de
kapsayacak şekilde genişletilmesi. Finansal kiralamanın iç tüketimi
amaçlayan yatırımcılar konut sektörünü kapsayacak şekilde
genişletilmesi sürecine katılım bankaların (İslami bankacılık) dahil
edilmesi.

Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

3.3 Daha Kısa Geri Ödeme Süreleri
Küçük ölçekli yenilenebilir kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biri, bireyler ve KOBİ'lerin
Türk finans kuruluşlarından 10 yıldan uzun vade süresine sahip kredi çekemiyor olmasıdır.
1 MW'a kadar olan sistemler için geri ödeme süresi geçerli fiyat ve parametrelerle, KDV dahil olarak
ve herhangi bir tarife garantisi hibesi ya da ödenek olmaksızın, 7 yıldan 10 yıla kadar değişen oldukça
uzun bir süreyi kapsamaktadır.
Bu gibi bir geri ödeme analizi güneş FV'sinin maliyetlerinin düşmesi nedeniyle düzenli aralıklarla
güncellenmelidir. Ancak bugün açıkça görülebileceği gibi, mevcut sistemdeki iç tüketim güneş
FV'lerinin geri ödeme süreleri finansman ve yatırım yapmak için fazla uzundur.
D3 raporunda FV sistemlerinin geri ödemeleri üzerine yapılan inceleme, iç tüketim için verilen
kredilerin geri ödeme süresinin 7 yıl olduğunu ve yalnızca KDV hariç olarak ve maliyetin yaklaşık
%30'una karşılık gelen hibeler veya kWh başına 0,20 ABD dolarlık tarife garantileri kullanılarak
çekilebildiğini göstermektedir
İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar genellikle 6 veya 7 yıldan uzun süreli finansman alamaz. İç tüketimi
amaçlayan yatırımcılardan çevrimiçi olarak daha fazla MW elde etme zorunluluğu, mevcut
sistemlerde iç tüketimin yapmanın ekonomik açıdan kârlı olmamasının sonuçlarından biridir.
Şebekeden elektrik satın almak ve TG'ye satmak çok daha karlı olduğu için iç Tüketim
cezalandırılmaktadır. Bu yanlış teşvikin önlenmesi için, D3 raporunda ayrıntılı olarak açıklanan
modüler bir nötr gelir şeması öneriyoruz.

Yatırım harcamalarını düşürecek herhangi bir eylem, geri ödeme sürelerini de kısaltacaktır. Bu
bağlamda yapılacak eylemler, FV sistemlerinin ölçek ekonomilerine katkıda bulunan herhangi bir
inisiyatifin yatırım harcamalarını azaltacağı yönündedir. Bunlara ek olarak, önceden onaylanmış
standart teknolojilerin ve tedarikçilerin kullanılması ve Enerji Kooperatiflerinin teşvik edilmesi. Enerji
Kooperatifleri'nin teşvik edilmesi muhtemelen en önemli eylemdir. FV projeleri 5 MW'a ulaştığında
SEM'in küçük ölçekli konut sistemlerine kıyasla yaklaşık %50-70 azaldığını belgeledik. Enerji
Kooperatifleri, çok küçük ölçekli FV sistemleri ile ilgili yüksek SEM'in dezavantajları olmaksızın, küçük
ölçekli iç tüketimi amaçlayan yatırımcıların iç tüketimini ve dağıtılmış üretime katılımını teşvik
etmektedir.

Tablo 3-2: Daha kısa geri ödeme süresi eylemleri
iç tüketimi amaçlayan yatırımcı yatırımları için daha kısa geri ödeme süreleri
Gerekli Eylem
Eylem 1: Kardan bağımsızlık ilkesine dayanan bir teşvik vergisi ile iç tüketimin
desteklenmesi. Bu bölgeye uyarlanmalıdır

Eylem 2: Önceden onaylanmış standart teknolojiler, tedarikçiler, EPC yüklenicileri
ile yatırım harcamalarının düşürülmesi
Eylem 3: 5 MW'a kadar projeler yapabilen kooperatiflerin paydaşları haline gelen
küçük ölçekli iç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için SEM'in düşürülmesi ile ölçek
ekonomileri elde edilmesinin bir yolu olarak Enerji Kooperatiflerinin kullanımının
teşvik edilmesi

İlgili Paydaşlar

EPDK

Ulusal iç tüketimi
amaçlayan yatırımcı
çalışma grubu

Ticaret Bakanlığı

3.4 Daha Kolay İzin ve Lisanslama
Yol haritasının temel amaçlarından biri şebekeye katılacak küçük ölçekli yenilenebilir enerji
bağlantılarının geliştirilmesinin önündeki çeşitli engellerin mümkün olduğunca kaldırılmasıdır:
ekonomik, teknik, hukuki ve idari engeller.
Bazı engellerin kaldırılması diğerlerinden daha zordur. Mevcut engellerin kaldırılması için alınacak
önemli bir önlem iç tüketimi amaçlayan yatırımcı kurulumlarına izin verecek tek bir pencere
oluşturulmasıdır. Bu, mevcut yönetmeliklerin hiçbirini tam olarak değiştirmez, ancak küçük ölçekli iç
tüketimi amaçlayan yatırımcıların tüm gerekli izinleri almasını kolaylaştırır. İç tüketimi amaçlayan
yatırımcılar, hizmet sağlayıcı kuruluşlarla aynı bürokratik engel ve süreçlerle baş edemez. İzin verilen
tek bir pencere tüm başvuruları incelemeli ve diğer kuruluşlarla olan tüm izin süreçlerini koordine
etmelidir. Buna ek olarak, tek pencere potansiyel finansman kaynakları ile ilgili bilgi sağlamalı ve
topluluk YEK iş seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunmalıdır.
Türkiye'de bir konut binasının çatısının kiralanması için ev sahiplerinin oy birliği gerekir ki bu da önemli
bir engel oluşturmaktadır. Oy birliğinin sağlanması her zaman zordur (634 sayılı yasanın 45.
maddesi). Danışmanlar bu yönetmeliği değiştirmeyi ve bunun yerine FV üretimi için yapılacak
kiralamanın yalnızca basit çoğunlukla veya sahiplerin üçte ikisinin çoğuyla onaylanmasını
önermektedir.
10 kW'ın altındaki projeler, bina çatılarındaki etkileri önemsiz olduğu için yapı izni gerektirmemelidir,
ancak bu yönetmelik, çatılarında FV yapısını desteklemekte yapısal sorunlar bulunmayan 10 yaşın
altındaki binalarda uygulanmalıdır.
Diğer önlemler, 5 MW'a kadar projeler için idari sessizliğin onaylanmasına izin verilmesi ve çatılara
FV yerleştirilmesinin konut sahiplerinin basit çoğunluğu ile kolaylaştırılmasına dair bina
düzenlemelerinin iyileştirilmesini içerir.

Bütün bu önlemleri planlama ve yürürlüğe koymanın bütüncül bir yolu, finans sektörü, idare,
tedarikçiler ve konut sahipleri ile KOBİ birliklerinden ilgili paydaşları içeren bir İç tüketimi amaçlayan
yatırımcı çalışma grubu olan "Ulusal İç Tüketimi amaçlayan Yatırımcı Girişiminin"
oluşturulmasıdır. Ulusal İç Tüketimi amaçlayan Yatırımcı Girişimi ilerlemeyi izleyerek, ulusal
hedeflerin planın ilerisinde veya gerisinde olması halinde çeşitli düzenlemeler önerecektir.
Yeni yönetmelikler, gelişmekte olan dağıtılmış depolama teknolojilerini de göz önünde
bulundurmalıdır; bu iç tüketime yönelik teşvikleri daha da artırabilir ve yoğun dönemdeki yükü
hafifleterek enerji sisteminin tamamına fayda sağlayabilir.
Dağıtım şirketleri, bölgelerindeki hangi dağıtım bağlantı noktalarının bağlanmada sorun yaratmadığını
yayınlamalıdır. Bu, belirsizlikleri ve bağlantı noktalarının geliştirilmesi gerektiği durumlarda olası
gecikmeleri ortadan kaldırır.
Yoğun saatlerde yüksek tarifeler uygulanarak maksimum yükün azaltılması için özel teşviklerin
getirilmesi ve yoğun saatlerde daha fazla kWh sağlayacak depolama alanlarının kullanımının teşvik
edilmesi sistemleri büyük ölçüde rahatlatacaktır. Maksimum yükünün azaltılmasının yararları ile ilgili
Talep Tarafı Yönetimi (TTY) çalışmaları her bir dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir ve
duruma göre belirli teşvikler uygulanmalıdır. TTY önlemlerinin bazı bölgelerde uygulanması
diğerlerine göre daha mantıklı olabilir.
Tablo 3-3: Daha kolay izin ve lisanslama eylemleri
Daha kolay izin ve lisanslama
Gerekli Eylem

Önemli
Paydaşlar

Eylem 1: İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için tüm bürokratik işlemler, yasal
zorunluluklar, izinler ve finansman kaynakları bilgilerini koordine edecek tek
pencerenin oluşturulması

Ulusal İç Tüketimi
amaçlayan Yatırımcı
Girişimi

Eylem 2: Bireysel veya toplu YEK üretici tüketici projeleri için apartman, ofis binası
ve diğer ortak kullanıma açık çatı katların kullanımına ilişkin düzenleyici engellerin
kaldırılması ve basit çoğunluk onayının hedeflenmesi. 10 kW'dan az projeler ve 10
yıldan genç binalarda kurulum yapmak için inşaat iznine gerek yoktur.

634 sayılı yasa
değişikliği

Eylem 3: Dağıtım şirketlerinin 5 MW'a kadar olan projelerin bağlanmasının
herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği, fazladan kapasiteye sahip dağıtım bağlantı
noktalarını tespit edip yayınlamalarının talep edilmesi.

TEDAŞ ve EPDK

Eylem 4: Küçük ölçekli YE finansman seçeneklerinin artırılması için ilgili paydaşlar
ve finansal kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubunun kurulması. "Ulusal Fon"
veya "Ulusal İç Tüketimi Amaçlayan Yatırımcı Enerji Girişimi"

Temel paydaşlar
olarak Bakanlık ve
EPDK

Eylem 5: Çalışma grubunda elde edilen sonuçlara göre, küçük ölçekleri sistemleri
yaygınlaştırma mekanizmaları konusunda çatı kiralama, küçük çaplı YE'nin
finanse edilmesi için konut kredileri gibi konuları da içeren yeni bir mevzuatın
hazırlanması.

Bakanlık

Eylem 6: Depolama ve iç tüketim çözümlerini teşvik edecek makul ücretli ve yoğun
dönemde yükü azaltacak cazip bir tarifelendirme mekanizması kurularak, elektrik
dağıtım şirketlerinin yeni iş modellerine katılımlarının teşvik edilmesi

Temel paydaşlar
olarak Bakanlık ve
EPDK

Eylem 7: Yoğun dönemde fazla yükün azaltılması için daha yüksek tarifelerin
uygulanması konusunda bir fizibilite çalışmasının yapılması. Bu, depolama
çözümünü teşvik eder ve Talep Tarafı Yönetimi (TTY) avantajları sağlar.

EPDK
TEDAŞ

3.5 İç Tüketimi Amaçlayan Yatırımcı Sektörünün Profesyonelleşmesi
Finansal kuruluşlar mümkün olan en düşük riskle borç vermeyi amaçlar. YE ekipmanı tedarikçileri ve
kurulumcuları ile işbirliği yapılması, sertifikalı ürünler, eğitimli ve sertifikalı kurulumcular, minimum
enerji performans standartları ile kalite ve enerji etiketlerinin kullanılmasıyla risklerin azaltılmasına
faydalı olabilir. Buna İç tüketimi amaçlayan yatırımcı tarafından ürün ve sistem performansı sebebiyle
alınan riskin azaltılmasını amaçlayan herhangi bir yöntem faydalı olabilir. Ayrıca finansal kuruluşlar
ile tedarikçiler, satıcılar ile yükleyiciler arasındaki riski azaltmak için işbirliği yapılması İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı YEK projeleri için verilen kredilerin daha hızlı ve daha az riskli olmasını
sağlayabilir.
Birçok Kalkınma Finansmanı Kurumu, diğerlerinden daha az riskli olduklarını düşündükleri ve
dolayısıyla finanse edilmesi daha kolay olan önceden onaylanmış teknoloji ve satıcılar önerirler.
Otomobil üreticilerinin finansman ve finansal kiralama kurumlarıyla çalışması gibi, satıcılar da İç
tüketimi amaçlayan yatırımcı YEK çözümlerinin finansmanını teşvik etmek için finansal kuruluşlarla
birlikte çalışabilir.
D3 raporunda tahmin edildiği gibi, İç tüketimi amaçlayan yatırımcı sektörü yılda 180 milyon dolar
civarında yatırım sağlayabilir. Bu sistemleri tetikleyecek olan küçük EPC şirketleri ve küçük
kurulumcuların gerekli eğitim ve kalite kontrol belgelerine sahip olmamaları halinde bu girişimler
başarılı olmayacaktır.
Gelişmekte olan bu segmentin profesyonelliği, yetersiz eğitimden veya sistemlerin kalitesizliğinden
kaynaklanacak darboğazlardan kaçınılması açısından kritik önem taşımaktadır. Düşük sistem
performansı, finansman kuruluşlarının daha fazla teminat talep etmesine, bu da İç tüketimi amaçlayan
yatırımcı yatırımcıların hevesinin kırılmasına ve büyümenin yavaşlamasına neden olur.

Bu alanda çalışan YE kurulumcuları için Türkiye'deki beyaz eşya sektörlerinde mevcut olanlara
benzer kapasite geliştirme ve kalite kontrol programları tasarlanmalı, uygulanmalı ve yönetilmelidir.
Bu sayede kurulu sistemlerin hiçbir kalite sorunu olmadan başarıyla çalışması sağlanacaktır.

Tablo 3-4: İç tüketimi amaçlayan yatırımcı sektörünün profesyonelleşmesi
İç tüketimi amaçlayan yatırımcı sektörünün profesyonelleşmesi
Gerekli Eylem

Önemli
Paydaşlar

Eylem 1: YE finansmanı için daha iyi performans garantileri sunmak yerine
ekipman ve tedarikçiler için önceden onaylanmış listelerin oluşturulması

Ulusal İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı
Girişimi Grubu

Eylem 2: Daha düşük performans riski olan ürünlere sahip finansman çözümlerinin
tasarlanması için mevcut enerji sınıflandırma ve kalite sertifikalarının kullanılması

Kalite Kontrol Birimi

Eylem 3: YE ekipmanı üreticileri, satıcıları ve kurulumcularının satıcı
programlarının oluşturulmasında finansal kuruluşlarla birlikte çalışmaya davet
edilmesi.

Üretici Dernekleri
Sanayi Bakanlığı

4 Eylem Planı ve Yol Haritası
Bu doküman, 1 MW'a kadar olan küçük ölçekli YE projeleri için AB yenilenebilir enerji mevzuatına
daha iyi uyum sağlanması ve mevcut yenilenebilir enerjinin yaygınlığı ile gelecekteki hedefler
arasında öngörülebilir ve şeffaf bir köprü kurulması için Türk hükümetinin izlemesi gereken eylem
planını ana hatlarıyla ele almıştır.
Her stratejik planda olduğu gibi, yol haritamızda aşağıdaki önemli prensiplere göre yapılandırılmıştır:

Amaçlar

Eylemler

•Hedeflenen uzun
vadeli sonuçlar

•Gerçekleştirilecek
özel maddeler +
Ana paydaş

Şekil 4-1: Yol Haritası İlkeleri

Teklif edilen eylemler çoğu durumda çok az veya hiç bütçe desteği olmadan bağımsız olarak
uygulanabilir veya teşvik edilebilir olduğundan, diğerlerine göre öncelikli eylemleri belirlemedik.
Önceliği olmasını önerdiğimiz tek adım Ulusal Bir İç tüketimi amaçlayan yatırımcı Enerji Girişimi'nin
kurulmasıdır, çünkü bu danışma grubunun kurulması diğerlerinin şekillendirilmesini de
kolaylaştıracaktır.
Dört önemli mesajın vurgulanması gerekir:


Dağıtılmış Üretim ve Depolama, şebekenin istikrarını sağlar, doğru şekilde tasarlandığında
yoğun dönemdeki enerji talebini azaltır ve KOBİ'ler, aileler ve bireylerin gelirlerinin korunması
sağlar. İlerideki sayfalarda yol haritası daha ayrıntılı olarak açıklanan İç tüketimi amaçlayan
yatırımcılar için Eylem Planı temel engellere değinmekte ve Türkiye'de DÜ ve DD'nin
yaygınlığını artıracak çözüm önerileri getirmektedir.



İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar genellikle 7 yılı aşan geri ödemelere sahip projeleri finanse
edemez. Yatırım harcamalarının düşürülmesi geri ödeme sürelerinin kısalmasına neden olur
ve bu çoğunlukla daha büyük projeler ve ölçek ekonomileri ile sonuçlanan ve SEM ve geri
ödeme sürelerini azaltan Enerji Kooperatifleri'ni destekleyerek yapılabilir.



Mevcut düzenleyici çerçeve iç tüketimi cezalandırır. Bu segmentin önemli ölçüde genişlemesi
için cazip teşvik programları gerekmektedir.



Paydaş katılımı ve desteği, İç tüketimi amaçlayan yatırımcı segmentinin gelişimi için kilit
öneme sahiptir. Yol haritası tablolarında gösterildiği gibi, kamu sektöründen özel sektöre ve
nihai kullanıcılar da dahil olmak üzere sektördeki tüm oyuncular eylem planına katılmaktadır

Aşağıdaki sayfalarda yol haritasının uygulanması için zaman çizelgesini ve bununla birlikte
gerçekleştirilmesi gereken hedefleri, öncelikleri ve eylemleri açıklayan eylem tablolarının eksiksiz bir
özetine yer verilmiştir.

Tablo 4-1: Finansman İşlemlerine Daha Kolay Erişimin Etkileri ve Zaman Çizelgesi
Amaç

Sürdürülebilir
Enerji
Bankacılığının
Geliştirilmesi

Eylem

Olumlu Etki

Maliyet veya
Olumsuz Etki

Zaman çizelgesi

Eylem 1: Faiz teşvikleri ve şartların hafifleştirilmesi gibi kolaylıkların
sağlanması; bankaların sermaye yeterlilik oranları hesaplamaları
için YE kredilerinin ağırlığın azaltılması.

İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların geri ödemesini
azaltır, daha düşük oranlar
daha fazla yatırım getirir

Teşvik oranına bağlıdır

2019 Ortası

Eylem 2: Alternatif teminatların sağlanması: Konut sektörü için
garanti mekanizmaları, performans garantisi ve EPC
sözleşmelerinin teminat olarak kullanılması

Diğer kişisel teminat
gereksinimleri azaldığından
finansmana daha kolay erişim

Garantilerin maliyeti.
Belgelendirme süreci
maliyetli ve daha riskli
olabilir

2019 Ortası

Eylem 3: "Ters Proje Finansmanının" tanıtımı teşvik edilmeli. Ters
Proje Finansmanı, Proje Finansmanının maliyetinin düşürülmesi ve
daha küçük projeler için bu finansman metodolojisinin
kullanılabilmesi için önceden onaylanmış standart ekipman ve
sözleşmelerden yararlanan Proje Finansı planlarından oluşur. Bu,
KOBİ finansmanı için normal sınırları aşan ancak normal Proje
Finansı metodolojisinin kullanılması için çok küçük kalan 1 MW
civarında ki projeler için etkili bir araç olabilir

Proje Finansmanı ile finanse
edilebilecek proje sayısını
artırır. İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların teminat
gereksinimlerini azaltır

Yalnızca güvenilir bir
ön onay ve
belgelendirme
sürecinin kurulması
için maliyet gerekir

Ocak 2018, bu
eylem için
mevzuat
gerekmez

Eylem 4: Sürdürülebilir Enerji yatırımlarının, ipotek kredileri yoluyla
konut ve binaların ayrılmaz bir parçası olarak finanse edilmesi
sayesinde vade sürelerinin en az 10 yıla çıkarılması.

Eylem 5: Kiralama finansmanı yönetmeliğinin, konut sektörünü de
kapsayacak şekilde genişletilmesi. Kiralama finansmanı
yönetmeliğinin, konut sektörünü de kapsayacak şekilde
genişletilmesi. Finansal kiralamanın İç tüketimi amaçlayan yatırımcı
konut sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi sürecine katılım
bankaların (İslami bankacılık) dahil edilmesi.

İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların için vade süresi
10 ile 20 yıla kadar artırılır ve
böylece diğer teşviklere
duyulan ihtiyacını azalır
İç tüketimi amaçlayan yatırımcı
segmenti daha hızlı
büyüyecektir. Bankalar için
daha az risk ve finansmana
daha kolay erişim

En kısa
zamanda

Bu, daha yüksek bir
faiz oranına neden
olursa, geri ödeme
süresi daha uzun
olabilir

Tablo 4-2: İç tüketimi amaçlayan yatırımcı yatırımları için daha kısa geri ödeme süreleri, Etkileri ve Zaman Çizelgesi

Amaç

Eylem

Eylem 1: Gelirden bağımsızlık ilkesine dayanan bir
teşvik vergisi ile iç tüketimin desteklenmesi.

Eylem 2: Önceden onaylanmış standart teknolojiler,
tedarikçiler, EPC yüklenicileri ile SH'nin düşürülmesi
İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı
yatırımları için daha
kısa geri ödeme
süreleri

Olumlu Etki

Maliyet veya Olumsuz
Etki

Daha Fazla İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı Yatırımı ve
iç Tüketim.
İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların geri ödemelerini
ve finansal kuruluşların
finansman maliyetlerini düşürür

Eylem 3: 5 MW'a kadar projeler yapabilen
kooperatiflerin paydaşları haline gelen küçük ölçekli
İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için SEM'in
düşürülmesi ile ölçek ekonomileri elde edilmesinin
bir yolu olarak Enerji Kooperatiflerinin kullanımının
teşvik edilmesi

Proje Finansmanı ile finanse
edilebilecek proje sayısını artırır.
İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların teminat
gereksinimlerini azaltır

Eylem 4: İşletmelerden farklı olarak KDV’yi mahsup
edemeyen konut İç tüketimi amaçlayan yatırımcı
sistemleri için KDV'nin azaltılması veya kaldırılması

Daha kısa geri ödeme süreleri,
daha fazla iç tüketiminin teşvik
edilmesi

Zaman çizelgesi

Ocak 2019

Kapasite eğitimine ve
kalite standartlarına
yatırım

Ocak 2019

2020 Ortası
Düzenleyici
değişiklikler için
gereken zaman

KDV gelirinin azaltılması

2020 yılı ortası
düzenlemeye bağlı
olarak belirlenecek

Tablo 4-3: Enerji Kooperatiflerinin Teşvik Edilmesi

TC Bakanlık YE Üretim Kooperatifi Tanıtımının Uygulamasının Desteklenmesi

Amaç

Eylem
Eylem 1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü
bünyesinde bir Proje Sahibinin Belirlenmesi ve Atanması
FV YE'ye ilgi duyan ve faal olan 5 önemli STK'nın, Kâr Amacı Gütmeyen
Kuruluşun veya Toplum Örgütünün belirlenmesi
Paydaş Değerlendirmesi ve Koordinasyon Organının Oluşturulması (Topluluk,
EPC, Hukuk, Finansman (Kalkınma bankaları dahil) Üniversite, Hizmetler,
Düzenlemeleri içermeli ancak kamu sektörü temsilcileri %25'i geçmemelidir)
Danışma üyesi olarak İngiltere veya Almanya'dan kardeş bir programın
belirlenmesi
İzlenecek yolu açıklayan Proje Yönetimi Matrisinin oluşturulması
Eylem 2: Devlet bütçe kaynağı veya Bağışçı Finansmanı desteğinin
tanımlanması
(SunShot ödülleri gibi bir ödül verilmesi: Türkiye genelindeki ekiplere güneş
enerjisine erişimi artıran proje ve programlar geliştirmelerini teşvik etmek
amacıyla girişim ödülleri ve teknik yardım sunun. Böylelikle, bu iş modellerinin
benzer gruplar tarafından yaygın bir şekilde yayılabileceğini ve
benimsenebileceğini göstermiş olursunuz. Bunu yaparkenki temel zorluk iş
modellerini geliştirmek için kaynak sağlayarak takımlara yardımcı olan teknik
destek sağlayıcılarının (danışman ve antrenörler) desteklenmesi olacaktır.
http://www.solarinyourcommunity.org/)
Eylem 3: Hedef Müşterilerin sınıflandırılması ve haritalandırılması; potansiyel
katılımcı ve yatırımcı davranışlarının araştırılması ve potansiyel talep ve temel
kısıtlamaların değerlendirilmesi
Eylem 4: Yasal, Finansal ve Politika ile ilgili Hususlar
Görüş Belgesi ve Süreç Haritasının Oluşturulması - Temel kısıtlama ve önerilerin
tanımlanması
Sorunlu alanların belirlenmesi için mevcut T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifi Stratejisi ve Eylem Planı, halihazırda uygulanmakta olan projeler ve
tüm ilgili yasaların gözden geçirilmesi.
Stratejik girdi ve beklenen sonuçların belirlenmesi
Menkul Kıymetler ve Bankacılık kanunlarına uyumluluğun, yatırım araçları katılım seçeneklerinin, Katılım Payları ticaretinin gözden geçirilmesi (örneğin,
emeklilik yatırımı olarak kullanılması durumunda)

Olumlu Etki

Etkinlikleri koordine
etme ve eylem
planını ve
faaliyetlerini
geliştirme
konusunda liderlik
sağlar.

Gerekli faaliyetler
için fon kaynağı
sağlar

Olumsuz etki veya
Maliyet

Zaman
çizelgesi

Paydaşların bu işe
adadıkları zaman.
İlgili bazı paydaşların
dışarıda tutulması.
2018

Yok
2019

Müşteri sürecinin
daha iyi anlaşılması.

Profesyonel bir anket
yapma maliyeti

Engelleri ortadan
kaldırır ve işletme
modeli ve finansman
mekanizmalarının
ölçeklendirilmesini
sağlar

Kapsamlı bir hukuki
çalışma ve uzmanlık
gerekli. Harici hukuk
firmalarının sürece dahil
edilmesi gerekir.
Bazı düzenleyiciler gerekli
değişiklikleri
desteklemeyebilir

2017

2019

Bankacılık sorunlarını ve finansman seçeneklerinin gözden geçirilmesi
(Kitle Fonlaması - Çevrimiçi Güneş Yatırım Platformu seçeneklerinin gözden
geçirilmesi)
Ölçme Politikaları ve Mevcut Durumunun İncelenmesi - Sanal Ağ Ölçümü ve
Grup Faturalandırma Politikası ve Fizibilite Dahil
Eylem 5: Finansmanın Yeşil Fonlar kullanılarak tesis edilmesi için Kalkınma
Bankaları ile işbirliği yapılması
Topluluk Güneş Projeleri için Kredi Kaybı Rezervi Fonu oluşturulması (KOBİ
Kredisi imkanı yoksa veya sınırlıysa)

Finansman
mekanizması
oluşturuldu

Eylem 6: En Makul/Ölçeklenebilir 3 işletme modelinin belirlenmesi ve GZFT
Analizi ve Maliyet - Fayda Tahminlerini de içerecek şekilde detaylandırılması
Engellerin aşılması ve kötüye kullanımın önüne geçilmesi için önerilen istisnalar,
değişiklikler veya yeni mevzuatı içeren taslakların hazırlanması.
Daha katı bir Müşteri Nitelikleri Kriterleri Taslağının hazırlanması (Ör. Toplu
güneş projeleri, coğrafi olarak bir şehir, kasaba veya kamu hizmetleri bölgesi
içinde yer alan haneleri davet edebilir. Buna ek olarak, her hane sadece kendi
yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar güç kaynağı sağlayabilir. 3 ya da daha fazla
katlı binalardaki kiracılar - müşteriler veya yetersiz çatı alanına sahip bir binada
yaşayanlar)
Daha fazla projenin gerçekleştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla toplu güneş
projeleri için bir teşvik planı politika taslağının tasarlanması/hazırlanması
Mümkün olan yerde ESA muafiyetinin tasarlanması
Ağ Ölçümü düzenlemelerinin tasarlanması

Ölçeklenebilir İş
Modelleri

Eylem 7: Toplu Güneş Enerjisi Anahtar Teslimi Kılavuz ve İşlem Haritası
kılavuzunun hazırlanması
Web Tabanlı Toplu Güneş Enerjisi Ticari Vaka Hesaplama Aracının geliştirilmesi

Bu konuda deneyimi
olmayan ilgili
grupların daha kolay
erişilebileceği
projeler

Kredi Kaybı rezerv
fonunun oluşturulması
zahmetli ve maliyetli
olacaktır

2019

2018

Doküman ve web portalını
oluşturma maliyeti.
Şablonlar ve bilgiler
düzenli olarak
güncellenmelidir.

2019

Projenin başlatılması için gerekli tüm yasal şablonları / belgeleri içeren yardımcı
bir Web Sitesinin / Portalının hazırlanması. Tek tip ve standartlaştırılmış müşteri
sözleşmeleri vb.
Örneğin: www.communitysolarhub.com
Eylem 8: 3 Örnek Projenin (optimal iş modelleriyle uyumluysa 2017'de uygulanan
projeler arasından seçilebilir) / Örnek Çalışmanın belirlenmesi ve belgelenmesi
Demo Projelerin İncelenmesi, İş Modellerinde İyileştirmelerin - Değişikliklerin
Önerilmesi ve kalan diğer engellerin (idari, yasal vb.) çözülmesi

Eylem 9: Küçük Çaplı Bir Farkındalık Kampanyasının Başlatılması - Topluluklar,
Kiracılar, Belediyeler İçin Tanıtım Gezileri Düzenlenmesi

Eylem 10: Toplu Güneş Enerjisi Yeşil Fonlama Finansman mekanizmasının ve
kalkınma bankaları ve/veya Garanti Fonu ile ölçeklendirilmesi

Anahtar teslimi kılavuz
diğer iş modellerinin
finanse edilmemesine
sebep olabilir
Engellerin tespit
edilmesi ve
kaldırılması
Konuya duyulan
ilginin artırılması
daha çok projenin
başlatılmasını sağlar
Yeni projeler için
hedeflenmiş
finansman
kaynakları
mevcuttur

Yok

2020

Potansiyel katılımcılara
ulaşacak çapta bir
pazarlama kampanyası
düzenlemenin maliyeti

2018

Fon ve tahvil ihracı maliyeti

2019

Tablo 4-4: Daha Kolay İzin ve Lisanslama, Etkiler ve Zaman Çizelgesi
Amaç

Eylem

Olumlu Etki

Maliyet veya Olumsuz
Etki

Zaman çizelgesi

Daha Kolay İzin
ve Lisanslama

Eylem 1: İç tüketimi amaçlayan yatırımcılar için tüm
bürokratik işlemler, yasal zorunluluklar, izinler ve
finansman kaynakları bilgilerini koordine edecek tek
pencerenin oluşturulması

İç tüketimi amaçlayan yatırımcı
projelerinin daha hızlı gelişmesi,
İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların fonlara daha kolay
erişimi

Yılda yaklaşık 180 milyon
ABD dolarlık yatırım için
tek bir pencere
oluşturmanın maliyeti

2019 Ortası

Eylem 2: Bireysel veya toplu YEK İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı projeleri için apartman, ofis binası
ve diğer ortak kullanıma açık çatı katların kullanımına
ilişkin düzenleyici engellerin kaldırılması ve basit
çoğunluk onayının hedeflenmesi. 10 kW'dan küçük
projeler ve 10 yıldan genç binalarda kurulum yapmak
için inşaat iznine gerek yoktur

Türkiye'de bulunan milyonlarca
metrekarelik çatı alanının İç
tüketimi amaçlayan yatırımcı
yatırımlarında kullanımının
artırılması

Düzenlemede değişiklikler
yapmanın maliyeti

2019 Ortası

Eylem 3: Dağıtım şirketlerinin 1 MW'a kadar olan
projelerin bağlanmasının herhangi bir sorun teşkil
etmeyeceği, fazladan kapasiteye sahip dağıtım
bağlantı noktalarını tespit edip yayınlamalarının talep
edilmesi.

İç tüketimi amaçlayan
yatırımcıların, özellikle de bu
alanlardaki Enerji
Kooperatiflerinin distribütörlere
daha faydalı olan alanlara
odaklanmasına yardımcı olacaktır

Basit şebeke araştırmaları
gereklidir

2019 Ortası

Eylem 4: Küçük ölçekli YE finansman seçeneklerinin
artırılması için ilgili paydaşlar ve finansal kuruşlardan
oluşan bir çalışma grubunun kurulması. "Ulusal Fon"
veya "Ulusal İç tüketimi amaçlayan yatırımcı Enerji
Girişimi"

Düzenlemede yapılacak
değişikliklerin ve özel sektör
girişimlerinin tasarlanması ve
uygulanmasına yardımcı olacaktır

Üyelerin zamanı, asgari
kurulum masrafları. Tüm
grup üyeleri karar verici
mevkide olmalıdır

En kısa zamanda.
Bu öncelikli bir
eylemdir

Eylem 5: Çalışma grubunda eledilen sonuçlara göre,
küçük ölçekleri sistemleri yaygınlaştırma
mekanizmaları konusunda çatı kiralama, küçük çaplı
YE'nin finanse edilmesi için konut kredileri gibi konuları
da içeren yeni bir mevzuatın hazırlanması.

Düzenlemede yapılacak
değişikliklerin ve özel sektör
girişimlerinin tasarlanması ve
uygulanmasına yardımcı olacaktır

Eylem 6: Depolama ve iç tüketim çözümlerini teşvik
edecek makul ücretli ve yoğun dönemde yükü
azaltacak cazip bir tarifelendirme mekanizması
kurularak, elektrik dağıtım şirketlerinin yeni iş
modellerine katılımlarının teşvik edilmesi.

Talep Tarafı Yönetimi Enerji
Verimliliği girişimleri ile İç tüketimi
amaçlayan yatırımcı sektörü
arasındaki eşgüdüm yatırımın
gecikmesine, yoğun dönemdeki
yükün azalmasına sebep olacaktır

Eylem 7: Yoğun dönemde fazla yükün azaltılması için
daha yüksek tarifelerin uygulanması konusunda bir
fizibilite çalışmasının yapılması. Bu, depolama
çözümünü teşvik eder ve Talep Tarafı Yönetimi (TTY)
avantajları sağlar.

Yukarıda bahsedilenlere ek
olarak, Türkiye'yi dağıtılmış evsel
enerji depolama alanının
gelecekte kullanılmasına
hazırlayacaktır

En kısa zamanda.
Bu öncelikli bir
eylemdir

Araştırmaların maliyeti

Şebekenin optimizasyonu,
yoğun dönemdeki yükün
azaltılması için depolama
ve FV kullanma imkanı

2019 Ortası

2019 Ortası

Tablo 4-5: İç tüketimi amaçlayan yatırımcı sektörünün profesyonelleşmesi Etkileri ve Zaman Çizelgesi
Amaç

Eylem

Eylem 1: YE finansmanı için daha iyi performans
garantileri sunmak yerine ekipman ve tedarikçiler için
önceden onaylanmış listelerin oluşturulması

İç tüketimi amaçlayan
yatırımcı sektörünün
profesyonelleşmesi

Eylem 2: Daha düşük performans riski olan ürünlere
sahip finansman çözümlerinin tasarlanması için
mevcut enerji sınıflandırma ve kalite sertifikalarının
kullanılması

Eylem 3: YE ekipmanı üreticileri, satıcıları ve
kurulumcularının satıcı programlarının
oluşturulmasında finansal kuruluşlarla birlikte
çalışmaya davet edilmesi.

Olumlu Etki
Daha iyi nitelikler, daha
rekabetçi bir LCEO
oluşturulmasını ve finansal
kuruluşların riskinin
azaltılmasını sağlar

Daha iyi ve daha kolay finanse
edilebilen sistemler

Satıcı finansman programları
ile sinerji oluşturulması

Maliyet veya Olumsuz
Etki

Zaman
çizelgesi

Ulusal Üretici Tüketici
Girişimi, önceden
onaylanmış çözümler
belirlemeli

Ocak 2019

5 MW'a kadar FV
sistemler için gereken
Türk standartlarını
belirleme maliyeti

2019 Ortası

Satıcı programlarının
koordine edileceği tarih

2019 Ortası

5 EK I: VARSAYIMLAR
5.1

Güneş FV SEM Hesaplamalari İçin Varsayımlar
Tablo 5-1: SEM hesaplamaları için varsayım kriterleri
Değer

Birim

Proje Ömrü

25

Sene

Yıllık Modül Degredasyonu

0.7

%

Dolar Kuru (2017)

3.64

$/₺

Panel Türü

Polikristal

Performans Oranı

75

%

Sigorta, Bakım ve Onarım Maliyeti (Çatı Kurulumları)

0.5

%

Sigorta, Bakım ve Onarım Maliyeti (Arazi Kurulumları)

2.5

%

5.2 Piyasa Tahminleri İçin Varsayımlar
2023'e kadar yıllık olarak toplam ilave YE kapasitesi 600 MW olup küçük ölçekli olanlar %30 veya
180 MW'dır.
180 MW güç yıllık ek 237 GWh üretim yapacak.
Kaçınılması gereken fiyat doğalgaza dayalı üretimdir.
Ekonomik fiyat (BOTAS fiyatı değil) = bin m3 başına 300 USD m3 başına 9.8 kWh enerji içeren ve
%55 verimliliği olan CCGT'ler için bu çeviriler içinde kWh başına maliyeti yaklaşık olarak 0.06 USD.
Kaçınılan güç system kayıpları = 10% (USD 0.007 / kWh).
Karbon maliyeti = USD $36/ ton
CCGT emisyonlarındaki karbon içeriği = 0.5 kg/kWh
Kaçınılması gereken karbon maliyeti bu nedenle USD 0.018/ kWh’tır.
Küçük ölçekli YE projelerinde net yarar bu nedenle USD 0.085/ kWh’tir.
Net maliyet bu nedenle USD 0.065 / kWh, veya USD $15 milliyon kümülatif değer baz alınır.
Kurulan MW güneş enerjisi başına 7 tam zamanlı inşaat işi ve her MW O&M için 0.7 iş, yaratmıştır.
(belirtilen kaynaklara dayanılarak). Bu 2017-2023 yılları arasında 1,260 tam zamanlı inşaat işi ve her
yıl 126 O&M işi ve böylece 2023’e kadar kümülatif bazda 882 O&M iş yaratılmıştır.

“Bu yayının içeriğinden yalnızca MWH-Terna-Gazel sorumlu olup, hiçbir şekilde
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır”

