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1. Giriş 

1.1. Bu projenin hedefleri 

Bu çalışmadaki ana konumuz, Türkiye’de bazı seçili kullanım alanlarına yönelik batarya 
depolamasının geleceği vizyonunu geliştirmede ETKB ve TEİAŞ’a yardımcı olmaktır. 

 

Bu projenin başlıca hedefleri şunlar olacaktır: 

 Başta Avrupa’da olmak üzere dünyada büyük bir depolama panoraması sunmak: 

o Farklı depolama teknolojilerini analiz etmek 

o Dünyadaki bazı ilgili ve güncel batarya projelerini sunmak 

o Teknik kaygılar, düzenleyici çerçeveler ve teşvik 

 Türkiye’de batarya depolama potansiyelini belirlemek ve tartışmak: 

o Türkiye’de tüm hizmetlere yönelik batarya potansiyelini değerlendirmek 

o İki temel hizmete odaklanmak:kısıt1 ve primer rezerv2 

o Türkiye’deki potansiyelin değerlendirilmesi 

o Bilgi ve yöntemlerin ETKB ve TEİAŞ’a aktarılması 

 Türkiye’de bataryaların optimum kullanımına yönelik bazı öneriler sunmak: 

o Mevzuat 

o Ekonomi 

o Teknik konular 

Bu hususlardan her birine yönelik bataryalar hakkında güncel ve ilgili bilgi edinmenin ETKB 
için önemini anlıyoruz. O yüzden EDF, bu teklifinde bir dizi özel olarak uyarlanmış eğitim 
sunmaktadır. 

 

Bu çalışmanın sonunda ETKB ve TEİAŞ, Türkiye için bir batarya depolama yol haritasını 
ayrıntılı bir şekilde hazırlamak için her türlü bilgi ve kabiliyete sahip olacaktır. 

  

                                                      
1 Bu, Görev 2’nin amacıdır. 
2 Sebebi için lütfen 1.3 ve 2.4.2.1 numaralı bölümlere bakınız 
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1.2. Proje ilerlemesi ve güncellenmiş planlama 

Bu başlangıç raporunun ilk versiyonundan beri yapılmış bazı çalışmaların yanı sıra planlamanın 
güncellemesi de bu bölümde sunulmaktadır. 

1.2.1. Proje ilerlemesi 

1.2.1.1. Başlangıç toplantısı ve veri toplama 

Başlangıç toplantısı 15 Mayıs tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu projenin tüm paydaşlarının bir 
araya gelmesi, projenin beklentileriyle metodolojilerini tartışmak için önemli bir fırsat olmuştur. 

Ardından 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde TEİAŞ ile veri toplama işlemi başlatılmıştır. Hiçbir veri 
toplanmamıştır ancak TEİAŞ uzmanları ve proje ekibi arasında görüşmeler yapılmıştır. EDF, “CS-01.D 
ALINAN VERİ LİSTESİ” belgesinde sunulan tüm verilerin neden istendiğine ve bu verilerden bazılarının 
EDF’ye gönderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bunun proje üzerindeki etkisinin ne olacağına 
yönelik açıklamalarda bulunduk. 

EDF’nin ana mesajı, proje ekibinin iletilen veriye metodolojileri uyarlayacak olmasıdır.  

 Temel olarak çalışmanın sonuçları, sağlanan verilerin doğruluğuyla bağlantılı olacaktır. 

Bugün verilerin çoğu gönderilmiştir. TEİAŞ uzmanlarıyla yapılan görüşmeler, bu projenin verimliliği ve 
sonuçların niteliği bakımından yine çok değerli olacaktır. 

1.2.1.2. Başlangıç Raporu 

Farklı görevlere yönelik teknik yaklaşımı ve metodolojiyi açıklayan başlangıç raporunun ilk versiyonu 25 
Mayıs 2018 tarihinde gönderilmiştir. EDF tarafından bazı yorumlar alınmıştır. 20 Temmuz 2018 tarihinde 
gönderilen ikinci versiyonda bu yorumlar dikkate alınmıştır. Ayrıca son verisi Temmuz ayında gönderilen 
veri toplama işleminin etkisi de ikinci versiyona dahil edilmiştir. 

1.2.1.3. Görev 1 

“Depolama Teknolojilerinin Analizi” Çalıştayı 

“Depolama Teknolojilerinin Analizi” çalıştayı, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan 61 kişi katılmıştır: 

 Abdullah Gül Üniversitesi 

 BOĞAZİÇİ EDAŞ (DSO) 

 ELDER 

 EPDK 

 Fırat-Çoruh EDAŞ (DSO) 

 ETKB/EİGM 

 ETKB/YEGM 

 ETKB/IPA Birimi 

 MERAM EDAŞ 

 MEU 

 TEDAŞ 

 TEİAŞ 

 TETAŞ 

 TÜBİTAK-MAM 

 Dünya Bankası 

Depolama Analiz Raporunda sunulan ve bu belgenin 1.3 bölümünde özetlenen ilk önerilerin bazıları 
katılımcılar ve danışman tarafından verilmiştir. 



CS-01.d Enerji depolama sistemlerinin analizi için danışmanlık hizmetleri Başlangıç raporu 
  Nihai versiyon 
 
     

 

EDF - Eylül 2018 CIST-DER-CMT-18-0283 

 Paydaşlara göre çalıştaydan sonra mevzuat konusunun, Türkiye’de depolamanın optimum 
kullanımına yönelik kilit unsurlardan biri olduğu daha açık hale gelmiştir. 

Depolama Teknolojilerinin Analizi Çalıştay Raporu 

İlk versiyonu 13 Temmuz 2018 tarihinde gönderilmiştir. İlk yorumları göz önünde bulunduran ikinci 
versiyon, bu projenin tüm paydaşlarına 20 Temmuz 2018 tarihinde iletilmiştir. 

Depolama Teknolojileri Analiz Raporu 

İlk versiyonu bu projenin tüm paydaşlarına 20 Temmuz 2018 tarihinde gönderilmiştir. 

West Burton Batarya Tesisi Ziyareti 

Görev 1 kapsamında TEİAŞ’tan 12 kişilik bir heyet, West Burton batarya projesini ziyaret etmek 
amacıyla davet edilecektir. Bu ziyaretin 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde yapılması hususunda anlaşmaya 
varılmıştır. Onaylı katılımcı listesi, paydaşlar tarafından belirlenecek olup listenin ziyaret hazırlıklarına 
yönelik olarak (vize, uçuş, konaklama...) Ağustos başlarında gönderilmesi beklenmektedir. 

1.2.1.1. Görev 3 

Frekans Kontrolü ve Yan Hizmetler Eğitimi 

Paydaşlar, bu eğitimin 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılması konusunda anlaşmaya 
varmıştır.  
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1.2.2. Raporlama 

Bu projeden aşağıdaki raporların sunulması beklenmektedir (sözleşmenin başından itibaren değişiklik 
olmamıştır): 

Rapor Alıcılar 

Başlangıç Raporu ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Ara Dönem İlerleme 

Raporları 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Depolama Teknolojileri 

Analiz Raporu  

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA  

Depolama 

Teknolojilerinin Analizi 

Çalıştay Raporu 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Depolama Teknolojileri 

Saha Ziyareti Raporu 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Kısıt Yönetimi Raporu 

açısından Türkiye 

Sisteminin Analizi 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Frekans Kontrolü ve Yan 

Hizmetler Eğitimi 

Raporu  

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Enerji Depolama 

Sistemleri için İhtiyaç 

Analizi 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

EES Modellemesi Eğitim 

Raporu 
ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Enerji Depolama 

Sistemleri Raporu için 

Pazar Araştırması 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Enerji Depolama 

Sistemleri Raporu için 

Fizibilite 

ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

TSR Eğitim Raporu ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

Nihai Rapor  ETKB, TEİAŞ, EPDK, WB, 

EUD, MEUA 

 

27 Eylül sabahının (Görev 3 eğitiminin ardından), bu projenin ilk Yönetim Komitesi’ne ayrılması 

kararlaştırılmıştır. 
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1.2.3. Güncellenmiş planlama 

Bir önceki bölümde özetlenen bilgileri dikkate alarak proje planlamasını güncelledik. 

 

 
Şekil 1 Projenin güncellenmiş planlaması 

Bu planlama, paydaşlarla yapılacak görüşmeler sonrasında projenin ilerlemesine, ara proje çıktılarına 
ve önerilen kararlara bağlı olarak ve aynı zamanda gelecek toplantıların ve eğitimlerin kesin tarihlerine 
karar verdiğimizde güncellenecektir. 
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1.3. EES sistemlerinin optimum kullanımına yönelik 
Danışmandan gelen ilk öneriler 

Bu projenin amacı, TEİAŞ için batarya depolama yol haritasına yönelik öneriler sunmaktır. Tartışmaları 

başlatmak için Görev 1 çalıştayının tüm ilgili paydaşlarının katıldığı bir beyin fırtınası seansı organize 

ettik. 

EES sistemlerinin optimum dağılımına yönelik önerilerin, bu projenin temel sonuçlarından biri olacağı 

not edilmelidir. Bu belge, bunların ilk versiyonunu içermektedir. Öneriler, bu projenin kantitatif 

çalışmalarıyla ve paydaşlarla yapılacak daha fazla ortak çalışmalarla tamamlanacaktır. 

  

 

Aşağıdakiler, depolamanın optimum kullanımına yönelik olarak uluslararası alandaki tecrübemize ve 

Türkiye Enerji Sistemi ile ilgili mevcut anlayışımıza göre sunduğumuz ilk önerilerdir. Bunları, sonraki 

görevlerin sonuçlarıyla birlikte proje süresince uyarlayacağız. 

 Tekno-ekonomik değerlendirme, depolamayı ele almaya yönelik atılacak ilk zorunlu 

adımdır 

Bir batarya depolama ve bir konvertör, temel olarak her hizmeti sunabilir. Bu alanda her yıl çok sayıda 

önemli yenilik ortaya çıkmaktadır ve birçok teşvik edici iletişim kurulmaktadır. Bu gibi sistemlerim kârlılığı 

çeşitli faktörlere bağlıdır (yenilenebilir enerjilerin payı, piyasa fiyatlarının yapısı, enerji sisteminin yerel 

kısıtlamaları, düzenleme...). Bununla beraber her zaman depolamaya göre daha kârlı olabilecek 

alternatifler de bulunabilir. O yüzden kârlılık dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve diğer 

çözümlerle kıyaslanmalıdır (şebeke güçlendirme, geleneksel santrallerle frekans regülasyonu 

sağlama...). 

İlk yaklaşımda, göz önünde bulundurulması gereken en ilgili hizmet, frekans regülasyonudur. 

Bataryaların güncel maliyetleri dikkate alındığında birbirine bağlı büyük şebekelerdeki ticari projelerin 

çoğu bu gibi hizmetler sunmaktadır. 

Kısıt yönetimi, talebin sabit veya azalmakta olduğu ülkelerde ve birbirine bağlı büyük sistemlerde 

olmayan ve bunun sonucu olarak da atalet sorunları bulunan bölgelerde değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de talebin her yıl birkaç puan artması ve yenilenebilir enerjinin büyük ölçüde gelişmiş olması 

gerçeği, şebekenin önemli ölçüde güçlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu projede kısıt yönetimine 

yönelik bataryalara göre daha verimli alternatifler sunabilme olasılığımız mevcuttur. 

Yenilenebilir enerjinin gelişiminin etkisini dikkate alacağız. Ancak her teknolojide olduğu gibi depolama 

da sistem yaklaşımıyla değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu düzgün bir hizmet 

değildir ama mevcut hizmetler dikkate alınarak her zaman gerçekleştirilebilir. Örneğin, 

yenilenebilir enerji tıraşlamaya/düzeltmeye yönelik batarya kurulumunun farklı anlamları olabilir: 

 Güneş enerjisinin yoğun kullanımı günlük olarak çok düşük bakiye talebe sebep olabilir ve arz 

ve talebi dengelemek için bir güçlük teşkil edebilir. Bu durumda piyasa fiyatları düşer ve bütün 

sistem ölçeğinde batarya kullanımıyla “düzeltme” gerçekleştirilebilir. Her zaman yerel 

düzeltmeden daha verimli olacaktır. 

 Yenilenebilir enerjinin yoğun kullanımı, hızlı üretim varyasyonlarına neden olabilir. Bu yerel 

olarak geçerli olabilir ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılmasıyla azaltılabilir. 

Örneğin rüzgar ülkenin doğusunda daha az eserken batısında daha yoğun esebilir. O yüzden 

her rüzgar santralinin yanına batarya kurmak ekonomik açıdan etkisiz olur. 
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Her durumda depolamanın değerini maksimize etmek için hizmetleri nasıl sıralayacağımızı dikkate 

almamız gerekecektir. 

 Depolamanın şebekeye entegrasyonunun koşullarını açıklığa kavuşturmak için bir 

mevzuat geliştirme ihtiyacı olacaktır. 

Burada incelenmesi gereken bazı alanları belirtiyoruz: 

 Farklı hizmetler için bataryalara kimin sahip olabileceği ve kimin işletebileceği konularına 

açıklık getirmek gereklidir. 

o Bu projenin iş tanımları (TOR), TEİAŞ’ın bataryaların sahibi olmaya ve bunları işletmeye 

hazırlamaya yöneliktir. Ancak çoğu durumda düzenleme yoluyla bu tür ticari 

projeleri yürütmek için yalnızca IPP’lere ve kamu hizmet kuruluşlarına izin 

verilmektedir. Mevcut durumda primer rezerv geleneksel elektrik santralleriyle 

sunulduğu için TSO’nun kendi başına primer rezervi sağlamasına izin verilmesi bir 

pazar bozulması olarak görülebilir. Bu noktanın açıklığa kavuşturulması çok önemlidir. 

 Depolamanın tanımı mevzuat içinde yapılmalıdır 

o Bir üretim varlığı mıdır? Tüketici midir? Özel bir statü ihtiyacı var mıdır? 

o Tüm depolama varlıklarına (PHS, bataryalar...) ortak bir tanım vermek mümkün müdür 

ve bu tanımı yapmak uygun mudur? 

 Teknik şartnameler 

o Çevre kuralları (Ömür Sonu, geri dönüşüm...) 

o Şebekeye bağlantı koşulları 

o Test prosedürleri 

o İzin verilen şarj etme/boşaltma stratejileri 

 Gerektiğinde depolamanın nasıl kullanılacağını açıklamak için mevcut hizmetlerin özelliklerinin 

uyarlanması. 

o Örneğin, alarm durumunda bataryanın primer rezerve kaç dakika boyunca enerji 

vereceğine karar verilmesi. 

 Mali koşullar 

 

 Projelere yönelik bir ihale ancak belirli koşullar altında düşünülebilir 

TEİAŞ’ın bataryaların sahibi ve işleticisi olması durumunda bu düzenlenmiş bir faaliyet olacaktır ve proje 

ihalelerine gerek kalmayacaktır. Aksi durumda bir piyasa tasarımı, diğer bir deyişle farklı paydaşların 

(yatırımcılar ve TEİAŞ) genel depolama değerinde kendi yasal paylarını edinmelerine izin veren bir 

çerçeve tasarımı sunacağız. 

Projenin başından itibaren vurguladığımız sorulardan biri, “Bir ihale yararlı mıdır veya gerekli midir?” 

sorusudur. Bir ihalenin aşağıdaki koşullarda yararlı olabileceğini düşünüyoruz: 

 TEİAŞ’ın bazı özel teknik gereksinimlerinin piyasada karşılanamaması durumu söz konusu 

olabilir. 

o Örneğin, yerel bir hizmet olan şebeke kısıntısı için batarya ancak şebekenin tam doğru 

olarak belirlenmiş bir konumuna yerleştirildiğinde yararlı olabilir. İhale, bu gibi bir 

özelliğin etkili bir şekilde uygulanması için yararlı olacaktır. 

o Ayrıca TEİAŞ, kısıntı koşullarının değişmesi halinde TEİAŞ’ın talebi üzerine bataryanın, 

şebekenin başka bir konumuna değiştirilebilmesini mümkün kılacak bir koşul da 

ekleyebilir. 

 TEİAŞ, yerleştirilen bataryaların toplam kapasitesini kontrol etmek isteyebilir. 
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o Aynı örnekte kurulacak optimum kapasite mevcuttur ve daha fazlası gerekli değildir. 

o Bu, bataryaların şebekeye ilerici ve ihtiyatlı yaklaşımla entegrasyonunun potansiyel 

etkisini kontrol etmek için de faydalı olabilir. 

 Mevcut piyasa değeri, yatırımcıları motive etmeye yeterli olmayabilir. 

o Şebeke kısıntısını çözmek için belirlenen zorunlu konum, farklı yerlere kıyasla batarya 

projelerine ilave maliyet getirebilir (daha yüksek toprak maliyeti veya şebeke bağlantısı 

maliyeti). Bu ilave maliyetler bir ihaledeki arttırmayla dengelenebilir. 

 Belirlenen hizmet, sistemin stabilitesini sağlamak için kısa sürede gerekli olabilir ve 

TEİAŞ hizmetin ilk tedarik tarihini kontrol etmek isteyebilir. 

Piyasada frekans kontrolü gibi hizmetlere yönelik ilgili çerçeve sunulduğu için buna yönelik bir ihaleye 
gerek olmayabilir. Frekans regülasyonuna yönelik bir batarya projesi geliştirilmesi yoksa bu durum, 
düzenlemenin bataryaların dahil edilmesine izin verdiğinde piyasa fiyatlarını dikkate alan yatırımcılar 
için geliştirmenin kârlı olmayabileceği anlamına gelir. Bu koşullar altında batarya geliştirmeye yönelik bir 
ihale ekonomik açıdan verimli ve bir pazar bozulması olmaz. 
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2. Teknik Yaklaşım ve Metodoloji 

2.1. Görev-1: Depolama Teknolojilerinin Analizi 

2.1.1. Hedefler 

Bu görevin amacı, depolama teknolojileri hakkında küresel bir görünüm sağlamaktır: kullanımlar, 

maliyetler, temel özellikler ve en önemli projeler. Ayrıca avantajları ve dezavantajlarıyla beraber farklı 

düzenleyici çerçeveler de sunulacaktır. Özel olarak Avrupa’ya yoğunlaşmakla birlikte tüm dünyadan 

örnekler vereceğiz. 

Bu görev, Avrupa’daki en büyük ticari depolama projesini ziyaret etmek için de bir fırsat olacaktır: West 

Burton B. 

 

2.1.2. Detaylı metodoloji 

Depolama, dinamik bir alandır. Teknolojiler hızlı gelişmekte ve her hafta yeni projeler ortaya çıkmaktadır. 

Bu görevin artı değeri, EDF CIST ve Ar-Ge uzmanlarının kritik analizlerini içeren bu alandaki 

yapılandırılmış görünümün aktarılması olacaktır. TEİAŞ EDF’den hem AB hem de küresel düzeyde 

Elektrik İletim Sistemi Operatörleri tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek batarya depolama 

uygulamaları, projeleri vb. hakkında bilgi vermesini istemektedir. 

 

Bu, projenin girişi olacaktır. Temel amaç bilgi aktarımı olduğu için bir çalıştay şeklini alacaktır. 

 

Bu proje çalışması, ilerleyen görevlerde bataryalara odaklanacak olmasına rağmen Görev 1 çalıştayı, 

EES’nin temel teknolojilerinin tümünü ele alacaktır. İlgili bilginin aktarılması için çalıştay, aşağıdaki 

şekilde yapılandırılacaktır: 

2.1.2.1. Çalıştay 1: Depolamaya genel bakış - gündem 

Depolamaya küresel bakış  

Bu, EDF’nin enerji depolama alanındaki analizini açıklayacağı genel giriş olacaktır. Bu seansın sonunda 

eğitime katılanlar, depolama gelişiminin temel etmenlerini ve bunun şebekenin her düzeyindeki (iletim, 

dağıtım...) en verimli kullanımlarını belirleyebilecektir. 

 Enerji sistemleri için giderek artan esneklik ihtiyacı 

 Depolamanın kullanımları: Kullanım seçenekleri ve bağlamları matrisi 

 Depolama teknolojilerinin genel görünümü 

 

Tekno-ekonomik modelleme 

Depolama, enerji sistemlerine yönelik çözümler vaat etmektedir. Ancak yine de ekonomi kanununa 

tabidir. Ayrıca her kullanım için depolama kullanma kararı sorgulanmalı ve diğer teknolojilerle veya 

çözümlerle kıyaslanmalıdır. Bu nedenle modellemenin ve tekno-ekonomik değerlendirme ilkelerinin bazı 

kilit unsurlarını sunacağız. 

 Depolama modeli için neyi göstermek önemlidir? 

 Fayda maliyet analizi örnekleri 
o EPRI (ABD) 
o IHS (ABD) 
o Bloomberg 

 

Teknolojilere genel bakış 
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Sunulacak temel teknolojiler şunlardır: 

 Pompaj depolamalı hidro 

 Bataryalar 

 Basınçlı hava 

 Volanlar 

 Termal depolama 

 Hidrojen 

 

Bu teknolojilerin her biri için: 

 İşleyiş prensipleri 

 Temel özellikleri 

 Dünyadaki ana örnekleri 

 Gelişim potansiyelleri 

 Gelecek inovasyonlar 

 

Dünyadaki ve Avrupa’daki batarya uygulayıcıları ve ticari projeler 

Ticari projelere bakmak, bir kullanımın ekonomik olarak verimli olduğunu gösterdikleri için ilginçtir. Buna 

ek olarak uygulayıcılar, batarya depolamasının gelecekteki olası gelişimini göstermektedir. EDF, 

aşağıdaki kategoriler altında gerçekleştirilmiş en ilgi çekici uluslararası projeleri sunacaktır: 

 Birbirine bağlı büyük şebekelere yönelik bataryalar 
o PJM hızlı tepki gösteren frekans kontrol hizmeti (ABD) 
o Hızlı tepki gösteren bataryalar Birleşik Krallık’ta yapay eylemsizlik ve frekans rezervi 

sağlamaktadır. 
o Şebeke güçlendirmesine alternatif olarak depolama 

 Elektrik adalarına yönelik bataryalar 
o TOUCAN bataryası: Fransız Guyanası’nda 5 MW değerinde PV üretimini 

düzeltmektedir 

 Yerleşim bölgelerinde kullanıma yönelik bataryalar 
o My sun & I: öz tüketim oranını optimize etme olasılığı 

 

EES sistemlerinin optimum dağılımına yönelik öneriler 

Mümkün olan en ilgili ve konuya özel önerileri sunabilmek için eğitime katılanlar ve eğitimi takip eden 

uzmanlar arasında Türkiye’de depolama kullanımı olasılıkları hakkında bilgi alışverişi yapmaya yönelik 

kolektif tartışma seansları organize etmek adına eğitimden yararlanacağız. Beyin fırtınasının sonucu, 

kısa bir belgede özetlenecektir. 

 

Bu öneriler başta kısıt ve frekans kontrolüyle ilgili olmak üzere sonraki Görevlerin daha kantitatif 

yaklaşımlarının sonuçları için faydalı olacaktır. Bu nedenle Görev 1’de yayımlanan rapor, projenin 

sonunda güncellenecektir. 
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2.1.2.2. Avrupa’nın en büyük batarya depolama projesi olan West 
Burton B ziyareti 

EDF, West Burton B EDF tesisinde (Birleşik Krallık) 12 kişi için iki günlük bir tesis ziyareti organize 

edecektir. 

West Burton B, Avrupa’nın en büyük batarya depolama projesidir. Bu 49 MW batarya, 2018’in 

başlarından beri İngiliz İletim İletim Sistemi İşleticisi National Grid için Gelişmiş Frekans tepkisi 

sağlamaktadır.  

 

 

Şekil 2 West Burton B 

Ziyaretin tarihi, West Burton B proje ekibinin uygunluğuna göre ayarlanacaktır. 

EDF, West Burton ziyareti sırasında düzenleme alanındaki geri bildirimlerimizi sunacaktır (mevcut 

şebeke yönetmeliği ve ihale kuralları arasındaki bağlantı). TEİAŞ, EDF’den “şebeke yönetmeliği ve ihale 

kuralları arasındaki bağlantı” hakkında detaylı bir belge sunmasını talep etmektedir. 

 

2.1.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktıları şunlardır: 

 Ankara’da yaklaşık 50 kişi için iki günlük bir çalıştay 

 West Burton’da (Birleşik Krallık) 12 personel için iki günlük tesis ziyareti 

 Üç rapor 

o Depolama Teknolojileri Analiz Raporu 

o Depolama Teknolojilerinin Analizi Çalıştay Raporu 
o Depolama Teknolojileri Tesis Ziyareti Raporu 
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2.1.4. Gerekli veri 

Gerekli veri bulunmamaktadır. 

 

2.2. Görev-2: Kısıt Yönetimi açısından Türkiye İletim 
Sisteminin Analizi 

2.2.1. Hedefler 

Bu görevin amacı, Türkiye’deki kısıt sorunlarını çözmede batarya depolamanın potansiyelinin 

değerlendirilmesidir. 

 

2.2.2. Detaylı metodoloji 

Yenilenebilir enerjilerin istekli bir şekilde geliştirilmesi bağlamında Türkiye’de kısıntıların daha sık ve 

önemli hale gelmesi olasıdır. 

2.2.2.1. Literatür incelemesi 

Görevin bu bölümü, uluslararası kamu hizmet kurumlarından ve araştırma örgütlerinden alınan 

bataryaların yardımıyla kısıt yönetimine dair ilgili referansları sunacaktır. Bu, alandaki uygulamalara 

yönelik bir ölçüt olarak katkıda bulunacaktır. 

 

Literatür incelemesi için seçilen belgeler ya uluslararası konferanslarda sunulmuş ya da tanınan ve kabul 

gören enstitü veya sanayi kesimlerinden alınmıştır. Çalışmalar, bataryalarla kısıt yönetiminde bugüne 

kadar neler yapıldığını ve bu alanda neler bekleyebileceğimizi daha iyi anlamak için analiz edilecektir. 

Son olarak çıktı, tüm bu referansların ve farklı tartışmaların yüzleşileceği küresel bir özetin sentezi 

olacaktır. 

 

Literatür incelemesinin temel alacağı makaleler: 

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung kurumundan (Alman ekonomik araştırma 
enstitüsü) 
K. Neuhoff, B. F. Hobbs ve D. Newbery, “Congestion Management in European Power 
Networks, Criteria to assess the available options”, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 
2011 

- ENEDIS’ten (ex-ErDF, Fransız Dağıtım Sistemi Operatörleri) 
A. Minaud, C. Gaudin, L. Karsenti, “Analysis of the options to reduce the integration costs of 
renewable generation in the distribution networks. Part 1: impact of PV development in France 
and global analysis of considered alternatives to reinforcement”, CIRED 22nd International 
Conference on Electricity Distribution, June 2013, Paper 1178 

- EDF’den 
D. Colin, J. Lugardo, J-C. Pinna, G. Delille, B. Francois, C. Caton, G. Martin, “The Venteea 2 
MW / 1.3 MWH battery system: an industrial pilot to demonstrate multi-service operation of 
storage in distribution grids”, CIRED 23rd International Conference on Electricity Distribution, 
June 2015, Paper 0738 

 

2.2.2.2. Kısıt yönetiminde bataryaların potansiyelinin 
değerlendirilmesi 

Şebekenin depolama ihtiyacı olan her bir noktasını tanımlayabilmek ve bu gibi bir sistemin tüm 

özelliklerini belirleyebilmek için eksiksiz ve son derece detaylı bir çalışma yapılması gerekir. Dahası 

ETKB ve TEİAŞ’ın Türkiye için bir depolama vizyonu ve bir yol haritası geliştirmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. İlgili düzeyde bir kesinlik sağlamak için büyük ölçekli bir yaklaşım uyarlanacaktır. 
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Verilen üç kısıt durumunun her biri için basitleştirilmiş bir model tasarlamayı öneriyoruz: bundaki amaç, 

ekonomik açıdan hareket tarzının yeniden üretilmesidir. Türkiye’deki iletim ağı örgü tipidir. O nedenle 

tüm ağ kısıntılarını, komşu hatların yüklemesini detaylı olarak yeniden üretemeyiz veya bölgedeki voltajı 

belirleyemeyiz. Amaç, bataryanın temel özelliklerini ve kısıntıyı yönetmek için gideri diğer kollarla 

karşılaştırabilmek adına maliyetleri değerlendirmektir. 

Bu amaçla bazı etmenleri varsaymamız gerekecektir. Yalnızca üç kesin durum üzerinde 

çalışacağımızdan dolayı bazı varyasyonlar yapacağız ve kısıt yönetimi açısından batarya kullanımının 

ekonomik yönden verimli olabilmesi için yılda kaç vaka olması gerektiğini belirlemek adına sonuçların 

bir kısmını tahmin edeceğiz. Yaklaşımımızın sınırları, raporda açıklanacaktır. 

 

Bu nedenle potansiyelin genel bir değerlendirmesi yerinde olacaktır. Değerlendirmede temel olgu ve bu 

bağlamdaki verimlilik koşulları vurgulanacaktır. Bunun için bir makroskopik yaklaşım kullanacağız. Ana 

fikir kısıt yönetimi için bataryaların maliyetini, TEİAŞ tarafından verilen üç farklı kısıt durumundaki diğer 

kollarla karşılaştırmaktır. Bu nedenle aşağıda verilenlerin maliyetini karşılaştıracağız: 

 Kısıt: değer sırasına bakılmaksızın 

 Türkiye’deki iletim ağının standart iyileştirmeleri 

 Yenilenebilir enerji üretimini azaltma 

 Kısıt yönetimine ayrılmış bataryalar 

 Kısıt yönetimi ve diğer hizmetler için çalışan bataryalar 
 
Veri toplama aşamasında EDF’ye üç kısıntı durumu iletilmiştir. 

Her üç durum için sunulan veriler şunlardır: 

- Kısıtın sebepleri,  

- Bu kısıtı önlemek için kullanılabilecek önlemler,  

- Kısıtın maliyeti 

a. #1 - Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu arasında 400kV Bağlantı Havai Hattın 
aşırı yüklemesi - 2 Şubat 2017 

 
Şekil 3 Durum #1 

Bu durum, Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesi arasında 400 kV değerinde kısıtlı bir iletim hattını 

göstermektedir. Bu, Türkiye’nin batısında şiddetli rüzgar sebebiyle oluşmuştur. Bu kısıtı azaltmak için 

Batı Anadolu’daki bazı kömür santralleri üretimlerini düşürmüş ve İç Anadolu bölgesindeki hidroelektrik 

santralleriyle doğal gaz-kombine çevrim santralleri, talebi karşılamak ve hattın yük sınırlarına uymak için 

enerji üretimlerini arttırmıştır. 
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b. #2 - 154 kV Havai Hattın Aşırı Yüklemesi olan bölgede Gerilim 
Regülasyonu Problemleri – 9 Ağustos 2017 

 
Şekil 4 Durum #2 

Durum, Türkiye’nin güneyinde yaz aylarında sulamaya bağlı olan bir kısıt göstermektedir. Bu bölgedeki 
hidroelektrik santralinde üretim yüksek olduğu için 154 kV iletim hatlarında kısıta sebep olmaktadır. 

c. #3 - 400 kV değerinde Tirebolu - Altınordu Havai Hattın aşırı yüklemesi – 
15 Mart 2017 

 
Şekil 5 Durum #3 

 

Durum, Doğu ve Batı Türkiye arasında bir kısıtı göstermektedir. Bu, talebin düşük olduğu dönemlerde 
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek hidrolik güç üretiminden kaynaklanmaktadır. 
Şebekedeki enerji, doğudan batıya doğru talebin yüksek olduğu Kuzey-Batı Anadolu ve Trakya bölgesi 
yönünde iletilir. Bu, şebekede kısıta sebep olur. Düzeltici işlemler yapılmadığı takdirde 400 kV 
değerindeki iletim hattı %78 oranında yüklenecektir. Doğu Karadeniz bölgesindeki hidrolik güç 
üretiminin azalması sayesinde hat üzerindeki yük 60.000 TL/s değerinde toplam kısıtı maliyetiyle %47’ye 
ulaşır. 
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d. Kısıtın maliyeti 

Kısıt maliyeti, iletim şebekesinde N veya N-1 problemli durumunu önlemek için yeniden gönderimin 
getirdiği ek maliyettir. Maliyetin kaynakları şunlardır: 

 Sistem marjinal fiyatından (SMF) daha pahalı olan bir santralin üretimini arttırmak 

 SMF’den daha ucuz olan bir santralin üretimini azaltmak 

Örneğin, birinci kısıt durumunda: 

 Üretimde 694 MWh değerinde bir artış vardır 

o Bunun maliyeti 158.387 TL’dir (228,2 TL/MWh) 

o Kısıt olmadan SMF baz alındığında (bu saatte 120 TL/MWh) bunun maliyeti 83.280 TL 
olurdu 

o Arttırmanın ek maliyeti 75.107 TL’dir (+108 TL/MWh) 

 Aynı saatte üretimde 354 MWh değerinde azalma olur 

o TEİAŞ 204 TL aldı (0,58 TL/MWh) 

o Kısıt olmadan SMF baz alındığında (bu saatte 120 TL/MWh) TEİAŞ 42.276 TL almış 
olurdu 

o Azaltmanın ek maliyeti 42.072 TL’dir (108 TL/MWh) 

 Bu durumda kısıtın toplam ek maliyeti, 117.383 TL’dir 

 

e. Türkiye’deki iletim şebekesinin standart iyileştirmeleri  

Kısıt, şebekenin iyileştirilmesiyle çözülebilir. Göz önünde bulundurulacak olan şebekenin standart 
iyileştirme maliyeti, TEİAŞ tarafından verilenlerdir. Aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

 
Tablo 1 Türkiye’de standart iyileştirme maliyetleri 
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f. Yenilenebilir enerji üretimini azaltma 

Toplanan verilerde azaltmanın yalnızca acil durumlarda kullanıldığını anladık. Yine de kısıt yönetimine 
yönelik bu kolu kullanmamanın değeri hakkında gösterge sağlamak adına kısıtları çözmede bundan 
faydalanmanın çıkarını değerlendireceğiz 

 

TEİAŞ EDF’den kısıta yönelik ilgili batarya teknolojisi ve buna bağlı standart maliyetleri 
sunmasını istemektedir.  
Kısıt yönetimine yönelik belirlenmiş batarya özelliklerine bağlı olarak ilişkili olabilecek teknolojileri Görev 
2’nin sonunda sunmayı kararlaştırdık. 
Ancak pazar araştırmasına cevap verecek şirketlerin hangi teknolojileri önereceklerini Görev 5’te 
öğreneceğiz. Pazar araştırmasında muhtemelen projenin değerini maksimize etmek için çoklu hizmet 
bataryası belirleyeceğiz. İlgili teknolojinin seçilmesi de diğer potansiyel hizmetlerden etkilenecektir. 
Tecrübelerimiz uyarınca, farklı üreticilerin ve EPC’lerin mümkün olan en iyi öneriyi sunabilmeleri için 
TEİAŞ’ın pazar araştırmasında herhangi bir teknolojiyi zorunlu kılmamasını önereceğiz. 
Görev 6 ve 7’de teknoloji tipi, maliyetleri ve özellikleriyle ilgili Görev 5’te yapılan pazar araştırmasının en 
iyi yanıtını değerlendireceğiz. 

 

2.2.2.3. Türkiye’deki her bir iletim bölgesinin batarya ihtiyacını 
değerlendirmeye yönelik detaylı metodoloji 

Müşterinin kapasite inşa etmesi amacıyla Türkiye’nin her bölgesinde kısıt yönetimine yönelik kesin 

batarya ihtiyacını güvenilir bir şekilde değerlendirmek için neyin gerekli olduğunu detaylarıyla 

açıklayacağız. Başlıca şu konular ele alınacak: 

 Şebekedeki optimum konum 

Önceki çalışma (2.2.2.2), makroskopik yaklaşımla ve TEİAŞ ve EDF uzmanlarının verebileceği 

görüşlerle mümkün olduğunca ilgili olan bir konum önerecektir. Bataryanın şebeke içindeki 

optimum konumu ancak küresel bir yaklaşım ve yük akışının hesaplanmasıyla belirlenebilir. 

 Optimum batarya boyutu 

Önceki çalışmada tahmini bir kısıt durumuna dayalı olarak bir batarya boyutu önerilecektir. 

Ancak bu, TEİAŞ’ın karşılaştığı en kötü durumlardan birisiyse batarya boyutunun büyütülmesi 

gerekebilir. Bataryanın optimum boyutu, en kötü durum senaryosuna göre hesaplanmayacaktır. 

Bataryanın ek MW değerinin maliyetiyle 1 MW’lik yeniden dağıtımın ek maliyeti arasında 

bulunması gereken bir ekonomik denge mevcuttur. 

 

Detaylı metodoloji, üretim birimlerinin kapasitesinin ve maliyetinin yanı sıra hatların ve kabloların 

özellikleri, Türkiye ve komşu ülkeler arasında bağlayıcı hatların kullanımı gibi girdilerin de bilindiğini 

varsayacaktır. 

 

Kısıt yönetimine yönelik batarya potansiyelini değerlendirmek için istatistik simülasyonu, bataryayı 

şebekeye bağlamak için optimum konumu belirlemeye yardımcı olabilir. İletim şebekesinde yük 

akışlarını çalıştırarak hatların yüklenmesi değerlendirilebilir ve şebekenin en kısıntılı bölümü 

belirlenebilir. Bataryanın konumunu ve boyutunu seçmek için gerekli olan temel bilgi budur (enerji ve 

güç). 

Ardından yeterince simülasyon yürütürsek (yılın farklı bir zamanı, farklı yük durumları, üretim) kısıtın 

frekansı veya komşu hatların ortalama yükü gibi yeni göstergeler elde edebiliriz. Bataryanın ekonomik 

çıkarını doğru bir şekilde tahmin etmek için bu bilgilerin mevcut olması zorunludur. 

Dinamik simülasyonlar, kısıt yönetimi için bataryanın potansiyeliyle ilgili herhangi bir bilgi vermez. O 

yüzden detaylı metodoloji, dinamik hesaplamayla ilgili hiçbir bilgi içermeyecektir. 

2.2.3. Çıktılar 
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Kısıt Yönetimi Raporu açısından Türkiye Sisteminin Analizi şunları sunmaktadır: 

 Literatür incelemesi 

 Türkiye’de kısıtlarla ilgilenmek için bataryaların potansiyelinin değerlendirilmesi ve 
kullanılan metodolojilerin açıklanması 

 Türkiye’deki her iletim hattının batarya ihtiyacını değerlendirmeye yönelik detaylı metodoloji 

 

2.2.4. Gerekli veri 

Bu görevler için gerekli olan veriler şunlardır: 

 TEİAŞ tarafından sunulacak üç farklı kısıt durumu EDF tarafından incelenecektir. 

 Türkiye’de çeşitli tipik şebeke iyileştirmesi seçeneklerinin maliyetini değerlendirmek için 
gerekli bilgiler. 

 Yenilenebilir enerjinin azaltılmasının maliyetleri ve kabul edilmesi hakkında bilgiler 

Gereken verilerin tam listesi, CS-01.D GEREKLİ VERİ LİSTESİ belgesinde sunulmuştur. 

 

2.3. Görev-3: Frekans Kontrolü ve Yan Hizmetler Eğitimi 

2.3.1. Hedefler 

Bu görevin amacı, Avrupa Birliği’nde frekans kontrolü ve yan hizmetlere yönelik küresel bir görünüm 

sunmaktır. 

 

2.3.2. Detaylı metodoloji 

Temel amaç bilgi aktarımı olduğu için bir eğitim şeklini alacaktır. 

 

2.3.2.1. Avrupa’daki elektrik piyasalarına giriş 

Bu bölüm, Avrupa’da frekans kontrolü üzerine olan bir sonraki bölümü anlamak için gerekli bir temel 

oluşturması adına Avrupa’daki elektrik piyasalarının bir sentezi olacaktır.  

2.3.2.2. Frekans kontrolünün teknik tanımı 

Bu bölümde frekans kontrolünün teknik esasları incelenecektir: neden ihtiyaç duyulur, çeşitli ürünlerle 

genelde nasıl organize edilir, üretim karışımının gelişmesine göre ne kadar kontrol gereklidir, vb. 

 

2.3.2.3. Yan hizmetlerle ilgilenmenin farklı yollarına bakış 

Enerji sistemlerinin özelliklerine bağlı olarak iletim sistemi operatörleri (TSO), genel olarak ve frekans 

kontrolü özelinde yan hizmetlerle ilgilenmek için farklı yollara sahiptir. Eğitimin bu bölümünde bazı 

değişik felsefeler sunulacaktır. 

 

2.3.2.4. Avrupa’da yan hizmetlerin uyumlu hale getirilmesi: Elektrik 
Dengeleme Şebeke Yönetmeliği 

AB, farklı ülkeler arasında daha fazla enerji alışverişi geliştirmek yoluyla elektrik maliyetini azaltmaya 

isteklidir. Bu, gerçeğe yakın zaman tercihini de içermektedir. ENTSO-E, dengeleme kurallarını kendi 

üyeleri arasında uyumlu hale getirmeye rehberlik etmektedir. Bu, TSO’ların ve kamu hizmet 

kuruluşlarının frekans kontrolüyle ilgilenme yollarında önemli değişikliklere yol açabilir. 
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2.3.2.5. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Fransa’da 
primer rezervin sınır ötesi pazarı 

Avrupa’da bir sınır ötesi pazar oluşturulmaktadır. Bu 6 ülkede 1,5 GW değerine yakın olan bir toplam 

hacim için her hafta primer rezerv kapasitesine yönelik ihale organize edilmektedir. Bu bölümde sözü 

edilen pazarın kuralları, etkileri ve gelecekteki olası gelişimi açıklanacaktır. 

 

2.3.2.6. Frekans regülasyonuna bataryaların katılımının unsurları 

Ekonomik rasyonelin tanımı, batarya sistemleriyle beraber bütün sistemin teknik sonuçlarının analizi 

Başlangıç toplantısının ardından TEİAŞ şu soruyu sormuştur: 

 Belgelendirme ve test prosedürleriyle ilgili bilgiler eğitime dahil edilebilir. TEİAŞ, EDF’nin 

belgelendirme ve test prosedürleriyle ilgili belgeleri eğitime dahil etmesini talep etmektedir. 

 Bataryaların klasik jeneratörlere kıyasla döner rezerv sağlama açısından teknik farklılığı 

nedir? Seçeneklerin artıları ve eksileriyle beraber bu konu üzerine mevcut olan literatür 

çalışmalarını vermeniz yararlı olacaktır. 

EDF bu taleplere karşılık verecektir. 

2.3.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktıları şunlardır: 

 Frekans Kontrolü ve Yan Hizmetler Eğitimi 
o Ankara’da 20 personel için iki günlük eğitim 

 Frekans Kontrolü ve Yan Hizmetler Eğitimi Raporu 

 

2.3.4. Gerekli veri 

Gerekli veri bulunmamaktadır. 
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2.4. Görev-4 Enerji Depolama Sistemleri Raporu için 
İhtiyaçların Tespiti 

2.4.1. Hedefler 

Bu görev, Türkiye’de çeşitli amaçlara yönelik bataryaların potansiyelini değerlendirmektir: 

 Güç ve enerji açısından depolama sistemi ihtiyacının boyutunun belirlenmesi 

 Batarya depolamanın sunabileceği en yararlı hizmetlerin belirlenmesi 

 Önerilen çözümün teknik ve ekonomik analiz sunumlarıyla gerekçelendirilmesi 

 

2.4.2. Detaylı metodoloji 

Depolamanın maliyeti yakın zamanda düşmüş olmasına rağmen çoğunlukla bir depolama projesinin 

kârlılığını sağlamak için çeşitli hizmetlerin kümelenmesi zorunlu olur. Bu nedenle Danışman 

tarafından önerilen en iyi optimum çözüm, uyumluluklarıyla sınırlı olmak suretiyle çeşitli hizmetleri 

sağlayacaktır. 

Danışman, çalışmada ilgili teknolojilerin bir listesini sunacaktır. Liste Müşteri tarafından onaylandıktan 

sonra aşağıdaki hizmetler incelenecektir: 

 

2.4.2.1. İhtiyaçların tespiti 

 

Döner rezerv  

Büyük şebekelerde batarya depolaması, temel olarak döner rezerv sağlamak için kullanılır. Bu yüzden 

incelenecek ilk hizmettir. Buna yönelik olarak Danışman, bataryalarla döner rezerv sağlamanın ikame 

değerini ölçecektir. Bu değer, en ucuz termal birimlerin artık döner rezerv sunmak zorunda olmadığı ve 

üretimlerini arttırabilecekleri, en pahalı birimlerin ise üretimlerini azalttıkları dönemde sistemin elde ettiği 

yakıt tasarrufuna eşittir. 

 

Dönmeyen rezerv 

Dönmeyen rezerv, döner rezerve göre daha büyük depolama kapasitesine ihtiyaç duyar. Bu sebeple 

Danışman uzmanlarının bilgisi dahilinde dünyada batarya depolamayı bu gibi hizmetler sağlamak için 

kullanan bir ülke yoktur. O yüzden dönmeyen rezervle ilgili özel bir analiz vermeyeceğiz. 

 

Enerji arbitrajı (Elektrik Enerjisi Zaman Kaydırma) 

Pompaj depolamaları hidro santrallerinin bir örneğinde batarya depolama, belirli konfigürasyonlarda 

enerji arbitrajında da verimli olabilir. Danışman, Türkiye enerji sisteminin marjinal maliyetlerinin en üst 

ve en düşük eğri noktaları arasındaki değeri ele alarak, bunu bataryaların standart enerji verimlilikleriyle 

kıyaslayarak bu hizmetin değerini belirleyecektir. Bu hizmet TSO tarafından değil de kamu hizmet 

kuruluşları veya IPP’lerce sunulacağından Türkiye’de bu gibi hizmetlere yönelik bataryaların potansiyel 

gelişimini tahmin etmek için kabaca bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmenin ilgilendiği temel 

konu, bu gibi projeleri karşılamak için ne zaman bir mevzuata ihtiyaç duyulduğunu belirtmektir. 

 

Sistem Toplarlanması 

Özel olarak ayrılmış batarya depolama sistemleri, bazı koşullarda sistem toparlanması hizmetleri 

sunabilir. Böyle bir sistemin değeri, dizel yatırımları ve bakım masraflarındaki potansiyel tasarruf dikkate 

alınarak belirlenebilir. Ancak bu tasarruf kamu hizmet kuruluşları tarafından yapılır ve onlardan bilgi 
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vermeleri istenmelidir. O yüzden bu hizmeti incelemeyeceğiz ancak sistem toparlanmasının, bir IPP’nin 

bataryaya yatırım yapmaya olan ilgisini arttırabileceği dikkate alınmalıdır 

 

Kısıt 

Görev 2’nin sonucu kullanılacaktır. 

2.4.2.2. Genel yaklaşım 

Batarya boyutunun belirlenmesi temel olarak net bugünkü değeri ve iç getiri oranını maksimize edecek 

kurulu batarya gücünün hesaplanmasıdır. Şekil Şekil 6’da gösterildiği üzere, böyle bir projenin maliyeti 

CAPEX (sermaye giderleri) ve OPEX’ten (faaliyet giderleri) oluşur. Burada uluslararası kıyaslama 

ölçütlerine göre tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 6 Bir batarya projesi iş planının maliyetleri ve gelirleri 

Gelirler Şekil Şekil 7’de verildiği gibi farklı kaynaklardan elde edilebilir. Bu çalışmada bataryayla primer 

rezerv sunmak, yakıt tasarrufu olan gelir elde edecektir: sistem, enerji sağlamak için primer rezerv 

kapasitesinin yerine daha ucuz santralleri kullanabilir. 

Converter Storage

BOP (civil 
engineering)

Grid 
connection

Others

SCADA, EMS, EPC,  
engineering, risk

Maintenance
Discharge 

compensation

Taxes

C
A

P
EX

O
P

EX

Biggest cost in such projects.
Sizing significantly depends on 
the service to be delivered150 k$/MW 200 k$/MWh

25 % of the project
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Şekil 7 Bir batarya projesinin gelirleri 

MW başına çoklu enerji değeri dikkate alınacaktır: 30, 50 ve 100 MW ile birlikte son senaryo olarak tam 

dolu primer rezerv gereksinimi bataryalarla sağlanacaktır. 

Batarya kullanım ömrünün 12 yıl olması öngörülmektedir. Bataryanın zamanın %95’i oranıyla hazır 

olacağı düşünülür (yılda 18 gün kullanılmama) 

Küresel vergi oranları, incelenmeye devam edecektir. Önerilen indirim oranı ise %10’dur. Bu son tahmin, 

indirim oranlarından bağımsız olan iç getiri oranları da hesaplanacağı için ikincil önemdedir. 

2.4.2.3. Gelirler ikameden elde edilir  

Sonraki şekilde bu tip projelerin gelirlerinin kaynağı olduğu için ikame konusu açıklanmıştır. 

 
Şekil 8 İkame konusunun açıklanması 

Grid Upgrade 
deferral

Regulated 
remuneration

Energy market 
prices

Avoided 
investments

Fuel costs 
savings
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Bir bataryanın sistem değeri, en ucuz termal birimlerin artık döner rezerv sunmak zorunda olmadığı ve 

üretimlerini arttırabilecekleri, en pahalı birimlerin ise üretimlerini azalttıkları dönemde sistemin elde ettiği 

yakıt tasarrufuna eşittir. 

Veri toplama sırasında Türkiye’deki sistemde yer alan tüm elektrik santrallerinin detaylı maliyetlerini bu 

yüzden istedik. Bugün elimizde böyle bir veri olmadığı için her üretim tipine yönelik maliyetleri standart 

giderleri baz alarak önereceğiz: 

 Doğalgaz 

 Barajlı 

 Hidro 

 Linyit 

 Nehir 

 İthal Kömür 

 Rüzgar 

 Güneş 

 Yakıt 

 Petrol 

 Jeotermal 

 Asfaltit 

 Kömür 

 Siyah Kömür 

 Biyokütle 

 Nafta 

 LNG 

 İthalat-İhracat 

 

2.4.2.4. Yöntemin ince ayarı ve onaylanması 

Bu yöntemin parametrelerinin ince ayarını, bu yöntemle elde edilen ikame değerini, verilen primer rezerv 

piyasa bedeliyle kıyaslayarak yapacağız.  

 

Şekil 9 2018 birincil rezerv piyasa değeri 

Bu dönem için ortalama fiyatın 63,65 TL/MWh (ör., 12,73 €/MWh) olduğunu görebiliriz. Bu fiyat, 

Avrupa’daki bazı primer rezerv piyasa değerlerine eşittir. Ancak 4 aylık bir dönem, bataryanın değerini 

belirlemek için yeterince güvenilir olmayacaktır. Bu proje için gelecek fiyatlarına yönelik tahminde 

bulunmamız gerekecektir. 

 

2.4.2.5. Hangi Güç/Enerji oranı tercih edilmelidir? 

Birçok ülkede mevzuat, bir alarm durumu olması halinde maksimum güçte minimum süre istemektedir. 

Bu gücün pozitif veya negatif frekans sapmalarında verilmesi gerekeceği için primer rezervin Pmaks MW 

değerini veren bir bataryanın, x dakika boyunca şebekeye Pmaks MW veya - Pmaks MW değerinde güç 

sağlaması gereklidir (x BK’de 15 dakika, Almanya’da 30 dakikadır). Bunu yapabilmesi için bataryanın, 

her MW’a 2x MWh ayırması ve %50 Şarj Durumunda kalması gereklidir.  

Örneğin, TSO tarafından talep edilen 15 dakika için 1 MW batarya, 500 kWh ayırmalı ve 250 kWh’lık 

Şarj Durumunda kalmalıdır. Bu yolla: 
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 Bataryanın 15 dakika boyunca +1 MW sağlaması istenirse bu bölümün sonunda depolanmış 

enerji 0 MWh olacaktır. 

 Eğer 15 dakika boyunca -1 MW sağlaması istenirse bu bölümün sonunda depolanmış enerji 

500 kWh olacaktır. 

Bu nedenle alarm durumu için gerekli olan sürenin iki katı sağlanmalıdır. Örneğin: 

Ülke 
Alarm durumunda 

zorunlu süre 

1 kullanılabilir MW için 
gereken ilgili minimum 

depolama 

BK 15 dakika 500 kWh 

Almanya 30 dakika 1 MWh 

Tablo 2 Farklı ülkelerde alarm durumunda asgari enerji gerekliliği 

 

 Bu enerji miktarı, bataryanın normal çalışması sırasında kullanmasına izin verilmeyen bir 

koşuldur. 

O yüzden Şekil Şekil 10’da izin verilebilir enerji içeriğini gösteren mavi eğriler 15 dakika için 0,5 MWh 

ve 30 dakika için 1 MWh’den başlamaktadır.  

 

Bu, projede kurulması gereken minimum enerji miktarıdır. Bataryanın frekans değişimlerini izlemesini 

sağlamak için (bu x-dakika alarm durumu rezervinden) projenin, depolamak için biraz daha fazla enerjiye 

ya da frekans sapmalarının normal değerleri için enerji verilmesine ihtiyacı vardır. 

Birincil rezervin ilgilenmesi gereken frekans sapmaları merkezlenmiş olsa bile (büyük bir zaman 

diliminde ortalamaları 0’dır), kısa bir zaman diliminde ortalamaları pozitif veya negatif olabilir. Bataryanın 

belirli bir süre için maksimum frekans sapmalarının etkisini alabilmesi gerekmektedir. 

Karşılık gelen enerji de TSO’nun izin verdiği yeniden şarj etme stratejisine bağlıdır. Birleşik Krallık’ta 

olduğu gibi gerçek zamanlıya yakın bir stratejiye izin verilirse bu enerji 250 kWh’ye yakın olabilir. TSO, 

Almanya’da olduğu gibi standart bildirimlerin kullanılmasını zorunlu kılarsa enerji 400 kWh’ye yakın 

olabilir.  

 

 

Şekil 10 Farklı minimum süre kurallarına göre batarya kapasitesi3 

                                                      
3 Avrupa’da primer rezervin yeni adı olan FCR’nin açılımı, Frekans Önleme Rezervidir (Frequency 
Containment Reserve). 
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Şekil Şekil 10, 15 veya 30 dakikalık alarm durumu gereksinimi sağlamak için izin verilen şarj durumunu 

göstermektedir. Normal çalışmada bataryanın şarj durumu, her zaman mavi eğrilerle belirlenmiş alanın 
içinde olmalıdır. Eğer batarya 15 dakikalık gereksinim için 1 MW / 750 kWh ise Şarj Durumunun, 
bataryanın toplam enerjisinin %35’i ile %65 arasında olması gereklidir. 

 
Mevcut görevde güç ve enerji arasındaki oran için 3 farklı değer ele alacağız: 

 1 kullanılabilir MW için 750 kWh (500 + 250, Birleşik Krallık boyutu) 

 1 kullanılabilir MW için 1.400 kWh (1.000 + 400 kWh, Almanya boyutu) 

 1 kullanılabilir MW için 1.000 kWh (750 + 250 kWh, orta boyut) 

 

Primer rezerv sunan bataryaların değerinin belirlenmesi 

Pmaks MW için bir bataryanın gelirini değerlendirmek adına primer rezerv sunan bataryanın Pmaks MW 
ile yakıt tasarrufunu hesaplayacağız. 
Bir örnek vermek gerekirse, 2020’de bir bataryayla primer rezervin 30 MW’ını sağlamanın bedeli: 

𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝑶𝒇𝟑𝟎𝑴𝑾𝑶𝒇𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒚 = 𝑭𝒖𝒆𝒍𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔𝟐𝟎𝟐𝟎
𝑵𝒐 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒚

− 𝑭𝒖𝒆𝒍𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔𝟐𝟎𝟐𝟎
𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒚 𝒐𝒇 𝟑𝟎 𝑴𝑾

 

 
Bu değer, bataryanın kullanım ömrünün tamamına göre belirlenmelidir. Bataryanın kurulmasının bir yıl 
almasından dolayı 2018’i dikkate almayıp bataryanın değerini 2020-2032 yılları için hesaplayacağız. 

 

2.4.2.6. Tavsiyeler 

Şebeke yönetmeliği tavsiyeleri 

Batarya depolamasına yönelik yeni bir mevzuat önermek için eksiksiz ve bağımsız bir çalışma olmalıdır. 

Ancak Danışman, öneride bulunmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu tavsiyeler, 

uzmanlarının batarya depolamaya yönelik uluslararası mevzuat hakkındaki bilgisine ve çalışmanın 

ardından Türkiye’nin özel durumunu daha iyi anlamış olmalarına dayanacaktır. Öneriler, bu görevin 

raporunda özetlenecektir. 

 

Bataryaların konumu, TEİAŞ ve ETKB ile görüşülerek ve uzmanların görüşlerine dayanılarak 

önerilecektir. 

 

Görev 6’da tüm tipik batarya kullanım ömürleri hakkında bir tekno-ekonomik değerlendirme 

gerçekleştirebilmek için 3 yıl sürebilecek bir çalışma yapılabilir. 

 

Kurumsal tavsiyeler 

EDF, Türkiye’de depolamaya yönelik bir kurumsal çerçeve önerecektir. 

 Her paydaş ne yapabilir? 
o TSO 
o Kamu Hizmetleri 

 TEİAŞ için ilgilenilmesi gereken en önemli araçlar nelerdir? 
o İhale 
o Mülkiyet ve işletim 

Gerek duyulması halinde bu iki araca izin verilmesi için mevzuatın hangi kısımlarının değişmesi 
gerektiğini EPDK ve TEİAŞ ile iş birliği halinde belirteceğiz. 
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2.4.2.7. 2 günlük EES Modeli eğitimi 

Eğitim, yenilenebilir enerjinin ve kısıt yönetiminin dahil edilebilmesi için EES ihtiyacının nasıl ayrı olarak 

modellendiğine odaklanacaktır. Danışman, iki durumun her biri için en az 1 vaka sunacak ve EES 

ihtiyacının ve EES’nin yararlarının ölçülebileceğini gösterecektir. Modelleme sürecinin ve kullanılan 

modelin sonuçlarının da sunulması ve teslim edilmesi beklenmektedir. 
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2.4.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktıları şunlardır: 

 Ankara’da iki günlük EES Modellemesi Eğitimi  

 İki rapor: 
o Sonuçları ve kullanılan metodolojileri sunan 

Enerji Depolama Sistemleri Raporu için İhtiyaçların Tespiti 
o EES Modellemesi Eğitim Raporu  

 Görev 5 ve 6’da incelenecek ilgili teknolojilerin listesi. 

 

2.4.4. Gerekli veri 

Bu görevin gerekli veri ve bilgileri şunlardır: 

 Marjinal maliyetler/piyasa değeri 

 Dağıtımcıyla görüşme 

Gereken verilerin tam listesi, CS-01.D GEREKLİ VERİ LİSTESİ belgesinde sunulmuştur. 

 

2.5. Görev-5 Pazar Araştırması 

2.5.1. Hedefler 

Bu görevin amacı, bataryalar hakkında tedarikçilerden bilgi toplamaktır. 

 

2.5.2. Detaylı metodoloji 

Üreticilerden ve EPC’lerden ilgili maliyetleri edinmek için Görev 4’te belirlenecek iş modellerinden birinin 

kullanılmasını öneririz. Projenin ilk çevre uzunluğu ve düzenlemesi, TEİAŞ ve ETKB tarafından 

onaylanmalıdır. EDF, Görev 4’te belirlenmiş her teknoloji için irtibata geçilecek tedarikçilerin bir listesini 

sunmuştur. Bu listenin Danışman ve Müşteri tarafından onaylanması gereklidir. 

Ardından Danışman, sözü geçen tedarikçilerle irtibata geçip aşağıda verilenleri isteyecektir: 

o Görev 4’te bahsedilen özellikler ve fiyat farkına yol açabilecek diğer faktörler 
o Fiyatlar 

 

Görüşme evresinde anlaşıldığı üzere EDF, Müşteri tarafından sağlanacak PRAG formatında bir pazar 

araştırması sunacaktır. ETKB tarafından verilen kılavuz örneği sonraki sayfada sunulmuştur. 

EDF, TEİAŞ ve ETKB’nin, ekteki formatta bazı ufak değişiklikler (ör., vergilerin eklenmesi) talep 

edebileceğini not etmiştir. 
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Tedarikçileri bu pazar araştırmasına cevap vermeye teşvik etmek ve karışıklıkları önlemek amacıyla 

belge, EDF tarafından yazılmasına rağmen TEİAŞ tarafından yayımlanacaktır. 

 

a

b

c

d

1 2 3 4

a Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

b RTU RTU RTU RTU

c EU CZECH REP. POLAND GERMANY

d .. EUR .. EUR .. EUR .. EUR

Y Y Y Y

a Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

b DAP DAP DAP DAP

c TURKEY CZECH REP. POLAND TURKEY

d .. EUR .. EUR .. EUR .. EUR

Y Y Y Y

a Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

b MODEM MODEM MODEM MODEM

c GERMANY USA SLOVAKIA USA

d .. EUR .. EUR .. EUR .. EUR

Y Y Y Y

a Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

b ENERGY ANALYZER ENERGY ANALYZER ENERGY ANALYZER ENERGY ANALYZER

c TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY

d .. EUR .. EUR .. EUR .. EUR

Y Y Y Y

a Company 1 Company 2 Company 3 Company 4

b TAP CHANGER CONV. TAP CHANGER CONV. TAP CHANGER CONV. TAP CHANGER CONV.

c TURKEY TURKEY CZECH REP. -

d .. EUR .. EUR .. EUR .. EUR

Y Y Y Y

a Company 1 Company 2

b GPS GPS

c GERMANY POLAND

d .. EUR .. EUR 0,00 0,00

Y Y - -

#VALEUR!

1.7 GPS System

(QTY:200)

#VALEUR!

#VALEUR!

Activity 2. RTU Installation and Adaptation, DAP Installation and Adaptation, Training, Spare Parts.

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

Average Price for Item 1.7 (EUR)* #VALEUR!

Average Price for Activity 1

[…]

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

Average Price for Item 1.5 (EUR)* 

1.6 Transformer Tap Changer Converter

(QTY:398)

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

Average Price for Item 1.6 (EUR)* 

*The prices shall include ancillary costs (e.g. maintanance, transportation)

**EUR/USD is:1.0867 on 27.03.2017 (This parity was taken into consideration in the Second Bidder.)

Average Price for Activity 2 #REF!

Total Estimated Cost for the Project (EUR)* #REF!

        

1.1 RTU

(QTY:200)

Activity 1. Supply of RTU, DAP, Router for RCCs, Router for Substations, Modem, Serial/Ethernet Interface Converter, 

Energy Analyzer, Transformer Tap Changer Converter, GPS System.

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

1.4 Modem

(QTY:680)

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

Appropriate to Technical Specifications? (Y/N)

Average Price for Item 1.2 (EUR)* 

Average Cost for Item 1.1 (EUR)*

1.2 DAP

(QTY:118)

1.5 Energy Analyzer

(QTY:1482)

#VALEUR!

#VALEUR!

#VALEUR!Average Price for Item 1.4 (EUR)* 

MARKET RESEARCH for Lot 1 of IPA 2014/037-708.1/TR/Energy Project "Extension and Strengthening of TEIAS’s Existing SCADA/EMS 

System" 

Name of Company

Brand/Model Name of the Product Offered

Origin of Supply

Unit Price (EUR)*

#

The Bidder hasn't 

offered 

GPS in their Bid

The Bidder hasn't 

offered 

GPS in their Bid
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2.5.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktısı şu olacaktır: 

 Enerji Depolama Sistemleri Raporu için Pazar Araştırması 
o Kullanılan metodoloji 
o İrtibata geçilen tüm tedarikçiler ve cevapları 
o Fiyatlar 
o Görev 4’te bahsedilen özellikler ve fiyat farkına yol açabilecek diğer faktörler 

 

2.5.4. Gerekli veri 

İlgili teknolojilerin listesi, bu göreve başlamak için zorunlu unsurdur. Bu liste Görev 4 sırasında sunulacak 

ve onaylanacaktır. 

 

2.6. Görev-6 Fizibilite Raporu 

2.6.1. Hedefler 

Bu görevin amacı, Görev 4’te değerlendirilen hizmetlerin ihtiyaçlarının teknik ve finansal fizibilitesini 

belirlemektir. 

 

2.6.2. Detaylı metodoloji 

Bu görevde, Görev 4’te belirlenen hizmetlerin ekonomik çıkarlarını açıklayacağız. Bu hizmetlerin 

maliyetleri ve teknik özellikleri Görev 5’te belirlenmiştir. 

 

Önerdiğimiz metodoloji aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 

2.6.2.1. Farklı kullanım seçeneklerini ve ilgili özelliklerini belirlemek 

Ekonomik verimliliğe ulaşmak için hizmetleri kümelemek zorunlu olduğundan kullanım seçeneklerinden 

biri, kısıt yönetimi ve döner rezerv gibi birbiriyle uyumlu farklı hizmetleri kümelemek olacaktır. Görev 5, 

bataryanın özelliklerini belirlemek için kullanılacaktır. 

 

2.6.2.2. Bataryaların kullanım maliyetlerinin belirlenmesi 

Danışman, tüm kullanım seçeneklerine yönelik bir bataryanın kurulması ve işletilmesi için gerekli olan 

tüm CAPEX ve OPEX değerlerini belirleyecektir. Farklı çözümleri karşılaştırmak için karşılık gelen LCOS 

hesaplanacaktır. Açık bir özetle farklı olasılıklar açıklanacaktır. 

 

2.6.2.3. Batarya depolamanın yararlarının belirlenmesi 

Danışman, tüm kullanım seçeneklerine yönelik depolamanın yararlarını hesaplayacaktır. Bunun için Net 

Bugünkü değer hesaplanacaktır. 

Yatırım teorisinde gelir, yapıldığı tarihe bağlı olarak aynı değerde olmayabilir: değer, indirim faktörünün 
fonksiyonu olarak düşer. Bu nedenle bir yatırım kararı almadan önce gelirleri gerçekleştirmeliyiz. 
 
N yılının gelirine karşılık gelen bugünkü değer şudur: 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 =
𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆𝒀𝒆𝒂𝒓 𝒏

(𝟏 + 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)𝒏
 

Bu ilke, maliyetlere de uygulanmalıdır, yani her yıl için: 
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𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 =
𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝒀𝒆𝒂𝒓 𝒏

(𝟏 + 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)𝒏
=

𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆𝒀𝒆𝒂𝒓 𝒏 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒀𝒆𝒂𝒓 𝒏

(𝟏 + 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)𝒏
 

Bu çalışmada indirim faktörü olarak standart %10’luk değer kullanılmıştır. 
 
Net Bugünkü Değer, projenin tüm yılları için bataryanın bugünkü değerlerinin toplamıdır. Pozitif olması, 
projenin kârlı olduğu anlamına gelir. Yine de NBD büyük ölçüde indirim faktörü olarak seçilen değere 
bağlıdır. Bu yüzden, NBD’nin sıfır olduğu indirim faktörü değeri olan projenin İç Getiri Oranı da 
(İGO) hesaplanır. İGO ne kadar yüksek ise proje o kadar kârlı olur. 
 

2.6.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktıları şunlardır: 

 Enerji Depolama Sistemleri Raporu için Fizibilite 
o İncelenmiş farklı kullanım seçeneklerinin LCOS değerleri 
o Farklı çözümlerin açık birer özeti 
o Tüm kullanım seçeneklerinin paraya çevrilmiş yararları 

 

2.6.4. Gerekli veri 

Bu görev için gerekli olan veriler şunlardır: 

 İndirim oranı veya AOSM 

Gereken verilerin tam listesi, CS-01.D GEREKLİ VERİ LİSTESİ belgesinde sunulmuştur. 

 

2.7. Görev-7 Teknik Şartname Raporu (TSR) 

2.7.1. Hedefler 

Bu görevin amacı Müşteriyi Teknik şartnameye hazırlamak için eğitim vermektir. 

2.7.2. Detaylı metodoloji 

West Burton projesinde çalışan bir uzman tarafından iki günlük bir eğitim verilmesini öneriyoruz. 

Eğitim gündemi aşağıdaki gibidir: 

 

2.7.2.1. BESS için ihale belgeleri 

• Temel teknik belgeler listesi (talep / özellikler) 
• Yapısı (çalışmanın kapsamı/ yönetmelik ve standart/ teknik gereksinimler/ test 

kalifikasyonu/ belge yayım programı) 
• Minimum İşlevsel Gereksinimler 
• Testler (FAT/SAT/Test profilleri) 

 

2.7.2.2. BESS projesi için kaynağın paylaşılması 

• Yakın zamanlı bir projeye dayanan bir örnek 
• Arayüz yönetimi ve sorumluluk matrisi arayüzü 

 

2.7.2.3. BESS projesi için İşverenin Teknik Gereksinimleri Sorunlar / 
Proje seçeneği 

• Batarya 
• Elektrik bölümü  
• Düzenleme ve BİT 
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• Şebeke arayüzler ve Şebeke Yönetmeliğine uyum 
• İnşaat işi  
• Güvenlik (HVAC, yangın, tesis koruması) 

 

2.7.2.4. Tedarik zinciri / Kurulum / İşletmeye Alma 

• Tedarik zinciri: OEM’lerin seçilmesi 
• İnşaat kılavuzu 
• İşletmeye alma kılavuzu 

 

2.7.2.5. Sonuçlar / Sorular 

EDF ayrıca, EDF veya başka bir kuruluş tarafından yazılmış 3 TSR örneği sunacaktır. 

2.7.3. Çıktılar 

Bu görevin çıktıları şunlardır: 

 Teknik Şartnameler Eğitimi 
o Ankara’da iki günlük eğitim. 

 TSR Eğitim Raporu 

 3 TSR örneği 

 

2.7.4. Gerekli veri 

Bu görev için gereken veri yoktur. 

 

2.8. Görev-8 EES Sistemlerinin Yönetimine Yönelik 
Eğitim 

 

Bu görev, görüşme aşamasında iptal edilmiştir. 
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği danışmanın münhasır sorumluluğu 

altındadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 


