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Küresel enerji sektörü yeni bir dönüşüm sürecine girdi ve bu dönüşümün 
merkezinde, uygulama örnekleri gün geçtikçe artan enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji teknolojileri bulunuyor. Enerji dönüşümünün bir diğer önemli bileşeni ise, nihai 
enerji kullanımında elektrik tüketen uygulamaların giderek artması, dijitalleşme ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin de dâhil olduğu sistem genelinde yapılan yenilikler.

İklim değişikliğiyle mücadele, yerel hava kirliliğinin azaltılması, enerji 
güvenliğinin artırılması ve sosyoekonomik faydalardan yararlanılması dünya 
çapında gerçekleşen enerji dönüşümünün başlıca etkenleri arasında. Dünyadaki 
birçok ülke, sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin nasıl sağlanabileceğine dair 
net örnekler sunuyor. Türkiye, hem yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de 
enerji verimliliğine yaptığı yatırımları artırarak kendi enerji dönüşümünü başlatıp bu 
çabaya ortak oluyor. Bu dönüşüm, ülkenin cari açığını azaltmak ve hızla artan enerji 
talebini karşılayabilecek şekilde arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye’nin stratejik 
önceliklerinin başında geliyor.

Türkiye’nin toplam enerji talebi yılda yaklaşık %4 oranında artıyor. 2017 yılında, 
Türkiye’nin toplam birincil enerji tedariki, on yıl öncesine kıyasla yıllık %50 oranında bir 
artışla 150 milyon ton petrole eşdeğer (mtep) seviyeye yaklaştı. Toplam elektrik ihtiyacı, 
daha da hızlı büyüyerek yılda yaklaşık %5 seviyelerine geldi. 2030 tahminleri, toplam 
talebin yılda 440 ila 550 milyar kilowatt-saat (kWh) arasında olacağı yönünde. 2017 
yılının sonunda Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacı yılda 300 milyar kWh’in biraz altında 
bir seviyeye erişti. 

2017 yılındaki gelişmeler incelendiğinde, yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki 
toplam kurulu güç artışının üçte ikisini temsil ettiği görülüyor. Bunun yanında 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe gelecek için önem arz eden başka 
birçok önemli gelişme yaşandı: Türkiye, yenilenebilir enerji için Yenilenebilir Enerj 
Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin1 ilk turunu gerçekleştirdi ve uzun vadeli enerji alım 
sözleşmeleri için son derece rekabetçi fi yatlar elde etti. Onshore rüzgâr ihalesi, MWh 
başına 34,8 ABD doları (USD/MWh) fi yatıyla kazanılırken, güneş enerjisi ihalesi 69,9 
USD/MWh ile dünya ortalamasına kıyasla çok uygun bir seviyede gerçekleşti. Her bir 
ihale toplam 1.000 megawatt (MW) kapasiteye sahiptir. 2017 yılında gerçekleşen YEKA 
ihalelerini takiben, 2018 yılında üç yeni ihale ilan edildi. 2018 yılının ikinci yarısında 
hem onshore rüzgâr hem de güneş enerjisi teknolojileri için her biri toplamda 1.000 
MW kapasiteye sahip ihale ilanları gerçekleşti ve bu ilanların 2019 yılının başında 
hayata geçmesi planlanıyor.

Ayrıca, off  shore rüzgâr için de 1.200 MW kapasiteye sahip bir ihale ilanı gerçekleşip, 
daha sonra 2019’a ertelendi. Bunların yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) tarafından, Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl boyunca 10.000 MW rüzgâr ve 10.000 
MW güneş yeni kapasite kurulumu yapılması planlandığı açıklandı. Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji dönüşümünün ardındaki önemli etmenlerden biri de rüzgâr ve 
güneş enerjisi teknolojilerinin azalan maliyetleri. Türkiye, küresel enerji sektöründeki 
değişimindeki eğilim ve gelişmeleri yakından takip ederek rüzgâr ve güneş enerjisi 
kaynaklarını efektif bir şekilde kullanma ve enerji sektöründe uluslararası oyuncular 
arasında yer alma potansiyeline sahip.

Yönetici Özeti

1 Bu ihale, 2011 yılından beri şebeke erişimi için uygulanması devam etmekte olan ön lisanslama ihalelerinden farklıdır.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye elektrik sistemindeki payı artıyor. 2017 
sonlarında, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi, toplam elektrik üretiminin 
yaklaşık %30’unu oluşturuyordu. Bu oran %20 hidroelektrik, %6 rüzgâr, %2 jeotermal, 
%1 güneş ve %1 biyoenerji şeklinde dağılım gösteriyordu. Rüzgâr ve güneş (değişken 
üretimi olan yenilenebilir enerji kaynakları), aynı yıl içerisinde Türkiye’nin toplam 
elektrik ihtiyacının sadece %7’sine karşılık geliyordu. Bu pay, ülkenin önemli kaynak 
potansiyeline kıyasla, hala çok düşük bir seviyede olsa da, yenilenebilir enerjide 
(ve özellikle rüzgâr ve güneşte) son dönemde görülen büyüme, Türkiye’nin enerji 
sektörünün uzun vadeli dönüşüm yolunda olduğunu açıkça gösteriyor.

26 Eylül 2018’de, Türkiye’nin toplam elektrik üretimi yıl boyunca görülen en 
yüksek seviyelerden birine ulaştı. Aynı gün, rüzgâr enerjisinde de yeni bir rekora 
imza atıldı: Toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,8’e ulaşarak, hidroelektrik 
ve linyit gibi kaynakları geçerek doğalgazın hemen altında yer aldı. Bu rekor, 
Türkiye’nin sahip olduğu ama tam anlamıyla kullanamadığı önemli bir potansiyeli 
ortaya koydu: İletim ve dağıtım şebekelerinde, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretim 
oranlarında çift  haneli dağılım rakamlarına sistemde kesinti olmaksızın ulaşılabilir. 
Bu görüş, SHURA’nın kısa bir süre önce açıkladığı, yenilenebilir enerji şebekesi 
entegrasyon çalışması “Türkiye’nin enerji sisteminde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının artırılması” ile de destekleniyor. Bu çalışma, Türkiye’nin büyük bir işletim 
sorunu yaşamaksızın 2026 yılına kadar toplam elektrik tüketiminde en az %20’lik bir 
rüzgâr ve güneş enerjisi payına ve şebeke altyapısına Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin 
(TEİAŞ) daha önceden planladığının da ötesinde ilave yatırımlar yapma potansiyeline 
sahip olduğunu gösteriyor.

Yeni kapasite devreye girdikçe rüzgâr ve güneş enerjisinin şebekedeki payı 
artacak. Bu artışla beraber Türkiye’nin, enerji sisteminin güvenli ve güvenilir 
bir şekilde çalışmaya devam etmesini garanti altında almak için gerekli olan 
dönüşümü planlamaya başlaması gerekecek. Birçok ülke, toplam üretimlerinde 
%15 veya daha fazla rüzgâr ve güneş enerjisi payı elde etmeyi, büyük problemler 
yaşamaksızın başardı. Danimarka, Almanya ve İspanya gibi bazı ülkeler, enerji 
üretiminin dörtte birine yakınını veya daha fazlasını rüzgâr ve güneş enerjisinden 
sağlıyor. Danimarka ve Almanya, sistem güvenilirliği konusunda listenin en üst 
sıralarında yer alıyor. Ülkeler enerji dönüşümü süreçlerinde, daha yüksek rüzgâr ve 
güneş enerjisi dağılımına imkân tanıyacak esnek bir enerji sistemine sahip olmak 
için kendi stratejilerini geliştirdiler. Rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından yüksek 
oranlarda pay dağılımı elde etmek amacıyla geliştirilen stratejiler arasında güçlü 
iletim şebekeleri, daha esnek termik santraller, komşu ülkelerle elektrik ticaretine 
olanak sağlayan enterkonneksiyon kapasitesi, talep tarafl ı yönetim stratejileri, enerji 
depolama yöntemleri, gelişmiş enerji planlaması ve öngörü teknikleri sayılabilir. Bu 
stratejilerin farklı ülkelerdeki öncelik sıralaması, ülkelerin maliyet ve uygulama kolaylığı 
gibi konulardaki koşullarına göre değişim göstermekte. SHURA’nın şebeke entegrasyon 
çalışması, Türkiye için dört esnek stratejinin ana hatlarını çiziyor: (i) Talebin daha fazla 
ve şebekenin daha güçlü olduğu alanların yakınında daha fazla rüzgâr ve güneş enerjisi 
kapasitesine yer verilmesi, (ii) batarya ve pompajlı hidroelektrik santralleri tarafından 
sağlanan enerji depolama alanları, (iii) talep tarafl  ı katılım ve (iv) termik santrallerin 
esneklik artırımı için modernizasyonu.

Enerji dönüşümünü daha da hızlandırmak için, düzenleyici çerçeve ve piyasa 
tasarımının güçlendirilmesi, yenilikçi iş modelleri ile fi nansman yapılarının 
geliştirilmesi gerekiyor. Daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi dağılım paylarına 
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sahip olmak için önümüzdeki yıllarda teknoloji kullanımının artırılmasına ve bunun 
da enerji depolama, akıllı şebekeler ve enterkonneksiyon kapasitesi gibi altyapı 
gereksinimleri ve yeni teknolojilerle desteklenmesine ihtiyaç var. Yenilenebilir enerjinin 
sistem entegrasyonunun sağlanması için bu teknolojik çalışmaların yeni yöntemlerle 
desteklenmesi gerekiyor. Bu çalışmaların en başında ise, hızla değişen piyasaya 
gelişmelerine iyi adapte olmuş bir sistem oluşturulması geliyor. Bu sağlam ve geleceğe 
odaklı düzenleyici çerçevenin amacı, inovasyona, yeni teknolojilere ve yeni işletmelere 
yatırım yapılması için destekleyici bir yatırım ortamı yaratmak.

Türkiye enerji dönüşümünde ilerleme kaydederken, ulusal politika hedefl  
erini yerine getirme konusunda süreci hızlandırmak amacıyla diğer ülkelerin 
deneyimlerinden faydalanabilir. Ülkelerin enerji dönüşümü deneyimlerinde 
başarılar kadar başarısızlıklar da yer alıyor. Bu çalışmada dünyanın dört bir tarafından 
derlenen deneyimler, her ülkede rüzgâr ve güneş enerjisinin yerel potansiyelinden 
faydalanarak daha temiz, daha verimli ve daha güvenilir bir sistem kurmanın mümkün 
olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

“Rüzgâr ve güneş Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel 
örnekler” raporu, dünyanın farklı bölgelerinden seçilen on ülke üzerinde yapılan 
incelemelere dayanıyor. Bu ülkeler bir araya geldiğinde, dünya genelindeki toplam 
rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin dörtte üçünü temsil ediyor. Çalışmada, enerji 
dönüşümü için büyük önem taşıyan dört ana konu üzerinde duruluyor: (i) Uzun 
vadeli enerji planlaması, (ii) düzenleyici çerçeve ve yenilenebilir enerji üretim 
maliyetleri, (iii) sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler ve (iv) fi nans ve iş 
modellerinde gerçekleştirilecek yenilikçi yaklaşımlar. Bu çalışmanın amacı, seçilen 
ülkeleri bu ölçütler açısından kısaca değerlendirmek ve ülkelerin en iyi uygulamaları ve 
deneyimlerine dayanarak ortak yanlarını tartışmak olarak özetlenebilir.

Raporda yapılan on ülke değerlendirmesine göre, Türkiye için önemli olabilecek 
üç öncelikli faaliyet alanı ortaya çıkıyor:

• Uzun vadeli enerji planlaması: Türkiye, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği strateji ve planlarını detaylı bir şekilde 
hazırlamıştır. Bu hedefl ere ulaşmak için önemli ilerlemeler kaydedilirken, daha 
ileriye yönelik planlama yapmanın, 2030 ve nihayetinde 2050 yılına kadar orta ve 
uzun vadeli bir strateji oluşturmanın faydaları birçok ülke örneğinde görülmüştür. 
Böyle bir stratejinin, Türkiye özelinde enerji dönüşümü hedefl  erine ulaşma azmini 
giderek artıracağı ve enerji sisteminde faaliyet gösteren tüm sektörlere (elektrik, 
binalarda ısıtma ve soğutma, ulaşım ve endüstriyel enerji kullanımı) faydalı olacağı 
öngörülmektedir.

• Düzenleyici çerçevenin belirlenmesi: YEKA ihaleleri, büyük ölçekli yenilenebilir 
enerji projeleri için rekor fi yatların elde edildiği başarılı sonuçlar vermiştir. 
Türkiye’nin, bu çabaları ülkede var olan kaynak potansiyelini göz önünde 
bulundurarak ve şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmak için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesini teşvik ederek sürdürmesi önemlidir. Yenilenebilir enerji maliyetleri 
düşerken, ülke değerlendirmelerinde ortaya çıkan ihale gibi maliyet bazlı politika 
mekanizmalarının kullanımının artması tavsiye edilmektedir. Şu anda yürürlükte 
olan YEKDEM sisteminin 2020 yılı sonunda değişmesi ve yeni düzenleyici 
çerçevenin tanımlanması sürecinin bir parçası olarak, rekabeti artırmak ve yeni 
projeleri teşvik etmek için benzer stratejiler geliştirilebilir. Bu sürecin aynı zamanda, 
Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olan dağıtık üretim için uygun düzenleyici 



çerçevenin geliştirilmesini de kapsaması önemli olacaktır. Dağıtık üretimin sürece 
dâhil edilmesi, hem yerel ve bölgesel sosyoekonomik değer yaratılmasında, hem 
de dağıtım ve iletim sistemlerinde kayıpların azaltılmasında önemli faydalar 
sağlayabilecektir. Bu politikaların; ısıtma, soğutma ve ulaşım sektörlerindeki enerji 
verimliliği ve yaygın elektrifi kasyon çalışmaları için benzer araçlar ve fi nansman ile 
desteklenmesi önemlidir.

• Şebeke entegrasyonu ve yenilikçilik:  Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik 
üretimi içindeki payı arttıkça, sistem esnekliği daha elzem hale gelecektir. Esneklik 
sağlamak için planlama önemli rol oynarken, bunun gerçekleştirilmesi için belli bir 
zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin, enerji verimliliğine yönelik stratejiler ile 
elektrik üretimini elektriği kullanan sektörlerle buluşturmak da dâhil olmak üzere 
farklı esneklik tedbirlerinin maliyetlerini ve faydalarını dikkatlice analiz etmesi 
önerilmektedir. Ülke değerlendirmelerinde gerek üretim, gerek talep, gerekse 
depolama tarafında olmak üzere, esnekliğe yatırım yapmayı teşvik edecek uygun 
piyasa koşullarının sağlanmasına ağırlık verildiği görülmüştür. Bunlarla birlikte, 
iletim ve dağıtım sistemine yönelik planlama ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
yenilenebilir enerjinin sisteme verimli entegrasyonu için olanak sağlayacaktır. 
Yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilmesine yönelik teknolojik adımların, 
yeni piyasa tasarımının yanı sıra, yeni iş modelleri ve yeni fi nansman yöntemleri 
için yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi önemlidir.
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Küresel enerji dönüşümü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefl eri (SKH’lar), gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme 
yolunda uluslararası işbirliği için güçlü bir çerçeve sunmaktadır. 17 SKH’dan biri olan 
sürdürülebilir enerji, Ajanda 2030’un başarısının merkezinde yer almaktadır. Küresel 
enerji hedefi  (SKH 7); ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim 
sağlamayı hedefl emektedir (Birleşmiş Milletler, n.d.).

Bu dönüşümün temelinde, enerji kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının 
azaltılmasının ve iklim değişikliğinin sınırlandırılmasının önemi yatmaktadır. Enerji 
sektörüne ait CO2 emisyonları, toplam küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte 
ikisini oluşturmaktadır. Küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin (2oC) altında 
tutabilmek için önümüzdeki senelerde küresel enerji dönüşümüne hız verilmelidir. Bsu 
durum, enerji sektörünün, bu yüzyılın ikinci yarısına kadar fosil yakıt kaynaklı enerji 
sistemlerinden, düşük veya sıfır karbonlu alternatifl ere tam olarak geçiş yapmasını 
gerektirecektir (IRENA ve IEA, 2017).

Sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesinin ve iklim değişikliğinin Paris 
Anlaşması’nın hedefl eri doğrultusunda sınırlandırılmasının başlıca yollarından biri, 
enerjiyi üretme, dağıtma ve kullanma şeklimizi değiştirmektir. Bunu başarmak için 
gerekli olan temel bileşenler şunlardır:
• yenilikçilik
• düşük maliyetli yenilenebilir enerjinin yayılımının hızlandırılması,
• enerji verimliliğinin artırılması,
• ısıtma, soğutma ve ulaşımın elektrifi kasyonu ve bu sektörlerle elektrik sektörünün 

birleştirilmesi,
• dijitalleşme.

İklim değişikliğiyle mücadele, enerji güvenliğinin artırılması ve enerji dönüşümünün 
sosyo-ekonomik faydalarından yararlanılması, dünya çapında düşük karbon 
teknolojilerine yapılan yatırımların artırılmasında rol oynayan en önemli etkenler 
arasında yer alır. Bunlara ilaveten, fosil yakıtların kullanımını sınırlandırarak yerel hava 
kalitesini iyileştirmek de Çin gibi birçok ülkede ve Avrupa ülkelerinde rol oynayan ana 
etkenlerden birisidir. Avrupa, dünyadaki en iddialı enerji ve iklim hedefl erinin bazılarını 
benimseyerek enerji dönüşümü konusunda küresel lider konumuna yükselmiştir. 

Maliyetler düştükçe ve teknolojiler tüketicilerin ve piyasanın ihtiyaçlarıyla daha uyumlu 
hale geldikçe, yenilenebilir enerjinin hem enerji sektöründe hem de ısıtma, soğutma ve 
ulaşım alanlarında yaygınlaştırılması ticari açıdan daha tercih edilir hale gelmektedir. 
Teknolojik gelişmeler ve ölçek ekonomilerine ulaşılması sayesinde, güneş paneli 
maliyetleri 2009’dan bu yana %80 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, rüzgâr enerjisi 
üretim maliyetleri yarıya düşerken, off shore rüzgâr ve depolama gibi diğer teknolojiler 
fi yat ve performans açısından piyasa beklentilerini aşmaya devam etmektedir. 2017 
yılında, onshore rüzgâr, 70 USD/MWh ortalama küresel maliyetle elektrik üretmenin en 
ekonomik yollarından biri haline gelmiştir (IRENA, 2018a).

1. Giriș 
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Küresel enerji dönüşümünde ülkelerin rolü

Pek çok ülke, sürdürülebilir bir enerji sistemine nasıl geçiş yapılacağına dair örnekler 
sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, 1980’lerin sonlarında artan sayıdaki rüzgâr ve güneş 
enerjisi kapasitesini sistemine entegre etmek için enterkonneksiyon bağlantılarıyla 
ilgili ilk şebeke şartnamelerinden birini geliştiren Danimarka’dır. Norveç’ten ithal ettiği 
hidroelektrik enerjisi ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleriyle kurduğu güçlü enterkonneksiyon 
bağlantıları sayesinde Danimarka, 2015 yılında ulaştığı %42 oranındaki dünya rekorunu, 
2017’de elektriğinin yaklaşık %44’ünü rüzgârdan üreterek aşmıştır. İspanya, yaklaşık 
%25 oranında değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün şebeke 
entagrasyonunun nasıl sağlanabileceğini örnekleyen bir başka ülkedir. Danimarka’dan 
farklı olarak İspanya, toplam kurulu üretim kapasitesinin %10’undan az (%10 Avrupa 
Birliği tarafından belirlenen minimum seviyedir) enterkonneksiyon kapasitesine sahip 
bir sistemi işletmektedir (Red Eléctrica de España, 2018). İspanya, bu zorluğu, tüm 
rüzgâr enerjisi santralleri için gerçek zamanlı bir kontrol sistemi geliştirerek aşmıştır. Bu 
eşsiz yaklaşım sayesinde, şu anda rüzgârdan ürettiği elektrik, diğer kaynaklara nazaran 
daha fazladır. Almanya, enerji dönüşümünde benzersiz bir örnek olan ve birçok ülke için 
standartları belirleyen öncü Energiewende stratejisi ile 1990’lardan beri enerji sistemini 
sürekli olarak dönüştürmektedir. 2017 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimi, 2016’daki %29 seviyesinden daha da yukarı çıkarak yeni bir rekor 
kırmış ve toplam üretimin üçte birini temsil eder hale gelmiştir. Bu artış, son yıllarda 
hem onshore hem de off shore rüzgâr enerji kurulu gücünde görülen hızlı artıştan 
kaynaklanmıştır.

Yenilenebilir enerji teknoloji maliyetlerinin düşmeye devam etmesine ve bu 
teknolojilerin şu anda fosil yakıtlarla genel olarak rekabet edebilir hale gelmesine 
rağmen, dünyanın farklı ülkelerine ait deneyimler, küresel enerji dönüşümünün kendi 
başına gerçekleşmeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Hükümetler, gerekli yatırım 
güvenliğini sağlayacak ve avantajlı bir mali ve yasal ortam yaratacak düzenleyici 
çerçevelerin oluşturulmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Almanya’nın Energiewende stratejisi, 1970’lerde başlamış olan uzun vadeli bir politika 
sürecidir (Morris ve Jungjohann, 2016). Ulusal mutabakata dayanan, enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji ayaklarının her ikisini de uygulayan ve enerji sisteminin tüm 
sektörlerini hedef alan gelişmiş bir politika yaklaşımıdır. Danimarka, tüm ilgili 
paydaşları kendi oluşturduğu politika formülasyonuna dâhil ederek, hedefl erinin ve 
amaçlarının güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini artırarak kendi enerji dönüşümünü 

Şekil 1: Bu analiz için seçilen ülkelerdeki toplam rüzgâr ve güneş kurulu gücünün genel dağılımı, 2017
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Çin dâhil on ülke, toplam 

küresel kurulu gücün dörtte 
üçünü olușturmaktadır.

Kaynak: (IRENA, 2018b)
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gerçekleştirmektedir. Yenilikçilik ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) alanlarında 
küresel bir lider olan ABD, temiz enerji konusunda çok sayıda federal düzeyde girişim 
uygulamakta, akıllı şebekeler geliştirme ve şebeke güvenilirliğini modernize etme gibi 
strateji ve teknolojilere olanak tanımaktadır. Brezilya, uzun vadeli hükümet ve özel 
sektör işbirliğinin dünyanın en büyük biyoetanol endüstrisini nasıl oluşturabileceğine, 
sonrasında ise bu endüstrinin fosil yakıtlarla tam olarak rekabet edebilmesi için 
maliyetlerin nasıl düşürüleceğine dair bir örnek teşkil etmektedir.

Enerji dönüşümünün ilk aşamalarında olan ülkeler, küresel enerji dönüşümüne öncülük 
eden ülkelerin iyi uygulama ve deneyimlerinden faydalanmak, bunlardan ders çıkarmak 
gibi birçok avantaja sahiptir. Sürece ışık tutan bu deneyimler, dünyadaki diğer ülkelerin 
kendi enerji dönüşümünü hızlandırmasına ve sosyo-ekonomik faydaları en üst düzeye 
çıkarırken bu dönüşüm sürecinin maliyetini azaltmasına yardımcı olabilir.

Türkiye’de enerji dönüşümünde rol oynayan faktörler

Türkiye, G20 Ülkeleri ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri içinde 
en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Türkiye’nin toplam elektrik üretimi geçtiğimiz 
on yılda ikiye katlanmıştır. Ülkenin toplam birincil enerji arzının üçte birini temsil eden 
doğalgaz talebi aynı dönemde iki katından daha fazlasına yükselmiştir.

Geçtiğimiz on yıl boyunca, Türkiye’nin enerji sistemi, %4-7’lik yüksek talep artışı ve 
sektördeki yüksek yatırım seviyelerinden kaynaklanan önemli bir değişim izlemiştir. 
Türkiye’nin başlıca politika öncelikleri cari açığı azaltmak ve genel enerji arz güvenliğini 
artırmaktır. Türkiye, 2017 yılında toplam enerji arzının yaklaşık dörtte üçünü ithal 
etmiştir (IEA, 2017a). Türkiye, arz güvenliğini artırarak enerji verimliliği, güneş enerjisi 
ve rüzgâr enerjisi gibi yerel kaynakların kullanılmasına öncelik vermeye başlamaktadır. 
Türkiye, enerji sistemini dönüştürürken, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı teşvik 
etmeyi ve yeni işler yaratmayı da amaçlamaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ihale 
tasarımı, yerli olarak üretilen ekipman oranının (yerliliğin nihai payını belirlemek için 
ekipmanı, istihdamı vb. ele alan spesifi k bir metodoloji kullanarak) kapasite kurulumunda 
kullanılan tüm ekipmanın en az üçte ikisini oluşturmasını gerektirmektedir.

2017 senesi birçok yönden Türkiye’de yenilenebilir enerji için bir dönüm noktası 
olmuştur. Yıl sonunda, 2018 ve 2023 yılları arasında birincil enerji tüketiminde %14 
oranında tasarruf elde etmeyi amaçlayan, altı sektör için özel olarak belirlenmiş 
55 eylem maddesini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayımlanmıştır 
(ETKB, 2018). Uzun yıllar boyunca maliyetli ve yeterince büyük ölçekte kurulumlar 
gerçekleştirilemez olarak nitelendirildikten sonra, rekabetçilik artık güneş ve rüzgâr 
enerjisi lehine işlemeye başlamıştır (Saygın vd., 2018a):
• 2017 yılında gerçekleşen YEKA ihalelerinde güneş enerjisi için MWh başına 69,9 ABD
 doları (USD/MWh) ve rüzgâr enerjisi için 34,8 USD/MWh olacak şekilde uzun vadeli 

fi yatlar elde edilmiştir.
• Olumlu ihale sonuçlarına ek olarak, 2017 yılında net kurulu güç artışının üçte 

ikisi yenilenebilir enerjiden elde edilmiştir. Bunların dörtte üçünü ise güneş ve 
rüzgâr enerji kaynaklı gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, 2017 yılı sonunda 
yenilenebilir enerji tüm elektrik üretiminin %28,5’ini oluşturmuştur.

• Toplam 18,8 milyar kWh’lık üretimin %7,1’i güneş ve rüzgâr kaynaklı olmuştur.
• 2017’nin sonunda 6.500 MW’tan fazla rüzgâr enerjisi ve 3.400 MW güneş enerjisi 

kurulu gücüne ulaşılmıştır. Hükümetin hedefi , 2023 yılına kadar 20.000 MW rüzgâr 
enerjisi ve 5.000 MW güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşmaktır.
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Çevre sorunları, Türkiye’de giderek artan bir endişe kaynağıdır. Enerji dönüşümü hem 
çevre kalitesi hem de insan sağlığı konusunda gelişmeler sağlayabilir. Türkiye’deki 
kentsel nüfusun çoğunluğu, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
belirlenen sınırlardan daha yüksek seviyede partikül madde emisyonlarına maruz 
kalmaktadır. Ayrıca, Türkiye 2006’dan bu yana sera gazı emisyonları en hızlı artan 
ülkelerden biridir. Bu durum Türkiye’yi, küresel sera gazı emisyonlarını azaltım çalışmaları 
açısından son derece belirleyici bir ülke haline getirmektedir (UNFCCC, 2018). Yine de, 
Türkiye’de iklim değişikliğinin öneminin her geçen gün daha fazla farkına varılması umut 
vericidir. Son zamanlardaki kamuoyu araştırmaları, iklim değişikliğine inanan kişilerin 
oranının 2017 yılında 9 puanlık artış göstererek artarak, 2016 yılındaki %78 oranından % 
87’ye yükseldiğini göstermektedir (Ediger vd., 2018).

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin, dünyadaki diğer ülke ve eyaletlerin deneyimlerinden 
yola çıkarak ve var olan başarılarının üzerine yenilerini ekleyerek, enerji dönüşümünde 
bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemi

Türkiye’nin 2023 yılına kadar ulaşmayı amaçladığı hedefl eri aşma potansiyeli oldukça 
yüksektir. Elektrik üretim sektörü bağlamında asıl sorun, daha yüksek oranda 
yenilenebilir enerjinin sisteme nasıl entegre edileceği ve bunun ek maliyetler 
açısından ne gibi sonuçlarının olacağıdır.  SHURA tarafından yapılan yakın tarihli bir 
araştırmaya göre (Godron vd., 2018), 2026 yılına kadar olan mevcut planlara kıyasla 
toplam rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin 40.000 MW olacak şekilde iki katına 
çıkarılması, yüksek miktarda fazladan bir iletim şebekesi yatırımı olmaksızın ve şebeke 
işletimi üzerinde herhangi bir etki oluşturmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu, Türkiye’nin 
elektriğinin %21’inden fazlasını sadece rüzgâr ve güneşten temin etmesine ve bu 
kaynalardan mevcut elektrik üretim seviyelerini üçe katlamasına olanak sağlayacaktır. 
Sistem esnekliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin bugünden itibaren başlatılması 
durumunda bu oran %30’un üstüne çıkabilir.

Birçok ülke hâlihazırda benzer rüzgâr ve güneş enerjisi oranlarına ulaşmıştır. Birçok 
ülke de buna ulaşma yolundadır. Dünyadaki farklı ülke deneyimlerinden çıkarılan 
dersler, Türkiye’nin enerji sisteminin dönüşümüne, rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu 
güç oranının daha yüksek yüzdelere ulaşmasına olanak sağlayacak şekilde yardımcı 
olacak değerli bilgiler sağlayabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, dünyanın 
farklı bölgelerini temsil eden, farklı kalkınma yöntemleri uygulamış ülkeler 
arasından seçilmiş 10 ülkeden çıkarılacak dersleri ve deneyimleri belirlemektir. 
Daha sonrasında, bu bulguların Türkiye’ye uygulanabilirliği nitel bir analizle 
değerlendirilecektir. Bu çalışmanın bulguları, SHURA tarafından yakın zamanda 
yayımlanmış olan şebeke entegrasyon çalışmasını tamamlar niteliktedir (Godron vd., 
2018). Şekil 2, bu analiz için seçilen ülkelerin genel bir görünümünü yansıtmaktadır:
• Amerika kıtası: Meksika (MX) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
• Asya: Çin (CN) ve Japonya (JP)
• Avrupa: Danimarka (DK), Fransa (FR), Almanya (DE), İtalya (IT), İspanya (ES)
• Kuzey Afrika: Fas (MO)

Bu makalenin bir sonraki bölümü, 10 ülkenin her birinin kısa bir değerlendirmesini 
sunmakta ve her bir ülkedeki enerji dönüşümünün durumunu enerji sistemindeki 
birçok etmen açısından yansıtmaktadır (enerji sektörü verileri 2015 yılına aittir 
ve politikalar gibi diğer bazı bilgiler de mevcut verinin en son geçerli olduğu yılı 
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kapsamaktadır). Karşılaştırılan tüm ülkeler arasında tutarlılık sağlamak için, enerji 
ve CO2 emisyon verileri Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA, 2017a, 2017b), kurulu 
yenilenebilir elektrik üretim kapasitesi verileri de Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı’ndan (IRENA, 2018b) alınmıştır. ABD Enerji Bakanlığı’na ait DOE Küresel Enerji 
Depolama Veri Tabanı ve mevcut olduğu durumlarda ulusal veri kaynakları, elektrik 
depolama kapasitesini (Sandia Corporation, 2018) tahmin etmek için kullanılmıştır.2 
Politika bilgileri, 21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı’nın (REN21) en güncel 
Küresel Durum Raporu‘ndan (REN21, 2018) ve ulusal veri kaynaklarından derlenmiştir.

Her bir ülkenin analizinde izlenecek yöntem ile ilgili olarak, her ülkenin durumu 
aşağıdaki unsurlar açısından değerlendirilmiştir:
• Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve
• Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri
•  Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler
•  İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Her ülkeye ait bölümün sonunda Türkiye ile ilgili olabilecek önemli kısımları gösteren 
bir özet tablo yer almaktadır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, ülkelerin güneş 
ve rüzgâr enerjisinde daha yüksek dağılım paylarına ulaşma konusundaki en iyi 
uygulamalarına ve deneyimlerine dayanan ortak noktalar tartışılmaktadır. Çalışma, bu 
ortak noktalardan yola çıkarak Türkiye’deki enerji planlayıcıları ve politika yapıcılarının 
faydalanabileceği önerilerle sonlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için ülke 
değerlendirmelerine dayalı politikalar veya modeller gibi spesifi k öneriler geliştirmek 
değil, Türkiye’nin yenilenebilir enerji payını rüzgâr ve güneş enerjisi üzerinden artırmayı 
hedefl emesi halinde ortaya çıkan öncelikli eylem alanlarının neler olabileceğinin 
anlaşılmasını sağlamaktır.

2 DOE veri tabanı, pompajlı hidroelektrik ve batarya depolama sistemleri hakkında bilgi sağlar. Veri tabanında yer alan birimler 
işletimde, sözleşmesi tamamlanmış, duyurusu yapılmış vs. olarak sınıfl andırılmıştır. Bu analize sadece işletim kapasitesi dâhil 
edilmiştir.

Şekil 2: Bu analiz için seçilen ülkeler 

Bu analiz, toplam küresel 
kurulu güneș ve rüzgâr 

enerjisi kapasitesinin 
yaklașık dörtte üçünü 
olușturan 10 ülkeden 

çıkarılan derslerin 
değerlendirmesinden 

olușmaktadır.

Türkiye

Analiz için seçilen ülkeler
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2. Ülke analizleri 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 16

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 29

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 31

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 2,8

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 5.812

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 5,6

Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 65,5

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 50,9

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 2,9

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 7.106

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 5.857

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi2 [MW] 6.452

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 2,9

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 20,2

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020 ve 2050’ye kadar toplam nihai enerji tüketiminde sırasıyla %35 ve %100 
yenilenebilir enerji payı

- 2020 ve 2050’ye kadar toplam üretimde sırasıyla %50 ve %100 yenilenebilir 
elektrik payı (2020’ye kadar %50 rüzgâr)

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Fark sözleşmesi (garantili satın alım tarifesi ve prime ilaveten)

- Mahsuplaşma

- Yenilenebilir enerji ticaret sertifi kaları

- İhale (off shore rüzgâr için)

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Satış, enerji, CO2, katma değer vergisi (KDV) veya diğer vergilerde azaltım

- Kamu yatırım kredisi, hibeler, sermaye yardımları veya iadeler

Danimarka

Kaynaklar: (Agora Energiewende, 2015a; IEA, 2017a, 2017b; IRENA, 2018b; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
2 Almanya, Norveç ve İsveç ile 
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Danimarka iddialı ve kapsamlı bir enerji stratejisi izlemektedir. 2010 yılında hükümet, 
Danimarka’nın elektrik, ısınma ve ulaşım için gereken enerji ihtiyacının tamamının 
2050 yılına kadar yenilenebilir enerji ile karşılanması yönünde bir hedef belirlemiştir. 
Bugün, ülke elektrik üretiminin yarısından fazlasını rüzgâr enerjisinden karşılamakta, 
bu konudaki dünya rekorunu elinde tutmaktadır (bkz. Şekil 3). 

Şekil 3: Danimarka’da yenilenebilir enerji payının artırılması, 1970–2015

Yenilenebilir enerji payı (%)

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

1970’lerin başlarında, Danimarka, enerji kaynak dağılımında, toplam enerji arzının 
%90’ından fazlasını oluşturan  petrole büyük ölçüde bağımlıydı. 1970’lerde yaşanan iki 
petrol krizi, Danimarka’nın enerji politikasının rotasını petrol dışı ürünlerin kullanımına 
çevirmiştir. Bu, 1976’dan günümüze kadar uzanan ve yedi aşamadan oluşan uzun 
vadeli bir enerji stratejisinin de başlangıcı olmuştur (IRENA ve GWEC, 2013).

1980 yılında, Danimarka’nın elektrik üretimindeki kaynak dağılımında büyük ölçekli 
termik santraller (ağırlıklı olarak kömür bazlı) ağır basıyordu. Yıllar içinde, dağıtık 
kojenerasyon santrallerinin yanı sıra rüzgâr türbinlerinin sayısının da artmasıyla 
ülkede zaman içerisinde daha dağıtık bir elektrik üretim yapısı ortaya çıkmıştır 
(Agora Energiewende, 2015b). Danimarka, 1980’ler, 1990’lar ve 2008 sonrasında çok 
sayıda küçük rüzgâr türbininin kurulumuyla rüzgâr enerjisine geçen ilk ülkelerden 
biri olmuştur. Bu yerel piyasaya bağlı olarak, ülke sakinleri ve çift çilerin yanı sıra yerel 
belediyeler için de önemli gelirler sağlayan yerel bir endüstri kurulmuştur.

2001–2008 yılları arasında gerçekleştiği gibi hükümetteki değişikliklerin zaman zaman 
yatırım hızının azalmasına neden olmasına rağmen, Danimarka’nın kapsamlı enerji 
stratejisi, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmekle beraber elektrik ve ısınma sektörleri 
başta olmak üzere, yurt içinde mevcut olan yenilenebilir enerji kaynaklarının azami 
kullanımını sağlamaya odaklanmıştır. Danimarka’nın enerji politikası, iktidardaki 
hükümet ile Danimarka parlamentosunda temsil edilen çeşitli diğer siyasi partiler 
arasındaki siyasi anlaşmalar olan energiaft aler ile belirlenmiştir. Bu anlaşmalar, 
Danimarka enerji politikasının sürekliliğine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 
Energiaft aler, çoğunlukla, enerji sektöründeki müteakip yönetmelikler ve politika 
girişimlerinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, çeşitli hükümetler de zamanla ilave 
enerji hedefl erini şart koşmuştur. Kısa vadeli hedefl er ve somut girişimlerle uzun vadeli 
hedefl erin bu şekilde bir araya gelmesi, değişen azınlık hükümetleri döneminde dahi 

2001 ve 2008 yılları 
arasında, Danimarka’nın 

yenilenebilir enerji 
kapasitesindeki büyüme, 

büyük ölçüde politika 
belirsizliği nedeniyle 
durgun seyretmiștir. 

Ancak 2010’dan bu yana 
ülkenin yenilenebilir 

enerji kapasitesi hızla 
artmaktadır.

Kaynak: (IEA, 2017a) Rüzgâr Diğer yenilenebilir enerji teknolojileri
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istikrarı sağlarken esnek bir stratejinin şekillendirilmesine yardımcı olmuştur.
Danimarka’nın enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşı da 2011’de “Enerji 
Stratejisi 2050”nin uygulamaya konması olmuştur. Bu kapsamlı enerji stratejisi, hem 
Danimarka’da hem de dünya çapında alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu 
stratejiyle, tüm enerji sektörlerinde fosil yakıtları tam anlamıyla terk etmek amacıyla, 
başta daha gelişmiş bir şebeke erişimi ve yatırımcılar için piyasa riskinin azaltılması 
olmak üzere, bir dizi somut girişim ortaya konmuştur (Agora Energiewende ve DTU 
Management Engineering, 2015). 

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

Ülke, çeşitli mali destekler de dâhil olmak üzere, çok çeşitli yönetmelikler, gönüllülük 
anlaşmaları, planlama araçları ve ekonomik araçlar kullanmaktadır. Genel olarak, 
yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sağlamak için gereken fi nansman, tüketici 
elektrik faturalarında yer alan ilave bir ücret kalemi olan özel bir Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğü (KHY) aracılığıyla sağlanmaktadır. Yıllar boyunca Danimarka, 
yenilenebilir enerji yatırımlarına olan desteğini piyasayla daha uyumlu hale getirmek 
ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelere uyum sağlamak için farklı 
politika ve düzenleyici araçları denemiştir. Örneğin, 2000’li yılların başında bir süreliğine 
piyasa fi yatlarının üzerinde sabit prim garantisi uygulamıştır. Böylece iş geliştiriciler, 
ürettikleri elektriği doğrudan piyasaya satacaklar ve piyasa fi yatı üzerine sabit bir prim 
alacaklardır.

Danimarka’nın şu ana kadar yenilenebilir enerji teknolojilerini güçlendirmek için kullandığı 
en önemli iki teşvik aracı şebekeye satış primleri ve garantili satın alım tarifeleri olmuştur. 
İkincisi, off shore rüzgâr santrali ihale prosedürlerinde belirlenen kur farkı sözleşmeleri3 
karşılığı olarak verilmekte ve böylece yatırımcılara istikrarlı gelir sağlanmaktadır.

Enerji dönüşümüne ilk başlayan diğer ülkelere benzer bir şekilde, rüzgâr enerjisi 
geliştirilmesine yönelik destek, yukarıda sözü edilen KHY çerçevesinde ek fi nansman 
gerektirmiştir. KHY, ağırlıklı olarak off shore rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üretimi 
kaynaklı olarak, 2011 ve 2015 yılları arasında MWh başına yaklaşık 10 Avro’dan (EUR) 
30 EUR/MWh’e yükselmiştir. Bu durum, hane bazlı elektrik faturalarını %10 oranında 
artırmıştır. Katma değer vergisi ve elektrik vergisinden muaf olan büyük sanayi 
müşterileri için, maliyetler 2011-2015 yılları arasında yaklaşık %25 artmıştır. Bu durum, 
özellikle endüstriyel elektrik tüketicileri açısından enerji dönüşümünün fi nansman 
maliyeti konusunda bir tartışma başlatmıştır. Sonuç olarak, endüstride KHY düşürülmüş 
ve destek miktarının bir kısmı federal bütçeye kaydırılmıştır (Agora Energiewende ve 
DTU Management Engineering, 2015). Buna ek olarak, hükümet geçtiğimiz günlerde 
gelecekteki yenilenebilir enerji projelerinde ihtiyaç duyulacak destek seviyelerini 
düşürmek ve potansiyel yenilenebilir enerji tüketicileri için daha iyi fi yatlar elde etmek 
amacıyla tüm teknoloji çeşitleri arasındaki rekabeti artıracak yönde destek vereceğini 
duyurmuştur (Gyekye, 2018).

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Danimarka, kırk yılı aşkın süredir yenilenebilir enerjide daha yüksek paylar elde 
etmek için teknolojiye, planlamaya, politika tasarımına ve piyasa geliştirmeye önemli 

3 Off shore rüzgâr santrallerinde üretilen elektrik, spot piyasasına satılmaktadır. Fark sözleşmesi, rüzgâr santrali işletmecisinin, 
spot piyasa fi yatı ve ihaleyle belirlenen kullanım bedeli arasındaki farkı almasını sağlayan özel bir sözleşmedir. Bu destek 
planı, değişken primli garantili satın alım tarifesine benzemektedir. İki destek mekanizması arasındaki önemli fark, her bir 
off shore rüzgâr santraline verilecek destek seviyesini belirlemek amacıyla bir ihale prosedürünün uygulanmasıdır.
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miktarda kaynak yatırmıştır. Danimarka’nın enerji dönüşümü birçok önemli özelliğe 
sahiptir: 2000 yılından bu yana Danimarka, AB’deki piyasa serbestleşmesinin öncüsü 
olan Nordik enerji piyasasının bir üyesidir. Bu nedenle, Danimarka yenilenebilir 
enerji kaynaklarının piyasa entegrasyonunu iyileştirmeye daha erken bir zamanda 
odaklanmaya başlamıştır. Bu durum, yatırımcılara belli bir süre boyunca (mesela 15 
veya 20 yıl) üretilen her bir MWh için sabit bir satın alım garantisi vermek veya prim 
uygulamak yerine, destek mekanizmasının uygulanma süresini tam yük çalışılan 
saatlere bağlamış, bununla beraber enerjiyi doğrudan enerji borsası üzerinden satma 
yükümlülüğünü de getirmiştir. Diğer bir deyişle, bu sistem üzerinden çalışan rüzgâr 
kapasitesi, yalnızca 22.000 ila 25.000 saat elektrik üretimi için belirlenmiş olan garantili 
satın alım tarifesi veya prime hak kazanabilir. Sonuç olarak, Danimarka’daki politika 
çerçevesi, rüzgâr enerjisi gelişiminin yalnızca kaliteli kaynakların bulunduğu en iyi 
bölgelerde değil, ülkenin her bölgesinde gerçekleşmesini sağlamıştır.

Ayrıca, tüm türbin sahiplerinin dengeleme ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. 
Türbin sahipleri, ortalama dengeleme maliyetlerini karşılamak için 3 EUR/MWh ödenek 
almaktadırlar. Bu miktar, gerçek dengeleme maliyetleri ne olursa olsun verilmektedir 
ve dengeleme ihtiyaçlarını en aza indirmeye (ve tahmin doğruluğunu en üst düzeye 
çıkarmaya) yönelik bir teşviktir (Agora Energiewende, 2015b).

Şebeke planlaması ve rüzgâr enerjisi yatırımlarını senkronize etmek amacıyla, iletim sistemi 
operatörü (İSO), kısa, orta ve uzun vadeli değerlendirme sürelerine dayalı olarak enerji 
sistemi dengelemesini sağlamak ve rüzgâr enerjisi entegrasyonunun payını yükseltmek için 
bir dizi önlemin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Bir 
örnek vermek gerekirse, proje geliştiricilerinin teklif sunacakları projenin coğrafi  konumu ve  
tam büyüklüğü (MW cinsinden), İSO tarafından belirlenen şebeke kapasitesine bağlı olarak 
Danimarka Enerji Ajansı tarafından önceden belirlenmektedir.

Danimarka, ilk şebeke yönetmeliğini 1980’lerde kabul ederek yasal şebeke bağlantı 
şartnamesini geliştiren ve uygulayan ilk ülkelerden biri olmuştur. Bu aynı zamanda, 
güvenilir ve güvenli enerji arzını garanti ederken, ufak çaplı güneş, biyogaz ve biyokütle 
kapasitelerinin yanı sıra, büyük bir kısmını rüzgâr enerjisinin oluşturduğu dağıtık 
yenilenebilir enerji endüstrisinin sürdürülebilir büyümesine olanak tanımıştır. Bu 
şartnameler, 1990’ların başlarında ulusal düzeye taşınmış ve sonradan off shore rüzgâr 
santrallerini ve diğer küçük üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (IRENA, 2016).

Son olarak, Danimarka, 6.000 MW’lık pik yüküne karşılık gelen toplam enterkonneksiyon 
kapasitesiyle, komşuları Almanya, Norveç ve İsveç ile arasındaki güçlü enterkonneksiyon 
bağlantısının avantajlarını yaşamaktadır. Ülke, aynı zamanda, Nordik enerji piyasasıyla 
olan entegrasyonundan da önemli faydalar elde etmektedir. Nordik enerji piyasası, 
Nordik ülkeler arasında birbirini tamamlayıcı nitelikte bir karma enerji üretimi olması 
özelliğini taşımaktadır: Danimarka, şiddetli rüzgârların olduğu zamanlarda komşularına 
sıklıkla rüzgâr enerjisi ihraç ederken, rüzgarın yeterli olmadığı durumlarda Norveç ve 
İsveç’ten hidroelektrik enerjisi ithal etmektedir.

Rüzgâr enerji kurulu gücünün hızla artması ve halk tarafından yüksek kabul görmesi 
açısından önemli bir faktör de Danimarkalı politika yapıcıların, Yenilenebilir Enerji 
Yasası’nda yer alan birbirinden farklı tüketici katılım planları aracılığıyla vatandaşları 
ve tüketicileri enerji dönüşümünün bir parçası haline getirme konusuna verdikleri 
önemdir (Agora Energiewende, 2015b). Bu, rüzgâr enerjisi santrallerine yatırım yapmayı 
amaçlayan yerel kooperatifl erin desteklenmesinin yanı sıra, rüzgâr yatırımlarına 
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olabilecek yerel katılım hakkında bir yönetmeliği de kapsamaktadır: yeni rüzgâr 
türbinlerine 4,5 kilometre mesafeye kadar olan alanda yaşayan vatandaşlar, yerel 
rüzgâr projeleri mülkiyetine fi nansal olarak katılmaya hak kazanırlar. Bu yasal 
düzenlemenin bir parçası olarak, rüzgâr projesi geliştiricilerinin ilgili projeyi yerel 
gazetede duyurması ve proje değerinin minimum %20’sini bölgedeki Danimarka 
sakinlerine sunması gerekmektedir.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Danimarka, bölge sakinlerinin ikamet ettiği evlere ve işyerlerine bölgesel ısıtma 
sağlayan yüzlerce dağıtık kojenerasyon tesisi geliştirmesiyle, elektrik ve ısıtma 
sektörlerinin entegrasyonu konusunda da öncü konumunda bulunmaktadır. 
Bu tesislerin birçoğu yakıt olarak geleneksel bir şekilde kömür kullanmaktayken 
şu anda Danimarka’nın 2050 stratejisi kapsamında, yakıt olarak ülkedeki rüzgâr 
enerjisinden sonra ikinci en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olan atık ve biyokütleye 
geçilmektedir. Bu tesislerin birçoğu (tek başına elektrikten ziyade) ısınmaya duyulan 
ihtiyaç sebebiyle “çalıştırılması gereken” tesislerdir. Bu nedenle, yüksek miktarda 
rüzgâr enerjisinin sisteme girilmesinin dengelenmesi için gerekli olan esneklik çoğu 
zaman sağlanamamaktadır. Bu, Danimarka sistemi için karşı karşıya bulunulan 
en büyük zorluklardan biridir. Hükümet, daha esnek bir şekilde çalıştırılabilen ısı 
pompalarının kullanımını teşvik ederek sorunu çözmeye çalışmaktadır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Tarafl arın büyük ölçüde mütabakatına 
bağlı uzun vadeli planlama yapmak
Elektrik sektörü dışındaki sektörleri de 
kapsayan yenilenebilir enerji hedefl eri 
Yenilenebilir enerji teknolojilerini güvenli 
teknolojiler olarak önceliklendirmek 
Enerji üretimi odaklı hedefl er koymak 
ve bu konudaki motivasyonu zamanla 
artırmak

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Bölgesel elektrik piyasasının 
entegrasyonu ve serbestleşmesi
Esnek teknolojiler olarak biyokütle ve 
biyogazın desteklenmesi 

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

İyi kaynak konumlarına ilaveten diğer 
teknoloji özelliklerinin de ele alınması 
için destek sağlamak
Piyasaya entegrasyonun teşvik edilmesi, 
destek maliyetlerinin sınırlandırılması 
ve farklı coğrafi  bölgelerde projelerin 
kârlı bir biçimde geliştirilmesine olanak 
sağlanması için verilecek desteğin 
belirli bir azami yük saati sayısıyla 
sınırlandırılması
Rüzgâr türbini maliyetlerindeki ve enerji 
piyasasındaki değişimleri hesaba katacak 
şekilde sürekli geliştirilebilecek destek 
mekanizmaları
Yerel talebi karşılamak ve bölgedeki 
ihracat potansiyelinden faydalanmak için 
yerel bir yenilenebilir enerji endüstrisi 
oluşturmaya yönelik teşvikler
Yerel mülkiyetin oluşturulması
Yerel endüstri ve ihracatın yaratılması

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler
Piyasa bazlı yaklaşım, ısıtma ve elektrik 
sektörünün entegrasyonu, şebeke 
yönetmelikleri 
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Bilgi kutusu 1: Öngörülebilir, güvenilir ve uzun vadeli hedefl erin belirlenmesi ve destek araçlarının uygulanması: 
Avrupa Birliği örneği 

2007 yılında, AB üye ülkelerin liderleri “2020 iklim ve enerji paketi” konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu paket, sera gazı 
emisyonlarında %20’lik bir azaltımı, brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20’ye yükseltilmesini 
ve enerji verimliliğinde %20’lik bir artışı içermektedir (EC, 2016a). Ekim 2014’te, 2020 hedefl erinin üzerine, AB Konseyi 
2030 için enerji ve iklim hedefl erini de kabul etmiştir (EC, 2014a). Bu hedefl er içinde, brüt nihai enerji tüketiminde 
minimum %27’lik yenilenebilir enerji payı hedefi  ve enerji verimliliğinde en az %27 oranında bir iyileşme bulunmaktadır. 
Bunlara, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla %40 azaltma hedefi  de dâhil edilmiştir. 2030 enerji 
stratejisini, Şubat 2015’te yayımlanan Enerji Birliği çerçeve stratejisi izlemiştir. Bu strateji kapsamında AB, “yenilenebilir 
enerjide dünya lideri” olmayı hedefl emektedir. İki hedef yılı olan 2020 ve 2030 yılları arasındaki dönem için Avrupa 
Komisyonu, Kasım 2016’da “Tüm Avrupalılar İçin Temiz Enerji” paketini yayımlamıştır. Paket, yenilenebilir enerji 
kullanımını desteklemek için düzenleyici bir çerçeve önermektedir (EC, 2016b). Son olarak, Haziran 2018’de Komisyon, 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile yenilenebilir enerji bağlayıcı hedefi ni 2030 yılı için %27’den %32’ye çıkarmak 
üzere bir anlaşma imzalamıştır (EC, 2018). Şu anda Komisyon, 2030’a ait sera gazı emisyon azaltım hedefl erinin 1990 
seviyelerine göre %40 iken %45 olarak revize edilmesini tartışmaktadır (Hook ve Toplensky, 2018).

Geçtiğimiz on yılda gerçekleşen gelişmeler, AB’nin hedefl eri güncellemeye, piyasa gelişmelerini ve artan teknolojik 
olgunluğu yansıtacak şekilde düzenleyici çerçeveyi zaman içerisinde güçlendirmeye ve iklim değişikliğinin yarattığı 
küresel sorunlara yanıt bulabilmeye yönelik kesintisiz bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. 2017 yılının 
başından bu yana, rekabet gücü yüksek ihale süreçleriyle destek sağlanmaktadır. Dünyanın başka yerlerinde de 
olduğu gibi, yenilenebilir enerji ihaleleri, rüzgâr ve güneş enerjisi maliyetlerinin azalmaya devam etmesiyle birlikte 
çeşitli AB ülkelerinde ümit verici sonuçlar doğurmuştur. İhaleler rekabeti artırabilir ve fi yatları düşürebilir. Bu nedenle, 
yatırımcıların ucuz fi nansman sağlamasına ve projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya koymasına olanak sağlayan bir 
çerçeve sunmak önemlidir (Berkhout vd., 2018). Güneş ve rüzgâr enerjisi için fi yatlar istikrarlı bir şekilde düşmüştür. 
Örneğin, Almanya’da fi yatlar 2015 ile 2017 arasında neredeyse %30 oranında düşmüştür. Danimarka’da güneş enerjisi 
ihalesi spot piyasadaki elektrik fi yatı üzerine 19,19 USD/MWh prim seviyesiyle kazanılmıştır. Danimarka, Almanya ve 
Hollanda, off shore rüzgâr enerjisinde rekor düzeyde düşük fi yatlar elde etmiştir. 2017 yılında ilk kez rüzgâr, güneş ve 
biyokütleden kömüre oranla daha fazla elektrik üretilmiştir (Agora Energiewende ve Sandbag, 2018). 

AB’nin enerji dönüşümü, bazı üye devletlerin hedefl erin gerisinde kalması nedeniyle zorluklarla da karşılaşmaktadır. 
Hedefl erin gerçekleştirilememesi halinde, AB’nin güvenilir bir yaptırım mekanizması bulunmamaktadır. Dahası, bazı 
ülkelerde kömür kullanımı ve sera gazı emisyonları artmaktadır. Ayrıca politika çerçevelerinde geriye dönük değişiklikler 
yapmak, yatırımları baltalamakta ve yatırım riskini artırmaktadır.

Bu zorluklara rağmen, AB, Enerji Birliği yönetimini içeren kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin yanı sıra, Enerji Verimliliği, 
Yenilenebilir Enerji ve Binaların Enerji Performansı gibi bir dizi yönerge ve yeni bir elektrik piyasası tasarısı ile hedefl erine 
doğru ilerlemektedir.
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Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 247

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 563

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 425

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 3,7

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 7.043

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 4,4

Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 15,9

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 5,1

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 1,6

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 41.893

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 16.973

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi2 [MW] 13.500

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 5.831,1

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 27,2

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020 ve 2030’a kadar toplam nihai enerji tüketiminde sırasıyla %23 ve %32 
yenilenebilir enerji payı

- 2020 ve 2030’a kadar toplam üretimde yenilenebilir elektrik payı sırasıyla %27 
ve %40

- 2018: 10.200 MW (güneş)

- 2020: 380 MW (okyanus), 19.000 MW (onshore rüzgâr)

- 2023: 21.800-26.000 MW (onshore rüzgâr), 3.000 MW (off shore rüzgâr),         
18.200-20.200 MW (güneş)

- 2023: 25.800-26.050 MW (hidro)

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Garantili satın alım tarifesi, prim

- İhale (2017’de gerçekleşti)

- Vergi azaltımları (örn. satış vergileri, enerji vergileri, KDV), CO2 vergisi

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya ihaleler

Fransa

Kaynaklar: (CRE, 2016; IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; REN21, 2018; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
2 İhracat kapasitesi (ithalat kapasitesi 9.800 MW)) 
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Fransa, enerji ve iklim dönüşümü lehine ulusal, uluslararası ve Avrupa düzeyinde 
önemli taahhütlerde bulunmuştur. 2015 yılı sonunda Paris İklim Anlaşması’nın kabul 
edilmesinde Fransa’nın kilit rol oynadığı uluslararası platformda kabul edilmiştir. 
Ülkedeki mevcut cumhurbaşkanı, aktif iklim diplomasisi yoluyla anlaşmanın dünya 
çapında uygulanması yönündeki sözünü tutmaktadır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

2015 yılında kabul edilen enerji dönüşümü ve yeşil büyüme ile ilgili olan Fransız 
yasası, iklim koruma, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve enerji verimliliği 
açısından orta ve uzun vadeli iddialı ulusal hedefl er belirlemiştir. Bu yasayla, nükleer 
enerji payı %71,6’dan (2017’deki rakam) %50’ye indirilerek Fransa’nın enerji kaynak 
dağılımının çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.4 Yasa binaların yenilenmesi, temiz 
ulaşım yöntemleri, atıkların değerlendirilmesi, nükleer güvenlik, enerji verimliliği 
prosedürlerinin basitleştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması ile vatandaşların, şirketlerin 
ve bölgelerin güçlendirilmesine azami önem vermektedir. Düşük karbonlu yatırımlara 
geçişi teşvik etmek için, uzun vadeli bir planlamayla (2030’da 100 milyar EUR’ya kadar) 
ısıtma ve ulaşım sektörlerinde fosil yakıtlara karbon vergisi uygulaması getirilmektedir 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, n.d.). Fransa’nın enerji dönüşümü 
yeşil büyümeyi, yeni istihdam yaratmayı ve rekabet gücünün artmasını destekleyen 
geniş yelpazede sanayi politikası hedefl eri gütmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim konusundaki kararlılığı güçlendirmiştir. 
2017 ve 2018 yıllarında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bir dizi yeni hedef ve 
tedbir açıklanmıştır: Bu çerçevede, 2022 yılına kadar elektrik sektöründe kömür 
kullanımının aşamalı olarak tamamen kaldırılması, 2040 yılına kadar dizel ve benzinli 
arabalara satış yasağı getirilmesi ve 2050 için net sıfır emisyon hedefi  planlanmaktadır. 
AB düzeyinde, Fransa daha iddialı enerji ve iklim dönüşümü hedefl eri taahhüt etmenin 
yanı sıra, elektrik üretiminde daha yüksek karbon fi yatlarının (bölgesel karbon taban 
fi yatı belirlenmesi suretiyle) uygulanması için de baskı yapmaktadır.

Ülkenin GSYİH ve sanayileşme düzeyi göz önüne alındığında, Fransa özellikle elektrik 
sektörü kaynaklı CO2 emisyonları konusunda iyi bir performans sergilemektedir. Nükleer 
enerji şu anda ülkenin elektrik üretiminin %71,6’sına karşılık gelmektedir (Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 2018). Önemli bir kısmı hâlihazırda kendini amorti 
etmiş olan ve dolayısıyla sadece yakıt ve işletme maliyetlerini karşılamak durumunda 
olan nükleer santraller (bir yandan bu santrallerin gelecekte devreden çıkarılması 
için de fon ayrılmaktadır), hem bireysel hem de endüstriyel tüketiciler için elektrik 
fi yatlarının nispeten düşük tutulmasına ve Fransa’nın AB ülkeleri içinde net bazda en 

4 Bu hedefl erin yerine getirilmesi için 2025 yılı belirlenmiştir. Ancak, yeni Fransız hükümeti Kasım 2017’de, %50 hedefi ni 2030 
veya 2035’e kadar ertelemeyi planladığını duyurmuştur (de Clercq ve Rose, 2017).

2015 tarihli “Fransız Enerji Dönüşümü Yasası”nın ana hedefl eri:
• Nihai enerji tüketimini 2012’ye kıyasla 2050’de %50 azaltmak
• 2012’ye kıyasla 2030’da %30 daha az fosil yakıt tüketimine ulaşmak
• Yenilenebilir enerji payını, 2030’a kadar toplam nihai enerji tüketimi içinde 

%32, elektrik üretiminde ise %40 artırmak
• Elektrik üretimini çeşitlendirmek ve nükleer enerji payını 2025’e kadar %50 

azaltmak
• Atık sahalarındaki atıkları 2025 yılına kadar %50 oranında azaltmak
• 1990 yılına kıyasla sera gazı emisyonlarını 2030’da %40 oranında azaltmak
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büyük ikinci elektrik ihracatı yapan ülke (Almanya’dan sonra) olmasına katkıda 
bulunmaktadır (ENTSO-E, 2017). Ancak, Fransa’nın nükleer santrallerinin giderek 
yaşlandığı düşünüldüğünde, reaktörlerin işletim ömrünü 40 yıldan daha uzun bir süreye 
çıkarmak için önemli yatırım kararlarına ihtiyaç olacaktır. Bunların yanında, yenilenebilir 
enerji kaynakları son yıllarda geliştirilmiştir (Bilan électrique, 2017). 2017 yılında, Fransa, 
Avrupa’da üçüncü en büyük rüzgâr enerjisi piyasasına (Wind Europe, 2018) ve dördüncü 
en büyük güneş piyasasına (Solar Power Europe, 2018) sahip olmuştur. 

Fransız enerji dönüşümü kanunu, şu anda revizyon aşamasında olan iki önemli enerji 
planlama ve izleme aracı belirlemiştir: Stratégie nationale bas-carbone (ulusal düşük 
karbon stratejisi, SNBC) ve Programmation pluriannuelle de l’énergie (çok yıllı enerji 
planlaması, PPE). Yeni SNBC, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmek için beş 
yıllık bir dönem (2029–2033) boyunca her bir sektöre tahsis edilen CO2 bütçesini 
düşürecektir.5 PPE, 2028 yılına kadar enerji dönüşüm planının yol haritasını çizecek 
ve bu süre zarfında yenilenebilir enerji ve nükleer enerji kapasitelerini belirleyecektir. 
Kamuoyunun ve hükümetin dikkatini, 2018 yılı sonu için planlanan nihai bir kabul 
süreci ve halkın katılımını içeren bir kalkınma süreci üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Fransa’nın, enerji dönüşümünün yanı sıra yeni mevzuat ve yönetmelikler lehine 
gösterdiği politik kararlılık, yenilenebilir enerjinin ticari açıdan tercih edilirliğini 
artırmıştır  (Agora Energiewende ve Sandbag, 2018). Bu tedbirler, sistem dâhilindeki 
rüzgâr, güneş ve biyokütle enerjisinin payını artırmaya yardımcı olsa da, AB 
ortalamasıyla (%21) karşılaştırıldığında, yenilenebilir enerji kaynakları hâlâ toplam 
elektrik üretiminin %8’ine karşılık gelmektedir (hidroelektrik de dâhil edildiğinde toplam 
oran %19’a yükselmektedir). Birkaç nokta hâlâ önem arz etmektedir. Yenilenebilir 
enerji projelerinin gelecekteki ücretlendirmesi, önemli ölçüde enerji kaynak dağılımı 
içindeki nükleer enerji payına bağlı olacaktır. Fransa, nükleer santrallerin ömrünü 
uzatmaya yönelik büyük yatırımlar yoluyla sistemdeki nükleer payını çok yüksek 
tutarsa, piyasa fi yatlarının düşük kalması muhtemeldir. Bunun sonucunda, diğer tüm 
enerji santrali yatırımcıları için atıl yatırım riski artacaktır. Düşük piyasa fi yatları ile 
beraber, yenilenebilir enerji kapasitesi için kamu desteğinin  gerekliliği daha belirgin 
bir şekilde hissedilecek ve böylece yenilenebilir kaynaklara yönelik yalnızca piyasa 
bazlı bir ücretlendirme yapılması olasılığı düşecektir (Agora Energiewende ve IDDRI, 
2018). Ülkenin bazı bölgelerinde doğal ve inşa edilmiş mirasın korunmasını savunan 
aktivistlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı yerel direniş sergilemeleri de yeni 
projelerin yapılmasını maliyetli ve zaman alıcı hale getirmektedir. Bu soruna çözüm 
bulmak ve bu projelerin yerel faydalarını artırmak amacıyla, 2017 ihalelerine, yerel 
yönetimler ve yerel halk tarafından ortaklaşa fi nanse edilen projeler için önceden 
seçilmiş projelerin üçte birine tekabül eden bir prim dâhil edilmiştir (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, n.d.).

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

Fransa, yenilenebilir enerji gelişimini ek bir tüketici katkı payı aracılığıyla fi nanse 
etmektedir. Bu katkı payı, başlangıçta garantili satın alım tarifesi kaynaklı ilave maliyet 
yükünün karşılanmasına katkı sağlamak için oluşturulmuştur. Ancak, 2016 yılında 
sabit garantili satın alım tarifesinin yerini prim uygulaması almıştır. 2016 itibarıyla 
yenilenebilir enerji için tahsis edilen ek katkı MWh başına 22,5 EUR’dur. Bu düzeydeki 
2018’de toplam ek katkının 5,4 milyar EUR seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir 
(Commision de régulation de l’énergie, 2018). 
5 Buna, şu sektörler dâhildir: ulaşım, konut ve hizmet, imalat sanayii, enerji sanayii, tarım ve atık arıtma.
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Yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişmesiyle birlikte, ek katkının toplam hacminin 
2022 yılında yıllık yaklaşık 6 milyar EUR’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir (Commision 
de régulation de l’énergie, n.d.). 

Ücretlendirme oranları son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır: 2017 yılında yapılan ihale 
sonuçları yere monte güneş enerjisi kurulumları için 55,5 EUR/MWh ve onshore rüzgâr 
kapasitesi için 65,4 EUR/MWh gibi yeni düşük seviyelere ulaşmıştır (Agora Energiewende 
ve IDDRI, 2018).  2011 ve 2013 yıllarında, sırasıyla 180 ila 200 EUR/MWh karşılığında 
3.000 MW’a varan kapasiteye sahip off shore rüzgâr enerjisi ihaleleri yapılmıştır. İki yeni 
off shore ihalesinin, diğer AB ülkelerindeki örneklerden ders çıkarılarak, 2018’de çok 
daha düşük fi yatlarla gerçekleştirilmesi beklenmektedir (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, n.d.). Güneş enerjisi ihale hacminin, kademeli olarak yılda 
1.500 MW’tan 2.500 MW’a yükseltilmesi gerektiği belirtilmektedir (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, n.d.).

Fransa, Nisan 2017’de, 100 kW’tan daha küçük çatı üstü güneş enerjisi kurulumlarını 
teşvik etmek için yeni bir yönetmelik uygulamaya koymuştur. Bu yeni düzenlemeler 
kapsamında, çatı üstü güneş enerjisi sistemleri ya %100’lük bir şebeke-ihraç modelini 
(bu durumda proje büyüklüğüne bağlı olarak 1,1 ila 180 EUR/MWh arasında değişen 
üretimler için sabit bir garantili satın alım tarifesi ya da öz tüketim modeli 
uygulanabilmektedir. Bu ikinci modele göre güneş panellerinin üretim yaptığı yerde 
tüketim gerçekleştirilmekte, net üretim fazlası için nakit ödeme alınabilmektedir. Net 
üretim fazlası için sunulan ödeme 60 ila 100 EUR/MWh arasında değişmektedir. Buna 
ek olarak, öz tüketim modeline katılan projeler için (yıllık bazda EUR üzerinden beş yıla 
yayılmış), Fransa 3 kW’lık küçük projeler için yılda yaklaşık 200 EUR (toplamda 1000 
EUR) ile 100 kW’lık projeler için yılda 1.800 EUR arasında değişen (toplamda 
9.000 EUR’luk) bir yatırım primi sunmaktadır (EDF ENR, 2017).

Genel olarak, Fransız yenilenebilir enerji projeleri, daha iyi kaynak koşullarına rağmen, 
Almanya ya da Danimarka gibi diğer olgun piyasalara göre biraz daha yüksek 
maliyetlidir. Bunun nedeni, daha kısıtlayıcı düzenleme şartlarının yanı sıra, projelere 
yapılan yerel itirazların riskleri artırması ve projelerin geliştirme safhasını uzatmasıdır. 
İdari prosedürleri basitleştirmek ve hızlandırmak için mevzuat değişikliklerinin 
yapılması üzerine tartışılmaktadır.

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Şimdiye kadar Fransa, penetrasyon seviyeleri düşük kaldığı için yenilenebilir enerjiyle 
ilgili önemli entegrasyon sorunları yaşamamıştır. Dahası, Fransız sistemi özellikle 
hidroelektrik, iyi şebeke altyapısı, hatta nükleer santraller (bazıları esnek bir şekilde 
çalışabilen) ve birçok komşu ülke ile güçlü enterkonneksiyon bağlantısı da dâhil 
olmak üzere, şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmaya yardımcı olan çeşitli esneklik 
seçeneklerinden de faydalanmaktadır. Avrupa’daki genel eğilimle uyumlu olarak, 
tüm büyük yenilenebilir enerji üreticileri 2016 yılından beri kendi dengelemelerinden 
sorumlu tutulmaktadır.

İş ve fi nans modellerinde yenilikler

Fransız hükümeti kendisini, yüzer off shore rüzgâr enerjisinin geliştirilmesinde öncü 
olarak konumlandırmıştır. Yüzer off shore rüzgâr enerjisi, deniz derinliği nedeniyle 
uygun olmayan birçok deniz alanında off shore rüzgâr enerjisinin geliştirilmesine 
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olanak sağlayan bir teknolojidir. Hükümet, 2020-2021 yılında faaliyete geçirilmek 
üzere dört pilot off shore rüzgâr santrali projesi taahhüdünde bulunmuştur. Akdeniz’de 
üç, Brittany kıyılarında bir tane olmak üzere 24 MW’lık bu yüzer rüzgâr santrallerinin, 
yüzer off shore rüzgâr enerjisinin ticari olarak geliştirilmesinin önünü açması 
planlanmaktadır. İlk ticari yüzer off shore rüzgâr projesi ihalesi için bir süredir hazırlıklar 
devam etmektedir (Foxwell, 2018).

Fransız yenilenebilir enerji ihaleleri yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, yerel istihdam 
fırsatlarının yaratılması ve genellikle Avrupa şirketlerine avantaj sağlayan daha düşük 
karbon ayakizine sahip ürün ve teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi 
önkoşullarla endüstriyel politika hedefl erini bütünleştirmektedir. Fransız şirketleri iş 
modellerini bu duruma göre şekillendirmektedirler: fotovoltaik hücrelerin üretilmesinden, 
şebeke ölçeğinde santraller geliştirmeye ve güneş enerjisine dayalı ev sistemleri kurmaya 
kadar tüm güneş enerjisi değer zinciri içindeki yenilenebilir kaynaklara yatırım 
yapmaktadırlar. Örneğin, tipik bir fosil yakıt şirketi olan Total, 2016 yılında Lampiris 
ve Saft ’ı satın alarak elektriğin üretilmesi, dağıtılması ve depolanması konusunda 
konumunu güçlendirmiştir. Daha sonra, 2018 yılında, 550 MW büyüklüğünde yenilenebilir 
enerji kapasitesine ve bunun dışında  hazırlık aşamasında 2.000 MW’lık projelere sahip bir 
şirket olan Direct Energie’yi 1,4 milyar EUR karşılığında satın almıştır (Total, n.d.). 

Devletin hâlen %83,7’lik paya sahip olduğu ve bu sebeple ağırlıklı olarak kamu iktisadi 
teşekkülü olarak tanımlanabilecek olan Fransa’nın ana enerji şirketi EDF, iş modelini, 
güneş enerjisi faaliyetlerini genişleterek 2035 yılına kadar Fransa’ya 30.000 MW’lık 
kurulu güneş enerjisi kapasite artırımı sağlayacak şekilde uyarlamaktadır (EDF Group, 
2017). Kamu hizmeti veren bir şirket olan Engie, 2016 ve 2017 yılları arasında 15 milyar 
USD değerindeki kömür ve doğalgaz varlıklarını satmıştır ve bu geliri enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yaparak değerlendirecektir (Engie, 2017). 
Fransa şu anda yapılaşmanın olduğu çevrelerde güneş enerjisi kurulumlarının 
büyümesini hızlandırmak için yeni geliştirilen veri odaklı birçok iş modeline ev sahipliği 
yapmaktadır.6 Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu da %100 yenilenebilir enerji 
teknolojilerine dayanan yenilikçi ada çözümlerine sahiptir.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Başlangıçta nükleer enerjiye odaklı 
olan enerji dönüşüm stratejisini 
tersine çevirmiştir; strateji daha sonra 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
odaklanmıştır
Hem enerji hem de nihai kullanıcı 
sektörlerini kapsamaktadır
Vatandaşlara öncelik vermektedir
Entegre edilmiş politika yaklaşımı 
bulunmaktadır
Geniş kapsamlı istişareyi içeren 
demokratik bir süreçtir

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler
Esnek kaynakların mevcudiyeti 
Bölgesel elektrik piyasaları

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Garantili satın alım tarifelerine piyasa 
primleri ve ihalelerin eklenmesi
Çevresel ve sosyo-ekonomik faydalar
Yeni öz tüketim politikası

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler Çatı üstü güneş enerjisi kurulumları için 
iş modelleri 

6 Örneğin, BeeBryte ve SolarCoin (Dirand, 2017; Sonnet, 2017).
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Bilgi kutusu 2: Enerji dönüşümünde inovasyonun rolü 

Teknolojik inovasyonlar, küresel enerji dönüşümünün temel etmenlerinden biri olmuştur. İnovasyon ölçek ekonomileriyle 
kombine edildiğinde, son on yılda özellikle güneş ve rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji maliyetlerini azaltmaya 
yardımcı olmuştur. 2012’den bu yana, enerji sektöründeki tüm kapasite artırımlarının yarısından fazlası yenilenebilir 
enerji kaynaklarından gelmektedir. 2017 yılında, yarısından fazlasını güneş enerjisinin oluşturduğu 164.000 MW 
yenilenebilir enerji kapasite kurulumu gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, yenilenebilir enerji dünya çapında 
toplam elektrik üretiminin yaklaşık dörtte birini karşılamaktadır. Enerji sektörünün karbonsuzlaşma yoluna girmesi için, 
bu payın önümüzdeki yıllarda artması gerekmektedir. Enerji sektöründeki payı her geçen gün daha da artan güneş ve 
rüzgâr enerjisinin sisteme doğru bir şekilde entegre edildiğinden ve sistemin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmayı 
sürdürdüğünden emin olmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekecektir. Bu nedenle, teknolojik inovasyonun 
depolama, şebeke hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, elektrikli araçlar için akıllı şarj, küçük şebekelerin daha kapsamlı 
kullanımı ve  çeşitli diğer teknolojilere olanak sağlanması için iş geliştirme ve maliyet azaltmaya odaklanması gerektiği 
belirtilmektedir.

Isıtma, soğutma ve ulaşım sektörlerindeki karbonsuzlaştırma çabaları karışık bir tablo sergilemektedir. Modern yenilenebilir 
enerji kaynakları, imalat sanayiinde ve binalarda küçük de olsa rol oynamaya devam etmektedir. Elektrikli araçların 
başarısı ise sürmektedir. Biyodizel ve biyoetanol yatırımları son yıllarda durmuştur, ancak piyasa gelişmeleri karşısında 
üretimin artması beklenmektedir. Son kullanıcı sektöründe görülen enerji verimliliği iyileşmelerinde artış söz konusudur. 
Ancak bu miktar yine de enerji sisteminin tam anlamıyla dönüşümü için gerekli olan oranlardan uzaktır. Bu sektörlerdeki 
dönüşüm havacılık, gemicilik, ulaşım ve yük taşımacılığının yanı sıra demir, çelik, kimyasallar ve çimento gibi yüksek 
sıcaklıkta üretim süreçlerine sahip olan sektörlerin üretim süreçlerine alternatifl er sağlamaya yönelik yeni teknolojilerin 
geliştirilmesini elzem kılan bazı zorluklara sahiptir. Teknolojik yenilikler bu sektörlerde önemli bir rol oynayacaktır.  

Enerji sisteminin geleceği kendi bileşenleriyle daha entegre hale gelecektir ve alt sektörler birbirinden izole bir 
şekilde değerlendirilemeyecektir. Enerji sistemi ve bileşenlerinin aralarında ne gibi bağlantıların olduğu ve hangi 
açılardan birbirlerine ihtiyaç duydukları araştırılmalı ve bu sinerjilerden faydalanılmalıdır. Örneğin, elektrik üretiminin 
soğutma veya ulaşım gibi sektörlerle buluşturulması, elektrik üretiminde daha yüksek rüzgâr ve güneş paylarının elde 
edilmesinde önemli rol oynayacaktır. Böyle sinerjilerden faydalanılması, ulaşım veya ısıtma gibi son kullanıcıya hitap 
eden elektrifi kasyon uygulamalarının yenilenebilir enerjiden sağlanmasına da imkân tanıyacaktır.

İnovasyonun, teknolojinin ötesine geçen bir rolü bulunmaktadır. Bunun için, teknolojik yenilikçiliği tüketicinin sürece 
dâhil edilmesi, talep tarafl ı katılım ve arzın yönetimi, iş modelleri, piyasa tasarımı, fi nansman ve düzenleme gibi sistem 
operasyonlarındaki yeniliklerle birleştiren, tüm sistemi kapsayan inovasyonlar yapılması gerekecektir (bkz. Şekil 4).

SHURA’nın şebeke entegrasyon çalışması, daha fazla rüzgâr ve güneş enerjisi payı elde etmek için sistem esnekliğinin 
artırılmasında inovasyon ve teknolojik gelişimin anahtar bir rol oynadığını göstermektedir (Godron vd., 2018).

Şekil 4: Entegre bir enerji sistemi için inovasyon önceliklerivasyon öncelikleri

Entegre yenilenebilir 
enerji sistemi için sistemik 

bir inovasyon yaklașımı 
gereklidir.

Kolaylaştırıcı 
teknolojiler

Teknolojiler için 
yeni gelir akışı 
sağlar

Ticari açıdan 
tercih edilirliği 
artırır

Yatırımların teşvikine 
yönelik mevzuatın 

tasarlanması

Sistemin işletilmesi 
için yeni fırsatlar

Oluşturulan değer nasıl 
nakde çevrilir?

Özel sektörün yeni iş fırsatlarını 
fark etmesi

Piyasa 
tasarımı

İş
modelleri

Sistemin 
işleyişi

Kaynak: (IRENA, 2018c)
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Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 308

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 641

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 515

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 3,8

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 7.015

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 8,9

Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 29,2

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 18,4

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 4,4

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 98.557

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 84.456

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 21.300

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 7.485,6

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 22,3

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020, 2030, 2040 ve 2050’ye kadar toplam nihai enerji tüketiminde sırasıyla %18, 
%30, %45 ve %60 yenilenebilir enerji payı

- 2025, 2035 ve 2050’ye kadar toplam üretimde sırasıyla %40-45, %55-%60 ve 
%80 yenilenebilir elektrik payı

- Biyokütle: her yıl 100 MW eklendi

- Onshore rüzgâr: her yıl 2.500 MW eklendi

- Off shore rüzgâr: her yıl 6.500 MW eklendi

- Güneş: her yıl 2.500 MW eklendi

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Garantili satın alım tarifesi, prim

- Yenilenebilir enerji ticaret sertifi kaları

- İhale (2017’de gerçekleşti)

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Satış, enerji, CO2, KDV veya diğer vergilerde düşüş

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya ihaleler

Almanya

Kaynaklar: (Agora Energiewende, 2015b; IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
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Almanya uzun vadeye yayılan politikaların uygulanması, piyasa tasarımı ve halkın 
katılımı süreciyle enerji sisteminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Avrupa ve 
ötesindeki diğer birçok ülkeye örnek teşkil eden bu köklü dönüşüm Energiewende 
olarak adlandırılmıştır. Energiewende, ülkenin enerji sistemini iki önemli dayanak 
üzerinden dönüştürmeyi hedefl emektedir: bunlar, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliğidir. Diğer önemli konular arasında, geleceğin şebekeleri, piyasalar ve sistem 
entegrasyonu ile enerji sektöründeki AR-GE çalışmalarına destek bulunmaktadır. Enerji 
dönüşümü, Almanya’nın büyük miktarlarda fosil yakıt ithal etme ihtiyacını da azaltacak 
bir programdır. Energiewende olmasaydı, Almanya’nın gayri safi  milli hasılasının %3’ünü 
temsil eden fosil yakıt ithalat maliyetleri daha da yüksek olacaktı.

Almanya’daki yenilenebilir elektrik üretimi, 2000 yılında 38 milyar kWh iken, 2017 
yılında 218 milyar kWh’e yükselerek yeni bir rekor kırmıştır (AG Energiebilanzen eV, 
2018). Bu artış, Almanya’nın, yalnızca en ucuz teknolojilere odaklanmak yerine, 
yurtiçindeki mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarını geniş bir spektrumda kullanma 
girişimine dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında, güneş, onshore ve 
off shore rüzgâr, biyogaz, biyokütle, hidroelektrik ve hatta jeotermal bulunmaktadır. Bu 
yaklaşımın ardındaki hedefl er; enerji kaynak dağılımının daha fazla çeşitlendirilmesini 
teşvik etmek, atıkları daha iyi kullanmak, yeni teknoloji alanları hakkında sahip
olunan bilgiyi geliştirmek ve yeni iş alanları açılmasını teşvik etmek de dâhil olmak 
üzere birçok farklı konuyu içermektedir.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki en önemli artış, son 15 yılda rüzgâr ve güneş 
kurulumlarının hızla artması sonucunda görülmüştür. Bu artışla, şu anda toplam 
elektrik tüketiminin %36’sı yenilenebilir enerji kaynaklı gerçekleşmektedir. Bu, 
dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi olan Almanya açısından kayda değer bir 
başarıdır (Reed, 2017). 2025 tahminleri, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretiminin 
yılda 250 milyar kWh’i aşacağı (bkz. Şekil 5) ve gelecekteki büyüme oranlarının 
neredeyse sadece onshore/off shore rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi kapasite artışı 
sayesinde gerçekleşeceği yönündedir.

Yenilenebilir enerjiden 
elde edilen elektrik üretimi 

2010/2011 yıllarında 
nükleer enerjiyle aynı 

seviyedeyken șimdi öne 
geçmiștir.
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Kaynak: (Agora Energiewende, 2015c)

Şekil 5: Nükleer ve yenilenebilir elektrik üretimi ve önemli siyasi olaylar, 1970-2025
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Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

Almanya örneği, özel sektör ve sivil toplumun yatırım yapması için gerekli olan güvenli 
ve uzun vadeli politika çerçevesinin oluşturulmasında hükümetlerin oynadığı kritik 
rolün altını çizmektedir. 1990’lardan bu yana, Almanya’da yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaşması, 2000’de yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası (Erneuerbare Energien 
Gesetz, EEG) başta olmak üzere çeşitli düzenleyici araçlarla desteklenmektedir. EEG, 
yenilenebilir elektrik üreticilerine güvenilir yatırım koşulları sağlamaktadır.

Bu dönemde, hem küçük ve orta ölçekteki işletmelerin (KOBİ’ler) hem de vatandaşların 
enerji dönüşümünü benimsemesi anlayışına dayalı olarak, enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji hakkında ulusal bir fi kir birliğine varılmıştır. Büyük ve küçük ölçekli 
yenilenebilir enerji üreticileri için sağlanan garantili satın alım tarifeleri, yatırımları 
teşvik ederek ülke çapında  1,65 milyondan fazla güneş enerjisi kurulumu ve 
30.000 rüzgâr türbininin hizmete sokulmasını sağlamıştır. Bunların birçoğu, yerel 
kooperatifl erin geliştirdiği ve mülkiyetini aldığı rüzgâr türbinleri veya özel konutların 
üzerindeki güneş enerjisi çatı kurulumlarıdır (Appunn ve Russell, 2015).

Sektörün hızlı dönüşümü, özellikle hem şebekeden elektrik tüketen hem de şebekeye 
elektrik sağlayan yüz binlerce küçük “türeticinin” (üreten tüketici) piyasaya giriş 
yapmasıyla daha da hızlanmıştır. Bu durum büyük enerji santrallerinden sanayi ve 
tüketicilere enerji iletmek için tasarlanmış geleneksel şebekelerde iletim sıkıntıları 
ve yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu yeni dinamikler ile başa çıkmak için 
sistemin güncellenmesi; akıllı sayaçlara, yerel alt istasyonlara ve daha iyi şebeke 
yönetim yazılımlarına yatırım yapılması gerekmektedir. Bu da enerji dönüşümüne 
başlayacak olan ülkelerin öngörmesi ve planlaması gereken bir zorluk olarak 
değerlendirilmektedir (Appunn ve Russell, 2015). Almanya ayrıca, en büyük paya 
sahip yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi konusunda ülkenin kuzeyinde 
çok daha elverişli  koşullara sahiptir. Çoğunlukla üretildiği yerde tüketilen güneş 
enerjisinin tersine, ülkenin güneydeki merkezlerinin ihtiyacını karşılamak için rüzgâr 
enerjisi kaynaklı elektriğin  çoğunlukla Almanya’nın kuzeyinden güneyine taşınması 
gerekmektedir. Kuzeyden nüfusun yoğun olduğu batı ve güneydeki yük merkezlerine 
doğru olan iletim kapasitesinin güçlendirilmesinin getirdiği zorluklar, iletim sistemi 
operatörlerinin orta Almanya’nın yoğun nüfusa sahip bölgelerindeki yerel toplulukların 
şiddetli direnişiyle karşılaşması nedeniyle, Alman federal ve eyalet yönetimlerinin 
politik ve teknik kapasitelerini sınamıştır (Appunn ve Russell, 2015). Sonuç olarak, 
yenilenebilir enerjiden elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının, yeterli miktarda 
şebeke kapasitesiyle uyumlu hale getirilmesi Almanya’daki en önemli sorunlardan biri 
olarak dikkat çekmektedir.

Energiewende’nin dikkat çeken diğer bir özelliği de güneş, rüzgâr, biyokütle, 
hidrolektrik ve hatta jeotermal de dâhil olmak üzere, Almanya’nın  ülke içindeki 
mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarını geniş bir spektrumda kullanmak için gösterdiği 
başarı olmuştur. İlk önce en iyi kaynaklarını kullanmaya odaklanmış diğer birçok 
ülkenin aksine, Almanya daha kapsamlı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşımla 
amaçlanan hedefl er enerji tedarik çeşitliliği, atıkların daha iyi kullanımı, yeni teknoloji 
alanlarındaki bilgi gelişimi ve yeni iş alanları açılması gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Rüzgâr ve güneş enerjisini geliştirmedeki başarısına rağmen, Almanya, şu anda 2020 
ve 2030 için oluşturduğu sera gazı emisyon azaltım hedefl erinin gerisinde kalmaktadır. 
Şimdiye kadar, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış, temelde nükleer enerjiden 
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vazgeçmenin yarattığı boşluğu doldurmuştur. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın 
yeniden birleşmesinden bu yana kömürün payında önemli ölçüde azalma görülmesine 
rağmen, kömür ülkenin enerji kaynak dağılımında hâlen yaklaşık %40’lık bir paya 
sahiptir. Binalardaki enerji verimliliğinde gerçekleşen yıllık iyileştirme oranları (enerji 
yenileme oranları) ancak %2’lik hedefi n yarısına gelebilmiştir. Elektrikli araçlardaki 
büyüme hükümet hedefl erinin (2020 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç) gerisinde 
kalmaktadır ve biyo-yakıt kullanımı sürdürülebilirlik konusundaki endişelerden dolayı 
sınırlı seviyede kalmaya devam edecektir. İmalat sanayiinde, sektörün emisyonlarını 
daha hızlı bir şekilde azaltmaya yönelik özel bir piyasa çerçevesi hâlen mevcut değildir. 
Enerji, ısıtma ve ulaşım sektörlerine konulan vergi ve ek kesintilerin eşit olmayan 
dağılımı nedeniyle, ısıtma ve ulaşım sektörlerinin düşük emisyonlu uygulamalar ve 
sektörler arası entegrasyonu etkin bir şekilde sürdürme konusundaki motivasyonu 
sınırlıdır (Reed, 2017). 

Yeni koalisyon hükümeti, kömür tüketimini kademeli olarak durdurmayı, Paris 
Anlaşması ile uyumlu olarak emisyon azaltım hedefl erini karşılamayı ve ulaşım ve 
ısıtma sektörleri konusunda  harekete geçmeyi taahhüt etmiştir (Amelang vd., 2018). 
Enerji dönüşümünün bu bir sonraki aşamasında, enerji, ulaşım ve ısıtma sektörlerini 
etkin bir şekilde karbonsuzlaştırma amacıyla tutarlı bir strateji geliştirmek için sektörel 
politikaların entegre edilmesine ve bugün yürürlükte olan çeşitli sektör teşviklerindeki 
uyumsuzlukların giderilmesine odaklanılacaktır (Agora Energiewende, 2017a). 

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

On yılı aşkın bir süredir, garantili satın alım tarifesi ve primler, yenilenebilir enerji 
yatırımları için cazip bir ortam sağlamaktadır. Almanya, yenilenebilir enerji sektöründeki 
gelişmeleri tüketicilere yansıyan ilave bir vergiyle fi nanse etmektedir. Bu verginin 
seviyesi, proje geliştiriciye garanti edilen ücretlendirme bedeli ile toptan piyasa fi yatı 
arasındaki farkla belirlenmektedir.

Satın alım garantisi ve öncelikli şebeke erişimi sağlayarak yatırımcıların gelir riskini 
kaldırmayı amaçlayan bu güvenilir düzenleyici çerçeve, rüzgâr ve güneş enerjisi 
maliyetlerini sadece on yıl içerisinde %50-90 oranında azaltmada etkili olmuştur. 
Günümüzde rüzgâr ve güneş, elektrik üretimi için en ucuz seçeneklerdir (Kost 
vd., 2018). Toptan piyasa fi yatları da, kısmen CSP üretimindeki kapasite fazlası ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarındaki hızlı yükseliş nedeniyle son yıllarda düşmüştür.

Uluslararası alanda rekabet eden 2.300’den fazla elektrik tüketimi yüksek şirkete 
önemli ölçüde muafi yet sağlandığı için (Bu şirketler Almanya elektriğinin yaklaşık 
%25’ini kullanmalarına rağmen ek verginin sadece %2’sini ödemektedirler. Bu nedenle 
ülkedeki sanayi enerji fi yatları AB’deki en düşük seviyelerden biridir), yenilenebilir 
enerji sektörünün gelişmesi için olan desteğin büyük bir kısmı konut müşterileri ve 
küçük ölçekli ticari müşteriler tarafından sağlanmaktadır (IRENA, IEA, REN21, 2018). 
2011 yılında piyasadaki ortalama elektrik fi yatı 54 EUR/MWh’ken, 2017 yılında 33 EUR/
MWh’e düşmüştür. Özel konut ek vergileri 2017 yılında 68,8 EUR/MWh’e yükselmiş, 
ancak 2018’de hafi f bir düşüşle 67,9 EUR/MWh’e gerilemiştir (IRENA, IEA, REN21, 2018). 
Bu nedenle, Almanya’daki tüketiciler, özellikle garantili satın alım tarifelerinin daha 
yüksek olduğu son 10–15 yıl içerisinde devreye sokulan çok sayıda rüzgâr ve özellikle 
güneş enerjisi projesi için yüksek oranda ek vergiler ödemeye devam edeceklerdir. 
Yıllar içerisinde EEG üzerinde sürekli olarak değişiklikler yapılmış, her yeni kurallar 
dizisi teknolojik gelişmeyi ve maliyet azaltımını hızlandırmaya ve yenilenebilir enerji 
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kaynaklı elektriğin şebeke ve piyasa entegrasyonunu geliştirmeye yönelik yenilikleri 
teşvik etmiştir (Agora Energiewende, 2017b). En güncel EEG kurallarına göre, orta ve 
uzun vadeli hedefl er, 2030 yılına kadar elektrik talebinin %65’ini kapsayacak şekilde 
artırılmıştır (Amelang vd., 2018).

Tüketici elektrik faturalarıyla fi nanse edilen garantili satın alım tarifeleri, konut elektrik 
faturalarının Fransa’dakinin neredeyse iki katı olması (AB ortalamasından %40 daha 
yüksek) nedeniyle konut tüketicilerine ilave bir yük getirmiştir (Appunn ve Russell, 
2015). Yenilenebilir enerjiyi ilk benimseyenlerden olan Almanya, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını, konvansiyonel muadillerinden çok daha pahalı oldukları zamanlarda 
geliştirmeye başlamıştır. Teknolojik maliyelerdeki düşüşe ayak uydurmak amacıyla EEG, 
sunulan garantili satın alım tarife oranlarına  yıllık, ardından üç aylık ve nihayetinde 
aylık düzenlemeler getirecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. Bu çabalara 
rağmen, proje geliştiricilerinin planlanan azaltımlardan önce daha cömert garantili 
satın alım tarifeleri edindikleri dönemler olmuştur. Bu, belirli zaman dilimlerindeki 
görece yüksek garantili satın alım tarife  seviyelerinde, yatırımcıların kümülatif olarak 
yüksek miktarda güneş enerjisi kapasitesi yatırımı yapmasını sağlamıştır. 

Yıllar süren artışın ardından, Almanya’da özel konutlar için elektrik fi yatları 2013’ten bu 
yana nispeten sabit kalmıştır. Bunun nedeni, yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yeni 
konvansiyonel santrallere benzer maliyetler içermesi ve yenilenebilir enerji garantili 
satın alım tarife oranlarının reel maliyetlere daha yakın seyretmesidir.

2017’den bu yana, şebeke erişimi ve uzun vadeli enerji satın alım anlaşmaları için 
yapılan ihalelerde daha büyük rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesine sahip projeler 
rekabet etmekte ve bu da güneş ve rüzgâr enerjisi fi yatlarını 50 EUR/MWh’ten aşağı 
çekmektedir. 2017 yılında yapılan ilk off shore rüzgâr enerjisi ihalesinde, kazanan dört 
projenin üçü (toplam 1.490 MW’ın 1.380 MW’ına sahip), 2024’te teslim edilecek olan 
projelerde MWh başına 0 EUR’luk bir kullanım bedeli teklif etmiştir. Bu cazip teklifl er, 
teknoloji maliyetlerinde görülen düşüşün, en iyimser piyasa tahminlerini bile nasıl 
geride bıraktığının kanıtı niteliğindedir. 

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Almanya’daki enerji sistemi operatörleri, dünya rekoru seviyelerinde tedarik güvenliği 
sağlarken, güneş ve rüzgâr enerjisinin %20’den fazlasını şebekeye entegre edebilmiştir 
(BNetzA, 2017).7 Başarılı şebeke entegrasyonu, geçmişten gelen yüksek kaliteli şebeke 
altyapısı ve komşu ülkelerle güçlü enterkonneksiyon bağlantıları sayesinde daha 
kolay hale gelmiştir. Bu durum, piyasa tasarımı ve iş modellerinin uyarlanmasına 
ilaveten, çok sayıda yenilikçi teknolojik ve operasyonel seçeneğin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasıyla daha da güçlendirilmiştir.

Piyasa tasarısı, reel zamana çok yakın kısa vadeli gün içi alım satıma izin verecek 
şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede sistem operatörlerinin üzerindeki yüklerin yanı sıra 
dengesiz yük koşulları da azalacaktır. Özellikle taş kömürü ve linyit başta olmak üzere 
birçok termik santral yenilenmiştir ve esneklikleri, güneş veya rüzgâr enerjisi kaynaklı 
enerji üretimi hızla değiştiğinde ortaya çıkabilecek ani artış oranlarını karşılayabilmek 
amacıyla artırılmıştır. Almanya’nın özel şebeke şartnameleri geliştirme konusundaki 
öncü yaklaşımı ve hem rüzgâr ve hem de güneş enerjisi jeneratörleri için büyük oranda 

7 Birleşik Krallık, Fransa ve İsveç’te görülen yıllık 50 ila 70 dakika arasındaki plansız elektrik kesintisiyle karşılaştırıldığında 
Almanya,  yıllık 13–15 dakikalık plansız elektrik kesintisine sahiptir.
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iyileştirilmiş tahmin sistemlerine sahip olması, aynı zamanda operatörlerin sistem 
güvenilirliği sağlamasına da yardımcı olmuştur.

Almanya’nın, yenilenebilir enerjinin kaynak dağılımı içindeki payını artırmaya yönelik 
kararlılığı göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin enerji politikası, akıllı şebekeler/
sayaçlar gibi esneklik önlemlerinin alınmasına odaklanacak, elektrik, ısıtma ve 
ulaşım sektörlerini yerel olarak birleştirerek, sınır ötesi ticareti ve arz talep dengesini 
geliştirecektir.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler 

Energiewende, yeni düşük karbonlu sektörlerde (yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, 
yeni enerji hizmetleri ve alternatif taşıma biçimleri) büyümeyi ve yeniliği teşvik 
ederek yatırımların hızla artmasını sağlamıştır. 2000’den 2015’e kadar tüm sektörlerde 
yenilenebilir enerjiye yapılan toplam yatırımın, yılda ortalama 16 milyar EUR’ya 
karşılık geldiği ve toplamda 235 milyar EUR olduğu tahmin edilmektedir. Bu yatırımlar 
Almanya’nın düşük karbonlu teknolojilerdeki rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda 
ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Energiewende, enerji sektörü istihdamında 
önemli bir etki yaratmıştır. 2017 yılında, yenilenebilir enerji endüstrisi tek başına 
yaklaşık 332.000 istihdam sağlamıştır. Bu rakam 2004 rakamlarının iki katı olup, kömür 
endüstrisindekinin yaklaşık on katına tekabül etmektedir (Agora Energiewende, 2017c; 
Appunn, 2017; IRENA, 2018d). 

Elektrik ağırlıklı sanayi sektörlerinden bazıları üretim süreçlerinde esnektir ve bu 
sayede talebe göre üretim potansiyeli sunmaktadır. Endüstriyel süreçlerin yaygın 
elektrifi kasyonu ve yenilenebilir enerjiye dayalı hidrojen kullanımının artmasıyla, 
talebe göre üretim daha yaygın bir esneklik seçeneği haline gelecektir (Energie Agentur 
NRW, 2016). Almanya’da yenilikçi bir şirket yenilenebilir hidrojenden çelik üretmeye 
çalışarak aynı zamanda işlem sırasında hidrojenin depolanmasını sağlamaktadır. Bu da 
şebekeye hizmet olarak dönebilecek bir işlemdir (HYBRIT, 2018). 

Büyük ölçekli konvansiyonel enerji santrallerindekine benzer bir şekilde şebeke 
dengelemesini ve diğer yardımcı hizmetleri sağlamak ve işletmek için, sanal santraller; 
dağıtık üretim ünitelerini, depolama tesislerini ve enerji tüketen endüstriyel tesisleri 
entegre etmektedirler. Sanal bir batarya olarak kullanılan Almanya’daki bir alüminyum  
üretim tesisi 1.120 MWh’e kadar esnek kapasite sunmaktadır (Deign, 2017). Çeşitli 
boyutlardaki piyasa oyuncularını yardımcı şebeke aktörlerine dönüştürmek için dijital 
platformlarda benzer tasarımlar geliştirilmektedir (Lumenaza, 2017).

Energiewende’nin hem olumlu tarafl arı hem de yaşadığı zorluklar, Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji politikalarını oluşturmasına aynı ölçüde fayda sağlayacaktır: 
Bunlar arasında, esnek olmayan garantili satın alım tarifelerinin geçmişte tüketiciler 
üzerinde yarattığı nispeten yüksek maliyet yükleri, uzun yıllardır fi yatların sembolik 
düzeyde kalmasına neden olan emisyon izinlerindeki arz fazlası gibi CO2 fi yatlandırma 
politikalarındaki eksiklikler (bu, diğer AB üye ülkelerinde de var olan bir sorundur), 
kuzeyde üretilen rüzgârı güneydeki tüketicilere ulaştırma konusunda yetersiz kalan 
şebeke kapasitesi ile ulaşım ve inşaat gibi elektrik üretimi dışında kalan sektörlerde 
yenilenebilir enerji ve enerji verimlilik önlemlerinin uygulanması sırasında karşılaşılan 
zorluklar yer almaktadır.
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Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Uzun vadeli enerji/iklim stratejisi 
planlaması 

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Güçlü bir şebeke için enerji iletimi 
planlaması

Şebekenin çalışmasına yönelik 
iyileştirmeler (şebeke şartnameleri, 
tahminler, yenilenebilir enerji tesislerinin 
doğrudan kontrolü)

Daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi 
payları için sektörlerin entegrasyonu için 
ve diğer stratejiler

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Yenilenebilir enerji kapasite artışını 
desteklemek için piyasa bazlı 
mekanizmalara geçiş

Elektrik piyasasının tasarlanması

Özel şahısların, çift çilerin, proje 
fi rmalarının ve yenilenebilir enerji 
kapasitesine sahip diğer küçük 
katılımcıların büyük bir paya sahip olması

Çevresel ve sosyoekonomik avantajlar

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Dağıtık üretimi sisteme daha verimli ve 
ekonomik bir şekilde entegre etmek için 
çeşitli iş modelleri geliştirmek

Fiyat konusundaki gelişmeleri dikkate 
alarak teknolojik yeniliği teşvik eden 
politikalar geliştirmek
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 38,7

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 13,3

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 3,1

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 50.408

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 28.035

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 9.925

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 7.133,2

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 22,0

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020’ye kadar toplam nihai enerji tüketiminde %17 yenilenebilir enerji payı

- 2020’ye kadar toplam üretimde %26 yenilenebilir elektrik payı

- Biyoenerji: 2020’ye kadar 2.800 MW’tan 19.780 milyon kWh/yıl’a

- Jeotermal enerji: 2020’ye kadar 920 MW’tan 6.759 milyon kWh/yıl’a

- Hidroelektrik: 2020’ye kadar 17.800 MW’tan 42.000 milyon kWh/yıl’a

- Güneş: 36.000 MW (2030’da toplamda 76 milyon kWh için)

- İlave onshore rüzgâr: 10.000 MW (2030’da toplamda 40 milyar kWh için)

- Off shore rüzgâr: 2020’ye kadar 680 MW’dan 2.000 milyon kWh/yıl’a

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Garantili satın alım tarifes, prim

- Mahsuplaşma

- İhale 

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Satış, enerji, CO2, KDV veya diğer vergilerde azaltım

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya ihaleler

İtalya

Kaynaklar: (ENTSO-E, 2016; IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 
2018c; Ministero Dello Sviluppo Economico and Ministero 
Dell’ambiente, 2018; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 
2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 153

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 282

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 288

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 2,5

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 5.099

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 5,5
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İtalya, AB’nin Almanya’dan sonra en büyük ikinci sanayi üreticisi ve Almanya, Fransa ve 
Birleşik Krallık’tan sonraki dördüncü en büyük enerji tüketicisidir. Yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliğinde öncü bir ülke olmasına rağmen, bu konularda gerçekleştiriği 
ilerlemeler kuzeydeki diğer Avrupalı ülkeler kadar ilgi çekmemiştir.

İtalya yenilenebilir enerjide 2020 hedefl erine ulaşmış ve AB’de Almanya’dan sonra en 
büyük ikinci yenilenebilir enerji üreticisi olmuştur (EC, 2017). Bunun nedenlerinden biri, 
geçmişten gelen güçlü bir hidroelektrik ve jeotermal temeline sahip olmasıdır: 1990 
yılında İtalya hâlihazırda 19.000 MW hidroelektrik kapasitesine sahipti (Terna, 2017a). 
Ancak ana neden, son on yılda yenilenebilir enerjideki çarpıcı büyümedir; 2005–2007 
yıllarında yaklaşık %16 olan yenilenebilir enerji kaynaklı tüketim oranı 2015-2016’ya 
gelene kadar %34’e yükselmiştir (GSE, 2018a). 1990’dan 2018’e kadar, hidroelektrik 
kapasitesi, 19.000 MW’tan 22.000 MW’a kısıtlı bir artış göstermiştir (Terna, 2017a) (Terna, 
2018a). Aynı dönemde, jeotermal kapasite ise 2015 yılında  6.200 MW’a yaklaşarak 
neredeyse iki katına yükselmiştir (Terna, 2017a). Güneş ve rüzgâr kapasiteleri düşük 
bir seviyeden, sırasıyla 20.000 MW ve 10.000 MW’a çıkmıştır (Terna, 2018a). 2016 yılında 
toplam elektrik ihtiyacı %14 hidroelektrik, %7 güneş, %5,6 biyoenerji, %5,5 rüzgâr ve 
yaklaşık %2 oranında jeotermalden sağlanmıştır (Qualenergia, 2018). Nisan 2018’de, 
güneş enerjisi tek başına toplam enerji talebinin %10’unu karşılamıştır (Bellini, 2018a). 
Isıtma sektöründe, yenilenebilir enerjinin payı 2006’da %10 iken 2014-2016 yılları 
arasında %19’a yükselmiştir. Ulaşım sektöründeki payı ise 2005-2007 yıllarında %1 iken 
2016’da %7’ye yükselmiştir (GSE, 2018a).

Amerikan Verimli Enerji Ekonomisi Konseyi’nin (ACEEE) 2018 Uluslararası Enerji 
Verimliliği Puan Çizelgesi’nde İtalya birinciliği Almanya ile paylaşmıştır. ABD merkezli 
bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bu yayın, üç ana sektördeki (binalar, 
endüstri ve ulaşım) ulusal politika çalışmalarının düzeyini göz önünde bulundurarak, 
“dünyanın en çok enerji tüketen 25 ülkesinin enerji verimliliği politikalarını ve 
performansını incelemektedir”. Türkiye bu çalışmada, Polonya ve Hindistan’ın hemen 
arkasında, ancak Endonezya ve Avustralya’nın önünde gelerek 16. sırada yer almıştır 
(ACEEE, 2018). İtalya’nın enerji verimliliğindeki başarısı, kısmen Beyaz Sertifi ka (White 
Certifi cate) Sistemi ve yüksek düzeyde vergilerden kaynaklanan yüksek nihai tüketici 
enerji fi yatları gibi özel politikaların bir sonucudur.

İtalya’nın enerji kaynak dağılımı, önemli bir kısmı Kuzey Afrika’daki özellikle Libya gibi 
bazı istikrarsız bölgelerden ve AB ile geçmişte gerginlikler yaşamış olan Rusya’dan 
sağlanan doğalgaza önemli ölçüde bağımlıdır. İtalya, 1987’de gerçekleştirilen bir 
referandumun ardından, (küçük çaplı) aktif nükleer güç fi losunu saf dışı bırakan ilk ülke 
olmuştur. 21’inci yüzyılın ilk on yılında, hükümet, 2025 yılına kadar 10.000 MW’lık büyük 
ölçekli bir yatırım planıyla nükleer enerjiyi yeniden canlandırmaya karar vermiştir. 
Ancak, Haziran 2011’de yapılan ikinci bir referandumda nükleer enerji aleyhine %95’lik 
bir çoğunluk sağlanmış ve böylece nükleer enerji artık gündemden çıkmıştır.

İtalya’daki enerji dönüşümünün başlıca etmenleri, fosil yakıt ithalatına olan çok yüksek 
düzeydeki bağımlılık, son kullanıcılar için enerji fi yatlarının yüksekliği ve iklim 
değişikliğiyle mücadele ile çevrenin korunması konularında ülkenin gösterdiği daimi 
kararlılıktır.

İtalya’nın iklim riskleri konusundaki geniş çaplı farkındalığı, ülkenin iklim değişikliği 
karşısındaki yüksek kırılganlık düzeyi ile de ilintilidir. Bu kırılganlığı yaratan unsurlar 
arasında gitgide sıklaşan sel baskınları ve kuraklıklar, yüksek heyelan riski, yükselen 
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deniz seviyelerinin tehdit ettiği geniş kıyı bölgeleri ve son zamanlarda tropikal 
hastalıkların yayılması bulunmaktadır. Dahası, kentsel hava kirliliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri konusunda endişeler giderek artmaktadır. Güçlü turizm endüstrisi 
yüksek oranda çevre kalitesi gerektirmekte olup, iklim değişikliğinden kolayca 
etkilenebilmektedir.

Tüm bu nedenlerden ötürü, iklim politikalarına verilen geniş destek, hükümetteki 
değişiklikler sonucu bu konudaki kararlılık düzeyinde iniş çıkışlar olsa da bu 
değişimlere dirençli olmuştur. Ülke yenilenebilir kaynaklarını imalat, tarımsal gıda, 
elektrik ve kojenerasyon teknolojilerinde güçlü teknolojik ve yenilikçi uygulamalarla 
nasıl kullanabileceğini şimdiden göstermiştir.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

İtalya, Mayıs 2017’de, 2013 stratejisinden sonraki adım olan 2030 için yeni Ulusal Enerji 
Stratejisi’ni açıklamıştır. Bu stratejiye göre, İtalya, 2025 yılına kadar geri kalan 8.000 MW’lık 
kömür üretim kapasitesini aşamalı bir şekilde sonlandıracaktır. Bu strateji 
doğrultusunda toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının, 2015 yılındaki 
%17,5 seviyesinden 2030’da %28’e yükselmesi beklenirken, referans senaryoda (BAU) 
bu pay sadece %22 olarak öngörülmektedir. Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı ise 2016’daki %34 seviyesinden, 2030’da %55’e yükseltilmelidir 
(BAU: %38). Toplam enerji tüketimi BAU’dan %9 daha düşük olmalıdır. Ulusal Enerji 
Stratejisi kapsamında ayrıca 175 milyar EUR’luk bir yatırım planı açıklanmıştır. Bu pay, 
enerji verimliliğine 110 milyar EUR, yenilenebilir enerji kaynaklarına 35 milyar EUR, 
elektrik şebekeleri, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz altyapısı ile bölgesel ısınmanın 
bir kısmı da dâhil olmak üzere enerji altyapısına 30 milyar EUR olarak bölünmüştür 
(Ministero Dello Sviluppo Economico, 2017) (Argus Media, 2017; Ministero Dello 
Sviluppo Economico and Ministero Dell’ambiente, 2018). Diğer bir yüksek öncelikli 
konu ise, Akdeniz üzerinden sağlanacak yeni doğalgaz boru hatları ile doğalgaz  
erişiminin çeşitlendirilmesidir.

Bağımsız gözlemciler,  İtalya’nın en büyük elektrik şirketi olan Enel’i (şirketin %25 hissesi 
hâlâ devlete aittir), dünya genelindeki en büyük elektrik şirketleri arasında yenilenebilir 
enerji kaynakları alanında küresel bir öncü olarak değerlendirmektedir (IEEFA, 2017a). 
Eskiden tamamen devlete ait, büyük ölçüde nükleer ve fosil yakıt odaklı bir şirket olan 
Enel, on yıl içerisinde dünyanın önde gelen küresel yenilenebilir enerji şirketlerinden 
birine dönüşmüştür.  Enel’in enerji dönüşümünü erken benimsemesi şirketin sadece 
Avrupa’nın diğer büyük kamu hizmeti şirketlerine göre daha iyi performans sağlamasına 
yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda ülkenin enerji geleceğinin tartışılmaya 
başlanmasına da güçlü bir şekilde katkıda bulunmuştur. Enel, dünya çapında 36.000 MW’lık 
yenilenebilir enerji kapasitesine sahiptir ve atıl kapasite riskini azaltmaya yönelik bir 
seferberlik kapsamında fosil yakıt bazlı üretim kapasitesini 2019 yılına kadar %39 
azaltmayı planlamaktadır (IEEFA, 2017a). Mart 2015’te Enel, kömürü saf dışı bırakmaya 
ve 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmaya karar vermiştir (Littlecout, 2017). Enel, 
İtalya’da son kalan 11 kömür santralinin 7’sinin sahibidir. Şirket, İtalya’nın kömürü 2025 
yılına kadar devreden çıkarma planını benimsemiştir.

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri 

AB’nin enerji piyasası düzenleme çerçevesi kapsamında İtalya, üretimi, şebeke 
işletmesini ve perakendeciliği birbirinden ayırmıştır. 2015’ten bu yana, İtalya’nın 
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rekabet gücü yüksek toptan spot elektrik piyasası, Fransa, Avusturya ve Slovenya 
ile birleştirilmiş ve böylece 19 Avrupa ülkesini kapsayan bir bölgenin parçası haline 
gelmiştir (EPEX SPOT, 2018). İtalya aynı zamanda İsviçre, Yunanistan ve Malta ile de 
fi ziksel bağlantılara sahiptir. Perakende piyasası, Avrupa ortalamasından biraz daha 
yüksek seviyede serbestleştirilmiştir (CEER, 2018a). Özel konut tüketicilerinden tahsil 
edilen ortalama elektrik fi yatı 2014 ile 2016 yılları arasında 24 EUR/MWh iken, 2017 
yılında 21 EUR/MWh’e gerilemiştir (Statista, 2018), ancak hâlen AB ortalamasının biraz 
üzerindedir (Eurostat, 2018). İtalya’da özel konut dışında kalan tüketicilerin vergi öncesi 
elektrik fi yatları AB ortalamasına yakınken, vergilerle birlikte (Almanya’dan sonra) 
Avrupa’daki ikinci en yüksek fi yat olmuştur (Eurostat 2018). Almanya’da olduğu gibi, 
İtalya’daki yoğun miktarda elektrik tüketen tüketiciler de çeşitli vergi muafi yetlerinden 
faydalanmaktadır (Selectra, 2018).

Oldukça istikrarlı görünen bu genel bağlam dâhilinde, İtalya’da yenilenebilir elektrik 
dağıtımının çerçevesi son on yılda bazı önemli değişikliklere uğramıştır. Politika 
araçlarının hızlı bir şekilde gelişmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırım 
maliyetlerinde süregelen düşüş ile birlikte piyasa koşullarında görülen önemli 
değişiklikler (örneğin, sermaye maliyetleri, izin prosedürleri, toplum tarafından 
benimsenme ve belirli bölgelerdeki elektrik şebekesi kısıtlamaları) gibi konularda 
yoğun bir etkileşim olmuştur.

2018’de İtalya’da faaliyet gösteren 20.000 MW’lık güneş enerjisi kapasitesinin 
15.000 MW’tan fazlası 2010’dan 2012’ye kadar olan üç yıldan daha kısa bir süreçte 
kurulmuştur (GSE, 2016). Bunlar büyük ölçüde, arazi üzerinde büyük kapasiteler olarak 
gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde İtalya’daki güneş enerjisi projeleri, aşırı cömert, 
tavan limiti olmayan bir garantili satın alım tarifesi sistemiyle destekleniyordu. O 
yıllarda Almanya örneğinde olduğu gibi, İtalya’da güneş enerjisine olan talep, küresel 
bazda büyük ölçekli güneş enerjisi üretim kapasitesinin oluşturulması için belirleyici 
bir itici güç sağlamıştır ve bu da sonraki yıllarda maliyetlerde ciddi düşüşlere yol açan 
ölçek ekonomilerini tetiklemiştir. Ancak, İtalya’da enerji politikasını belirleyen kesimler 
yeni koşullara çok yavaş adaptasyon sağlamıştır. Kısa ama yoğun geçen bir dönemde, 
İtalyan güneş enerjisi piyasasında çok yüksek kar marjları elde edilmiştir. Her ne kadar 
yenilenebilir enerji desteğinin toplam maliyetinin son zamanlarda azalmaya başlaması 
dikkat çekici olsa da, bu durum elektrik faturalarında daha büyük bir artış baskısı 
oluşturmuştur. Orta ve büyük ölçekli güneş enerjisi sistemleri için garantili satın alım 
tarifesi sistemi 2013 yılında birkaç nedenden dolayı aşamalı olarak kaldırılmıştır. İlk 
neden, İtalyan tüketicilerin önceki rejimde ödedikleri çok yüksek fi yatların sürdürülebilir 
olmamasıdır. İkincisi, ekonomik krizin, enerji tüketimini ve seçmenlerin yenilenebilir 
enerjiye yatırım yapma konusundaki istekliliklerini önemli ölçüde azaltıcı etki 
yapmış olmasıdır. Son olarak, enerji piyasası tasarımının yanı sıra iletim ve dağıtım 
şebekelerinin değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyük artışa 
adapte edilmesi için zamana ihtiyaç vardır.

Garantili satın alım tarifesi sona erdikten sonra, İtalyan güneş enerjisi piyasası daralmıştır 
ve 2013-2016 yılları arasında sadece 1.100 MW’lık yeni kapasite kurulumu gerçekleşmiştir. 
Bu durum, yatırımcıların 500 MW’lık (en az 116 MW’lık kısmı tamamen yeniden fi nanse 
edilmiş) büyük ölçekli yatırım desteği olmayan güneş enerjisi projelerine hazırlandıklarını 
(Bellini, 2018a) duyurmasıyla yeniden değişmeye başlamıştır (PV Magazine, 2018). 
Büyük ölçekli, yatırım desteği almayan güneş enerjisine olan eğilim güneş paneli 
ekipmanlarının maliyetlerinde görülen kuvvetli düşüşle, mevcut sermaye maliyetlerinin 
çok düşük olmasıyla, emisyonsuz elektrik enerjisine dayanan enerji satın alım 
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anlaşmalarına olan talebin artmasıyla ve geliştirilen projeleri üretim şirketlerine 
yeniden satma konusundaki olumlu beklentilerle desteklenmektedir (Energieoltre, 
2018). Bununla birlikte, şu anda İtalya’daki güneş enerjisi piyasasında rol oynayan 
temel etmen, özel konut ve ticari binalardaki çatı üstü enerji sistemleridir ve bu 
sektörün itici gücünü de kısmen, güneş paneli teknolojisi maaliyetlerinin düşmeye 
devam etmesinin yanı sıra artan perakende fi yatları ve ülkenin mahsuplaşma politikası 
oluşturmaktadır (Bellini, 2018b). 

Güneş enerjisi sektörü kadar büyük oranda olmasa da, rüzgâr enerjisi sektörü de 
2006’dan (faaliyetteki 1.900 MW kapasiteden) 2012’ye (8.100 MW kapasiteye) kadar 
güçlü bir büyüme göstermiştir. Bunu, 2016 yılında faaliyette olan 9.400 MW kapasiteyle 
daha yavaş bir büyüme takip etmiştir. Mayıs 2017’de faaliyet halinde olan rüzgâr 
kapasitesinin yaklaşık %90’ı, daha önceki sertifi ka destek mekanizması kapsamında 
2013’ten önce kurulmuştur. 2012’de onaylanan bir yasa kapsamında bu sistemin 
yerine ihale sistemi getirilmiştir. İhale edilecek miktarlarla ilgili kuralların net olmaması 
hukuki davalara ve ilk fazın başında belirsizliğe yol açmıştır. 2016 yılında yeni bir yasa 
onaylanmıştır (GSE, 2017).

Bütün bu ihaleler, teklif kadar ödeme (“pay-as-bid”) sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Tabloda belirtilen fi yat, ihaleyi kazanan en yüksek fi yattır. Çoğu 
ihalede (çok) daha düşük bir prim verilmiştir. Son ihalede, ihaleyi kazanan tüm projeler 
ihalede belirlenen minimum fi yat olan MWh başına 66 EUR’dan teklif vermiştir.

Güçlü fi yat düşüşlerine rağmen, İtalya’daki onshore rüzgâr enerjisi ihalelerinin denge 
fi yatları, diğer birçok ülkeye göre önemli ölçüde yüksektir (IRENA, 2017a). Bunun birkaç 
nedeni bulunmaktadır. İlk olarak, İtalya’daki (GSE, 2017) ortalama rüzgâr kapasite 
faktörleri, birçok Avrupa ülkesinden önemli ölçüde düşükken, diğer kıtalardaki en 
iyi rüzgâr kaynaklarıyla kıyaslandığında ise çok daha azdır (IRENA, 2017a). Ülkenin 
büyük bir bölümünde, özellikle de kuzeyde kullanılabilir rüzgâr kaynağı neredeyse 
hiç bulunmamakta olup, iyi kaynakların çoğu, yüksek çevre ve peyzaj koruma 
standartlarına sahip dağlık veya kıyı bölgelerinde yoğunlaştığından izinlerin alınması 
da zorlaşmaktadır. Ayrıca, İtalya’nın birçok bölgesi yüksek heyelan ve deprem riski 
taşımaktadır (BWE, 2014). Buna ilaveten, arazi maliyetleri ile izin prosedürüne 
bağlı maliyetler ve belirsizlikler, diğer bazı ülkelerle karşılaştırıldığında maliyetleri 
artırmaktadır.

Mevcut İhale teklif 
sayısı 

Alınan 
ihaleler Faaliyette Gelişmekte Faaliyet 

dışı İşlem fi yatı

 MW üzerinden MW üzerinden (30 Haziran 2017 itibarıyla) EUR/MWh

İhale 2012 500 442 442 324 30 64 124

İhale 2013 465 1.086 465 400 65 0 115

İhale 2014 368 1.261 368 311 47 10 93

İhale 2016 800 1.972 800 10 790 0 66

Kaynak: (GSE, 2017)

Tablo 1: İtalya’daki onshore rüzgâr ihalelerinin sonuçları
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Sonuncu fakat bir o kadar önemli bir nokta da, sermaye maliyetinin hem rüzgâr hem 
de güneş enerjisi projeleri için önemli bir maliyet faktörü olmasıdır. Öngörülen daha 
yüksek ülke riskleri nedeniyle, İtalya’daki sermaye maliyetleri, örneğin Almanya’da 
olduğundan daha yüksektir. AB genelinde fi nansman maliyetlerine dair yapılan yeni 
bir analiz, İtalya’daki rüzgâr enerjisi projeleri için ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 
%7-9 arasında gösterirken, Almanya’da bu oran %3,5-4,5 arasındadır (DiaCore, 2016). 
Bu yüksek riskler, örneğin, uzun, karmaşık ve yavaş izin prosedürleri, siyasi istikrarsızlık 
ve güneş enerjisi kurulumları konusunda ise sıkça görülen hırsızlık vakalarıyla ilintilidir 
(Codegoni, 2016; Montrella, 2017). Öyle ki, bu hırsızlık vakaları bazı sigorta şirketlerinin, 
İtalya’daki arazi tipi güneş enerjisi sistemlerini sigortalamayı reddetmesine (örneğin, 
bkz.  SolarWatt, 2018), diğer sigorta şirketlerinin ise prim seviyelerini artırmasına sebep 
olmuştur.

Son yıllarda, İtalya’da küçük rüzgâr enerjisi kurulumlarında büyük bir artış yaşanmıştır. 
Haziran 2017’de faaliyette olan 8.760 MW rüzgâr kapasitesinin yaklaşık %4’ü (350 MW) 
1 MW’ın altında olup, bunların yarısı da 200 kW’ın altındadır. Bu sistemler ihaleyle 
değil, fi yatları hükümet tarafından belirlenen bir garantili satın alım tarifesi (200 kW’a 
kadar olan sistemler) veya prim (10 MW’a kadar) ile desteklenmektedir. Bu durumda, 
bu destek mekanizmasının maliyeti, Avrupa ortalamasından daha yüksek olmaktadır 
(GSE, 2017). 

Bu destek mekanizmaları, sadece onshore rüzgâr kapasite kurulumları için geçerlidir. 
İtalya’daki off shore rüzgâr kaynakları, Kuzey Denizi veya Baltık Denizi’ndekilerden çok 
daha küçüktür ve ekonomik olarak rekabet gücü daha düşüktür. 2016 yılında, sadece 
off shore rüzgâr için ayrı bir ihale düzenlenmiş ve bu ihaleyi MWh başına 169,8 USD/MWh 
teklifl e 30 MW kapasiteye sahip bir proje kazanmıştır. Ancak, son dönemde Kuzey 
Denizi’nde ve diğer birçok yerde  fi yatların %50’den daha fazla azaldığı off shore 
rüzgâr santrali ihale sonuçları dikkate alındığında, İtalya’daki off shore projelerinin 
önümüzdeki yıllarda rekabetçi hale gelmesi muhtemeldir (off shoreWIND.biz, 2018).

2018-2020 dönemi için hükümet, toplam 4.800 MW kapasiteye sahip kombine rüzgâr 
ve güneş ihaleleri için, proje büyüklüğüne bağlı olarak 70 EUR/MWh ile 110 EUR/MWh 
arasında değişen tavan fi yatlar açıklamıştır (Bellini, 2018c).

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

2017 yılında tüm değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının İtalya’daki 
toplam elektrik talebinin içindeki toplam payı %13,3’e çıkmıştır (Qualenergia, 2018). 
2016 yılında, İtalya, küresel ölçekte değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretiminde yedinci en yüksek paya sahip olmuştur. Değişken 
üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının güçlü bir biçimde büyüme gösterdiği 
yıllarda, İtalya, planlanmamış System Average Interruption Duration Index (SAIDI) 
açısından performansını az da olsa geliştirebilmiştir. Bu kritere göre, İtalya şu anda 
Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (Council of European Energy Regulators) 
tarafından izlenen 28 Avrupa ülkesi arasında 7. sıradadır (CEER, 2018b).

Rüzgâr kaynaklarının ve kapasitesinin neredeyse sadece güney İtalya’da yoğunlaşması 
ve hidroelektrik kapasitesinin büyük çoğunluğunun yer aldığı kuzeydeki ana talep 
merkezlerinden çok uzakta olması nedeniyle, bu durum özellikle dikkat çekicidir. 
Güneş enerjisi kapasiteleri rüzgâr kapasitesine göre coğrafi  olarak daha dağınıktır ve bu 
kapasite belli bölgelerde yoğunlaşmış haldedir: Toplam güneş enerjisi kapasitesinin 
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%20’si İtalya’nın 20 bölgesinden ikisi olan Apulia ve Sicilya’da yoğunlaşmıştır (GSE, 2018b). 
Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, özellikle yarımadanın 
hem güney ve kuzeyi hem de  doğu ve batı kıyıları arasındaki bağlantı konusunda 
iletim şebekeleri açısından yeni zorluklara neden olmuştur (Terna, 2015). Elektrik 
iletim şebekesi operatörü Terna, sınır ötesi kapasitelerin güçlendirilmesi ve Karadağ 
üzerinden Batı Balkanlar ile ek bir deniz altı bağlantısının kurulması da dâhil olmak 
üzere, iddialı bir şebeke geliştirme planı geliştirmiştir.

İtalya toptan elektrik piyasasının altı farklı fi yat bölgesine bölünmüş olması, değişken 
üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem entegrasyonunu kolaylaştırmıştır. 
Daha küçük fi yat bölgeleri, esneklik kaynaklarının, bulundukları şebeke bölgesinin 
ihtiyaçlarına göre tepki vermelerini sağlarken, Almanya gibi tek fi yatlı bölgelere sahip 
ülkelerle karşılaştırıldığında yük al/yük at talimatlarıyla ilgili maliyetleri düşürmektedir. 
Mesela, Güney İtalya’daki bir saatlik yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi ele 
alındığında iletim hatlarının tıkanabileceği ve bu nedenle tüm elektrik üretimini 
kuzeydeki talep merkezlerine taşıyamaz olabileceği görülmektedir. Böyle bir durumda, 
güney fi yat bölgelerindeki toptan elektrik fi yatının düşmesi, şebeke esnekliğine 
sahip (doğalgaz) enerji santrallerinde daha az üretim olmasına ve/veya güneydeki 
fi yata duyarlı talebin artmasına neden olarak iletim sorununun yönetilmesine katkı 
sağlamaktadır. Sorunun yaşandığı diğer taraf olan kuzey fi yat bölgelerinde toptan 
fi yatın artması, ek üretime veya tepkisel yüklerden gelen talebin azalmasına neden 
olmaktadır. Uzun vadede daha küçük fi yat bölgeleri, daha çok ihtiyaç duyulan 
bölgelerde yeni üretim veya esneklik kaynaklarının oluşturulması için teşvik 
sağlamaktadır. İtalya şayet Almanya gibi tek fi yat bölgesine sahip olsaydı, yük al/yük 
at talimatlarına daha sık ihtiyaç duyacaktı ve bu durum oldukça yüksek entegrasyon 
maliyetlerine yol açacaktı.

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji üretiminde hızla artan bir şekilde tavan 
seviyelere çıkılmasının yol açtığı şebeke tıkanıklıklarını yönetme konusunda, İtalyan 
elektrik iletim şebekesi işletmecisi Terna, şebeke yönetimine özel büyük ölçekli güç 
depolama projelerinin oluşturulmasında öncü olmuştur ve bu alanda kendisini daha 
da geliştirmektedir (Terna, 2018b).

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler 

Luigi Galvani ve Alessandro Volta’nın 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başlarında elektrik bilimi üzerine 
yaptığı temel çalışmadan ve 1883’te kıta Avrupası’ndaki ilk elektrik santralinin Milano’da 
açılmasından bu yana, İtalya elektrik sektöründeki yeniliklere öncülük etmektedir.

İtalya’nın elektrik sistemi operatörü Terna, son zamanlarda enerji dönüşümünün 
yarattığı zorlukları yenmek ve fırsatları değerlendirmek için AR-GE çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Bu çalışmaların ana odağında elektrik iletim teknolojilerine ilaveten, 
elektrik sisteminin yönetimine  ve iletim sistemi ile akıllı şebeke ve depolama sistemi 
arasındaki etkileşimlere yönelik yenilikçi teknolojiler yer almaktadır (Terna, 2018c). 
Örneğin, Terna tarafından yürütülen bazı pilot projelerin ana odak noktası dengeleme 
piyasalarına ek talep ve üretim kaynaklarının katılımını sağlamak, elektrik depolama, 
talep tarafl ı katılım ve yük al/yük at talimatı amaçlı esnek üretim arasındaki 
bütünleşmeyi test etmek, bu piyasaya değişken üretimi olan yenilenebilir kaynakların 
katılımını desteklemek için daha ayrıntılı bir şekilde yan hizmetlerin satın alınabilmesi 
amacıyla, şu ana kadar sadece örtülü bir şekilde ücretlendirilmiş olan yan hizmetlerin 
ücretlendirme biçimlerini test etmektir (Terna, 2017b).
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Enel de inovasyona büyük yatırım yapan şirketlerden biridir. En önemli projelerinden 
bazıları Enel Green Power’in yüksek verimliliğe sahip çift  tarafl ı güneş panelleri, küresel 
bazda 4.000’den fazla rüzgâr türbinine en gelişmiş veri analizlerini uygulayan Wind Big 
Data Boost Projesi, rüzgâr enerjisi üretim tahminlerini iyileştirmek için uygulanan yapay 
zeka araçları, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak için güneşin geliş açısına göre 
panellerin yönünü değiştiren 380.000’i aşkın otomatik takip cihazına sahip 828 MW’lık 
Meksika’daki Villanueva güneş santralini (2018 sonlarında faaliyete geçecek olan tüm 
Amerika kıtasının en büyük güneş enerjisi tesisi) işletmek amacıyla gelişmiş bilişim 
teknolojisi çözümlerini test etmektir. Enel, diğerlerinin yanı sıra, okyanus enerjisi, 
biyoyakıtlar, hidroelektrik konusunda büyük veri ve rüzgâr, güneş ve hidroelektrik 
santrallerini izlemek için dronların kullanımı konusunda AR-GE programları 
yürütmektedir (Enel Green Power, 2018).

Enerji ve telekom kablolarında küresel bir lider olan Prysmian Group, AR-GE’ye yılda 
yaklaşık 100 milyon USD harcamaktadır. Firma, performansı iyileştirmek ve üretim 
maliyetlerini düşürmek için sürekli yeni teknolojiler geliştirmektedir. Bunun yanı sıra 
onshore ve deniz altı kullanımına uygun yüksek voltajlı AC ve DC kablolar ile off shore 
rüzgâr santralleri için sıralı kablo sistemleri gibi, birçoğu enerji dönüşümüyle ilgili diğer 
bir dizi ürünün kurulumunu yapmaktadır.

Daha küçük bir ölçekte, İtalya’nın orta ölçekli güçlü elektrik ve makine endüstrilerinden 
bazıları, ülkenin rüzgâr enerjisi üretiminde yaşanan ulusal gecikmeyi telafi  etmeye 
başlamıştır. Son zamanlarda, teleferik hattı ve kayak taşımacılığında bir dünya lideri 
olan Leitner ile Tozzi Nord gibi bazı İtalyan şirketleri, küresel dağıtım potansiyeline 
sahip yenilikçi küçük <200 kW ve orta 200 kW ila 1 MW ölçekli rüzgâr türbini ürünleri 
geliştirmektedir.

Buna ilaveten, İtalya akıllı sayaçlar konusunda on beş yılı aşan benzersiz bir düzenleme 
deneyimine sahiptir. Neredeyse tüm tüketiciler, yeni aktörler de dâhil olmak üzere,  
enerji sektörü değer zincirinin her bir halkasına fayda sağlayan akıllı sayaçlara sahiptir. 
Bunun faydaları şöyle sıralanabilir: enerji gelirlerini güvence altına almak (kaçak 
elektrik kullanımını azaltmak dâhil), verimliliği artırmak, enerji ölçümlerini zaman 
bilgisiyle eşleştirerek yeni tarife mekanizmalarına geçişi mümkün kılmak, rekabetçi 
özellikler sağlamak ve enerji yüklerini ve üreticileri daha esnek hale getirmek (Piti vd., 
2016). Bu deneyimden yola çıkarak, tek başına Enel, kullanım zamanına bağlı tarifelerin 
uygulanmasını iyileştirmek, talep tarafındaki seçenekleri daha  etkin hale getirmek, ağ 
planlamasını ve işleyişini kolaylaştırmak için 16 milyon sayacı ikinci nesil sayaçlarla 
değiştirmeyi planlamaktadır (Gallo, 2017). 

Aşağıda yer alan Şekil 6, İtalya’nın mahsuplaşma sistemine, özellikle de farklı aktörlerin 
sisteme nasıl dâhil olduğuna ve müşterilerin (sağ üst) tüketim fazlası enerji üretimlerinin 
Gestore dei Servizi Energetici fonu tarafından nasıl karşılandığına dair genel bir 
bakış sunmaktadır. Bu fon, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için on farklı teşvik 
programını yönetmekte, çatı üstü güneş enerjisi projeleri de dâhil olmak üzere, 
koşulları sağlayan projelere yılda yaklaşık 15 milyar EUR ayırmaktadır (GSE, n.d.). 
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Şekil 6: İtalya’nın mahsuplaşma (net-metering) sisteminde rol oynayan ana aktörler

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

NES, 2025 yılına kadar kömürün 
kademeli olarak terk edileceğini, 
2030’a kadar enerji talebindeki 
yenilenebilir enerji payının %55 ve 2030’a 
kadar toplam enerji talebi içindeki 
yenilenebilir enerji payının %28 olacağını 
öngörmektedir
Ülkenin ana elektrik sağlayıcısının 
kömürü tamamen bırakmaya ve 
yenilenebilir enerji teknolojilerine 
geçmeye karar vermesi

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sisteme entegre 
edilmesinde küresel bazda en önde 
gelen şirket; yüksek tedarik güvenliği 
standartlarına etki etmeden yönetilen 
rüzgâr ve güneş üretiminde ciddi artış
Ülke sınırları içinde olduğu kadar ülke 
sınırları dışında da genişleyen enerji 
dağıtım ve iletim şebekeleri; adapte 
edilmiş piyasa tasarımı ve  şebeke işleyişi

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Garantili satın alım tarifesi, prim ve 
ihaleler
Çatı üstü sistemlerine yönelik mevcut 
büyük ölçekli ihaleler ve mahsuplaşma 
sistemine sahip işletmelerde primler
Diğer ülkelerdekilerden daha yüksek 
rüzgâr enerjisi maliyetleri
Geçmişte yüksek olan güneş paneli 
maliyetleri; hazırlık aşamasında olan 
büyük ölçekli sübvansiyonsuz güneş 
enerjisi sistemleri konusunda daha az 
cömert davranan mevcut destek planı

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler
İnovasyon ve üretim gücü
Mahsuplaşma sistemi

Elektrik 
piyasasını 

düzenlen kuruluş

Tahminler:
     - USSP Tüketim Verileri
     - Dağıtım Maliyetlerine 
        Yönelik Veriler

- Santral Kimlik No ve 
   Sözleşme Bilgisi

- Elektrik Akışları
  (Şebekeye Giren ve Tüketilen)

- ELEKTRİK FİYATLARI 
   HAKKINDA BİLGİ

Veri Akışları Mali Akışlar Mahsuplaşmaya tabi kullanıcıUSSP

Yenilenebilir 
enerji santrali 

(USSP)

Dağıtım Sistemi 
Operatörü Şebeke 

Operatörü

Elektrik Sektörü için 
Denge Fonu

Kaynak: (Toxiri, 2014)

Scambio Sul posto (SSP) Katkısının 
Ödenmesi-Genel İdari Maliyet=

USSP’ye mahsuplaşma yapılması 

Tevzi Mali̇yetleri için Ekonomik 
Destek

SSP Maliyetlerinin Gelirleri Aşması 
Durumunda Ekonomik Destek

İtalya’nın mahsuplașma 
sistemi aslında bir “sanal 
enerji depolama” hizmeti 
olarak ișlev görmektedir. 

Müșteriler șebekeyi bir 
batarya olarak kullanabilir 

ve tedarik ettikleri ihtiyaç 
fazlası elektrik üretimi 

üzerinden ödeme alabilirler.
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji payı [%] 34,9

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 20,7

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 0,8

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 47.890

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 30.099

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 5.300

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 8.126.8

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 26,4

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020’ye kadar toplam nihai enerji tüketiminde %20,8 yenilenebilir enerji payı

- 2020’ye kadar toplam elektrik üretiminde %38,1 yenilenebilir enerji payı

- Biyoenerji: 2020’ye kadar %0,1 nihai enerji

- Jeotermal, okyanus, ısı pompaları: 2020’ye kadar %5,8 nihai enerji

- Hidroelektrik: 2020’ye kadar %2,9 nihai enerji

- Güneş: 2020’ye kadar %3 nihai enerji

- Rüzgâr: 2020’ye kadar %6,3 nihai enerji

- 2020’ye kadar toplam üretimde %38,1 yenilenebilir elektrik payı

- 2020’ye kadar biyoenerji: 2.000 MW, jeotermal: 50 MW, hidro: 13.900 MW, 
pompaj depolamalı: 8.800 MW, okyanus: 100 MW, güneş: 7.300 MW, CSP: 4.800 MW, 
onshore rüzgâr: 35.000 MW, off shore rüzgâr: 750 MW

İspanya

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Yenilenebilir enerji ticaret sertifi kaları

- Yenilenebilir enerji ihaleleri (2017’de gerçekleşti)

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Enerji üretim ödeneği

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 119

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 278

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 232

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 2,6

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 5.481

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 5,3

Kaynaklar: (IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; Red Eléctrica de 
España, 2017; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
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İspanya, “yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP)” kurulum kapasitesi açısından dünya 
lideridir ve rüzgâr enerjisi üretimi konusunda da dünyanın dördüncü büyük ülkesidir. 
İspanya, yenilenebilir enerjinin ilerleyişinde öncü  bir konumdadır. İspanya’nın toplam 
elektrik üretimi içindeki değişken üretimi olan yenilenebilir enerjinin payı 2017 yılında 
%20,5’e yükselmiştir. Buna, %18 rüzgâr ve %2 güneş enerjisi dâhildir. %3 CSP de dâhil 
edildiğinde, bu pay %23,5’e yükselmektedir.

Güneş ve rüzgâr dışındaki kaynaklar da dâhil olmak üzere, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı giderek artmaktadır. 2014 yılında yenilenebilir enerji kaynakları, yıllık 
toplam elektrik talebinin %42,4’ünü karşılamıştır. Mart 2018’de, ülkenin elektriğinin 
%56,6’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir. 25 Mart 2015’te İspanya’nın 
rüzgâr enerjisi tedariki, aynı gün tüketilen enerjinin %46,9’una ulaşarak zirve 
yapmıştır. Bu büyümenin başarısını, doğru zamanda uygulanan ve yenilenebilir 
enerji piyasalarının hızla değişen koşullarına adapte edilen kapsamlı bir dizi destek 
mekanizmasına bağlamak mümkündür. Ancak, İspanya’nın yenilenebilir enerji
teknolojilerine yönelik politikaları bu başarıyı zayıfl atıcı etki yapmıştır. İspanya‘nın 
yenilenebilir enerji politikasında ani değişimler gerçekleştirmesi ve bunun sonucunda 
tüm proje geliştirme çalışmalarının durması, 2012 yılında ülkenin uluslararası düzeyde 
dikkat çekmesine neden olmuştur. İspanya’nın son zamanlarda üç ihale gerçekleştirmiş 
olmasına rağmen, ülkede son dönemde uygulanan dur-kalk politika yaklaşımının 
etkilerini değerlendirmek için henüz çok erkendir.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve 

İspanya’da tüm enerji sektörünü kapsayan uzun vadeli bir planlama stratejisi belgesinin 
bulunmadığı söylenebilir. Yenilenebilir enerji için ana planlama aracı, Kasım 2011’de 
onaylanan Yenilenebilir Enerji Planı (REP) 2011-2020’dir (IDAE, 2011). Bu plan, AB 
Direktifi ’nin hükümlerini, nihai enerji tüketimi içinde yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen enerji payının %20,8’e çıkarılması hedefi yle birleştirmeyi amaçlamaktadır. 
REP 2011-2020’de, her sektöre özel, yol gösterici yenilenebilir enerji hedefl eri de 
tanımlanmıştır: brüt elektrik tüketiminde %39, ısıtma-soğutmada %18,9, ulaşımda 
%11,3. REP 2011-2020, ülkedeki üçüncü Ulusal Yenilenebilir Enerji Planıdır. Daha 
önceki planlar 1999 ve 2005 yıllarında kabul edilmiştir ve her ikisi de 2010 yılını 
hedefl emiştir (DAE, 2009; IDAE, 2005).

İspanya’nın toplam elektrik 
üretiminin yaklașık dörtte 

biri rüzgâr ve güneș enerjisi 
kaynaklı gerçekleșmektedir. 

İspanya, böylece dünyada 
en yüksek yenilenebilir 

enerji payına sahip elektrik 
sistemlerinden birine 

sahiptir.

Şekil 7: İspanya’da yenilenebilir enerji kaynaklı elektriğin yıllık payı, 2008-2017

2017 66,333,7

2016 59,740,3

2015 63,536,5

2008 78,721,3

2009 72,427,6

2010 65,234,8

2011 67,632,4

2012 68,431,6

2013 58,141,9

2014 57,642,4
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Kaynak: (RED, 2017)Yenilenebilir enerji teknolojileri: hidro, rüzgâr, güneş, CSP, diğer yenilenebilir enerji teknolojileri ve yenilenebilir atıklar 

Yenilenebilir olmayan enerji teknolojileri: pompajlı hidro, nükleer, kömür, akaryakıt/gaz, kombine çevrim, 
kojenerasyon ve yenilenebilir olmayan atıklar 
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İspanya Hükümeti, enerji verimliliğini artırma amacı olan dört adet de Ulusal Eylem 
Planı onaylamıştır. Bu planlardan ikisi (2005-2007 ve 2008–2012 dönemlerine ait 
planlar) sonuçlanmıştır. Hükümet şu anda, AB mevzuatı kaynaklı şartların yerine 
getirilmesi için 2017-2020 Ulusal Enerji Tasarrufu Eylem Planı’nı yürürlüğe koymaktadır. 
Bu plan, bir önceki 2011-2020 planının güncellenmiş bir versiyonudur (Gobierno de 
España, 2017). İspanya ayrıca, beş yıllık bir elektrik iletimini geliştirme planına ilaveten 
elektrikli ulaşımı (MINCETUR, 2010) artırmak için de ulusal bir strateji geliştirmiştir. 
Elektrikli ulaşım planının altı temel ilkesinden biri, değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının entegrasyonunu artırmaktır (MINCETUR, 2015). 

AB’nin belirlemiş olduğu 2030 enerji ve iklim hedefl erine tam uyumun sağlanması, 
ulusal hedef ve politikaların AB hedefl eriyle uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra 
ülkelerin kendi koşul ve ihtiyaçlarına dair politikalar geliştirebilmesini gerektirmektedir. 
Bu nedenle AB ülkeleri, 2021-2030 dönemi için Entegre Ulusal Enerji ve İklim Planları 
geliştirmelidir. Ayrıntılı planlar, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmalıdır. İspanya 
hükümeti, 2020 yılından önce İklim Değişikliği ve Enerji Dönüşümü Yasası’nı onaylama 
konusundaki istekliliğini ifade etmiştir.

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

İspanya’daki yenilenebilir enerji destek programları, bu alandaki öncülerden biridir. 
Yenilenebilir enerji piyasalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, daha yoğun ve güvenli bir 
desteğin sağlandığı sektörün emekleme döneminden, hâlihazırda piyasa
mekanizmalarının kullanıldığı olgunluk dönemine doğru gelişme göstermiştir.

Kraliyet Kararnamesi (RD) 2818/1998, her bir yenilenebilir enerji teknolojisi için sabit 
bir garantili satın alım tarifesi önermiştir. Ayrıca, şebekeye erişim ve şebekeye öncelikli 
tevzi için garanti vermiştir. RD 436/2004 no’lu kararname, ücretlendirme sistemini 
değiştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik piyasasına entegre edilmesini 
zorunlu hale getirmiştir: ücretlendirme sistemindeki bu değişiklik, elektriğin toptan 
satış piyasasına satılmasından elde edilen gelirlerin üstüne ilave bir prim eklenmesini 
kapsamaktadır. Maliyetlerdeki düşüşü yansıtmak ve arızi kazançtan (windfall profi t) 
kaçınmak için RD 661/2007 kararnamesi, tavan fi yat uygulamasıyla birlikte ücretlere 
(havuz fi yat + prim) üst sınır getirmiştir. Bu düzenleyici uygulama, özellikle yenilenebilir 
kaynakların şebeke ve piyasa entegrasyonu açısından büyük ilerleme kaydetmekle 
birlikte, öngörüde bulunulması zorunluluğuna ilaveten, bu öngörülerden sapma 
durumunda ceza uygulanması yükümlülüğünü de getirmiştir (10 MW’ın üzerindeki 
projeler için). Güneş enerjisi teknolojilerinde oldukça büyük bir maliyet düşüşü 
yaşanmıştır. Bu durum, politika yapıcıları 2008 yılında güneş enerjisi için dinamik bir 
garantili satın alım tarifesi sistemi uygulamaya yöneltmiştir. RD 1578/2008 kararnamesi 
ile kapasite koridoru denilen bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulamaya göre, 
önceden onaylanmış olan yeni güneş enerjisi kapasitesine ulaşılan her seferde, tarife 
sonraki projeler için otomatik olarak azaltılmaktadır.

Kabul edilen son destek programı tamamen piyasa bazlı olup yenilenebilir enerji 
ihalelerini içermektedir. İlk garantili satın alım tarifesi kararnamesinden bu yana, 
yenilenebilir enerji projeleri için şebekeye bağlanma hakkı her zaman için garanti 
altına alınmıştır. Kesintilerin önüne geçmesi veya sistemi dengede tutma maliyetlerinin 
nihai tüketiciler açısından aynı kalması kaydıyla, yenilenebilir enerjinin, yüksek verimli
kojenerasyon veya konvansiyonel üretim karşısında tevzi önceliği bulunmaktadır.
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Tarife açığı, elektrik tedarik maliyeti ile tarife gelirleri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik için ödenen tutar, toptan satış piyasasındaki 
ortalama elektrik fi yatı ile kıyaslandığında, tarife açığını artıran faktörlerden biridir. Bu 
açık, sonraki yıllarda perakende satış tarifelerinin artırılmasıyla geri kazanılmaktadır. 
Tarife açığının 2016 yılı sonunda 23.070 milyar EUR’ya ulaştığı tahmin edilmektedir 
(CNMC, 2017). Tarife açığını azaltmayı hedefl eyen hükümet üç düzenlemeyi onaylamıştır: 
RDL 1/2012’ye göre yeni kurulumlarda primlerin ertelenmesi; 15/2012 sayılı yasaya göre 
elektrik üretimine yeni vergiler getirilmesi; ve son olarak, 9/2013 sayılı Kanun Hükmünde 
Kraliyet Kararnamesi’ne (RDL) göre, elektrik sisteminde fi nansal istikrarı sağlamak 
için acil tedbirler alınması ve bu kanun hükmünde kararnamenin yasal uzantısı olan 
RD 413/2014’e göre tüm mevcut tesisler için garantili satın alım tarifesinin yeniden 
hesaplanması. Bu tedbirler, İspanya’da yenilenebilir enerji dağıtımının  son beş yılda 
neredeyse tamamen durmasına neden olmuştur.

2020 hedefi ni gerçekleştirmek amacıyla hükümet, ihalelere dayanan yeni bir 
destek programı başlatmış ve borçların ertelenmesini durdurmuştur. 2016 yılında 
gerçekleştirilen ilk ihale turunda, rüzgâr enerjisi için 500 MW ve biyokütle için 200 
MW olmak üzere 700 MW kapasite talep edilmiştir. İhalelerin ikinci turu (Mayıs 2017) 
teknoloji tipinden bağımsız (ancak yenilenebilir enerji teknolojileriyle sınırlı) olarak 
gerçekleştirilmiştir ve 3.000 MW kapasite ilan edilmiştir. Üçüncü turda (Temmuz 2017), 
özel olarak güneş ve onshore rüzgâr enerjisi için ilk olarak 3.000 MW kapasite istenmiş 
ancak 5.000 MW kapasiteden fazlası ilan edilmiştir. Genellikle, İspanya yenilenebilir 
enerji ihalelerinde verilen teklif, toptan elektrik piyasası taban fi yatına yöneliktir. 
Taban fi yatlarının, ikinci (40 EUR/MWh) ve üçüncü (28–32 EUR/MWh) turda elde edilen 
rakamlarla etkin bir şekilde belirlendiği tahmin edilmektedir.

2015’te, dağıtık santrallerin üretim koşullarını belirleyen başka bir yönetmelik (RD 
900/2015) onaylanmıştır. Bu yönetmelik, 100 kW’ın üzerinde kurulu kapasiteye 
sahip tüm sistemlerin, şebekelerine elektrik vermeseler dahi, dağıtım şirketlerine 

Yıllık rüzgâr 
santrali kapasite artıșı 
son beș senede durma 

noktasına gelmiștir. 

Şekil 8: Kurulu rüzgâr santrallerinin yıllık ve kümülatif olarak değerleri (MW cinsinden), 2000–2017

Kaynak: (APPA, 2017).
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ücret ödemelerini şart koşmaktadır. Dağıtık üretim için uygulanan bu yeni ücret, 
sistem açısından geri ödeme süresini uzatırken yatırımı da birçok durumda cazip 
olmaktan çıkarmıştır. Bu düzenleme aslında dağıtık üretimin İspanya’daki yayılımını 
sınırlandırmıştır.

Şu anda İspanya hükümeti, hibeler, krediler ve Enerji Hizmeti Şirketleri (ESCO’lar) 
aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynaklı ısıtmayı desteklemektedir. Hükümet ESCO’ları 
teknik yardım ve pazarlama alanlarında da desteklemektedir.

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler 

İber Yarımadası’ndaki İspanya ile Portekiz arasındaki şebeke bağlantısı güçlüdür ve bu 
ülkeler ortak bir piyasa içerisinde faaliyet göstermektedirler. Ancak, İber Yarımadası’nın 
Avrupa’nın geri kalanıyla olan enterkonneksiyon bağlantısı yeterli düzeyde değildir ve bu 
nedenle yarımadadaki şebeke sisteminin izole bir sistem olduğu düşünülebilir. İspanya 
ve elektrik iletim sistemi operatörü Red Eléctrica de España (REE), değişken üretimi olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yüksek elektrik üretim paylarının şebeke 
entegrasyonu için çözümler geliştirmek konusunda öncü olarak görülmektedir.

Orta vadede, değişken üretimi olan  yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke 
entegrasyonuna yönelik temel strateji, beş yıllık elektrik iletimi geliştirme planında 
yenilenebilir kaynakların faydalarını, yeni veya güçlendirilmiş iletim altyapısı açısından 
hesaba katmaktır. 

2006’dan bu yana, eski ve yeni tüm rüzgâr türbinlerinin yeni teknik işleyiş 
prosedürleriyle uyumlu olmaları talep edilmektedir. Bu düzenlemenin ardından 
rüzgâr türbinleri, istikrarı artırmaya yönelik bir tedbir olarak, şebeke düzensizlikleri 
durumunda çalışmaya devam etmelidir. 2007’den bu yana, İspanya’da 10 MW’ın 
üzerindeki tüm yenilenebilir enerji tesisleri bir kontrol merkezine bağlı olmak 
durumundadır. REE, 2007 yılında tüm ara kontrol merkezlerini denetlemek ve bu 
merkezlerin iletişimini sağlamak için Yenilenebilir Enerji Kontrol Merkezi’ni (CECRE) 
resmi olarak hizmete sokmuştur.

Günlük rezervleri doğru şekilde öngörüp gerekli tedariki yaparak talebin yeterli 
düzeyde karşılanmasını sağlayabilmek için doğru tahminlerin yapılması önemlidir. 
2007’den bu yana, 10 MW’ın üzerindeki tüm projelerde, üretim hacimlerinin 
öngörülmesi ve iletim sistemi operatörü REE’ye iletilmesi şart koşulmuştur. REE, 
tahminler için kendi  yazılımı olan SIPREOLICO’yu kullanmakta ve bu programın 
verilerini, üreticilerin rüzgâr üretim tahminleri için kullandıkları diğer programların 
verileriyle karşılaştırmaktadır. 

GEMAS adı verilen ve REE’de kullanılan şebeke simülasyon programı, her 20 dakikada 
bir sistemin olası arıza senaryosunu simüle ederek gerçek zamanlı stabilite 
değerlendirmesi yapmakta ve böylece programın değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payını güvenli bir şekilde artırmasına olanak sağlamaktadır.

İspanya’nın son zamanlardaki öncü tedbirlerinden biri, dengeleme piyasalarına 
yenilenebilir enerji kaynaklarının katılımı olmuştur. Katılım sağlamak isteyen bir tesis, 
her an tam kapasitede çalışma kabiliyetine sahip olma zorunluluğu olmaksızın, tüm 
teknolojiler için tasarlanan aynı ön yeterlilik testlerini geçmek zorundadır. 6.700 MW’ın 
üzerinde rüzgâr kapasitesinin ön yeterlilik testlerinden geçerek piyasaya girmesi ve 



Rüzgâr ve güneș Türkiye’de enerji dönüșümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler   58

konvansiyonel teknolojilerle rekabet etmeye başlamasıyla beraber, değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasaya katılımı yukarı ve aşağı yönlü üçüncül 
yedek kapasite (rezerv) piyasası için önemli hale gelmiştir (De la Torre, 2017).

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

İspanya’da yenilenebilir kaynaklara geçiş, teknolojinin itme ve piyasanın çekme gücü 
prensibi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi piyasa dağıtım politikaları, süregelen 
AR-GE çalışmaları ile desteklenmektedir. Birçok girişim arasından, İspanya Almería 
Güneş Platformu (Plataforma Solar de Almería, PSA) ile İspanya Ulusal Yenilenebilir 
Enerji Merkezi (Centro Nacional de Energías Renovables, CENER) adında iki merkezin 
kurulumundan söz etmek gerekmektedir.

PSA, 1970’lerin petrol krizine tepki olarak birkaç ülkenin ortak projesi olarak ortaya 
çıkmıştır. Başlangıçta projeye katılan ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, ABD, 
Yunanistan, İspanya, İtalya, İsviçre ve İsveç olmuştur. Anlaşma 1980 yılında 
imzalanmıştır. PSA şu anda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın Büyük Bilim 
Tesisi olarak resmen kabul edilen bir kamu araştırma merkezidir. Burası aynı zamanda, 
CSP teknolojisine yönelik olarak kurulmuş dünyanın en büyük ve en kapsamlı AR-GE 
merkezidir. Tesis şu anda, CSP teknolojisine yönelik AR-GE faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere çok çeşitli deneysel kurulumlara ve laboratuvarlara sahiptir. AR-GE faaliyetleri, 
CSP teknolojisinin olası üretim sanayi uygulama alanlarına odaklanmaktadır.

CENER, yenilenebilir enerji alanında uygulamalı araştırmalar yürütmekte ve altı spesifi k 
konuda şirketlere ve enerji kurumlarına teknolojik destek sağlamaktadır: rüzgâr, CSP ve 
fotovoltaik güneş enerjisi, biyokütle, akıllı ve verimli binalar ile yenilenebilir elektriğin 
şebekeye entegrasyonu. CENER’in faaliyetleri yenilenebilir enerji üretim sürecinin 
tamamını kapsamaktadır. Bunlar kaynak değerlendirme, simülasyon ve tasarım 
araçları, üretim teknolojisi, tamamlanmış sistem ve bileşenlerle ilgili testlerin tanım 
ve performansı, teknolojik risk değerlendirmesi, fi zibilite çalışmaları ve düzenlemeye 
yönelik konulardır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
planları
Elektrik sektöründen daha kapsamlı 
yenilenebilir enerji hedefl eri
Yenilenebilir enerjiye öncelik verilmesi
Elektrikli araçlar konusunda ulusal 
strateji geliştirilmesi

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

En yeni teknolojileri benimsemiş bir 
şebeke yönetimi
Sınırlı enterkonneksiyon kapasitesi
Yenilenebilir enerji kapasitesinin piyasaya 
tam entegrasyonu
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yan 
hizmetler piyasasına giriş yapması

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Garantili satın alım tarifesinden ihale 
sistemine geçen yenilenebilir enerji 
sektörünün gelişimiyle uyumlu hale 
getirilmiş destek sistemleri

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler
CECRE-REE
PSA
CENER
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 15,4

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 2,9

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 0,8

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 17.255

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 3.444

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 901

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 0,0

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 19,3

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020, 2024 ve 2050’ye kadar toplam üretimde %35, %37,7 ve %50 yenilenebilir 
elektrik payı

- 2030’a kadar 20.000 MW yenilenebilir elektrik üretim kapasitesi, bunun 10.000 
MW’ı rüzgârdan

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Mahsuplaşma

- İhale

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya ihaleler

Meksika

Kaynaklar: (IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; IRENA ve SENER, 2015; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 187

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 311

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 257

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 1,6

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 2.230

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 3,7
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Meksika güneş, rüzgâr ve jeotermal açısından önemli kaynak potansiyeline sahip 
büyük bir ülkedir. Şu anda ülkedeki yenilenebilir enerji kaynakları toplam elektrik 
üretiminin %15’ine karşılık gelmektedir ve bu oranın büyük çoğunluğu hidroelektrik 
ve jeotermal enerjiden gelmektedir. Rüzgâr ve güneşin elektrik üretimindeki payı hâlâ 
düşüktür ancak bu pay hızla artmaktadır. 2016 yılında %3,3 olarak gerçekleşen rüzgâr 
ve güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi, 2017 yılında %4,6’ya ulaşmıştır (Arcos, 2018; 
Fernandez, 2017). Hükümetin hedefi , 2024 yılına kadar “temiz kaynaklardan” %35 
oranında elektrik sağlamaktır (Government of Mexico, 2017). Bu da yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin önümüzdeki on yıl içinde Meksika’nın enerji kaynak dağılımında daha 
büyük bir rol oynayacağı anlamına gelmektedir. Meksika şimdiden çekişmeli geçen üç 
ihale turundan başarıyla çıkmış ve güneş ile rüzgâr enerjisi için rekor düşüklükte ihale 
fi yatlarına yaklaşmıştır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve 

Son yıllarda Meksika, üç ana enerji sektörü olan petrol, doğalgaz ve elektrik için 
kapsamlı bir reform başlatmıştır. Reformun amacı, enerji sektörünü  verimlilik ve 
üretkenliği artırarak modernleştirmek amacıyla, hidrokarbon endüstrisindeki Meksika 
Petrolleri (Petróleos Mexicanos, PEMEX) ve enerji sektöründeki Meksika Federal Enerji 
Komisyonu (CFE) dâhil olmak üzere devlete ait tekellere son vermektir (IRENA ve SENER, 
2015). Bu reformların bir parçası olarak, Ağustos 2014’te Elektrik Endüstrisi Kanunu (LTE) 
yürürlüğe girmiştir. Yasa temiz enerji, enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılması için bir çerçeve sunmaktadır. Bu yasa ayrıca, büyük müşteriler için üretim ve 
tedarikte rekabetin önünü açarak, tüm enerji piyasası katılımcıları için şebeke erişimini 
ve adil rekabeti garanti altına almaktadır (nükleer için özel olarak düzenlenen rejim 
hariç). Toptan elektrik piyasası, yeni kurulmuş olan ve piyasa faaliyetlerini takip eden 
Ulusal Enerji Kontrol Merkezi (CENACE) ile birlikte 2016 yılında faaliyete başlamıştır.

LTE’yi takiben 2016’da gündeme alınan Meksika’nın “Daha Temiz Teknolojilerin 
ve Yakıtların Kullanımının Desteklenmesine Yönelik Dönüşüm Stratejisi”nin temel 
amacı,  temiz enerji kaynaklarının enerji kaynak dağılımındaki payını (yenilenebilir 
enerji, nükleer ve kojenerasyon de dâhil olmak üzere) önemli ölçüde artırmaktır. Yasa, 
temiz enerji oranının (2016’da gerçekleşen %20’den) 2024 yılında %35’e çıkarılmasını 
hedefl emektedir. Ülkedeki elektrik stratejisine dair temel planlama belgesi olan Ulusal 
Elektrik Sisteminin Geliştirilmesi Programı’nın 2018’de yayımlanan son versiyonu, 2032 
yılına kadar 14.800 MW ilave rüzgâr ve 11.400 MW ilave güneş kapasite kurulumuyla 
birlikte, bu yıla kadar gerçekleşmesi planlanan toplam 66.000 MW ilave enerji 
kapasitesinin yaklaşık %40’ının rüzgâr ve güneş kaynaklı gerçekleşmesini öngören 
bir senaryo sunmaktadır (SENER, 2018). Temiz enerji üretimine yönelik söz konusu 
amaçlar, 2030 yılına kadar yılda %1,9, 2030 ve 2050 yılları arasında ise yılda %3,7 
olarak belirlenmiş olan enerji yoğunluğunu iyileştirmeye yönelik iddialı hedefl erle 
desteklenmektedir (Arcos, 2018). 

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

Elektrik sektörünün hızlı dönüşümü, elektrik üretimi için temiz enerji kaynaklarının 
geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli politika araçlarıyla desteklenmektedir. 
Bu araçların en önemlilerinden biri orta ve uzun vadede rekabet gücü yüksek 
ihalelerdir. Bir diğeri ise ile elektrik perakende satış şirketleri ve büyük ölçekli tüketiciler 
için zorunlu bir uygulama haline getirilen temiz enerji sertifi kalarıdır. Strateji, şebeke 
ölçeğinde temiz enerji üretimine ek olarak, mevcut Sürdürülebilir Enerji Kullanımı 
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Ulusal Programı’nı güçlendirerek ve temiz dağıtık üretimde büyük ölçekli kapasite 
kurulumu sağlayarak enerji verimliliğini geliştirmeye odaklanmaktadır. 

2015 yılında Meksika, üç farklı enerji ürününün teminini sağlamak amacıyla ilk 
uzun vadeli enerji ihalesi için proje çağrısı yapmıştır. Bu ürünler temiz enerji, sabit 
kapasite ve temiz enerji sertifi kaları olmuştur. Elektrik üretimi ve kapasite için 15 yıllık 
sözleşmeler yapılmıştır. Temiz enerji sertifi ka sözleşmeleri ise 20 yıl boyunca geçerli 
olacaktır (Diario Ofi cial de la Federación, 2015). İstikrarlı bir piyasa gelişimi sağlamak 
için yasa, ihalelerin her sene gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Şimdiye kadar 2015, 
2016 ve 2017 yıllarında üç uzun vadeli elektrik ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerin, 
9 milyar USD seviyesinde yatırımı tetiklemesi ve toplamda 8.900 MW’lık bir temiz enerji 
kapasitenin elde edilmesine vesile olması beklenmektedir (2017 yılı sonuna kadar 
73.000 MW’lık kapasite kurulumu gerçekleşmiştir). Hükümet, uygun altyapıya sahip 
50 projenin geliştirilmesinin, Meksika’nın 19 federal eyaletinde olumlu bir ekonomik 
etkiye sahip olacağını öngörmektedir (Pages, 2018).

Teklif edilen ortalama fi yatlar başlangıçtan itibaren oldukça düşük olmuş, birinci ile 
üçüncü ihale arasında fi yatlarda %57 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. İlk ihalede, 
rüzgâr enerjisi projeleri 42,85 USD/MWh ve güneş enerjisi projeleri 35,46 USD/MWh gibi 
düşük bir fi yattan alıcı bulurken, üçüncü ihalede rüzgâr enerjisi için ihaleyi kazanan en 
düşük teklif 17 USD/MWh ve güneş için 19 USD/MWh olmuştur. Bu düşüş sıkı yasal ve 
düzenleyici çerçeveler, ihale tasarımındaki değişiklikler (tavan fi yatı 51 USD/MWh’ten 
40 USD/MWh’e düşmüştür) ve seçim kriterleri göz önünde bulundurulduğunda, 
yatırımcının güveninin artmasıyla açıklanabilir. 100 MW ve üzeri kapasiteli, ölçek 
ekonomisine sahip proje büyüklükleri tercih edildiği için en başarılı teklifl eri verenler 
deneyimli uluslararası şirketler olmuştur (Secretaría de Energía, 2018).

Kazanan ihaleler, piyasa değeri ve sistem entegrasyonunun dikkate alındığı, bölgesel 
ve saat bazında ayarlama faktörleri içeren karmaşık bir mekanizma üzerinden 
belirlenmektedir. İhale tasarısında dikkat çeken bir değişiklik ise, konuma özgü 
faktörlerdir. İlk ihaleler, yerel şebekenin entegrasyon kapasitesine göre belirlenmiş 
bölgesel düzenlemeleri içermiştir. Örneğin, Meksika’nın kuzeybatı bölgelerinde, 
verilen teklifl er için olan olumsuz bölgesel düzenlemeler nedeniyle proje sözleşmesi 
yapılamamıştır. Ülkenin bu bölümündeki elektrik iletim şebekesi sistemi, bölgede 
önemli kaynaklar yer almasına rağmen zayıft ır. İhalenin ikinci aşamasında, bölgesel 
düzenlemeler önemli ölçüde azaltılmış, kaynakların yoğun olduğu bölgelerdeki 
projelere kolaylık sağlanmıştır.

Temiz enerji sertifi kalarının (CEL) ilk uyum süreci 2018’de başlamıştır ve Ağustos 2014’ten 
sonra geliştirilen tüm temiz enerji üretim tesisleri, üretilen her MWh için 1 CEL 
almaktadır. Bu kurala uymamanın cezası 30 USD/MWh ile 250 USD/MWh arasındadır. İlk 
ihalede yaklaşık 6 milyon sertifi ka verilmiştir. 10 milyon kadar sertifi ka da ikinci ihalede 
dağıtılmıştır (IRENA, 2017a). Meksika Enerji Sekreterliği (SENER), 2018 ve 2019 için, 
elektrik tedarik şirketlerine ve büyük ölçekli elektrik tüketicilerine toplam elektrik 
ihtiyacının %5’i ile %5,8’i oranlarında minimum satın alma koşulu getirmiştir. Bununla 
birlikte, çok başarılı olan güneş ve rüzgâr ihalelerininin ışığında, temiz enerji sertifi ka 
mekanizmasının, en uygun maliyetli yenilenebilir enerji projelerinin ihalesinde 
herhangi bir ek teşvik sağlayıp sağlamadığı tartışılmaktadır (Lucas, 2018).

Temiz enerjiye odaklanan mekanizmalara ek olarak, temiz enerji kaynaklarının 
kullanımını dolaylı olarak destekleyen başka mekanizmalar da bulunmaktadır. 2014 
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yılında Meksika, fosil yakıt kullanımında 1 ton CO2 için 3,5 USD olarak belirlenen bir 
karbon vergisini uygulamaya koymuştur (IRENA, IEA, REN21, 2018). Bununla birlikte, 
bu oran CO2’nin toplumsal maliyet bandındaki alt sınırdan da azdır ve farklı yakıt 
türlerine ait CO2 içeriklerindeki farklılıkları tam olarak yansıtmamaktadır (ayrıca, 
doğalgaz karbon vergisinden muaft ır) (OECD, 2017). 2016 yılında, Meksika Çevre ve 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı (SEMARNAT), Meksika Menkul Kıymetler Borsası ve Meksika 
CO2 Platformu (MEXICO2), ülkenin Paris Anlaşması’ndaki sera gazı emisyonu azaltım 
taahhüdüyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir emisyon ticaret sistemi (ETS) için 
bir pilot çalışma geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır. ETS pilot çalışmasının 
ilk aşaması 2019 yılında başlatılacaktır. Bu pilot çalışma, ETS’ye geçmeden önce üç 
yıl boyunca denenecektir. SEMARNAT, ETS düzenleme çerçevesinin 2022 yılına kadar 
tamamen faaliyete geçeceğini öngörmektedir (ICAP, 2018).

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Meksika, birçok başarılı yenilenebilir enerji ihalesi düzenlemiş olmasına rağmen,  enerji 
kaynak dağılımı içindeki değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kaynakları oranı 
hâlen çok düşüktür (yaklaşık olarak %3). Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kurulu güç oranının artması öngörülürken, planlamacılar uluslararası düzeydeki en 
iyi uygulamalardan ders çıkarmayı amaçlamaktadır. Örneğin, ihale sistemi, tedarik 
düzeyi yetersiz bölgelerde projeler geliştirmeyi tercih eden uygulayıcıları desteklerken, 
tedarikin zaten yüksek olduğu yerleri tercih edenleri görece dezavantajlı duruma 
düşürerek şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, SENER ve CFE pompajlı 
hidroelektrik santrallerin, değişken üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ülkedeki şebeke entegrasyonu konusunda oynayabileceği rolü araştırmak için ulusal ve 
uluslararası kurumlarla işbirliği faaliyetlerini başlatmıştır (ESMAP, 2016).

Yeterli rüzgâr ve güneş kaynaklarına sahip olan bölgelerde enterkonneksiyon 
kapasitesinin bulunması özellikle önem arz edecektir. Meksika’nın Baja Kaliforniya 
gibi kuzey bölgelerinde şebeke kapasitesinin zayıf kalmasına karşın, ulusal şebeke 
büyük ölçüde birbirine bağlıdır. Ayrıca, güneyde Belize ve Guatemala ile küçük bir 
enterkonneksiyon kapasitesi olmasının yanı sıra, kuzeyde Kaliforniya ve Teksas ile daha 
büyük enterkonneksiyon kapasitesi bulunmaktadır.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler 

Meksika’nın enerji dönüşüm hikayesinin bir diğer özelliği de yenilikçiliğe verdiği özel 
önemdir. Meksika, Meksika Enerji İnovasyon Merkezleri olarak adlandırılan ulusal enerji 
araştırma merkezleri kurmaktadır. Bu merkezlerin amacı, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
pompajlı hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji gibi belirli teknolojiler konusunda 
araştırmalar yürütmektir. Meksika, 2013 ve 2016 yılları arasında bu merkezlerin 
kurulması için 150 milyon USD miktarında yatırım yapmıştır (Government of Mexico, 
2017).

Özet olarak, özellikle temiz enerji bakımından mevcut rejimin, uzun vadeli enerji 
ihaleleri sayesinde oldukça etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, 
Meksika’daki enerji dönüşümü etkileyici bir hızla ilerlemesini sürdürmektedir. 
Uygulanan politika ve destek araçlarının çeşitliliği, ülkenin önümüzdeki yıllarda bu 
alandaki gelişimini yakından takip etmeyi cazip kılmaktadır.
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Bilgi kutusu 3: Yenilenebilir enerji ihalelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken ana unsurlar 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik maliyet açısından daha rekabetçi hale geldikçe, ülkeler garantili satın 
alım tarifesi gibi destek programları yerine piyasa bazlı mekanizmalara yönelmişlerdir. Bu mekanizmalardan biri, artık 
birçok ülkede yaygın olarak uygulanan yenilenebilir enerji ihaleleridir.

Bir ihale belirli kurallara göre tasarlanır ve yatırımcılar projeyi gerçekleştirebileceklerini düşündükleri fi yattan teklif 
vermeye davet edilirler. Karar mercii, teklifl eri değerlendirir ve ihaleyi kazanan proje geliştiriciyle uygulama kuralları 
çerçevesinde bir satın alma sözleşmesi imzalar. Birçok ülke, tasarım yapıları gereği esnek olduklarından, gerçek fi yatın 
belirlenmesine ve daha kesin fi yatların elde edilmesine katkı sağladıklarından ve taahhütleri ve şeff afl ığı garanti altına 
aldıklarından dolayı ihaleleri tercih etmektedir.

İhale tasarımına yönelik faktörleri dört ana gruba ayırmak mümkündür: (i) ihale edilen hacmin belirlenmesi ve bu 
hacmin farklı teknolojiler ile proje boyutları arasında nasıl pay edileceğini gösteren ihale talebi, (ii) kimlerin ihaleye 
katılmaya uygun olduğunu belirleyen yeterlilik şartları, (iii) kazananın seçilme süreci ve (iv) satıcıların yükümlülükleri.
Teknolojiden bağımsız düzenlenen ihaleler, genellikle daha fazla yatırımcının ihale sürecine katılmasından dolayı 
sözleşmenin talebi karşılamamasına dair riskleri azaltabilir. Bu nedenle, yüksek esnekliğe sahip, en uygun maliyetli 
teknolojiyi bulmayı amaçlayabilirler. Belli bir teknolojiye odaklı ihaleler teknoloji fi yatlarının daha da düşürülmesi 
avantajını sunar ve yapısı gereği diğer ihalelerden daha basittirler. İhalenin hacmi ve tur sayısı da rekabeti etkilemektedir. 
Potansiyel ihale isteklilerinin önündeki engelleri kaldırmak ve istekliler tarafından öngörülen riskleri azaltmak önemlidir. 
Bu sayede, ihaleye olan istekli sayısının ve rekabetin artmasına katkı sağlanacaktır. Bu potansiyel engeller, yeterlilik ve 
uyumluluk kurallarına yönelik şartların belirlenmesi, idari prosedürlerin ve maliyetlerin azaltılması ve teklif sahiplerine 
zamanında ve net bilgi sağlanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Talep tarafındaki sorumlulukları yerine getirmek, fi nansal 
riskleri azaltmak ve daha iyi ihale programları oluşturmak riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Son olarak,  gizli 
anlaşmaların ve fi yat manipülasyonlarının önlenmesi de önemlidir.

İhalelere geniş bir katılımın sağlanması önemli olmakla birlikte, ihaleyi belirlenen hedefl eri başarıyla yerine getirebilecek 
teklif sahiplerinin katılımıyla sınırlamak da önemlidir. Bu ancak; ön yeterlilik şartları, uyumluluk kuralları, teknolojik ve 
proje boyutuna yönelik şartlar, bölgesel kısıtlamalar ve şebeke erişim şartları belirlenerek sağlanabilir. Bunlara ek olarak, 
sosyo-ekonomik kalkınma için belirli şartlar da belirlenebilir (IRENA ve CEM, 2015).

Başarılı bir ihalenin tasarlanmasında tek bir formül olmadığı için, farklı unsurların ülke şartları ve öncelikleriyle uyumlu 
bir şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Türkiye özelinde düşünürsek, yenilenebilir enerji kapasitesi ve ihalelerinin 
sistem-dostu dağılımının rolüne ilişkin SHURA’nın yaptığı yeni çalışmalar, daha uygun maliyetli bir enerji dönüşümüyle 
daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi paylarına erişim için var olan tasarımın nasıl iyileştirilebileceğini ele almaktadır 
(Saygın vd., 2018b; Sarı vd., 2018).

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Uzun vadeli politika belirlenmesi

Farklı yenilenebilir enerji ve temiz 
enerji teknolojilerini kapsayan politika 
çerçevesi

Politika ortamı

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler Esneklik tedbirleri için yatırım yapılması

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Politika araçları: güven ortamı yaratmak 
için periyodik olarak ihaleler düzenlemek, 
ihale tasarımını değiştirmek vb.

İhale tasarımı ve piyasa bazlı 
mekanizmalar

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler İnovasyon merkezlerinin oluşturulması 
ve yerel üretim kapasitesinin artırılması 
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 13,2

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 5,2

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 0,9

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 194.922

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 94.257

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi2 [milyar kWh/yr] 73

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 25.398,5

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 23,3

Yenilenebilir enerji hedefl eri 

- Ulusal hedef yoktur

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri (yenilenebilir portföy standardı)

- Perakende piyasasında tedarikçi seçimi (toplumun tercihlerine göre)

- İletim kapasitesi artırımı

- CO2 emisyonu ticareti piyasası (büyük ölçekli emisyon yapanlara yönelik 
ihaleler)

- Mahsuplaşma, fark maaliyeti üzerinden garantili satın alım tarifesi

- Yenilenebilir enerji ihaleleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kaynaklar: (CEC, 2017a; IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; NRCAN, 2018; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018; US EIA, 2017)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
2 Kanada’ya ihraç edilen (65 milyar kWh) ve Meksika’dan ithal edilen (7,5 milyar kWh) miktarların toplamı

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 2.188

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 4.297

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 3.782

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 6,8

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 12.833

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 15,5
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Amerika Birleşik Devletleri’nin elektrik sistemi; farklı politika önceliklerine sahip elli 
adet eyalet düzeyinde düzenlenmiş enerji piyasasına, yedi adet federal düzeyde 
düzenlenmiş rekabetçi toptan enerji piyasasına ve farklı düzenleme, mülkiyet ve 
yatırım paradigmaları altında faaliyet gösteren 3.300’den fazla elektrik kuruluşuna 
sahiptir. Bu nedenle, oldukça farklı değişkenler barındıran bir enerji dönüşümü 
tecrübesi sunmaktadır.  Eyalet düzeyinde ve yerel düzeydeki güçlü politika ve 
düzenlemeler, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi ve yenilenebilir enerji vergisi 
kredileri yoluyla federal düzeyde sağlanan destek, atmosfere yapılan gaz salımlarına 
yönelik federal düzenlemeler (ki bunlar, ucuz doğalgaz fi yatları ile birlikte, ABD’nin bazı 
eyaletlerinde kömürün terk edilme sürecini hızlandırmıştır) ve önemli boyuttaki AR-GE 
fi nansmanı gibi faktörlerin bir araya gelmesi sayesinde, yenilenebilir enerji son yıllarda 
ABD’de güçlü bir büyüme grafi ği çizmiştir.    

2017 itibarıyla ülke, toplam kurulu rüzgâr ve güneş kapasite büyüklüğü bakımından 
sırasıyla 89.000 MW ve 51.000 MW ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır (GWEC, 2018; 
IEA, 2018a). 2017 yılı itibarıyla, temiz kaynaklar (büyük ölçekli hidroelektrik dâhil) 
toplam elektrik üretiminin %17’sini oluşturmaktadır (EIA, 2018a). Ancak, yukarıda da 
belirtildiği üzere, eyaletler arasındaki farklılıklar muazzamdır: Kaliforniya (CEC, 2017b) 
ve Güney Dakota (EIA, 2018b) gibi bazı eyaletlerde, toplam elektrik üretimi içerisinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %30’un üstündeyken, Louisiana ve Wyoming 
gibi diğer ABD eyaletlerinde toplam elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı %2’nin (DOE, 2018) altında kalmaktadır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve  

ABD, son derece heterojen bir elektrik yönetim yapısına sahiptir. Eyalet düzeyindeki 
politika belirleyici ve düzenleyiciler yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji 
sisteminin modernizasyonu yönünde daha geniş çapta politik kararlar alma eğilimi 
göstermektedirler. Federal hükümet ise enerji dönüşümünü bazı yöntemlerle 
dikkate değer bir biçimde etkilemektedir. Enerji sektörü için mevcut bir ulusal “plan” 
bulunmamaktadır. Çoğu eyalet, kamu hizmetlerine dayalı kaynak planlaması, bölgesel 
planlama faaliyetleri (çok eyaletli bir toptan enerji piyasasına katılıyorlarsa) ve uzun 
vadeli enerji planları üzerinde etkili olabilmek için gerçekleştirilen belirli politik ve 
düzenleyici girişimlerin farklı kombinasyonlarına bel bağlamaktadır.

Hâlihazırda 39 eyaletin kendine ait bir yenilenebilir enerji politika veya programı 
olmasına rağmen, Kaliforniya ve Teksas toplam kapasite kurulumu bakımından 
dönüşüme öncülük etmektedir. Eyaletlerin kendi yenilenebilir enerji hedefl erini 
gerçekleştirme yolunda kullandıkları Yenilenebilir Enerji Portföy Standartları (RPS) 
(IRENA, 2015) 29 eyalette ve Washington DC’de kabul edilmiştir. RPS mekanizması, 
toplam elektrik satışının yaklaşık %56’sını kapsayan elektrik şirketlerine uygulanmaktadır. 
RPS mekanizması, elektrik dağıtım şirketlerine, satışını gerçekleştirdikleri elektriğin 
belirli bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılama şartı getirmektedir (Clean Energy 
State Alliance, 2012). 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji kurulu gücünde 
gerçekleşen toplam büyümenin yarısının, ekonomideki ve enerji piyasasındaki olumlu 
koşulların yanı sıra eyaletlerin RPS gereklilikleriyle (Barbose, 2018) ilişkili olmasının 
etkisiyle gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Enerji verimliliğine gelince, birçok eyalet, müşterilerin enerji tasarrufl arı için uzun vadeli 
spesifi k hedefl er belirleyen Enerji Verimliliği Kaynak Standartları (EERS) oluşturmuştur. 
2017 yılı Ocak ayı itibarıyla, 26 eyalette EERS bulunmaktadır. EERS bulunmayan birçok 
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eyalet de, müşteriler için kamu hizmetine dayalı enerji verimliliği programlarına izin 
vermektedir (ACEEE, 2018) (NREL, 2014a).

ABD federal hükümeti, enerji dönüşümünü aynı anda birçok farklı yoldan 
etkilemektedir. İlk olarak hükümet, yenilenebilir enerji girişimcilerine yenilenebilir 
enerji projeleri için %30 oranında bir yatırım vergisi kredisi veya MWh başına 19 USD 
üzerinden üretim vergisi kredisi seçeneği sunmaktadır. Rüzgâr enerjisi girişimcilerinin 
tümü üretim vergisi kredisini, güneş enerjisi girişimcileri ise yatırım vergisi kredisini 
tercih etmektedir. Yatırım vergisi kredisi ve üretim vergisi kredisi 1990’lardan beri 
periyodik olarak yenilenmektedir. 2015’in sonlarında yapılan bir yenilemenin 
ardından, bu kredilerin değer oranlarında aşamalı olarak düşüş gözlenmiştir. ABD 
Çevre Koruma Dairesi (EPA) aynı zamanda, bazı zehirli hava emisyonlarını ve CO2 
miktarını düzenlemek için son on yılda enerji santrali hava emisyonu kuralları 
yayımlamıştır (EPA, 2017a; EPA, 2017b; EPA, 2018a; EPA, 2018b). Bu kurallar, kömürlü 
termik santrallerden vazgeçilmesini sağlamaktadır ve temiz enerji dönüşümünü 
hızlandırmıştır. Çeşitli yasal sorunların ortaya çıkmasına ve karbon emisyon kurallarını 
zayıfl atmak için Trump Yönetimi tarafından yürürlüğe sokulacak olan değişikliklere 
(EPA, 2018c) rağmen, bu düzenlemelerin yarattığı ortam, kömürlü termik santrallerin 
yaşlanması ve doğalgaz ile yenilenebilir enerji kaynaklarının düşen maliyeti gibi 
faktörlerle de bir araya geldiğinde, kömürden hızla vazgeçilmesine neden olmuştur.

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri 

Bu bölümde ABD’nin Kaliforniya ve Teksas eyaletleri ele alınmaktadır. 

Kaliforniya
Dünyanın altıncı en büyük ekonomisine sahip olan Kaliforniya (State of California, 
2018), uzun zamandır küresel ısınmayla ilgili çevresel konularda eyalet düzeyinde öncü 
olarak görülmekte ve son dört yıldır bu alanda liderlik göstermektedir. 2017 yılında 
eyaletteki toplam elektrik üretiminin %27’si yenilenebilir enerji kaynaklı gerçekleşmiş, 
rüzgâr ve güneş enerjisi payları sırasıyla %6,81 ve %9,98 olmuştur (California Energy 
Commission, 2018). Kaliforniya’daki ilerleme, 1990’ların sonlarından itibaren uygulanmaya 
başlayan, yenilenebilir enerji için bir piyasa yaratmayı, doğal kaynakların korunmasını 
ve enerji verimliliğini teşvik etmeyi hedefl eyen bir dizi politika ile mümkün olmuştur. 

2002’de Kaliforniya Eyalet Parlamentosu eyaletin RPS yasasını çıkarmıştır. Kanun daha 
sonra değiştirilerek, Kaliforniya’daki elektrik kuruluşlarının 2020’ye kadar perakende 
satışlarının %33’üne, 2030 yılına kadar ise %50’sine denk kısmını yenilenebilir 
kaynaklardan temin etmesi ve bu standardın daha sonraki dönemlerde de korunması 
şartı getirilmiştir. Program öyle başarılı olmuştur ki, 2017 yılında Kaliforniya Kamu 
Hizmetleri Komisyonu, yatırımcılara ait kamu hizmeti kuruluşlarının değişen hedefl er 
kapsamında 2020 hedefl erine şimdiden ulaştıklarını ve büyük olasılıkla 2020’ye kadar 
%50 hedefi ni de karşılamış olacaklarını duyurmuştur (CPUC, 2017). 2003 Enerji 
Eylem Planı, enerji planlama süreçleri için bir “yüklenme sırası” getirmiştir ve bunun 
sonucunda enerji verimliliği ve kaynak korumanın, kamu hizmetine entegre kaynak 
planlama süreçleri sıralamasında “ilk kaynak” olarak kabul edilmesi gerektiğine karar 
vermiştir (State of California, 2003). Bu politika, Kaliforniya’nın  enerji dönüşümüne 
öncülük etmesinin maliyetiyle ilişkilendirilen perakende elektrik fi yatlarındaki artışın 
dizginlenmesine yardımcı olmuştur.



Rüzgâr ve güneș Türkiye’de enerji dönüșümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler   70

2015 yılında Kaliforniya, kamu hizmeti kuruluşları için enerji depolama hedefl eri 
zorunluluğu getiren ABD’deki ilk eyalet olmuştur. Yatırımcılara ait kamu hizmeti 
kuruluşlarının 2024 yılına kadar toplam 1.325 MW depolama alanı sağlaması gerektiğini 
belirtmiştir (CPUC, 2013). 2016 yılında ise, 500 MW’lık ilave bir sayaca yakın depolama 
zorunluluğu getiren yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir (State of California, 2016). Bu 
politika, yeni gelişmekte olan bir enerji depolama piyasasının kurulmasına yardımcı 
olmuştur ve bu tarihten sonra diğer bazı eyaletler de enerji depolama hedefl eri 
belirlemiştir veya belirlemeyi düşünmektedir (örneğin, bkz., NYSERDA, 2018; AZCC, 
2018). Ayrıca, Kaliforniya, Haziran 2018 itibarıyla kurulmuş olan 7.000 MW’ın üzerindeki 
kapasitesiyle ABD’deki en büyük dağıtık güneş enerjisi piyasasına sahiptir (California 
Distributed Generation Statistics, 2018). Eyalet bu gelişmeyi yönetmek için, bir net 
enerji ölçüm politikası, dağıtım arttıkça oranları da düşen doğrudan mali teşvikler, 
hizmet maliyetinin geri kazanımını desteklemek için  perakende satış fi yatının yenilikçi 
bir şekilde tasarlanması, küçük ölçekli kaynakların enterkonneksiyonunu sağlayacak 
ilerici bir politika geliştirilmesi ve kamu hizmeti kuruluşlarının ve vergi mükellefl erinin 
üzerindeki mali etkileri dikkatle izlemek için periyodik program değerlendirmelerinin 
yapılması da dâhil olmak üzere çok çeşitli politika araçları kullanmıştır. Geçtiğimiz 
günlerde eyalet, Kaliforniya’da yeni inşa edilen tüm evlerin güneş enerjisi sistemlerine 
sahip olmasını şart koşmuştur (CEC, 2018). 

Teksas
ABD’nin hem yüzölçümü hem de nüfusu itibarıyla en büyük ikinci eyaleti olan Teksas, 
ülkedeki enerji üretimi en yüksek olan eyalettir (US EIA, 2018). Teksas eyalette, 
konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz çıkarımının son zamanlarda hızla artış 
göstermesinin yanı sıra, 1900’lerin başlarında büyük bir petrol rezervinin keşfi nden beri 
uzun zamandır fosil yakıtlarla anılmaktadır. Buna rağmen eyalet, yakın zamanda rüzgâr 
gücü kurulu kapasitesini hızla artırarak yeni bir enerji dönüşümü sürecinden geçmeye 
başlamıştır. 2000’den 2017’ye gelinceye kadar Teksas’taki kurulu rüzgâr kapasitesi 
116 MW’tan 21.450 MW’a yükselerek eyaleti dünyanın altıncı en büyük rüzgâr piyasası 
haline getirmiştir (AWEA, 2017). Kaliforniya eyaleti gibi, Teksas da rüzgâr enerjisindeki 
kapasite artışını sağlamak için RPS’yi kullanmıştır (Orrell et al, 2016). İlk olarak 1999 
yılında imzalanan yasa tasarısı, ilk haliyle 2009 yılına kadar 2.000 MW yenilenebilir 
enerji kapasitesi kurulumunu şart koşmuş, daha sonraki yasa tasarıları bu eşiği daha da 
yükseltmiştir. 2005 yılında, 2025 yılına kadar toplam 10.000 MW’lık yenilenebilir enerji 
kapasitesi kurulmasını öngören bir yasa tasarısı yürürlüğe girmiş olup, bu hedef 2015 
yılında, yani öngörülenden on yıl önce gerçekleştirilmiştir.

Hedefl erin böylesine hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Teksas’taki yüksek kaliteli 
rüzgâr enerjisi kaynakları ve rekabetçi yenilenebilir enerji bölgelerinin kurulması da 
dâhil olmak üzere, bir dizi faktörle açıklanabilmektedir. Eyalet tarafından yürütülen 
bu süreç kapsamında, doğal yapısı gereği rüzgâr yönünden zengin olan, ancak iletim 
altyapısına erişimi sınırlı düzeyde olan veya hiç olmayan bazı yenilenebilir enerji 
“bölgeleri” belirlenmektedir. Daha sonra, bu bölgelerin bağlantısını sağlamak için 
vergi mükellefl eri tarafından fi nanse edilen yeni enerji iletim projeleri oluşturulmakta 
ve yatırımcılara, rekabetçilik ve ilk gelene ilk hizmet esaslarına dayalı olarak hatlara 
erişim hakkı tanınmaktadır. Bu yöntem, Teksas rüzgâr enerjisi yatırım ortamının 
önemli oranda ve sistematik bir şekilde riskten arındırılmasını sağlamıştır. Dahası, 
ağ tıkanıklığını azaltmış ve rüzgâr kaynaklarının şebekeye düşük maliyetle 
entegrasyonuna yardımcı olmuştur.
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Teksas elektrik piyasasını elinde tutan Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), 
ABD enerji sisteminin geri kalanından neredeyse tamamen izole edilmiştir. Komşuları 
ile enterkonneksiyon kapasitesi, tüm enerji sistemi içinde sadece 1.300 MW’tır ve 
enerji talebi yaz mevsiminde toplamda yaklaşık 70.000 MW ile zirve yapmaktadır (IEA-
RETD, 2015). Bu izolasyonun bir sonucu olarak, ERCOT federal düzenleme denetimine 
tabi değildir ve düzenleyici politikalarının kontrolünü büyük ölçüde kendi elinde 
tutmaktadır.

2016 yılında Teksas’ta rüzgâr enerjisi, ERCOT bölgesindeki toplam elektrik talebinin 
%48’ini karşılayarak bir rekora imza atmıştır (Woodfi n, 2016). Rüzgâr enerjisi geliştirme 
konusundaki muazzam başarısının kısmen bir sonucu olarak, Teksas aynı zamanda 
enerji sistemi esnekliği konusunda lider konumuna yükselmiştir ve binlerce farklı yük 
ve fi yat düğüm noktasını içeren karışık bir düğüm noktası bazlı fi yatlama sistemine 
sahip dünyanın en gelişmiş toptan enerji piyasalarından birini elinde tutmaktadır. 
ERCOT sistem esnekliğini teşvik etmek için, geniş bir yelpazede politika, düzenleme ve 
sistem planlama tedbirleri yürürlüğe koymuştur:
• Teksas’ta gün öncesi piyasası, işlemden bir saat önce kapanmakta olan bir 

gün içi piyasası ve beş dakikalık aralıklarla çalışan gerçek zamanlı bir tevzi 
piyasası bulunmaktadır. Bu çok yönlü piyasa sistemi, üreticilerden ve diğer 
piyasa katılımcılarından daha hızlı yanıt alınmasını sağlamakta ve genel sistem 
entegrasyonunu iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

• 2014 yılında ERCOT, enerji ve rezerv ürünlerine, mevcut işletme rezervleri azaldıkça 
değer kazanan sistem güvenilirliği primi sağlamıştır. Bu primin seviyesi, proje 
geliştiriciler ve tesis sahipleri için belirsizliği azaltmak amacıyla idari olarak 
önceden belirlenmekte ve güvenilirliğin sistem değerinin enerji ve rezerv fi yatlarına 
daha iyi yansıtılmasını sağlarken, esnek kapasiteye yapılacak yeni yatırımları teşvik 
etmektedir.

• ERCOT, kayan tahminlerin her saat başı operatöre iletilmesini gerektiren özel bir 
tahmin mekanizması benimsemiştir.

• Teksas, operatörün sistemdeki farklı yüklere ait on dakikalık artış kabiliyetinden 
faydalanmasını sağlayan bir Acil Durum Yedekleme Hizmeti başlatmıştır.

• Teksas, piyasa operatörüne altı saat içinde rüzgâr enerjisinde gerçekleşebilecek 
ani yükselme olaylarıyla ilgili yüksek riskleri bildirmek için Ani Yükselme Uyarı 
Sistemi’ni devreye sokmuştur. Bu sistemle, rüzgâr enerjisi üretiminde sistem 
operatörünün ani iniş çıkışlarla başa çıkmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

• 2012’den beri, sistemi stabilize etmeye yardımcı olması için rüzgâr enerjisi 
projelerinin primer frekans kontrolü sağlaması şart koşulmuştur.

• Eyalet, esnekliği yüksek elektrik üretim kapasitesine sahip projelere odaklanan bir 
Hızlı Rezerv Düzenleme Hizmeti pilot projesi geliştirmiştir.

• Teksas, reaktif güç, arıza anında şebekede kalabilme ve frekans kontrolü için özel  
şartlar da dâhil olmak üzere, değişken üretimi olan yenilenebilir enerji teknolojileri 
için özel bir şebeke şartnamesi benimsemiştir.

Topluca ele alındığında, bu politikalar enerji sistemi esnekliğini önemli ölçüde 
geliştirmeye yardımcı olmuştur. Teksas ayrıca, toplam enerji üretiminin yaklaşık yarısını 
oluşturan yüksek bir doğalgaz santral oranına sahip olmanın avantajlarından da 
faydalanmaktadır: Bu doğalgaz santralleri, Teksas’ın enerji sistemini bir bütün olarak, 
ABD’deki diğer eyaletlerden daha esnek hale getirmektedir. Bunun nedeni ABD’deki 
diğer eyaletlerin daha yüksek oranlarda esnek olmayan baz yük elektrik üretim 
kapasitesine sahip olmasıdır.
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Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

ABD’deki eyaletlerin, sistem entegrasyonu yöntemleri konusundaki deneyimleri geniş 
bir yelpazeye sahiptir. Federal hükümet; kamu hizmeti kuruluşları, sistem operatörleri, 
eyaletlerdeki düzenleyiciler ve diğer sektör paydaşlarından elde edilen önemli bilgilerle 
yürütülen ulusal ve bölgesel şebeke entegrasyon çalışmaları üzerine ulusal düzeyde 
araştırma yapılmasını her zaman desteklemiştir. Bu tür çalışmalar, çeşitli teknik 
yöntemleri ve bu yöntemlerle yenilenebilir enerjinin ABD şebekesine artan oranlarda 
entegre edilmesinin maliyet üzerindeki etkilerini sistematik açıdan ele almaktadır. 
Örneğin, ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından yakın zamanda 
yürütülen ve federal hükümet tarafından fi nanse edilen bir çalışma, ABD’nin Doğu 
Enterkonneksiyon Hattı’na %30 oranında yenilenebilir enerji penetrasyonu sağlamak 
için neye ihtiyaç duyulacağını belirlemek açısından, en gelişmiş şebeke modelleme 
tekniklerini kullanarak, politika, mevzuat, piyasa tasarımı ve işletme prosedürlerinde 
yapılması gereken bazı değişiklikleri belirlemiştir (Bloom vd., 2016). 

ABD’deki sistem entegrasyonu ile ilgili deneyimler eyaletler düzeyinde büyük farklılıklar 
göstermektedir. Eyaletler ve bölgeler düzeyindeki güçlü koordinasyonun yanı sıra, 
elektrik hizmetleri kaynak planlama uygulamalarında yapılan değişiklikler, birçok 
yönden ABD’deki sistem entegrasyonu çalışmalarının temeli niteliğindedir (Kahrl vd., 
2016). Rekabet gücü yüksek piyasalara sahip ortamlarda, sistem entegrasyonunu 
desteklemeye yönelik fi yat mekanizmaları zaten mevcuttur. Örneğin, rekabet gücü 
yüksek piyasalarda faaliyet gösteren birçok geleneksel baz yük tesisinde çalışma 
süreleri azalmıştır ve bu tesisler daha esnek bir şekilde çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. 
Bu nedenle, bazıları daha fazla operasyonel esneklik elde etmek (daha fazla yük al/yük 
atma oranları, daha düşük minimum üretim seviyeleri gibi) ve sistem entegrasyonunu 
desteklemek için donanımı iyileştirme yoluna gitmektedirler. Bazı tesisler, sistem 
entegrasyonunu desteklemek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kendileri kullanmaya 
başlamaktadır. Örneğin, Colorado eyaletindeki Xcel Energy, sistem hizmetleri sağlamak 
için rüzgâr türbini kullanan dünyadaki ilk şirketlerden biridir (IEA-RETD, 2016). Birçok 
eyalette yenilikçi  sistem entegrasyon tedbirlerini desteklemek için bir hayli çaba 
harcanmaktadır. Kaliforniya ve diğer bazı eyaletler, müşteriler talep tarafl ı katılım 
programlarına katılmasını sağlamaya ve büyük miktarlarda enerji depolama kapasitesi 
temin etmeye başlamıştır. Bunlara ek olarak, ABD’deki sistem entegrasyonunun 
desteklenmesinde yenilenebilir enerji ileri öngörü teknikleri, Kuzeydoğu bölgelerine 
ilaveten, Teksas ve Iowa gibi eyaletlerde de önemli bir rol oynamıştır.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

ABD’nin yaşadığı deneyimler, politika mekanizmalarının yenilenebilir enerji alanında 
inovasyon ağları ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmede oynaması gereken rolü 
vurgulamaktadır. Bu tür politikalar yenilenebilir enerji teknolojilerinde büyük maliyet 
düşüşlerine yol açabilmekte, hem yerli şirketlerin hem de tüm ülkenin rekabet gücünü 
artırabilmektedir. 1992 ve 2012 yılları arasında ABD federal hükümeti, güneş ve rüzgâr 
enerjisi için AR-GE fi nansmanı sağlamak amacıyla bu sektörlere sırasıyla 3,4 milyar USD 
ve 1,2 milyar USD (2011’deki USD reel değeri üzerinden) harcamıştır (Mazucatto, 2015). 

Sunshot Initiative, 2011 yılında başlatılan ve 2020 yılına kadar güneş enerjisi 
fi yatlarında %75’lik bir düşüşü hedefl eyen federal bir programdır (Mazzucato, 
2015). Girişim, güneş enerjisi kurulumlarının inşaat hizmet ve ruhsat maliyetlerini 
(yani donanım dışı maliyetleri) azaltmaya odaklanmıştır. Bu konuda büyük başarı 
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göstererek, 2017 yılında hedefi ne ulaştığını ve artık şebeke güvenilirliği konusuna 
odaklanacağını duyurmuştur. Özel sektör birçok teknolojik gelişmede başı çekerken, 
federal hükümetten yardım ve yönlendirme desteği almıştır. 2008-2016 yılları arasında 
ABD Enerji  Bakanlığı, yenilenebilir enerji AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar USD 
seviyesinden 2,1 milyar USD seviyesine çıkarmıştır. Benzer şekilde, güneş ve rüzgâr 
enerjisi için AR-GE yatırımları, aynı dönemde 215 milyon USD seviyesinden 337 milyon 
USD seviyesine çıkartılmıştır. Bunun yanında ulaşım, binalar ve sanayi sektöründeki 
enerji verimliliği ile ilgili araştırmalar yapılmasına harcanan tutar 379 milyon USD 
seviyesinden 739 milyon USD seviyesine yüksemiştir (Simon ve Hayes, 2017). 

En önemli federal inovasyon programları arasında, özel sektörün kendi yatırımlarıyla 
fi nanse etmeye henüz hazır olmadığı yüksek potansiyelli, yüksek etkili enerji 
teknolojilerini geliştirmek için ABD özel sektörüne fi nansman ve destek sağlayan 
Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı - Enerji girişimi bulunmaktadır (ARPA-E, 
2018). Şebeke modernizasyonu, akıllı şebeke teknolojisi ve elektrikli araçların 
yaygınlaştırılması alanlarındaki girişimler de güçlü federal destek görmektedir.

Özellikle ABD güneş enerjisi endüstrisi, hem enerji verimliliği sektöründe (ESCO’lar 
gibi), hem de güneş enerjisi sektöründe, özellikle de bu sektördeki kiralama şirketleri 
için yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının avantajlarını yaşamışlardır. Güneş 
enerjisi sektörü ile ilgili olarak, bu tür yeni iş modelleri, son kullanıcılar için güneşe 
yatırım yapma konusunda maliyetten ve zamandan tasarruf sağlayarak, güneş 
enerjisinin konutlarda ve işyerlerinde benimsemesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Bu yeni iş modellerinde, genellikle evrak işlerinin, fi nansmanın, kurulumun ve proje 
bakımı gibi işlerin çoğunu bir üçüncü taraf şirketi (örneğin, SunRun, Sungevity, 
Solar City) üstlenmektedir. Bunun karşılığında, müşterilerin kendi enerjilerini 
kendilerinin tüketmesine ve düşük elektrik faturaları sayesinde derhâl avantajlardan 
faydalanmasına olanak sağlayan farklı sözleşme yapıları mevcuttur. Bu yeni iş 
modellerinin çoğu, yükselen perakende fi yatları, düşen güneş enerjisi maliyetleri 
ve belki de en önemlisi eyalet düzeyinde mahsuplaşma politikalarının varlığıyla 
desteklenseler de, ABD vergi politikalarından istifade etmek amacıyla ortaya 
çıkmışlardır.

ESCO’lar açısından ABD, hızla gelişen bir enerji verimliliği hizmetleri piyasasını elinde 
tutan bir dünya lideri olarak kabul edilmektedir. ESCO’lar, genellikle, bina sahibi (ya da 
kiracı) ile üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi iyileştirme ve enerji tasarrufu tedbirine 
yatırım yapmak amacıyla özel bir üçüncü taraf fi rması için yasal çerçeve sağlayan bir 
“Enerji Performans Sözleşmesi” kullanmaktadır. Bu enerji verimliliği yatırımlarıyla 
gerçekleştirilen enerji tasarrufl arı enerji faturalarında azalma sağlamaktadır. Bu 
tasarrufl ar, bina sahibinin veya kiracının zamansızlık, bilgisizlik veya fi nansmana 
erişiminin olmaması nedeniyle kendi başına fayda sağlama olanağının bulunmadığı 
tasarrufl ardır.

Bazı ABD merkezli ESCO şirketleri, Johnson Controls gibi orijinal ekipman üreticilerinin 
şubeleriyken, diğerleri ise Clark Energy veya Metrus Energy gibi enerji verimliliği servis 
sağlayıcılarıdır. Bu ESCO şirketlerinin bazıları, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifi k bölgesi 
dâhil olmak üzere uluslararası alanda genişlemeye başlamıştır. Navigant Research 
araştırma kuruluşu tarafından yapılan son analizler, küresel ESCO piyasasının 2017 
yılındaki değer olan yaklaşık 15 milyar USD seviyesinden 2026 yılında 30 milyar ABD 
dolarının üzerinde bir düzeye ulaşacağını tahmin etmektedir (Navigant, 2017). Türkiye 
gibi ülkelerin ESCO şirketleri açısından piyasayı önemli ölçüde genişletme potansiyeli 
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Bilgi kutusu 4: Dağıtık bir üretim piyasası geliştirmek için politika, iş ve fi nans seçenekleri

Yenilenebilir elektrik enerjisi, birçok ülkede maliyet bakımından rekabet gücüne ulaşmıştır. Çatı üstü güneş enerjisi 
sistemlerinin elektrik fi yatlarıyla rekabetçi seviyelere ulaştığı Almanya ya da ABD gibi ülkelerde pek çok ilginç gelişme 
yaşanmıştır (kendi ürettiği elektriğin maliyetinin şebekeden alınan elektriğin perakende fi yatına eşit ya da ondan daha 
düşük olması gibi. Elektrik tüketicileri kararlarını bu şebeke fi yatlarına göre verirler) (IRENA, 2017b). Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha fazla miktarda yerinde elektrik üretimi, tüketicileri kendi elektriğini tüketmeye ve kendi kendine 
yeterli olmaya teşvik etmektedir. Bunun birçok faydası vardır ve tüketicilerin enerji piyasalarına aktif olarak katılımını 
sağlamaktadır. Bu tür sistemlerin daha yüksek paya sahip olması, altyapı yatırımlarını azaltarak ve talep tarafl ı katılım veya 
mümkünse enerji depolama şeklinde sistem esnekliğini sağlayarak enerji dönüşüm maliyetlerini de düşürebilmektedir.

Dağıtık üretimin başarılı bir şekilde uygulanması için iyi tasarlanmış bir tarife sistemi gerekmektedir. Kendi kendine 
üretilen elektriğin tamamı aynı şekilde tüketilmeyeceğinden bu önemlidir. Çünkü ya aynı seviyede talep yoktur ya da 
yatırımın fi nansal olarak uygun olması için elektriğin bir kısmının şebekeye geri satılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
birçok seçenek mevcuttur. Hangi seçenek tercih edilirse edilsin, elektrik talep yapısının, perakende elektrik tarifelerinin, 
fi ili kurulumların, işletme ve bakım maliyetlerinin yanı sıra uygulanan vergi yükümlülükleri ve şebeke ücretlerinin doğru 
anlaşılması önemlidir (Dunlop ve Roesch, 2016; EC, 2015; IRENA, 2017c):

• Garantili satın alım tarifesi uygulaması kapsamında, dağıtık enerji üreticilerine genellikle yenilenebilir enerji projesi 
brüt üretimi için sabit bir tarife (mesela, üretiminin %100’ü) üzerinden ödeme yapılmaktadır. Örneğin, Almanya’nın 
garantili satın alım tarifesi uygulamasında böyle bir durum söz konusudur. Bu uygulama, herhangi bir öz tüketim 
olmaksızın vatandaşların ve işletmelerin bireysel güneş enerjisi sistemlerini fi nanse etmelerine olanak sağlamaktadır. 
Son yıllarda, sunulan garantili satın alım tarifesi miktarları azaldıkça, giderek artan sayıda kullanıcı, ürettiği enerjiyi 
tüketmeye başlamıştır ve elektrik fi yatları yükseldikçe şebekeden elektrik tüketimini azaltma yönelimi artmıştır. 

• Avustralya gibi diğer örneklerde ise, sabit bir garantili satın alım tarifesi sadece müşterinin net üretim fazlası 
(sistem tarafından yerinde sağlanan enerji tüketildikten sonra kalan kısım) için sunulmaktadır: buna NET-garantili 
satın alım tarifesi denir; çünkü bu tarife, sistemin tüm (veya brüt) üretimi için değil, sadece net üretim fazlası için 
uygulanmaktadır.

vardır. Bu da azalan enerji maliyetleri, daha fazla enerji güvenliği, azalan sera gazı 
emisyonları ve yerel istihdam sağlanması gibi çok çeşitli faydalar sağlayabilmektedir.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Dağıtık, eyaletler tarafından yürütülen 
süreçler

Kamu hizmetleri için entegre planlama 
uygulamaları

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Gelişmiş kamu hizmeti planlaması, 
eyaletler ile bölgeler arası güçlü 
koordinasyon, ileri tahmin sistemi, talep 
tarafl ı katılım, enerji depolama, elektrikli 
araçlar

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

RPS, EERS, yenilenebilir enerji bölgeleri, 
depo dağılım şartları, AR-GE fi nansmanı

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Federal düzeyde inovasyon girişimleri

İnşaat, ruhsat ve hizmet maliyetlerini 
azaltmaya azami odaklanma

Yüksek riskli/yüksek geri dönüşü olan 
teknolojilerin fi nansmanı
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• Bazı ülkeler sabit bir garantili satın alım tarifesi uygulamasından tamamen vazgeçerek, toptan piyasa fi yatının 
üstünde sabit veya dalgalı bir prim sistemini uygulamaya başlamışlardır.

• Mahsuplaşma politika mekanizması, garantili satın alım tarifesi, prim ve NET-garantili satın alım tarifesinin aksine, 
elektriğin doğrudan satışını kapsamaz. Yerinde üretim sistemi kuran ve dağıtım şebekesine bağlanan müşteriler, 
perakende fi yatları üzerinden net üretim fazlası için prim almaktadırlar. Mahsuplaşma genellikle belirli bir kapasiteye 
sahip sistemlere (örneğin, 2 MW’a kadar) uygulanmakta ve faturalandırma süresi saatlerden aylara kadar değişiklik 
gösterebilmektedir. Mahsuplaşma; AB üyesi ülkeler, ABD ve Malezya dâhil olmak üzere, dünyadaki birçok ülkede 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem, tüketicilere avantaj sağlarken, sistem açısından bakıldığında, perakende 
fi yatına göre ücretlendirme yapıldığı için bazı soruları gündeme getirmektedir. Bu ücretlendirme, çatı üstü güneş 
enerjisi sistemlerinden üretilen enerjinin üretim maliyetlerini ve bu üretimin şebekedeki reel değerini aşabilmektedir. 
Bu nedenle, örneğin ABD’de merkezî olmayan küçük ölçekli üretimin enerji sistemlerine maliyet ve faydalarını 
ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için ileri düzeyde yöntemler geliştirilmiştir (NREL, 2014b).

• Bazı ülkeler ve eyaletler, Filipinler ve İtalya’da uygulanan mahsuplaşma (net metering) yerine “net billing” 
sistemine geçiş yapmıştır. Bu uygulamaya göre, şebekeye verilen elektrik fazlası, müşterilerin ödediği perakende 
satış fi yatından farklı bir oranda fi yatlandırılmaktadır. İtalya örneğinde, fazla elektrik, piyasa fi yatı üzerinden 
fi yatlandırılarak şebekeye verilmektedir. Bazı durumlarda hükümet, müşterilere üretim fazlası için ya toptan piyasa 
fi yatı üzerinden ya da belirli bir süre zarfında şebekeye verilen üretim fazlası elektrik için kaçınılan maliyet fi yatı 
üzerinden ödeme yapılmasına izin vermektedir. Kaliforniya’nın dağıtık üretime yönelik yeni kuralları böyledir. Üretim 
fazlasının fi ili olarak satın alınması durumunda, yukarıda görüldüğü şekilde bu uygulama “NET-garantili satın alım 
tarifesi” olarak adlandırılmaktadır.

• Türeticinin ya üretim fazlasını doğrudan spot piyasasına (yukarıda örneklendiği gibi) satmasının talep edilmesi 
ya da perakende fi yatı kullanılarak, elektrik kullanım zamanına göre ayrı bir fi yat yapısının belirlenmesi yoluyla, 
türeticilere kullanım zamanına göre fi yatlandırma sistemi uygulanmasıyla başka bir nüans ortaya çıkmaktadır. 
Kullanım zamanına bağlı sistemlerde, bir türetici iki aşamalı fayda sağlayacaktır: İlk olarak, yoğun saatlerde şebekeye 
verdiği üretim fazlası için daha fazla ödeme alabilecektir. İkincisi, o saatlerde kendi elektriğini kendi tüketerek yüksek 
fi yatlardan kaçınabilecektir. Ticari müşterilerin sahip olduğu büyük ölçekli güneş enerjisi sistemleri için İtalya’da 
bu yaklaşım farklı bir şekilde uygulanmaktadır. Bununla birlikte, küçük miktarlardaki üretim fazlasının gerçek 
zaman esasına dayandırılması, özellikle daha masrafl ı bir ölçüm altyapısı gerektirmesi nedeniyle, çok sayıda küçük 
kurulumcuya sahip bir ortamda zorlayıcı olabilmektedir. Bu durumda, kümeleyeciler çok sayıda farklı türeticiye 
paket hizmet sunarak yardımcı olabilmektedirler. Portekiz’de ise, üretim fazlasını satan satıcılara piyasa fi yatının 
sadece %90’ının ödendiği bir başka uygulama mevcuttur.

Sürdürülebilir bir dağıtık enerji üretimi piyasası yaratma konusunda maliyetleri yansıtan tarifelerin belirlenmesi önemli 
olacaktır. Bu nedenle, çeşitli ülkelerdeki düzenleyiciler, yalnızca hacme dayalı fi yatlandırmayı terk etmek, türeticileri 
zamana bağlı tarifelere tabi tutmak, şebekeye satış bedelini perakende tarifelerinden ayırmak ve talep tarafl ı katılım ile 
enerji depolama konusunu teşvik için daha gelişmiş tarife tasarımları sunmak amacıyla farklı yöntemler kullanmışlardır 
(IRENA, 2017c). Dağıtık üretim yatırımlarının kârlılığını sağlamada ücretlendirme politikaları kadar fi nansman sistemi ve 
iş modellerinin de önemli olduğu söylenebilmektedir. Öz fi nansman, borçlanma, öz sermaye, ara fi nansman, fi nansal 
kiralama veya kitlesel fonlama gibi çeşitli fi nansman programları bulunmaktadır. Bu farklı uygulamalar, güneş enerjisinin 
kullanım alanların seçimine (örneğin, tek ailelik konutlar, kamu ve eğitim binaları, endüstriyel binalar, vb.) bağlı olarak 
uygulanmaktadır. Literatürde çeşitli ülkelerden ve fi nansman uygulamalarından örnekler mevcuttur (Dunlop ve Roesch, 
2016; IEA, 2014a). Burada sunulan birkaç örnek, güneş enerjisi maliyetlerinin azalmaya devam etmesiyle birlikte dağıtık 
elektrik üretim piyasasının nasıl çok yönlü hale geldiğini göstermektedir.



Rüzgâr ve güneș Türkiye’de enerji dönüșümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler   76



Rüzgâr ve güneș Türkiye’de enerji dönüșümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler  77

Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 23,6

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 3,9

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 2,3

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 479.108

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 174.600

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] Mevcut değil

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 6.123,9

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 24,1

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020’ye kadar 700.000 MW fosil dışı yakıt üretimi, 380.000 MW hidroelektrik,
110.000 MW güneş, 210.000 MW rüzgâr

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri 

- Mahsuplaşma

- İhale

- Yatırım veya üretim vergisi kredileri

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya iadeler

Çin

Kaynaklar: (IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; REN21, 2018, sf. 21; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 2.987

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 5.882

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 4.922

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 2,2

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 4.047

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 6,6
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Çin’in küresel enerji dönüşümündeki rolü çok önemlidir. Bunun nedenleri 
yüzölçümünün büyüklüğü, ekonomisindeki süregelen büyüme ve dünyada en fazla 
enerji sektörü kaynaklı CO2 emisyonuna sahip ülke olmasıdır. Çin, bir yandan ekonomik 
büyümeyi sürdürme isteği bir yandan da enerji talebi ve hava kirliliğiyle mücadele 
konusunda yapılan baskıların aynı anda artması sonucunda yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmiştir. Ancak, Çin’deki kömür sektörü güçlü seyrini sürdürmektedir 
ve bu sektörün önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek 2030 yılına gelmeden CO2 
emisyonlarıyla birlikte tepe noktasına ulaşması beklenmektedir.

2011’den 2016’ya kadar Çin, rüzgâr enerjisinde yıllık ortalama %25’lik ve güneş 
enerjisinde %86’lık bir büyümeyle yenilenebilir enerji kapasitesinde artış yaşayarak, 
rüzgâr enerjisinde 148.000 MW ve güneş enerjisinde 77.000 MW kurulu kapasiteye 
ulaşmıştır (China Energy Portal, 2018; IRENA, 2018b). Çin, yalnızca 2017 yılında, güneş 
enerjisi kapasitesine 53.000 MW eklemiştir. Bu rakam, dünya çapında gerçekleştirilen 
toplam ilave kapasitenin yarısından fazlasına ve şu anda 44.000 MW civarı olduğu 
tahmin edilen Almanya’nın kurulu güneş enerjisi kapasitesinin tamamından daha 
fazlasına tekabül etmektedir. Bu gelişme, ülkedeki toplam güneş enerjisi kapasitesini 
130.000 MW’a çıkarmıştır. Aynı yıl 18.000 MW’lık kapasite ilavesiyle rüzgâr enerjisi 
kapasitesi, toplamda 166.000 MW’a yükselmiştir (China Energy Portal, 2018). 

2017 yılında Çin, 6.363 milyar kWh elektrik tüketmiştir. Bunun 1.693 milyar kWh’i 
hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve biyokütle olmak üzere yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanmıştır. Rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilen yenilenebilir enerji 
payı, rüzgâr için %4,7 ve güneş için %1,8 olarak gerçekleşmiştir. Geri kalanı, 248 milyar 
kWh nükleer ve 4.476 milyar kWh termal enerji (ağırlıklı olarak kömür) üretimi şeklinde 
dağılım göstermiştir (China Energy Portal, 2018).

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

Çin’in 13. Beş Yıllık Planı, 2020’ye kadar enerji sektörüne yönelik hedefl eri içermektedir. 
Hava kirliliğiyle mücadele ederken ve iklimin korunmasına özen gösterirken bir yandan 
da ekonomik büyümenin sürdürülmesi, Çin’in daha yeşil bir ekonomiye geçiş 
stratejisinin ana dayanaklarını oluşturmuştur. Söz konusu plan, elektrik talebinin 
karşılanması için toplam 2 milyon MW’lık üretim kapasitesi ve toplam nihai enerji 
tüketiminde %27’lik bir elektrik payıyla, 2020 yılına kadar toplam 6.800-7.200 milyar kWh 
elektrik tüketimini öngörmektedir. Bu plana göre, elektrik tüketiminin yaklaşık %15’i 
fosil dışı kaynaklardan sağlanmalı ve bu kaynaklar toplam kurulu kapasitenin %39’unu 
oluşturmalıdır. Ayrıca, kömür yakıtlı kurulu elektrik üretimi kapasitesi 1.100.000 MW ile 
sınırlandırılmalıdır. 2017 yılında, Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi 1.777.000 MW’a 
ulaşmış, aynı yıl için 13. Beş Yıllık Plan’ın öngördüğü 1.700.000 MW kapasitenin biraz 
üzerinde kalmıştır. Bu da, %38,3 fosil dışı kapasiteye karşılık gelmektedir ve neredeyse 
2020 hedefi ne tekabül etmektedir (China Energy Portal, 2016).

Plan, aynı zamanda 2020 yılının yenilenebilir enerji hedefl erini de içermektedir: 
Buna göre, 210.000 MW rüzgâr enerjisi (2017’de 166.000 MW’a ulaşılmıştır) ve 2017’de 
aşılmış olmasına karşın (130.000 MW ile) 110.000 MW güneş enerjisi kapasitesine 
ulaşmak hedefl enmektedir (bkz. Şekil 9). Son dönemdeki politikalar, mevcut kapasite 
artış hızının yavaşlayacağına işaret etmektedir (China Energy Portal, 2016). IRENA’ya 
göre, 2017 yılında 92.000 MW olarak tahmin edilen dünya genelindeki toplam güneş 
enerjisi kapasite artışının üçte ikisini Çin gerçekleştirmiştir (IRENA, 2018e). Hükümetin 
sübvansiyonları daha önceden tanımlanmış bir kotayla sınırlandırarak azaltması 
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nedeniyle, Çin’in kapasite artış oranının 2018’de düşmesi beklenmektedir (Hook ve 
Hornby, 2018). Bu durumun, bir yandan 2017’de dünya rekoru kıran güneş enerjisindeki 
kurulu güç artış hızındaki yavaşlama, bir yandan da güneş modüllerindeki üretim 
fazlası nedeniyle hem Çin hem de dünyanın geri kalanında güneş enerjisi fi yatlarını 
aşağıya çekecek bir etki yaratması beklenmektedir.   

Çin, Paris Anlaşması’nı onayladığı için, Çin’in Ulusal Katkı Beyanı kapsamında 2030 
hedefl eri bilahare belirtilmiştir. Çin, 2030 yılına kadar veya daha öncesinde CO2 
emisyonlarını tavan değere çıkarmayı, fosil dışı enerji kaynaklarının toplam birincil 
enerji tedarikindeki payını 2030 yılına kadar %20’ye yükseltmeyi ve CO2 emisyonlarını 
2005 seviyelerine kıyasla %60-65 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir.

Şekil 9: Şebekeye bağlı toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin geliştirilmesi ve 
gözden geçirilmesi gereken 13. Beş Yıllık Plan hedefl eri, 2015–2020

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik bedeli 2006 yılında başlatılan garantili satın 
alım tarifesi ile düzenlenmiştir. Uluslararası deneyimler garantili satın alım tarifesi 
sisteminin gelişimi konusunda yol gösterici olmuştur. Geçmişte bazı durumlarda 
ihaleler gerçekleştirilmiş olsa da, Çin’deki yenilenebilir enerji kapasitesinde şimdiye 
kadar gerçekleşen artış büyük ölçüde, ülkenin farklı kaynaklara sahip farklı 
bölgelerindeki projelere farklı seviyelerde destek sunacak şekilde tasarlanan garantili 
satın alım tarifesine dayanmaktadır. Garantili satın alım tarifesi Maliye Bakanlığı 
tarafından ödenmekte ve özel konut elektrik fi yatlarındaki ek ücretler vasıtasıyla 
fi nanse edilmektedir. Garantili satın alım tarife seviyesi, tüketiciler üzerindeki etkiyi en 
aza indirmek için, azalan teknoloji maliyetlerine denk gelecek şekilde periyodik olarak 
güncellenmektedir. Ek ücret seviyeleri ayrıca, yenilenebilir enerji teknolojisine ve belirli 
bir alandaki yenilenebilir enerji kaynağının kalitesine de bağlıdır. 2018’deki garantili 
satın alım tarife seviyesinin genel değerlendirmesi Tablo 2’de verilmiştir.

Çin, 2030 yılına kadar 
toplam birincil enerji 

arzının %20’sini fosil dıșı 
kaynaklardan sağlamayı 

hedeflemektedir. Çin’in bu 
hedefe ulașmasında en 
büyük rolü yenilenebilir 

enerji kaynakları 
oynamaktadır. 

Kaynak: (China Energy Portal, 2018) (China Energy Portal, 2016) dayandırılarak yazar tarafından hazırlanmış grafi k
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Tablo 2: 2018’deki garantili satın alım tarife seviyesine genel bakış

Onshore Rüzgâr Off shore Rüzgâr Güneş (kullanım oranı)

2017 itibarıyla
0,40 ila 0,57 RMB/kWh 0,75 ila 0,85 RMB/kWh

0,65 ila 1,05 RMB/kWh

2018 itibarıyla 0,55 ila 1,05 RMB/kWh

Şu anda Çin, bir yandan özel konutlar için elektrik fi yatlarını makul seviyelerde 
tutmaya,  bir yandan da yenilenebilir enerji üreticilerine teşvik bedeli ödemeye 
çalışmaktadır. Sonuç olarak, Mayıs 2018’de hükümet, rüzgâr ve güneş enerjisi destek 
politikaları konusunda köklü değişiklikler başlatmıştır. Bir önceki garantili satın alım 
tarifesi sisteminden farklı olarak, 2018’den sonra şebeke ölçeğindeki yeni rüzgâr 
projeleri için ihale bazlı fi yatlandırma gerektiren bir kılavuz doküman yayınlamıştır. 
Ancak, yenilenebilir enerji destek politikasındaki bu temel değişikliğin nasıl 
uygulanacağı henüz ayrıntılı olarak açıklanmamıştır. Yine Mayıs 2018’de,  yılın geri 
kalanı için büyük ölçekli güneş enerjisi projelerini desteklemeyi durduracağını ve küçük 
ölçekli dağıtık güneş enerjisi projelerine 10.000 MW kapasite üst sınırı getireceğini 
duyuran hükümet yakın gelecekte mali desteği kaldırma niyetinin de altını çizmiştir 
(NDRC, 2018).  

Çin, Nisan 2016’da “Yenilenebilir Enerji Portföy Standartları Oluşturma Yönergeleri” 
(RPS) başlıklı bir rapor yayımlayarak gönüllü yeşil elektrik sertifi kaları uygulamasına 
başlamıştır. Bu uygulamaya göre her şebeke işletmecisinin yenilenebilir enerji 
üretimi hedefl erini karşılaması gerekmektedir (Cheng, 2016; NEA, 2016). 2017 yılının 
yaz aylarında, yenilenebilir elektrik üretimi sayesinde çevresel fayda sağlayan 
şirketlere teşvik bedeli verilmesini öngören bir “yeşil sertifi ka” programı başlatılmıştır. 
Sistemin ilk aşaması, onshore rüzgâr ve şebeke ölçeğinde güneş enerjisi projelerine 
odaklanmıştır. Bu aşama, Ekim 2017’nin sonuna kadar 8 milyar kWh’lik toplam elektrik 
hacmine karşılık yeşil elektrik sertifi kası verilmesiyle sonuçlanmıştır. RPS’yi zorunlu bir 
sistem haline getirme planları mevcuttur. Bu plan, aynı zamanda, yenilenebilir enerji 
gelişimi için Çin’in sübvansiyonlar konusunda bir reform gerçekleştirme çabalarının bir 
parçasıdır (Hong vd., 2017). Şirketler düzeyinde yenilenebilir enerji hedefl eri, sertifi ka 
ticaretine olanak sağlayan çeşitli platformlar vasıtasıyla da karşılanmaktadır. Buna 
örnek olarak Yenilenebilir Enerji Alıcılar Birliği (REBA) verilebilir (REBA, 2018).

Çin ayrıca Aralık 2017’de, başlangıçta tüm ulusal enerji sektörünü kapsayacak olan
ulusal bir emisyon ticareti sistemi geliştireceğini duyurmuştur. Bu sistem, 3 gigaton 
CO2 emisyonunu kapsayarak dünyadaki en büyük CO2 piyasası olacaktır. İleriye yönelik 
bu adım, Çin’in CO2 emisyonlarının 2017’de (Climate Home News, 2018) ve 2018’in ilk 
çeyreğinde artmasıyla (Hornby ve Hook, 2018) gündeme gelmiştir.

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Çin, daha yüksek oranlarda güneş ve rüzgâr enerjisini sektöre dâhil etmek için çeşitli 
ek tedbirler oluşturmayı planlamaktadır. Bu tedbirler, elektrikli araçlar tarafından 
sağlanan akü depolama hizmetleri, pompajlı hidroelektrik santraller ve elektrik 
enerjisini ısıya çevirme teknolojisinde olduğu gibi ısı depolayan aküler, termik 
santrallerin modernizasyonu ve dijitalleşme gibi teknoloji ve stratejilerin birleşiminden 
oluşmaktadır.

Not: Ağustos 2018’de 1 USD =6,85 RMB idi.
Kaynak: (NDRC, 2016)(NDRC, 2017)
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Çin aynı zamanda şebekeleri genişletmeyi planlamakta ve şehirler arasında büyük 
ölçekte bir iletim kapasitesinin inşasına öncelik vermektedir. Ancak, bu hatların inşası 
yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesinin gerisinde kalmıştır: Çin’in yenilenebilir 
enerji kapasitesinin yaklaşık %70’i, Çin’in kaynak açısından zengin bölgelerinde 
kurulmuş ve bazı durumlarda mevcut iletim kapasitesini de aşmıştır. Bu, son yıllarda 
hem güneş hem de rüzgâr enerjisinin nispeten büyük oranlarda üretimdeki kesintilerin 
(curtailment) ardındaki temel neden olmuştur.

2016 yılında Çin’de üretilen tüm rüzgâr enerjisindeki toplam kesinti oranı, üretilen 
tüm elektriğin %15’inden fazla olmuştur (Ye vd., 2018). 2012 yılında bu oran %12’ye 
gerilemiştir. Bazı bölgelerdeki oranlar ulusal ortalamanın üzerindedir. Örneğin, 
Kuzeybatı Çin’de (Xinjiang, Qinghai, Gansu) 2015-2016’da rüzgâr enerjisindeki 
kesinti %40’a yaklaşmıştır (Yuanyuan, 2016). Kesinti oranlarını azaltmak için 
araştırılan yöntemlerden biri, özellikle büyük ticari ve endüstriyel enerji kullanıcıları 
arasında doğrudan elektrik alışverişine imkân tanımaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanabilmek amacıyla, yüksek yenilenebilir enerji oranlarına 
sahip alanlarda nihai enerji kullanıcısı olan sektörlerin elektrifi kasyonuna öncelik 
verilmektedir. Yük dengelemesi için dinamik fi yatlandırma yapılması da dâhil olmak 
üzere, talep tarafl ı yönetim programları da dikkate alınmaktadır. Bu ve diğer tedbirlerin 
yanı sıra iletim altyapısının süregelen genişlemesine bağlı olarak, 2017 yılında ve 
2018’in ilk çeyreğinde kesintilerde ciddi oranda azalma olmuştur.

Çin’in kömürden elektrik üretimini sınırlamada başarılı olup olmayacağı, enerji 
verimliliği açısından çabalarını artırıp artırmayacağı ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerini geliştirmeyi ve şebeke entegrasyonunu sağlamayı sürdürüp 
sürdürmeyeceği ülkenin enerji dönüşümündeki başarısında kritik rol oynamaktadır.

Çin’de süregelmekte olan enerji piyasası reformunun bir parçası olarak hükümet, 
enerji santrallerindeki üretimin tevzisini koordine etmek amacıyla piyasaya bazlı bir 
mekanizma geliştirmektedir. Bu mekanizmaya göre toptan elektrik piyasası ikiye 
bölünecek, piyasanın bir kısmında elektrik nükleer enerji ve yenilenebilir enerji 
kaynaklı üretilecek, tevzi ve fi yatlandırması düzenleyiciler tarafından gerçekleştirilecek, 
piyasanın büyük ölçüde kömürden oluşan diğer kısmı ise ticarete açılacaktır. Mevcut 
kömüre dayalı enerji üretimi için sabit tam yükte çalışma saatleri tahsis edilse de bu 
tahsis miktarı her yıl düşürülecektir. Çin, 13. Beş Yıllık Planında, operasyonel esnekliğini 
ve çevresel performansını geliştirmek amacıyla 2020 yılına kadar 133.000 MW 
kapasitede kojenerasyon santrali  ile 86.000 MW kapasitede yoğuşmalı kömürle çalışan 
tesisin güçlendirilmesine karar vermiştir. Bu rakamlar, Çin’de kurulmuş olan toplam 
kömür santrali kapasitesinin yaklaşık beşte birine karşılık gelmektedir.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Çin, AR-GE programları, mali destek planları ve yerli katkı oranı gereksinimleri 
aracılığıyla kendi rüzgâr ve güneş enerjisi endüstrisini yaratmak için kendine özgü bir 
strateji izlemiştir. Bu strateji, güneş enerjisi teknolojisinin maliyetlerini küresel düzeyde 
azaltmaya yardımcı olan ve büyük bir yerel üretim altyapısının oluşumuna imkân 
sağlayan sağlam bir ihracat stratejisiyle de desteklenmiştir. Çin’in yenilenebilir enerji 
üretimi büyüdükçe, yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri de önemli ölçüde 
düşmüştür. Bunun gerçekleşmesinde inovasyon ve yeni iş modelleri etkili olurken 
ana neden esasen pazar genişlemesi olmuştur. 2015 yılında Çin, toplam 43.000 MW 
büyüklüğünde kurulu kapasiteyle dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olmuştur. 
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2005’ten 2014’e kadar Çin’de güneş hücresi üretimi 100 kat artmıştır (Mathews ve Tan, 
2014).

Çin, ABD ile birlikte, elektrikli araçlarda yeniliklere öncülük etmektedir. 2017’de 579.000 
adet araç satarak elektrikli araç satışlarında açık ara dünya lideri olmuştur. Elektrikli 
araçların Çin’deki %2,2’lik piyasa payı ABD’dekinden fazladır (%1,2) (IEA, 2018b). Bu bir 
tesadüf değildir. Ulusal ve yerel seviyelerde Çin, hava kirliliği krizini çözmek, sera gazı 
emisyonlarını azaltmak ve yerli otomotiv endüstrisini desteklemek amacıyla elektrikli 
araç kullanımını artırma yolunda teşvik ve politikalar uygulamaktadır (Wang vd., 
2017). Geçmişte elektrikli araçlara gösterilen talebin artmasının sebebi, üreticilere ve 
tüketicilere verilen sübvansiyonlar ve bazı şehirlerde ücretsiz plakaların sunulmasıdır. 
Bu, özel araç kullanımındaki artışı sınırlamak ve alternatif taşıma yöntemlerini teşvik 
etmek amacıyla plaka verilmesinin kısıtlanmasının önemli bir politika aracı olarak 
kullanıldığı dönemde büyük bir teşvik olmuştur.  

Çin hükümeti, elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon miktarını azaltmak için, 
maliyetleri portföy standartları ve sertifi ka ticareti yoluyla kamu sektöründen 
tüketicilere ve üreticilere kaydırmaya çalışmaktadır. Eylül 2017’de hükümet, 2020 yılına 
kadar gerçekleştirilmek üzere elektrikli araç piyasası için asgari bir büyüklük belirlemiş, 
ayrıca bir emisyon üst sınırı ve ticareti mekanizması aracılığıyla esneklik sağlamıştır 
(Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2018). Hepsinden öte, 
elektrikli araç piyasasına olan destek, batarya teknolojilerinde gerçekleştirilecek 
yeniliklere daha sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Bu durum, 2020 yılına piyasa payının 
%3 ila %6 oranına ulaşmasını sağlayabilir. Buna paralel olarak, sübvansiyonlar 
2020 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılacaktır8. Elektrikli otobüslerin satışlarındaki 
hızlı artışta neredeyse tümüyle Çin başı çekmektedir ve bu dünya genelinde trafi ğe 
çıkan 370.000 aracın %99’unu oluşturmaktadır (IEA, 2018c). Çin’in ulusal, bölgesel 
ve şehir düzeyindeki sübvansiyon politikaları nedeniyle, ülkedeki akülü bir elektrikli 
otobüsün satın alım fi yatı artık geleneksel bir dizel otobüsün fi yatına yakındır. 2017 yılı 
sonuna kadar, Shenzhen şehri, şehir-içi otobüs fi losunun tamamını elektrikli araçlarla 
değiştirmiştir ve şimdi de taksi fi losunda aynısını gerçekleştirmeyi hedefl emektedir.

Elektrikli araç piyasasında yenilikçilik potansiyeli yüksektir. Son iki yıldaki en büyük risk
sermayesi işlemlerinden bazıları, Çin menşeli yeni kurulmuş elektrikli araç şirketlerine 
yapılmaktadır. Buna bir örnek, yeni kurulan bir elektrikli araç şirketi olan WM Motors’a 
Tencent Holding tarafından yapılan 1,5 milyar USD seviyesinde Seri A Yatırımı’dır. 
Tüm bu gelişmeler, Çin’n özellikle elektrikli araçlar piyasasında yeni teknolojilerin 
geliştirilmesinde bir lider rolü oynayacağının işaretleridir (IEA, 2018c). Elektrikli araç 
bataryalarına olan talebi hızla artırma isteğinin de yardımıyla Çin, yeni elektrikli araçla 
uyumlu batarya kapasitesinde küresel toplam kapasite yatırımının neredeyse %75’ine 
ev sahipliği yapmaktadır (IEA, 2018c). Buna ek olarak Çin’in, kendi ürettiği bataryaları 
destekleyen bir dizi hükümet politikasının yanı sıra batarya fabrikalarına yılda en az 
8.000 MWh’lik üretim koşulu getiren batarya üretim hedefl eri bulunmaktadır. Bir bütün 
olarak, bu politikalar Çin’i batarya ve elektrikli araç konusunda etkin bir küresel oyuncu 
olma yolunda desteklemektedir.

8 Ancak, kısa vadede sübvansiyonlar 400 km’nin üzerinde menzile sahip araçlar için artırılmış, 300 km’den düşük menzile sahip 
araçlar için azaltılmıştır. Filo ortalaması yakıt ekonomisi standartları da buna paralel olarak daraltılmaktadır.



Rüzgâr ve güneș Türkiye’de enerji dönüșümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler  83

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Uzun vadeli enerji ve güç sistemi 
planlaması

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Çeşitli depolama şekilleri
Ulaşımın elektrifi kasyonu
Talep tarafl ı katılım
Enterkonneksiyon kapasiteleri
Piyasa reformu

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Tamamlayıcı politikalar, ihaleler, RPS, 
garantili satın alım tarifesi, karbon 
piyasası
Elektrik piyasası tasarımı

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler
Üretim merkezi
Depolama ve ulaşımda elektrifi kasyona 
yatırım yapma
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 16,0

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 4,0

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 1,7

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 66.612

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 36.108

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 0

Elektrik depolama kapasitesi [MW] 28.465,7

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 32,4

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- 2020’ye kadar toplam birincil enerji arzında %14 yenilenebilir enerji payı

- 2030’a kadar toplam üretimde %22-24 yenilenebilir elektrik payı

- 2030’a kadar Biyoenerji: %3,7-4,6, Jeotermal: %1-1,1, Hidro: %8,8-9,2, 
Güneş: %7, Rüzgâr: %1,7

- Okyanus enerjisi (dalga ve gelgit): 2030’a kadar 1.500 MW

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Garantili satın alım tarifesi, prim

- Yenilenebilir enerji ticaret sertifi kaları

- İhale

- Satış, enerji, CO2, KDV ve diğer vergilerde azaltım

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya iadeler

Japonya

Kaynaklar: (IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; Lund, 2016; REN21, 2018; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 430

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 1.035

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 949

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 3,4

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 7.865

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 9,0
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2011’deki Japonya depremi ve ardından Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana 
gelen kaza, özellikle ülkenin enerji arzındaki ani kesintiye nasıl tepki vereceğiyle 
ilgili olarak tüm gözleri Japonya’ya çevirmiştir. Deprem, ülkenin elektrik üretim 
kapasitesinde yaklaşık 30.000 MW’lık kayba neden olmuştur. Felaketten etkilenen fosil 
yakıt ve hidroelektrik santralleri hızla tamir edilmiştir, ancak Japonya’nın nükleer enerji 
santrallerinin yaklaşık üçte biri derhal kapatılmıştır. Nükleer elektrik üretimi, 2010’da 
yaklaşık 300 milyar kWh iken 2011’de 100 milyar kWh’e düşmüştür. Yıllar geçtikçe, kalan 
reaktörler faaliyetlerine son vermiş, bunun sonucunda nükleer elektrik üretimi daha 
da azalarak 9,5 milyar kWh’e kadar düşmüştür (Zissler, 2018). Fukuşima felaketi, sadece 
Japonya’nın enerji kaynak dağılımı üzerinde büyük bir etki yaratmakla kalmamış, 
aynı zamanda diğer birçok ülkenin nükleer enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmesine neden olmuştur. Japonya’nın yenilenebilir enerji üretimi (hidroelektrik 
enerji hariç), 2010 yılında 64 milyar kWh iken, güneş enerjisine olan yatırımlarının 
etkisiyle 2017’de 120 milyar kWh’e yükselmiştir. Japonya, 50.000 MW’lık kurulu güneş 
kapasitesi ile geçtiğimiz dönemde Almanya’yı geride bırakarak, dünyanın ikinci en 
büyük güneş enerjisi piyasası haline gelmiştir. 2011 yılında gerçekleşen Fukuşima 
felaketinden beri, yurtiçi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişiminin hızlandırılması 
nedeniyle, Japonya’nın güneş enerjisi üretimindeki payı son yıllarda hızla artmıştır 
(IRENA, 2018f).  Yenilenebilir enerjiye ek olarak, Japonya’nın stratejisi çok çeşitli 
enerji verimliliği tedbirlerini de kapsamaktadır. Japonya, enerji sektörü sermaye 
ekipmanlarının en büyük ihracatçılarından biridir ve enerji verimliliği konusundaki 
gelişmelere önemli ölçüde katkı sağlayan güçlü bir AR-GE programına sahiptir. 
Teknolojik yenilikleri ve teşvik politikaları ile Japonya, son 30 yıldır endüstrideki enerji 
tüketimini kontrol altına alabilmiş ve enerji verimliliğinde dünya lideri konumuna 
yükselmiştir (JICA, 2013). 

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve 

Japonya’nın enerji politikasının temel kavramları; “3E + S” olarak adlandırılan enerji 
güvenliği, ekonomik verimlilik, çevre ve güvenliktir. Bu kavramlar, “Stratejik Enerji Planı 
2014” ile belirlenmiştir. Japonya’nın uzun vadeli enerji planlaması, enerji güvenliğinin 
karmaşıklığını ve farklı boyutlarını yönetmek amacıyla hedef belirleme ve tutarlı 
ulusal politikalar geliştirmeye odaklanmıştır. Buna, hükümetin enerji güvenliğine 
yönelik tutumunun yeniden düzenlenmesi ve ulusal çapta enerji tüketimini azaltmaya 
yönelik gösterilen çabalar eşlik etmiştir (IEA, 2016); (IEA, 2017c). 2011 yılında nükleer 
santrallerin kapatılmasından kaynaklanan enerji tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle, 
hükümet enerji tedarikine düzenleme getirerek, büyük nihai tüketiciler için zorunlu 
enerji verimliliği hedefl erini uygulamaya koymuştur. Bu tedbirler sayesinde, yaz 
dönemindeki en yoğun saatlerde gerçekleşebilecek kesintiler başarılı bir şekilde 
engellenmiş ve 2011’den 2012’ye kadar elektrik tüketiminin %15’i oranında tasarruf 
sağlanmıştır. 2012’den sonra acil durum tedbirleri kademeli olarak gevşetilmiş (bu 
süreçte bağlayıcı hedefl er kullanılmamıştır) ve bu süreç puant talebi kaydırmaya 
yönelik olarak büyük nihai tüketicilere teşvikler sağlanması gibi diğer bazı uzun vadeli 
tedbirlerle desteklenmiştir (IEA, 2017d). Doğal varlıkları koruma tedbirleri nedeniyle, 
elektrik talebi 2011 yılında %6 oranında azalmış ve deprem öncesi seviyelere tekrar geri 
dönmemiştir. Acil durum tedbirleri 2016 yılında sona erdiğinde, hedefl enen politika 
tedbirlerinin tüketiciler arasında bazı alışkanlıkların değişmesine neden olduğu ve 
bunun da sürdürülebilir bir enerji tasarrufuyla sonuçlandığı gözlenmiştir. Talepte 
görülen düşüş (%39) nükleer enerji üretimindeki kaybın dengelenmesinde en büyük 
etken olurken, geri kalan açık, doğalgaz (%30), yenilenebilir enerji (%13) ve kömür 
(%12) artışıyla kapatılmıştır. Nükleer santraller kaynaklı elektrik üretimi ise Fukuşima 
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öncesi seviyelerin %6’sına denk olacak seviyede gerçekleşmiştir (Zissler, 2018). Enerji 
verimliliği konusunda alınan tedbirler Japonya’nın yakıt ithalatına olan bağımlılığını da 
azaltmıştır: Japonya, 2016 yılında petrol ithalatının %20’sinden ve doğalgaz ithalatının 
%23’ünden tasarruf etmiştir (IEA, 2017c). Japonya’nın enerji yoğunluğu, 2010 yılında 
küresel ortalamanın %21 altında gerçekleşmiştir ve o zamandan bu yana bu konuda 
önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu sebeplerden dolayı, enerji verimliliğinde bir 
öncü olan Japonya diğer ülkeler için örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte, enerji 
verimliliği konusunda Japonya’da gerçekleşen muazzam gelişmelere rağmen, hâlâ 
önemli bir dönüşüm potansiyeli bulunmaktadır. Avrupa’nın hâlâ çok gerisinde olan 
inşaat sektöründeki politika girişimlerinin Japonya’da yeni başlamış olması buna bir 
örnektir.

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri 

2011’de nükleer faaliyetlerin durdurulmasının ardından, yenilenebilir enerji kapsitesinin 
geliştirilmesi, Japonya’nın enerji sistemindeki kırılganlığı azaltma stratejilerinden biri 
olmuştur. Japonya, önceki yeşil enerji portföy standartlarının yerine geçen Garantili 
Satın Alım Tarifesi Yasası (2012) aracılığıyla yenilenebilir enerji gelişimini güçlü bir 
şekilde desteklemiştir. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, üç yıl boyunca 
(2012’den 2015’e kadar) daha yüksek garantili satın alım tarifeleri belirlemiş ve bu 
tarifeden faydalanan ilk girişimcilere teşvik vermiştir (IEA, 2017e). Garantili satın alım 
tarifesinin uygulandığı beş yıl boyunca Japonya’daki yenilenebilir enerji sektörü hızla 
büyümüştür. Güneş enerjisi kurulumu, yıllık kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin 
%75’inden fazlasını oluşturmuştur. Bu beş yıllık dönemde güneş enerjisi kapasitesi 12 kat 
artmıştır. Jeotermal enerji yedi kattan fazla artarken, orta ve küçük ölçekli hidroelektrik 
enerji (30 MW’ın altında) üç kattan fazla artmıştır. Biyoenerji neredeyse ikiye katlanmış 
ve rüzgâr enerjisi %80 oranında artış göstermiştir (Kimura, 2017). Ölçek ekonomileriyle 
birlikte maliyetlerde görülen düşüşle, güneş enerjisi üretim tarifeleri %38 oranında 
azalmıştır. Bu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hâlâ oldukça düşük seviyede bir 
düşüştür ve bu durum genellikle yüksek garantili satın alım tarifesi seviyelerinin neden 
olduğu maliyet baskısıyla açıklanmaktadır. Aynı dönemde, onshore rüzgâr enerjisi 
tarifeleri %29 ve biyokütle tarifeleri %16 oranında azalmıştır. 2017 yılında, Japonya 
hükümeti büyük ölçekli tesisler için ihale uygulamasına yönelmiş ve tavan fi yatının 
178 USD/MWh olarak belirlendiği bir güneş enerjisi pilot ihalesi (500 MW) başlatmıştır. 
En düşük teklif 145 USD/MWh olmuştur. 2012–2014 garantili satın alım tarifesinin yarı 
yarıya azalması, yüksek bir garantili satın alım tarifesine sahip Japonya güneş enerjisi 
projelerinin, diğer bölgelere kıyasla en yüksek üretim maliyetlerine sahip olmasından 
dolayı maliyetleri daha fazla azaltma fırsatı sunmaktadır.

Enerji satın alma programına konutlara özgü güneş enerjisinin de dâhil edilmesi, 
elektrik üretiminin sadece büyük santraller inşa eden büyük şirketlerin işi olduğu 
yönündeki genel algıyı da değiştirmiştir. Garantili satın alım tarifesinin yürürlüğe 
girmesinden sonra konutlarda güneş enerjisi kullanımı istikrarlı bir şekilde artmıştır. 
Japonya’nın Sıfır Enerji Tüketen Ev (Zero Energy Home) hedefi  de dâhil olmak üzere, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği arasında kapsamlı bir şekilde yürütülen politika, 
daha yüksek oranda konut bazlı güneş enerjisinin benimsenmesinde önemli bir unsur 
olacaktır. Bu gelişmenin, konut müteahhitlerinin yeni konut sistemlerinde çatı üstü 
güneş enerjisini standart bir özellik olarak kurmalarına neden olması muhtemeldir.

Şu anda Japonya, hâlen bölgedeki en yüksek üretim maliyetlerine sahip ülkelerden 
biridir. Bu durum, yüksek arazi ve işgücü maliyetlerinden ve yerli üreticilere öncelik 
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veren güçlü endüstriyel politikalardan etkilenmektedir. Yenilenebilir enerji gelişiminin 
sağlanmasında, yenilenebilir enerji masrafl arı ile geleneksel kaynaklardan üretilen 
elektriğin tedarik maliyetleri arasındaki fark, elektrik tüketicilerine uygulanan ek 
ücretlerden karşılanmaktadır. 2011’den 2016’ya kadar, ek ücretler 0,1 USD/MWh’ten 
18 USD/MWh’e yükselmiştir (Kimura, 2017). 20 yıllık kümülatif ek ücretlerin, konutlarda 
%11, endüstriyel sektörlerde ise %16’lık bir fi yat artışına tekabül ettiği tahmin 
edilmektedir (IEEJ, 2017). Uzun vadede fi yat artışı, yenilenebilir kaynakların kamuoyu 
tarafından kabul görmesini azaltabilir.

Hükümet, Japonya’nın enerji tedariki konusunda hâlihazırda yaşadığı zorlukları 
hafi fl etmek ve Japonya’nın sanayilerinin ve nihai kullanıcılarının maruz kaldığı yüksek 
enerji fi yatlarını düşürmek için nükleer enerjinin kullanılmasının gerekli olduğunu 
öngörmektedir. Güneş enerjisi konusundaki son gelişmelere rağmen, Japonya 
hükümeti hâlen elektrik üretiminin %20 ila %22’sini nükleerden karşılamayı 
hedefl emektedir. Bununla birlikte, nükleer enerjinin maliyetler açısından rekabet gücü, 
güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve akü sistemlerinin azalan maliyetleri karşısında giderek 
zayıfl amaktadır. Bunun nedeni ise, özellikle nükleer enerji kaynaklı elektrik üretiminin 
yeniden başlatılması öncesinde alınması gerekli olan maliyetli güvenlik önlemleridir. 
Fukuşima kazasından sonra nükleer santralleri yeniden açma girişiminin toplumsal 
kabul görmesi de zor olacaktır. Bu nedenle, kapsamlı piyasa tasarım reformuna paralel 
olarak yenilenebilir enerji maliyetlerini düşürmek büyük önem taşımaktadır. Rüzgâr 
enerjisinin payının güneş enerjisinden daha yavaş bir hızla artması ve 2030 yılına 
kadar %1,7 (20 milyar kWh) seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, 
son zamanlarda büyümenin birkaç faktör nedeniyle engellendiği de görülmektedir. 
Garantili satın alım tarifesi uygulamasının ilk yılında, 1.296 MW’lık güneş enerjisi 
kapasite kurulumuna kıyasla sadece 125 MW’lık onshore rüzgâr santrali kurulmuştur. 
Rüzgâr enerjisi üretimi yıllık üretimin sadece 4-5 milyar kWh’ine karşılık gelmektedir. 
Rüzgâr enerjisinin düşük maliyetlerinden dolayı eskiden beri hep daha elverişli olması 
nedeniyle, birçok ülkede rüzgâr ve güneş enerjisinin gelişiminin birbiriyle paralel gittiği 
düşünüldüğünde, bu oldukça sıra dışı bir durumdur. Japonya’daki rüzgâr enerjisinin 
daha yavaş gelişmesinin ardında,  termik santrallere uygulanandan daha katı bir 
çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başta olmak üzere düzenleyici faktörlerin 
etkisi bulunmaktadır. Japonya’da rüzgâr enerjisi projeleri ÇED raporu gerektirirken, 
güneş enerjisi projeleri için buna gerek duyulmamaktadır. İyi rüzgâr alan yerlerin 
çoğu, imara açmanın kesinlikle yasak olduğu ormanlık alanlardadır. Japonya’da hem 
doğanın korunması hem de yenilenebilir enerji gelişiminin bir arada gerçekleşmesi, 
bütünsel enerji sistemi planlamasının önemini vurgulamaktadır.

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Japonya’daki kurulu güneş enerjisi kapasitesi 2017’de 48.000 MW iken, bunun 2030 
yılına kadar 100.000 MW’a yükselmesi beklenmektedir. Bu hedefe ulaşılması,  değişken 
üretimi olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek oranda piyasaya girmesi anlamına 
gelmektedir ve bu da esnek şebeke ve dengeleme kapasitesi gerektirmektedir. Şimdiye 
kadar Japonya, arz-talep dengesinin sağlanması konusunda çoğunlukla hidroelektrik 
ve doğalgaz kapasitesinden üretilen elektriğin pompajlı hidroelektrik santrallerle 
depolanmasına bel bağlamıştır. Enerji depolama alanındaki ilerlemelerin yanı sıra 
Japonya, özellikle yoğun talep dönemlerinde şebekenin performansını artırmak için 
talep tarafl ı katılım piyasasını ölçeklendirmede kararlıdır. Esnek enerji üretim kapasitesi 
için ihalelere talep tarafl ı katılım tedbirleri dâhil edilecek olup, 2020 yılına kadar elektrik 
dengeleme ve kapasite piyasasının kurulması planlanmaktadır (IEA, 2017d).
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Bir ada ülkesi olarak, şebeke ile ilgili zorluklar Japonya’daki en büyük darboğazlardan biri 
olarak kabul edilmektedir. Japonya’nın farklı frekanslarda çalışan iki büyük senkronize 
şebekesi bulunmaktadır: Japonya’nın güneybatı yarısı 60 hertz (Hz) kullanırken, kuzeydoğu 
yarısı 50 Hz kullanmaktadır. Japonya’nın, iki şebeke arasında yük akışı yapmasına olanak 
sağlayan, 1.200 MW kapasiteli yalnızca üç adet frekans dönüştürme tesisi bulunmaktadır 
(IEEFA, 2017b). Bölgesel tekellere ilaveten komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesine 
sahip olmaması nedeniyle, bölgesel sistem operatörleri arasında sınırlı kaynak paylaşımı 
söz konusudur. Bunlara ilaveten, bir bütün olarak enerji sistemi, baz yük santrallerinin 
yüksek penetrasyonu nedeniyle yeterince esnek değildir. Enerji sistemi operatörleri hâlâ 
konvansiyonel üretime öncelik vermekte ve adapte edilmemiş (yani, baz yük) bir nükleer 
üretime ihtiyaç duymaktadırlar. Garantili satın alım tarifesi kapsamında, şebeke operatörleri 
yılda 30 güne kadar ve hatta yeni bağlanan üretim tesislerinde 30 günden uzun bir süre 
tazminat ödemeden yenilenebilir enerji kesintileri uygulayabilmektedirler (Kimura, 2017). 
Bu durum, yatırımcılar için büyük bir risk oluştururken fi nansman maliyetlerinin de 
artmasına neden olmakta ve ortalamadan daha yüksek garantili satın alım tarifesi oranları 
için de gerekçe teşkil etmektedir. Enerji dönüşümünü ilerletmek için ele alınması gereken 
en önemli konulardan ikisi, daha fazla bölgeler arası şebeke bağlantısı geliştirilmesi ve 
enerji piyasasında bir reform yapılması olacaktır.

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler 

Japonya Stratejik Enerji Planı, aynı zamanda, enerji sektöründe çok katmanlı, 
çeşitlendirilmiş ve esnek bir arz-talep yapısı uygulamak için ihtiyaç duyulan enerji 
teknolojilerine dair yoğun AR-GE çalışmaları yapılması için bir yol haritası da 
çizmektedir. SETIS 2016’ya göre, 2015’ten 2020’ye kadar olan dönemi kapsayan 
ulusal AR-GE bütçesi, yenilenebilir enerji için 65 milyar EUR ve enerji tasarrufl arı 
için 138,2 milyar EUR’dur. Bu bütçe, batarya/depolama teknolojisine, daha hafi f 
imalat teknolojisine ve yüksek teknoloji ürünlerine yapılan yatırımları içermektedir. 
Japonya’nın bir ada ülkesi olarak karşı karşıya olduğu coğrafi  kısıtlamalar ile yerli 
fosil yakıt kaynaklarının azlığı göz önüne alındığında, Japonya, enerji güvenliği ve 
güvenirliğini sağlamak için teknoloji inovasyonuna büyük yatırımlar yapmak zorunda 
kalmıştır. Sektörler arası entegrasyon ülkede önemli bir rol oynamaktadır. Dünya 
çapında en büyük elektrikli araç piyasalarından birine sahip olan Japonya, çok sayıda 
şarj istasyonuna (yüksek hızlı şarj istasyonları dâhil) sahiptir ve ulaşım sektörünün 
elektrifi kasyonunda liderlik yapacak konumdadır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Enerji Güvenliği, Ekonomik Verimlilik,
Çevre ve Güvenlik — 3E+S

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Talep tarafl ı katılım
Enerji verimliliği
Sektör entegrasyonu (ulaşımın 
elektrifi kasyonu)
Enerji Depolama

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Garantili satın alım tarifesi, ihaleler, 
(bu, türetici yönünden konut sektörünü 
kapsar) 
Sıfır Enerji Tüketen Ev (Zero Home) 
Hedefi  

İş ve fi nans modellerindeki yenilikler

Teknolojik inovasyon için yoğun AR-GE 
çalışmaları
Isıtma sektörünün elektrifi kasyonu
Nihai kullanım sektörlerinde enerji 
verimliliği 
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Yenilenebilir enerji üretimi

Toplam üretim içinde yenilenebilir enerji 
payı [%] 14,3

Toplam üretim içinde değişken üretimi 
olan yenilenebilir enerji payı [%] 8,2

Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kapasite ilaveleri  (2010-2015)1 [%] 2,1

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi [MW] 2.341

Toplam değişken üretimi olan yenilenebilir 
enerji kapasitesi [MW] 1.034

Enerji Sistemi

Komşularla olan enterkonneksiyon 
kapasitesi [MW] 3.800

Elektrik depolama kapasitesi2 [MW] 625,7

Toplam nihai enerji tüketimi içerisinde 
elektriğin payı [%] 17,8

Yenilenebilir enerji hedefl eri

- Toplam elektrik üretiminde 2030’a kadar %52 yenilenebilir elektrik payı

- 2020’ye kadar Hidroelektrik: 2.000 MW, güneş (PV) ve CSP: 2.000 MW, rüzgâr: 
2.000 MW

Yenilenebilir enerji politikaları

- Yenilenebilir elektrik hedefl eri

- Mahsuplaşma

- İhale

- Kamu yatırım kredileri, hibeler, sermaye yardımları veya iadeler

Fas

Kaynaklar: (IEA, 2017b, 2017a; IRENA, 2018b; Off ice National de l’Electricité et de l’Eau Potable, 2014; REN21, 2018; Sandia Corporation, 2018)

1 Toplam üretim kapasitesiyle karşılaştırıldığında 
2 İspanya ve Cezayir ile 

Enerji ve iklimle ilgili verilere hızlı bir bakış

Toplam birincil enerji arzı [mtep/yıl] 19

Elektrik üretimi [milyar kWh/yıl] 31

Elektrik tüketimi [milyar kWh/yıl] 30

Kişi başına düşen toplam birincil enerji arzı [tep/kişi] 0,6

Kişi başına düşen elektrik tüketimi [kWh/kişi] 892

Kişi başına düşen CO2 emisyonları [t CO2/kişi] 1,6
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Fas’ın enerji talebi hızla artmaktadır. Temelde ekonomik büyümenin ve ülkenin 
artan nüfusunun etkisiyle, 2002 ve 2015 yılları arasında elektrik talebindeki artış yıllık 
ortalama %6,5 olmuştur (IEA, 2014b; Leidreiter and Boselli, 2015). Fas, hızla büyüyen 
ekonomisine ve nüfusuna enerji hizmetleri sağlamalıdır. Ancak, komşusu Cezayir’in 
aksine, Fas yerli fosil yakıt rezervlerine sahip değildir. Bu nedenle, %95’ten daha 
fazla bir oranda enerji ithalatına bağımlı haldedir (ülkede kullanılan tüm enerjinin 
yaklaşık beşte birini İspanya’dan ithal edilen elektrik oluşturmaktadır). Fas, iddialı 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedefl eri içeren 2009 Ulusal Enerji Stratejisi’ni 
benimsemesinden bu yana kendisini Afrika’daki enerji dönüşümünün öncüsü olarak 
konumlandırmıştır. Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, güneş ve rüzgâr enerjisi açısından 
geniş kaynaklara sahiptir (Nfaoui, 2018). 

2015 yılında ülkenin toplam elektrik üretiminin %14’ünden fazlası yenilenebilir 
enerji kaynaklı gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık %8’i rüzgârdan, geri kalan %6’sı ise 
hidroelektrikten sağlanmıştır. Bu arada, ilk 160 MW’lık CSP projesi, ilave rüzgâr enerjisi 
ve güneş enerjisi kurulumlarıyla birlikte faaliyete geçmiştir. 2017 yılı sonunda faaliyet 
halinde 800 MW yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Fas, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika (MENA) bölgesinde Mısır’dan (866 MW) sonra ikinci en büyük yenilenebilir enerji 
kurulu gücüne (hidroelektrik santraller hariç) sahip olan ülkedir (IRENA, IEA, REN21, 
2018).

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

İthalata bağımlılığı azaltmak, elektriğe ekonomik erişim sağlamak ve karbon ayak 
izini azaltmak Fas’ın enerji dönüşümünün ardındaki başlıca etmenlerdir. Hükümet 
başlangıçtaki elektrik üretiminin %40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama 
hedefi ni ileri taşıyarak, 21. Tarafl ar Konferansı’nda (COP21) 2030 yılına kadar elektrik 
ihtiyacının %50’sinden fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından (%20 güneş, %20 
rüzgâr ve %12 hidroelektrik) sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Buna ek olarak, 
Fas, enerji verimliliğini 2030 yılına kadar %20 oranında artırma hedefi  belirlemiştir. 
Fas 2009 yılında, yenilenebilir enerji kaynakları kapasite kurulumunu teşvik etmek 
ve komşu bölgelerle (Avrupa, Sahra-altı Afrika ve diğer Arap ülkeleri) entegrasyonu 
artırmak amacıyla Fas Sürdürülebilir Enerji Ajansı’nı (eski adıyla Moroccan Agency for 
Solar Energy olarak da bilinen Moroccan Agency of Sustainable Energy) kurmuştur. 
Fas aynı zamanda, Marakeş’te gerçekleşen COP22 sırasında Fransa, Almanya, Portekiz 
ve İspanya hükümetleri ile birlikte Sürdürülebilir Elektrik Ticareti Anlaşması’na imza 
atmıştır.

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri 

Devlete ait olan Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofi si, Fas’ta geliştirilen enerji projelerinin 
tek müşterisi olduğu için ülkede tek alıcılı bir elektrik piyasası söz konusudur. 2010 
yılından bu yana Fas, yenilenebilir enerji politikasını, bağımsız enerji üreticilerinin 
projelerinin rekabetçi ihale süreçlerine dayandırmıştır. Bunlardan bazıları, özellikle de 
ilk ihale turlarındaki rüzgâr enerjisi ve büyük ölçekli CSP projeleri, oldukça imtiyazlı 
koşullara sahiptir ve hem Avrupalı ortaklardan hem de diğer ortaklardan önemli 
ölçüde destek görmektedir (IRENA, RCREEE, LAS, 2016). 

Rüzgâr projeleri için düzenlenen en son ihaleler son derece düşük fi yatlarla 
sonuçlanmıştır. Fas 2016 yılında, 850 MW kurulu güç için 30 USD/MWh gibi rekor bir 
fi yat elde etmiştir. Bu rakam, 2011 ihalesinde elde ettiği MWh başına 90 USD/MWh 
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seviyesinden üç kat daha düşüktür. Projeyi kazanan konsorsiyum, 20 yıllık yap-sahip 
ol-işlet-devret sözleşmesi kapsamında beş proje inşa edecektir. Yakın zamanda 170 MW 
kapasiteye sahip bir güneş enerjisi projesi, Nour-Ouarzazate güneş kompleksinde 
60 USD/MWh fi yatından alıcı bulmuştur (IRENA, 2017a). İhalenin yapıldığı dönemde 
bu, Kuzey Afrika piyasaları için rekor seviyede düşük bir fi yattır. Aynı tesiste, geçmiş 
ihalelerde 510 MW kapasiteye sahip CSP kapasitesi alıcı bulmuştur.

Fas’ın MENA CSP girişimi kapsamındaki Ouarzazate CSP projesi, 500 MW kapasiteye 
sahip bir kamu-özel sektör ortaklığının (PPP) ürünü olup, dünyanın en büyük bağımsız 
enerji üreticileri tarafından gerçekleştirilen güneş enerjisi projelerinden biridir. Projenin 
ilk aşaması, toplam 160 MW kurulu güçle 2016 yılında faaliyete geçmiştir. Projenin 
amacı güvenli ve güvenilir elektrik üretimi sağlamak ve istihdam yaratmaktır.

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler

Fas, hükümet tarafından düzenlenen ve kısmen uluslararası ayrıcalıklı fi nansmanla 
desteklenen ihalelerde alıcı bulan orta ve büyük ölçekli rüzgâr ve güneş enerjisi 
projelerine büyük oranda ilgi çekmeyi başarmıştır. Fas’ın benzersiz düzenleme ve 
fi nansman koşulları, yatırımcı güvenini artırmada etkili olmanın yanı sıra, maliyetleri 
de düşürmeye katkı sağlayarak, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji payını artırma 
konusundaki istekliliği güçlendirmiştir.

Buna karşılık, ülke, yenilenebilir enerjinin piyasa entegrasyonunun iyileştirilmesi ve enerji 
verimliliğinin artırılması açısından bu oranda başarılı olamamıştır. Tek alıcılı bir piyasa ve 
hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji üretimi için uzun vadeli sözleşmeler dikkate 
alındığında, enerji sistemi faaliyetlerinde esneklik düşüktür ve bu durum rüzgâr ve güneş 
enerjisinin payı arttıkça zorlukların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Daha küçük 
ölçekli yatırımcıların orta ve düşük voltajlı şebekelere erişiminin serbestleştirilmesine 
dair planlar hâlâ uygulamaya geçirilmemiştir. Ayrıca, enerji verimliliği programları 
başlangıçtaki hedef düzeyini karşılamamış olup, bu da 2020 hedefi nin %12’den %5’e 
düşürülmesine yol açmıştır. Enerji verimliliğinde 2030 yılına kadar %20’lik artış hedefi ni 
yerine getirmek için, gerekli politika tedbirlerinin düzenlenmesinden sorumlu olmak 
üzere Fas Enerji Verimliliği Ajansı (AMEE) isminde yeni bir kuruluş kurulmuştur. Bu 
kuruluşun, ülkedeki yenilenebilir enerji ajansı olan Fas Sürdürülebilir Enerji Ajansı 
(MASEN)’in ortaya koymuş olduğu örneği takip etmesi amaçlanmaktadır (Le Vert, 2016).

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut 
düzenleyici çerçeve

Uzun vadeli enerji planlaması

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler Enterkonneksiyon kapasitesi

Mevcut politika araçları ve yenilenebilir 
enerji maliyetleri

Büyük ölçekli ihaleler
Kamu-özel sektör ortaklıkları
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Bu bölüm, on ülke için ele alınan konuların her biriyle ilgili olarak Türkiye’deki son 
gelişmelerin değerlendirilmesine yönelik bilgiler sunmaktadır. Her bir konu için, bu 
ülkelerdeki en iyi uygulamalardan ve deneyimlerden çıkarılacak en uygun dersler 
belirlenmiştir. Bu, Türkiye’nin enerji sistemindeki rüzgâr ve güneş enerjisi payını nasıl 
verimli bir şekilde artırılabileceğine ilişkin olarak bölümün sonunda sunulan öneriler 
için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Uzun vadeli enerji planlaması ve mevcut düzenleyici çerçeve

2017 Türkiye’nin enerji dönüşümü açısından benzeri görülmemiş bir yıl olmuştur. 
Türkiye’nin enerji sistemine eklenen tüm yeni elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 
üçte ikisi yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Her biri 1.000 MW yeni 
yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulmasını öngören iki farklı ihale gerçekleştirilmiş 
ve rüzgâr enerjisi için 34,8 USD/MWh, güneş enerjisi için ise 69,9 USD/MWh olmak üzere 
YEKDEM’in yaklaşık yarısı oranında fi yatlar elde edilmiştir. Türkiye, 2018 yılı Kasım ayı 
itibarıyla rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisinde toplamda sırasıyla 7.000 MW’tan fazla 
ve 5.000 MW kapasiteye ulaşmıştır. Güneş ve rüzgâr enerjisinden elde edilen üretim 
bir araya getirildiğinde toplam elektrik üretiminin %9’undan fazlasını karşılamaktadır. 
Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen üretim de dâhil edildiğinde, bu 
pay yaklaşık %30’u bulmaktadır. Yine de Türkiye, enerji ve iklim hedefl erini karşılarken 
daha güvenli, uygun maliyetli, temiz ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişini 
hızlandırmak için çok daha fazlasını yapabilir.

Her bir yenilenebilir enerji teknolojisi için Türkiye 2023 hedefl eri belirlemiştir: 
hidroelektrik için 34.000 MW,  rüzgâr için 20.000 MW, güneş enerjisi için 5.000 MW, 
biyokütle için 1.000 MW ve jeotermal için 1.000 MW kurulu güç hedefi  belirlenmiştir. 
Geçmişe baktığımızda Türkiye rüzgâr enerjisine güneş enerjisinden daha erken 
yatırım yapmaya başlamıştır. Türkiye, ancak 2015 yılında aştığı 100 MW güneş 
enerjisi kurulu güç eşiğini, on yıl veya daha da öncesinde güneş enerjisi potansiyelini 
değerlendirmeye başlayan birçok ülkeye kıyasla nispeten daha sonra geçmiştir. 2016 
ve 2017 yıllarındaki kapasite artışları ile güneş enerjisi son iki yılda hızla büyüyerek, bir 
zamanlar sadece Almanya, İspanya veya İtalya’da görülen oranlara ulaşmıştır. Rüzgâr 
enerjisi giderek büyüyerek, 2009-2013 yılları arasındaki kapasite kurulumlarında 
yılda ortalama 500 MW’lık bir artışa ulaşmıştır. Son zamanlarda gerçekleşen kapasite 
kurulumlarıyla büyümeyi oranı artmış ve Çin ve Meksika’daki büyüme eğilimlerine 
benzer şekilde, küresel ortalamanın dört katına ulaşmıştır (bkz. Şekil 10).

3. Uluslararası deneyimlere dayanarak Türkiye için öncelikli alanlar 
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Şekil 10: Güneş ve rüzgâr enerjisi kurulumlarındaki yıllık büyüme, 2008–2017

SHURA tarafından yapılan yeni bir çalışma, gidişatın bu yönde devam etmesi halinde 
Türkiye için yenilenebilir enerjinin faydalarının neler olacağını göstermektedir. 
Yenilenebilir enerji sektörü yapılanmasını sürdürürken, şimdiden ülkeye önemli sosyo-
ekonomik faydalar da sunmaktadır. Ayrıca, daha fazla yatırım yapılmasına yönelik 
bir isteklilik de mevcuttur. Yenilenebilir enerji, Türkiye’nin vatandaşları için ekonomik 
ve güvenli bir enerji arzını temin etme yolundaki temel stratejisi haline gelmiştir 
(Saygin vd., 2018a). Ancak, 2018’in başından bu yana yatırımlarda nispeten yavaşlama 
yaşanmıştır.

Türkiye, sistem işletimiyle ilgili ciddi bir zorluk yaşamadan ve şebekesine ilave yatırımlar 
yapmadan, 2026’ya kadar toplam elektrik talebinin %20’sinden fazlasını rüzgâr ve 
güneş enerjisi ile sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bunun %30’a çıkması 
teknik ve ekonomik olarak mümkündür. Ancak, ilave şebeke yatırımlarına duyulan 
ihtiyacı sınırlamak ve şebeke güvenliği ile güvenilirliğini sağlamak için sistemin 
daha esnek hale gelmesi gerekecektir. %20’lik bir pay elde etmek, 2026 yılına kadar 
güneş ve rüzgâr arasında eşit olarak bölünmüş toplam 40.000 MW’lık bir kapasitenin 
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kurulması anlamına gelmektedir (İki Kat Senaryosu). Benzer şekilde, %30’luk bir pay 
60.000 MW’lık güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi gerektirmektedir (Üç Kat Senaryosu). 
Türkiye’nin 2026 yılına kadar 20.000 MW’lık toplam kurulu rüzgâr kapasitesine ulaşmayı 
hedefl emesi halinde, yıllık rüzgar ve güneş enerjisi ilavelerinin 2017 seviyesinin iki 
katına çıkması gerekecektir. 2026 yılına kadar 30.000 MW güneş enerjisi kapasitesi elde 
edilmesi için, 2017 yılında 2.500 MW olarak gerçekleşmiş güneş enerjisi yatırım hızının 
sadece %25 oranında artması gerekmektedir. Kapasite artırımlarını hızlandırmak 
Türkiye’de önemli yatırım fırsatları yaratacaktır. 2018-2026 arası toplam yatırım hacmi 
50 milyar EUR’ya ulaşabilir. Bu da aynı dönem için yıllık ortalama 5,6 milyar EUR’ya 
karşılık gelmektedir (bkz. Şekil 12) (Saygın vd., 2018c). 

Şekil 11: İki ve üç kat senaryolarının gerçekleştirilmesi için gereken yıllık güneş ve rüzgâr 
kapasitesi artışları, 2009–2026

Şekil 12: Türkiye’nin rüzgâr ve güneş sektöründeki kümülatif yatırım potansiyeli,
2018–2026
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Türkiye 2023 yılı için olan jeotermal kurulu güç hedefi ni çoktan aşmış, 2018 yılı sonunda 
güneş hedefi ne erişmiştir. Büyük ihtimalle biyokütle ve hidroelektrik hedefl erini de 
gerçekleştirecektir. Ancak, mevcut kapasite artışı eğilimleri devam ederse, rüzgâr 
enerjisi hedefl erinin gerisinde kalması olasıdır. Bu bağlamda, sadece 2017 yılında 
faaliyete giren kapasiteyle karşılaştırıldığında ve Türkiye’nin önemli orandaki güneş 
kaynak kalitesi de göz önüne alındığında, Türkiye’nin mevcut güneş enerjisi kapasite 
hedefi nin (5.000 MW) oldukça düşük olduğunu belirtmek gerekir. Bunun başlıca 
nedeni, güneş enerjisi hedefl erinin,  teknoloji maliyetinin çok daha yüksek olduğu bir 
zamanda belirlenmiş olmasıdır. Bu, diğer ülkelerde de gözlemlenen bir durumdur. 
Türkiye, yerel ve daha uygun maliyetli bir elektrik arzının temini bakımından, yakın 
gelecekte güneş enerjisi kapasite hedefi ni artırmaktan fayda sağlayacaktır. Türkiye’nin 
ulusal yenilenebilir enerji üretim hedefi , 2023 için Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı’nda belirtilen %37,6’lık hedeft ir (MENR, 2014). Yaklaşık olarak %30’larda gezinen 
yenilenebilir enerji payıyla (hidroelektrik üretimini etkileyen mevsimsel etkilere bağlı 
olarak), Türkiye’nin 2023 yılına kadar önümüzdeki beş yıl içinde bu hedefe ulaşması 
beklenmektedir. Ancak bu hedefi n 2014 yılında konulduğu ve bunun sonucunda doğal 
olarak güneş enerjisindeki elverişli piyasa ve maliyet yönündeki gelişmeleri sadece belli 
bir dereceye kadar yansıttığı da hesaba katılmalıdır.

Mevcut yenilenebilir enerji stratejisinin geliştirilebileceği iki nokta vardır. Birincisi, 
Türkiye’nin hedefl eri yenilenebilir enerjinin hâlâ nispeten daha maliyetli olduğu 
zamanlarda hazırlanmıştır: sonuç olarak, bu teknolojilerin sunduğu sayısız ekonomik 
ve ticari fırsatı yansıtmak konusunda sınırlı kalmaktadır. İkincisi, Türkiye’nin enerji ve 
iklim politikalarının genelinde olduğu gibi, sadece kısa vadeli belirlenmiştir: bu hedefl er, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023’e odaklanmaktadır. Orta 
ve uzun vadeli bir yenilenebilir enerji stratejisi bulunmamaktadır. Birçok ülke örneğinde 
gösterildiği gibi, yatırımlar için ciddi hazırlık ve uzun geri ödeme sürelerinin olduğu 
bir piyasada uzun vadeli planlama ve hedef belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu şekilde gerçekleştirilen planlamalar, kısa vadede yatırımcılar için bir güven ortamı 
oluşturmakta, piyasada rekabeti artırmakta, sürdürülebilir ve büyüyen sektörler yaratarak 
güvenilir bir piyasa görünümü sağlamaktadır. Birçok ülke, hedefl erini düzenli olarak 
güncelleyerek daha iddialı hedefl er belirlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
azalan maliyetlerini ve sunacağı faydaları yansıtacak şekilde daha uzun vadeli hedef 
planlaması yapmaktadır. Yatırım vadelerini bu şekilde genişletmek, Türkiye’ye uzun vadeli 
yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılara piyasaya dair açık ve net bir mesaj verecektir.  

Şekil 13: 2015 yılında seçilen ülkelerdeki yenilenebilir enerji payı ve bunun
ulusal hedefl erle karşılaştırılması
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Mevcut politika araçları ve yenilenebilir enerji maliyetleri

2017 yılında gerçekleştirilen güneş ve rüzgâr enerjisi ihaleleri rekabetçi fi yatlar ile 
sonuçlanmıştır. Bu ihale sonuçları, Türkiye’yi 2017 yılında güneş ve rüzgâr enerjisi 
maliyetleri konusunda küresel ortalamanın hemen altında konumlandırmıştır (bkz. 
Şekil 14). Rüzgâr enerjisindeki rekor seviyede düşük ihale fi yatı, Türkiye’nin rüzgâr 
enerjisi sektöründe yakalamış olduğu performansı yansıtmakta olup, ülkenin kurmuş 
olduğu mevcut üretim kapasitesi ve tedarik zincirlerinin de bir göstergesidir. Diğer 
ülkeler güneş enerjisinden elde edilen elektriğin günümüzde rüzgâr enerjisi kadar ucuz 
(hatta daha ucuz) olabileceğini göstermiş olsalar da, güneş enerjisi ihale fi yatı rüzgâr 
enerjisinin ihaleyi kazanan teklifi nden iki kat yüksek olmuştur. Her ne kadar ülkelerin 
koşulları birbiriyle karşılaştırılabilir olmasa da, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika ve 
Şili dâhil olmak üzere dünyadaki diğer ülkelere ait son ihale sonuçları, birçok ülkede 
güneş enerjisi ihale fi yatlarının 50 USD/MWh’ın altına düştüğünü göstermektedir 
(IRENA, 2018a). Örneğin, Senegal’deki iki yeni ihale sonucuna göre, güneş enerjisi, 
yaklaşık 5 USD/MWh fi yatla elektrik sağlayacaktır ve bu Sahraaltı Afrika’daki en ucuz 
elektrik kaynaklarından biri olacaktır (IFC, 2018). Benzer şekilde, önümüzdeki aylarda 
olmasa bile önümüzdeki yıllarda Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretim 
fi yatlarının, rüzgâr enerjisi için elde edilenlerle benzer seviyelere ulaşması mümkündür. 
Sektördeki bu hızlı değişimin bir sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda, tüketicilere 
temiz ve uygun fi yatlı enerji konusunda kalıcı faydalar sağlamak amacıyla Türkiye’nin 
yerel yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanılmasına imkân tanıyacak önemli iş 
fırsatları söz konusu olacaktır.

Yukarıda belirtilen projeler farklı büyüklüklerde kurulu güce sahiptir. Ancak, birkaç 
istisna dışında bu projeler genellikle (Şili’de 1.500 MW kapasiteye sahip bir rüzgâr 
projesi ile Meksika ve Hindistan’da 1.853 MW ve 6.800 MW kapasiteye sahip iki 
güneş enerjisi projesi), Türkiye’de gerçekleştirilen 1.000 MW kapasiteye sahip 
ihalelerden önemli ölçüde daha küçük bir kapasiteyle gerçekleşmiştir. Elbette, ölçek 
ekonomilerinden yararlanabilecek ve bu sayede daha ucuz hale gelebilecek olmaları 
dolayısıyla, büyük projeler ekonomik açıdan daha uygun olabilmektedir. Bununla 
birlikte, teknolojik açıdan bakıldığında, ölçek ekonomileri yenilenebilir enerjide diğer 
teknolojilere oranla aslında çok da büyük bir etki yaratmamaktadır. Örneğin 200 MW 
kapasiteye sahip bir projeyle 1.000 MW kapasiteye sahip bir proje birim başına düşen 
maliyet açısından çok büyük bir fark olmadığı görülmektedir. Diğer taraft an, daha 
küçük boyutlu projeler genellikle yatırımcılar arasındaki rekabeti artırmaktadır. Zira 
bu tür ihale tasarımları daha fazla teklif sahibinin ihale sürecine katılmasına olanak 
sağlamakta ve zaman içerisinde daha fazla şirketin piyasada tecrübe kazanmasına ve 
bu konuda bir geçmişe sahip olmasına imkân tanımaktadır (bkz. Şekil 15). 

Çeşitli ülke deneyimlerinden görüldüğü üzere, elektrik üretim santralleri için yer 
seçimi de büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Piyasa yaratılmaya çalışılan ilk yıllarda 
çoğu ülke, en iyi kaynak potansiyeline sahip bölgelerde yenilenebilir enerji gelişimini 
teşvik etme eğiliminde olmuştur. Ancak, yenilenebilir enerji piyasası olgunlaştıkça 
ve kaynak açısından en verimli alanlar kullanıldıkça, projelerin gerçekleştirileceği 
alanlar her geçen gün daha önemli hale gelmektedir (özellikle de arazi hakları, arazi 
kullanımıyla ilgili ihtilafl ar ve kamuoyunun projelerle ilgili kabulüne dair sorunlar 
ortaya çıktığında, konu giderek zor bir hal alabilmektedir). Bu durum, düşük fi yatların 
yaşandığı bir dönemde daha geçerli hal almaktadır. Örneğin kaynak kalitesi sebebiyle 
yüzde on daha düşük gerçekleşen elektrik üretimi, ortalama fi yatı 50 USD/MWh 
olan bir tesisin maliyetini sadece 5 USD artırırken,  güneş enerjisinden elde edilen 
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elektriğin maliyetinin 200 USD/MWh olduğu yıllarda bu artış 20 USD/MWh olarak 
gerçekleşmekteydi. Almanya, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde politika yapıcılar, 
yenilenebilir enerji kapasitesinin şebeke entegrasyonu ile ilgili sorunları hafi fl etmek 
ve daha az kaynak potansiyeline sahip bölgelerin yine de kârlı ve yerel projeler 
geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla, yenilenebilir enerji projelerinin coğrafi  
olarak ülke geneline dağılmasını teşvik etmek konusunda belli ölçüde başarı elde 
etmiştir. Son yıllarda, bazı ülkeler de buna benzer teşviklerle, sistem entegrasyonunu 
kolaylaştırmak amacıyla, yatırımcıları, yük merkezlerine yakın yerlerde ve özellikle 
de mevcut şebeke kapasitesinin güçlü olduğu bölgelerde yatırım yapmaya 
yöneltmişlerdir. Bu ülkelerden elde edilen deneyimler, yenilenebilir enerji ve ihale 
tasarımının düzenleyici çerçevesiyle ilgili bir sonraki aşamayı tartışmaya başlayan 
Türkiye’ye yardımcı olacaktır.

Başlangıçta lisanslı santraller olmak için yola çıkmış olmalarına karşın, şu anda birçok 
kurulu güneş enerjisi santrali, 1 MW’ın altındaki tesisler için öngörülen “lisanssız” 
santral olarak yer almaktadır. Bu farklı teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı 
gerçekleşmiş bir sonuçtur. Ayrıca bu yılın başında, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, 2.000 MW’lık yeni rüzgâr kapasite bağlantısı önlisans sürecini 2020 yılına 
kadar erteleme kararı almıştır. İçinde bulunduğumuz dönem, Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji kaynaklarının maliyeti bakımından rekabet gücünü artırması açısından kritik 
önemde olduğu için, bu gecikme sektör için endişe vericidir (Saygın vd., 2018a). 
Bu nedenle, yatırımcılar, fırsat arayışları içerisinde, 2017 yılında daha çok lisanssız 
projelere odaklanmışlardır. Ancak, ekonomik belirsizlik ve enerji sektöründeki kapasite 
fazlası nedeniyle 2018 yılında bu girişimlerin nispeten daha da zorlayıcı bir hal aldığı 
gözükmektedir.

Şekil 14: Onshore rüzgâr ve güneş için küresel ölçekte elektrik maliyetleri ve ihalelerin 
fi yat eğilimleri, 2010 – 2020
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Şekil 15: Seçilen ülkelerdeki ihale fi yatları ve kapasite büyüklükleri, 2016

Sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler 

Danimarka, Almanya, İtalya ve İspanya, sahip oldukları güçlü elektrik şebekesi 
ve enterkonneksiyon kapasitesi gibi avantajlara ilaveten, planlama tekniklerini 
güncelleyerek ve piyasanın işleyiş kurallarının geliştirilmesi yoluyla %15 ila %44 
arasında değişken üretimi olan yenilenebilir enerji paylarına ulaşmışlardır. Bu 
çalışmada değerlendirilmiş diğer ülkeler ise %3 ila %8 arasında değişen daha düşük 
oranda paylara sahiptir. Türkiye de bu aralıkta yer almaktadır.

Yenilenebilir enerji payı yüksek olan ülkeler, toplam kurulu kapasitelerine oranla, 
yılda %3 ila %5 seviyesine denk gelen yenilenebilir enerji kapasite kurulumları 
gerçekleştirmeyi başarmışlardır (Şekil 16). Örneğin, Almanya, ABD’de Teksas ve 
İtalya gibi ülkeler ve eyaletlere ait deneyimler, orta vadede sistem işletimi ve 
planlama ile ilgili stratejilerin benimsenmesi halinde, bu seviyelerde yenilenebilir 
enerji kurulu gücü artırımının ciddi bir şebeke entegrasyonu sorunu yaşanmaksızın 
gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Çin de bu seviyelere benzer oranlara 
ulaşmıştır; ancak, burada yenilenebilir enerjiden üretimin kesintisiyle ilgili sorunlar 
yaşanmaya devam edilmektedir. Bunun sebebi ilgili enerji politikaları ve satın alım 
sözleşmelerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem entegrasyon için gerekli 
olan esnekliği sınırlandırmasıdır. Türkiye ve Meksika gibi, elektrik talebi hızla artan 
ve bununla birlikte yenilenebilir enerji piyasalarını ancak yeni yaratmaya başlayan 
ülkeler, yenilenebilir enerji santrallerinin kurulum oranlarını hızlandırmak için önemli 
bir potansiyele sahiptir. Örneğin, Türkiye’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği santral 
kurulum oranlarını ikiye katlaması, 2026 yılına kadar 40.000 MW güneş ve rüzgâr 
enerjisi elde etmesini sağlayacaktır.
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Şekil 16: Toplam kurulu kapasiteye oranla güneş ve rüzgâr kaynaklı yıllık kapasite 
artışları, 2010–2015 ortalamaları

Toplam üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla pay elde etmek 
için, her ülkenin tercih ve kendi koşulları göz önünde bulundurularak, farklı strateji 
ve teknoloji uygulanması gerekecektir. Bu çalışmada yapılmış olan ülke analizi, 
değerlendirilen ülkelerin bir veya birkaçının uyguladığı bazı önemli tedbirlere dikkat 
çekmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Talep artışı, enerji verimliliği, yeni teknoloji seçenekleri ile depolama ve talep 

tarafl ı katılım seçeneklerini dikkate alan uzun vadeli ve kapsamlı enerji planlaması 
yapılması ve bunun gibi ulusal enerji planlarının, ayrıntılı nicel analizlere ve 
paydaşlarla yürütülecek geniş katılımlı istişarelere dayanarak düzenli olarak 
güncellenmesi gerekmektedir.

• Sistem entegrasyonu ile ilgili birçok tedbir mevcuttur. Bunlar güçlü ve modern 
iletim ve dağıtım şebekelerinin geliştirilmesi, üretim tahminlerinin kalitesi ve 
sıklığının iyileştirilmesi, gelişmiş veri ölçüm ve iletişim araçlarından yararlanılması, 
akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması yoluyla dijitalleşmenin nimetlerinden 
faydalanılması ve bu sayede şebeke işletim denetimin geliştirilmesi ve şebeke 
kapasitesinin daha verimli kullanılması, hem ülke içinde hem de komşu ülkelerle 
enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması, ABD’nin Teksas eyaletindekine benzer 
değişken üretimi olan yenilenebilir enerji ile ilgili şebeke şartname ve kurallarının 
benimsenmesi ve son olarak, rüzgâr ve güneş santralleri de dâhil olmak üzere 
farklı üretim teknolojileri için kesin rol ve sorumlulukların belirlenmesi olarak 
sıralanabilir.

• Yenilikçi teknolojilerin ve enerji depolama gibi yöntemlerin etkinleştirilmesi, 
arz-talep dengesini sağlamak için elektrik sektörünün ısıtma, soğutma ve 
ulaşım sektörleriyle olan sinerjilerinin kullanılması, esnekliği teşvik etmek 
ve CO2 emisyonlarını etkin bir şekilde azaltmak için son kullanıcı sektörlerin 
elektrifi kasyonunun teşvik edilmesi önemli olacaktır.

• Elektrik sisteminin güvenlik ve güvenirliğini artırmak için enerji arzı, talep ve sistem 
yönetiminin güçlendirilmesi gerekmektedir.

• Teknolojik yenilikler ve piyasa tasarımı, yenilikçi iş ve fi nans modellerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.
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Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de giderek daha fazla ön plana çıkacak bu tedbirlere 
ilave olarak, daha esnek piyasalar ve tevzinin reel zamana daha da yakınlaştırılması 
önemli olacaktır. Bu önlemler, sistemdeki değişkenliğin ve belirsizliğin piyasa 
tarafından dengelenmesine yardımcı olmak bakımından önemli bir rol oynayarak, 
sistem operatörlerinin karşılaşacağı işletim sorunlarını da azaltacaktır. Türkiye’nin 
elektrik üretim kaynaklarının dağılımı içinde güneş ve rüzgâr enerjisinin payı arttıkça, 
şebeke yönetimi ve planlaması her zamankinden daha önemli hale gelecektir. Türkiye 
genelinde farklı değişken üretimi olan kaynaklardan sağlanan üretimin, ülkenin 
ağırlıklı olarak batı bölgelerinde kümelenen elektrik talebi ile birleştirilmesi kolay 
olmayacaktır. Bu zorluğu aşmak için sistemin esnekliğini sağlamak ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha şebeke dostu alanlara doğru tahsis edilmesini teşvik 
etmek önemli olacaktır. SHURA’nın kısa bir süre önce yayımlanmış olan şebeke 
entegrasyon çalışması, bu hedefl ere ulaşmada yardımcı olacak somut adımlar 
sunmaktadır. Aynı zamanda, iletim ve dağıtım şebekelerinin daha yenilenebilir 
enerji dostu olması gerekmektedir. Değişken üretimi olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının entegrasyonunu iyileştirmek ve yurt içindeki mevcut yenilenebilir enerji 
potansiyellerinden daha fazla yararlanmasına olanak sağlamak için, önde gelen 
ülkeler tarafından işletim, teknoloji ve piyasaya yönelik çeşitli yenilikçi yaklaşımların 
uygulandığı görülmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve muazzam kapasite artışları sayesinde yenilenebilir enerji 
maliyetleri son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. Teknolojideki yenilikler enerji 
dönüşümünün ilk aşamalarında önemli bir rol oynamıştır ve yenilikçilik, mevcut 
teknolojilerin verimliliğini artırmak, maliyetleri daha da düşürmek ve dijitalleşme ile 
enerji depolama gibi atılımlar geliştirmek için gerekli olmaya devam edecektir. Bununla 
birlikte, yenilikçilik ve AR-GE faaliyetleri sadece teknik alanla sınırlandırılmamalı, 
Türkiye enerji dönüşümünde bir sonraki aşamaya doğru ilerlerken, fi nansman, piyasa 
tasarımı ve iş modellerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

Türkiye’de politika yapıcılar, yatırımcılar ve yenilenebilir enerji sektörünün 
değerlendirmesi için faaliyet alanlarına göre öneriler

•  Uzun vadeli enerji planlaması: Türkiye, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği
 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği strateji ve planlarını detaylı bir şekilde
 hazırlamıştır. Bu hedefl ere ulaşmak için önemli ilerlemeler kaydedilirken, daha
 ileriye yönelik planlama yapmanın, 2030 ve nihayetinde 2050 yılına kadar orta ve
 uzun vadeli bir strateji oluşturmanın faydaları birçok ülke örneğinde görülmüştür. 

Böyle bir stratejinin, Türkiye özelinde enerji dönüşümü hedefl erine ulaşma azmini 
giderek artıracağı ve enerji sisteminde faaliyet gösteren tüm sektörlere (elektrik, 
binalarda ısıtma ve soğutma, ulaşım ve endüstriyel enerji kullanımı) faydalı olacağı 
öngörülmektedir.

•  Düzenleyici çerçevenin belirlenmesi: YEKA ihaleleri, büyük ölçekli yenilenebilir
 enerji projeleri için rekor fi yatların elde edildiği başarılı sonuçlar vermiştir. 

Türkiye’nin, bu çabaları ülkede var olan kaynak potansiyelini göz önünde 
bulundurarak ve şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmak için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesini teşvik ederek sürdürmesi önemlidir. Yenilenebilir enerji maliyetleri

 düşerken, ülke değerlendirmelerinde ortaya çıkan ihale gibi maliyet bazlı politika
 mekanizmalarının kullanımının artması tavsiye edilmektedir. Şu anda yürürlükte
 olan YEKDEM sisteminin 2020 yılı sonunda değişmesi ve yeni düzenleyici 

çerçevenin tanımlanması sürecinin bir parçası olarak, rekabeti artırmak ve yeni 
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projeleri teşvik etmek için benzer stratejiler geliştirilebilir. Bu sürecin aynı zamanda, 
Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olan dağıtık üretim için uygun düzenleyici 
çerçevenin geliştirilmesini de kapsaması önemli olacaktır. Dağıtık üretimin sürece 
dâhil edilmesi, hem yerel ve bölgesel sosyoekonomik değer yaratılmasında, hem 
de dağıtım ve iletim sistemlerinde kayıpların azaltılmasında önemli faydalar 
sağlayabilecektir. Bu politikaların; ısıtma, soğutma ve ulaşım sektörlerindeki enerji 
verimliliği ve yaygın elektrifi kasyon çalışmaları için benzer araçlar ve fi nansman ile 
desteklenmesi önemlidir.

•  Şebeke entegrasyonu ve yenilikçilik: Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik
 üretimi içindeki payı arttıkça, sistem esnekliği daha elzem hale gelecektir. Esneklik 

sağlamak için planlama önemli rol oynarken, bunun gerçekleştirilmesi için belli bir 
zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin, enerji verimliliğine yönelik stratejiler ile 
elektrik üretimini elektriği kullanan sektörlerle buluşturmak da dâhil olmak üzere 
farklı esneklik tedbirlerinin maliyetlerini ve faydalarını dikkatlice analiz etmesi 
önerilmektedir. Ülke değerlendirmelerinde gerek üretim, gerek talep, gerekse 
depolama tarafında olmak üzere, esnekliğe yatırım yapmayı teşvik edecek uygun 
piyasa koşullarının sağlanmasına ağırlık verildiği görülmüştür. Bunlarla birlikte, 
iletim ve dağıtım sistemine yönelik planlama ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
yenilenebilir enerjinin sisteme verimli entegrasyonu için olanak sağlayacaktır. 
Yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilmesine yönelik teknolojik adımların, 
yeni piyasa tasarımının yanı sıra, yeni iş modelleri ve yeni fi nansman yöntemleri 
için yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi önemlidir.
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İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stift ung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatifl erin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefl er. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefl er. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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