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1. Özet 
Enerji depolama, dünya çapında olağanüstü bir inovasyon ve gelişim alanıdır. Temel etmenlerinden 

biri, sürekli olmayan yenilenebilir enerjinin yoğun ve istikrarlı gelişimine bağlı olarak güç sistemlerinde 

esnekliğe yönelik giderek artan ihtiyaçtır. Gerçekten de interkonektör gelişimi ve talep tarafı 

yönetimine ek olarak enerji depolama da enerji sistemlerinin güvenli ve ekonomik işleyişini sağlamak 

için uygun bir alternatiftir. 

Günümüzde mevcut olan çok sayıdaki depolama teknolojileri arasında bataryalar en hızlı gelişenlerdir. 

Gerçekten de Şekil Şekil 1’de gösterildiği gibi maliyetleri geçtiğimiz 10 yıl içinde önemli ölçüde 

düşmüştür ve bunun devam etmesi beklenmektedir. Bunun sonucunda dünyanın her yerinde çok 

sayıda ticari proje ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 1: Batarya depolama maliyetinin gelişimi 

Yine de bir batarya ve konvertör, teknik olarak hemen hemen her hizmeti (primer ve sekonder frekans 

rezervi, enerji kaydırma, peak shaving vb.) sağlayabiliyor olsa bile, sisteme değer katıp katmadıklarını 

belirlemek için tekno ekonomik analizlerinin yapılması gereklidir. Sistem için en iyi optimum çözümün 

önerildiğinden emin olmak adına batarya projelerinin ayrıca alternatif yollar ile kıyaslanması gereklidir. 

Yol haritası ve öneriler 

Okumayı kolaylaştırmak için burada başvurma amacıyla sonuçlar ve önerilerin bir sentezini veriyoruz. 

Hizmet 
Ekonomik 
potansiyel 

Önerilen piyasa tasarımı Yorumlar 

Kısıt yönetimi 0 MW - 

En azından önümüzdeki on yıl 
için kısıt ile ilgilenmeye yönelik 
bataryalardan daha verimli 
olan diğer alternatifler 
mevcuttur. Ör.: 

 Yeniden tevzi 

 Şebeke güçlendirme 

 Senkron kondansatör 

Frekans 
önleme 

50 MW 2020 
Gelirler, mevcut FCR 

piyasa üzerinden ve gelir 
Kanibalizm etkisi nedeniyle 
muhtemelen ekonomik 

BNEF tarafından gözlenen 

değerler: yıllık lityum-iyon batarya 

fiyat endeksi 2010-2016 

Kaynak: Bloomberg New Energy Finance 



 

EDF – Haziran 2019 7 CIST-DER-CMT-18-0283 

rezervi 
(primer 
rezerv) 

100 MW 2025 

150 MW in 2030 

garantisi gibi özel tasarım 
olmadan sağlanmalıdır. 

Piyasa aksalıklarını 
önlemek için batarya 
kurulumunu TSO’nun 

değil yalnızca özel 
sektörün yapmasını 

tavsiye ediyoruz (Avrupa 
mevzuatına uygun olarak) 

potansiyelin tamamı 
kurulamayacaktır. Ancak bu, 
en iyi genel çözümdür. 

Hızlı primer 
rezerv (<1sn) 

0 MW - 

Türkiye, kıta Avrupa’sına aynı 
frekansta enterkonekte olduğu 
için enerji sistemi, ülkede 
sürekli olmayan yenilenebilir 
enerjilerin yüksek payı olması 
halinde dahi en az 15 yıl 
boyunca atalet eksikliği 
yaşamayacaktır. 

Sekonder 
rezerv 

0 MW - 

FCR ile kıyaslandığında 
batarya boyutu, dört kat daha 
yüksek CAPEX ve OPEX’e 
sebep olur, yıllık gelirler ise 
yalnızca biraz daha yüksektir. 

Arbitraj 0 MW 

Mevcut piyasa tasarımı: 
Sahip ve işleten özel 

sektördür. Gün öncesi ve 
gün içi piyasa kullanılır... 

En azından önümüzdeki on yıl 
için bataryanın arbitraj 
getirmesi potansiyeli yoktur. 
Ancak bu hizmeti geliştirmek 
isteyen özel yatırımcı mevcut 
ise buna bir yasak getirmenin 
bir sebebi de 
bulunmamaktadır. 

Yenilenebilir 
Enerji 

Kaynaklarını 
düzeltme 

0 MW  
Destek olmadan bazı 
projelerin ortaya çıkması çok 
mümkün görünmemektedir. 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde batarya sistemlerinin maliyetinin düşmüş olmasına rağmen, Türkiye’de 
önümüzdeki yıllarda çoğu hizmete yönelik olarak bataryaların bir ekonomik potansiyeli yoktur. 
Ancak Türkiye’de böyle bir sistemi geliştirmek isteyen bazı özel yatırımcılar varsa buna karşı çıkmanın 
bir sebebi yoktur. Danışman tavsiyesi, geleceğin bu projede ele alınanlardan farklı varsayımlar 
getirmesi halinde enerji sisteminin batarya depolamasından yararlanabilmesi için bu projede 
formülleştirilmiş teknik önerileri izlemek yoluyla Türkiye’nin, depolamaya yönelik mevzuatı ( bağlantı 
kuralları, sertifikasyon/kalifikasyon, piyasa tasarımı uyarlamaları) belirlemeye devam etmesi 
yönündedir. Bataryaların teknik olarak sağlayabileceği hizmetlerin piyasalarda halihazırda 
düzenlenmiş olmasından dolayı piyasada aksaklık meydana gelmemesi için TSO’nun bataryaların 
sahibi ve işleticisi olmamasını öneriyoruz. Bu öneriler, bu projede daha önce (Görev 3) ölçüt olarak 
sunulmuş olan Avrupa uygulamalarıyla tutarlıdır. 
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Rapor, özel sektörün bataryaların sahibi ve işleticisi olmasını önermektedir. Ancak TEİAŞ’ın, FCR 
sağlayan bataryanın sahibi ve işleticisinin kendisi olduğu bir senaryoya yönelik Görev 5 ve 6’nın 
uygulanması talebi uyarınca ve Dünya Bankası’nın bir bataryadan FCR alınması için bir ihale 
yapılmasını içeren tavsiyesi doğrultusunda Görev 5 ve 6’nın bu iki vakayı da dikkate alarak 
uygulanması sonucuna varılmıştır (ör.: sahip olma ve işletme, bir ihale yoluyla üçüncü taraflardan 
hizmet temin etme). Görev 6 raporu ve nihai rapor (ilgili olduğu durumda) her iki vakanın sonuçlarının 
yanı sıra bir karşılaştırmayı da içerecektir. 

ANA SONUÇ 

TÜRKİYE ENERJİ SİSTEMİ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KÂRLI 
OLABİLECEK TEK HİZMET PRİMER REZERVDİR. PİYASA 
AKSAKLIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN BU HİZMETE YÖNELİK YALNIZCA 
ÖZEL SEKTÖRÜN BATARYALARIN SAHİBİ VE İŞLETMECİSİ OLMASINI 
ÖNERİRİZ.  
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2. Ayrıntılı özet 

2.1. Bataryalar, Türkiye’de önümüzdeki on yıl için bir 
arbitraj potansiyeline sahip değildir. 

Arbitraj, enerjinin fiyatlar düşük iken şarj edilmesi ve fiyatlar yüksek iken boşaltılmasıdır. Talebin şekli, 

bu hizmeti gerekçelendirmede bakılacak bir kriter değildir. Bu hizmetin gelirlerini hesaplamak için 

tüccar gibi karar alan bir araç geliştirdik: gün öncesi fiyatlara karşı bataryanın değerini maksimize 

edecektir. Bunu yapmak için temel olarak batarya, fiyatlar düşükken şarj edecek, fiyatlar yükseldiğinde 

ise boşaltacaktır. 

Maliyet tarafında 1 ila 9 saat batarya süresi aralığı için projenin anüitenin %10 indirim oranı ile olası 

tüm değerleri karşılayacağını tahmin ediyoruz. Sistemin azami kullanım ömrü 15 yıldır ve yıllık döngü 

sayısına bağlı olarak daha az olabilir. 

Arbitrajın kârlılığını değerlendirmede temel gösterge olan Türkiye’de bugünkü fiyat farkı yaklaşık 30 

€/MWh’tır. Bu değer, batarya sisteminin anüitenin yalnızca %12’sini karşılayabilir. 

 

Şekil 2 2015-2018 arasında Türkiye’de ortalama gün öncesi fiyatlar 

Mevcut fiyat özellikleriyle birlikte batarya sisteminin anüitesi, projeyi kârlı hale getirmek için 8’e 

bölünmelidir. 

 Mevcut fiyat yapısıyla Türkiye’de batarya ile yalnızca arbitraj sağlamak uygun maliyetli 

değildir 

Depolama maliyetinin 2’ye bölündüğünü hesaba kattığımızda bile gelecekte kârlılık koşullarının 

oluşması gerçekten mümkün değildir: yılın her günü piyasa fiyatlarının günde birkaç saat yaklaşık 0 

olmasını ve ayrıca aynı zaman aralığında azami fiyatların 100 $/MWh’ın üzerine çıkmasını 

gerektirmektedir. Bu durumda dahi mümkün ise pompajlı hidro depolamanın yapılması daha uygun 

maliyetli olabilir. 

Depolamanın arbitraj sağlaması için geliştirildiğinde fiyat farkı azalır ve batarya da dahil olmak üzere 

arbitraj sağlayan tüm birimler değer kaybeder: bu kanibalizm etkisidir. Bunun sonucu, gelecekte 

önemli fiyat farkı oluşsa bile depolama geliştirildiği anda bunlar azalacaktır. Bu da Türkiye’de optimum 

hacmin kurulmasını sınırlandırmaktadır. 

 Gelecekte önemli fiyat farkı oluşsa bile kanibalizm etkisi, geliştirilecek ilgili hacmi 

büyük ölçüde sınırlandırabilir. 

 Yüksek yenilenebilir enerji entegrasyonu ile dahi önümüzdeki on yıl içinde arbitraja 

yönelik kârlı iş imkanlarının ortaya çıkması olası değildir. 
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 Bu sonuçlar, bataryanın yalnızca tek bir hizmet verdiği durum için geçerlidir: arbitraj. 

Hizmetlerin istiflenmesi, kârlılığı arttırabilir. Verilen temel mesaj, arbitrajın bir batarya 

sistemi projesinin başlıca kârlı hizmeti olmayacağıdır. 

 

2.2. İletim şebekesine bağlı olan santraller için 
yenilenebilir enerji kaynakları düzeltmenin 
geliştirilmesi uygun değildir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltme, bir bataryanın, bir güç sisteminin ihtiyaçlarına uyması için, 

güneş veya rüzgâr üretiminin profilini uyarladığı durumlar için kullanılan genel bir terimdir. Bu hizmetin, 

bir güneş enerjisi santralinin ilgili boyutundaki küçük bir güç sistemine yönelik makul görünse de, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltmenin Türkiye gibi büyük enterkonekte bir şebekede gün öncesi 

piyasada kârlılığını ortaya koymak imkansızdır. 

Sağlanan hizmet arbitraja benzer; enerjiyi kaydırmak için bazı saatlerde enerji almak ve sonraki 

saatlerde vermek. Ancak bu, sistem genel marjinal fiyatlarıyla veya piyasa fiyatlarıyla piyasaya göre 

optimize edilmiş bir bataryadan daha az verimlidir. 

Gün öncesi değer düşük olsa bile yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltmenin kârlılığını tümüyle 

değerlendirmek için gün içi veya dengeleme piyasasındaki diğer değerlerin de incelenmesi uygun 

olabilir. 

 Gün öncesi piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltme arbitraja göre daha az 

verimlidir. Değeri, Türkiye’de bu gibi bir hizmet için bataryaların kârlılığını ortaya 

koymak için yeterli olmayacaktır. Ancak gün içi veya dengeleme değerleri gibi 

tamamlayıcı varlıkların incelenmesi uygun olabilir. 

 Büyük güneş enerjisi tesislerine bataryaların kurulmasını zorunlu kılmak, depolama 

maliyetini doğrudan artan yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlamaya yardımcı olabilir. 

İki farklı hizmet için iki boyutlandırma yöntemi önerilmiştir: 

 Dikdörtgen profil vermeye yönelik bir batarya boyutunun belirlenmesi, büyük ölçüde 

güneş enerjisi tahmininin kalitesine bağlıdır. 8 MW’lık Kumlimanı Güneş Enerjisi 

Santrali üretimi 5,1MW/23MWh ile 6,9MW/44MWh arasında olacaktır.  

İncelenen sabit dikdörtgen biçimi, boyutu ve maliyeti büyük olan bir batarya getirir. Bu sistemlerin 

kârlılığa yakın olabilmesi dahi imkansızdır. Bu nedenle Türkiye için daha uygun olabilecek başka bir 

düzeltme yolunu dikkate aldık: saat içinde güneş enerjisi üretimini düzeltme. 

 10 dakikalık değişimleri, saatlik değerlere düzeltecek bir batarya, daha küçük 

boyutlandırma sunar (1,8MW/0,5MWh). Bu hizmetin maliyetinin daha düşük olmasına 

karşılık gerçek ekonomik değeri değerlendirilmelidir. 

2.3. Türkiye’de sağlanması en uygun olan hizmet 
primer rezervdir 

Dünyadaki ilk ticari batarya projelerinin çoğu primer rezerv sağlamaktadır. Türkiye de bir istisna 
değildir. Bu projenin önceki görevlerinde bazı teknik önerilerde bulunulmuştur. Batarya potansiyelinin 
değerlendirilmesi için en önemli olanlar şunlardır: 

- Bataryanın, İletim Şebekesinde alarm durumu olması ihtimaline karşılık 15 dakika boyunca 
maksimum kapasitede FCR sağlaması beklenir. 

- Yaklaşık 50 Hz ölü bantlar ile bataryaların sürekli yeniden şarj etme stratejisine izin 
verilmelidir. 

Daha fazla öneri Bölüm formüle edilmiştir. 
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Bu kurallar varsayıldığında batarya depolama, FCR maliyetinde önemli ölçüde azalmaya yol açabilir. 

Gelecekteki FCR fiyatını ve FCR sağlamaya yönelik bataryaların optimum hacmini tahmin etmek için 
saf ve kusursuz bir rekabet olduğunu varsayıyoruz. Gerçekleştirilen simülasyonlar, depolamanın 
maliyeti azaldıkça daha düşük fiyatlarda FCR sağlamanın mümkün olabileceği gerçeğini ortaya 
çıkarmıştır. Bir projenin anüitesine ulaşana kadar fiyatların düşmesini sağlayacak olan bataryaların 
optimum hacmidir.  

 
Şekil 3: FCR piyasa fiyatlarının tahmin edilen değerleri 

FCR’ın marjinal fiyatları, batarya sisteminin anüitesi olduğundan bunlar depolamanın maliyetini 

düşürecektir. Sonuç olarak Türkiye’de kullanılacak bataryaların optimum hacmi, aynı hızda artacaktır: 

 
Şekil 4: FCR sağlayan BESS projelerinin tahmin edilen kapasitesi 

Bu koşullarda: 

 Batarya depolama, sisteme değer yaratılmasını sağlayabilir. Başlıca yararlanacak taraf 
TEİAŞ’tır. FCR fiyatlarında her 1€/h/MW azalma için yılda 10 milyon Türk lirası tasarruf 
edilecektir. Bu değerin temel karşıtı, geleneksel üreticiler için ciddi ölçüde değer 
kayıpları olacaktır. 

Teknoloji maliyetlerinin düşüyor olması, önümüzdeki 15 yıl için oyuna düzenli olarak daha ucuz 
projelerin girmesine izin verecektir. Bu, kanibalizm etkisine ve primer rezerv piyasa fiyatlarının 
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düşmesine yol açacaktır. Bu yolla ilk gelenler gibi ikinci gelenler de hiçbir zaman kâr edemez... 
Aktörler rasyonel olarak hareket ederlerse riskten kaçınır ve yatırım yapmazlar. 

 Bu tam anlamıyla bir paradokstur: batarya sisteme değer yaratabilir ancak kârlı 
olmayacakları neredeyse kesin olduğundan dolayı hiçbir ticari batarya projesinin 
yapılmaması mümkündür. 

Bu, tahmin edilmesi zor bir sorundur: 

 Aktörler tamamen rasyonel olarak hareket ederlerse yatırım yapmayacaklardır ve bu da 
sistem için değer kaybıyla sonuçlanacaktır. 

 Eğer aktörler kârlı olmasa bile yatırım yaparsa, aşırı kapasite nedeniyle sistem için bir 
değer kaybı olacaktır. TSO, primer rezerv tedariki maliyetlerini düşürür ancak 
sağlayıcıların hepsi, verdikleri hizmetin gerçek değerini almayacaktır. 

Diğer riskler yatırımcıları vazgeçirebilir: 

 Kusursuz olmasa da yatırımcılara güven vermek amacıyla bataryaların şebekeye 
bağlanmalarına yönelik açık kurallar olmalı ve piyasa tasarımı oluşturulmalı ve zaman 
içinde sürdürülmelidir. 

 Döviz kuru riski, yatırımcılar için önemli bir risk olarak görülebilir. 

 Gelirlerin piyasadan yalnızca iyi bilinen kanibalizm etkisiyle geliyor olması bankaları, 
batarya projelerine fon sağlamaktan vazgeçirebilir. 

Batarya projeleri, finansal veya düzenleyici destek olmadan geliştirilmeyecektir. Bu proje kapsamında 
mevzuat ve piyasa tasarımına ilişkin öneriler öne sürdük. Kilit fikir, sistem için değer yaratımı 
sağlarken yatırımcılara istikrar sunmaktır. Önerdiğimiz çözüm, gelecek on yıl içinde her 4 yıl için 50 
MW’lık, bazı yıllarda gelir garantisi, düzenli ihaleler organize etmektir. 

Verilen bu tavsiyelerin ardından Türkiye’deki düzenleyici EPDK, gelir garantisine izin verilmeyen bir 
mevzuat tasarısı yayımladı. Bu, Almanya ve Fransa’daki tercihlerle uyumludur. Zira gelir garantisi, 
halihazırda FCR sağlayan geleneksel üreticiler için adil olmazdı. Bu nedenle önerilerimizi uyarladık 
ve şimdi batarya kurulumunu TSO’nun değil yalnızca özel sektörün yapmasını tavsiye ediyoruz 
(Avrupa mevzuatına uygun olarak). 

2.4. Primer rezerv sağlamak için EES sistemlerinin 
optimum kullanımına yönelik öneriler 

2.4.1. Düzenli FCR ihaleleri ve istikrar tedbirleri 

Yönetmeliğin amacı şu olacaktır: 

- Sistem için değer yaratımını maksimize etmek 

- Yatırımcılara, kârlı projeler oluşturmaları için koşullar sunmak 

- TEİAŞ için FCR tedarikinin maliyetini düşürmek 

Bu hedeflere bu yolla ulaşılabilir: 

Gelir garantili düzenli ihaleler 

TEİAŞ’ın ihaleleri, depolama maliyetinde önemli azalmaya karşılık gelecek ilgili frekans değerinde 
yayınlamasını önerdik. Tüm projelerin, 10 veya 15 yıl için ihaledeki tekliflerine karşılık gelecek 
miktarda gelir almaları garantisi olacaktır. Tabi ki, bu ihalelerin değer yaratımı sağlayacağından emin 
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olmak için ihalede yakın zamanlı piyasa fiyatlarının ortalamasına karşılık gelen (ilk ihale için yaklaşık 
13 €/MW/h) bir üst sınır belirlenebilir. 

BESS gereksinimlerinin saf ve kusursuz rekabet tahminine olabildiğince yaklaşmak için 2019, 2023 ve 
2028 yıllarında 50 MW istenebilir: 

 

Şekil 5: Düzenli ihaleler ile batarya hacimleri 

Bu, sonuç olarak FCR’ın piyasa fiyatlarının düşmesine sebep olacaktır.  

 

Şekil 6: Düzenli ihaleler ile FCR fiyatları 

Döviz kuru riskini azaltmak için bu raporda bazı yeterli mali koşullar da önerilmiştir: 

- TEİAŞ, FCR gelirlerini ABD doları veya avro olarak verebilir 

- TEİAŞ, FCR gelirlerini, makul döviz kuru ile Türk lirası olarak verebilir 

EPDK, gelir garantisi vermeyi yasakladığı için bu öneri artık geçerli değildir.  
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2.4.2. Alternatif: TEİAŞ, bataryaların sahibi olabilir ve 
kendisi işletebilir 

Görev 2’nin literatür incelemesinde hatırlatıldığı üzere Avrupa Birliği’nde olduğu gibi dünyadaki çoğu 
ülkede TSO’ların yan hizmetler sağlamak için bataryaların sahibi ve işleticisi olması yasaktır. Bu 
raporda verilen artı ve eksiler, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

 
Tablo 1: Bataryalara kimin sahip olacağı ve kimin işleteceğine yönelik tartışmalar 

Avrupa mevzuatına uygun olarak piyasa aksaklıklarını önlemek amacıyla bataryaların sahibi ve 

işletmecisinin TSO olmamasını öneriyoruz. 

 Bu nedenle batarya kurulumunu TSO’nun değil yalnızca özel sektörün yapmasını 

tavsiye ediyoruz (Avrupa mevzuatına göre). 

 

2.5. Sekonder rezerv ve hızlı primer rezervin kısa 
vadede bir potansiyeli yoktur 

Bugün sekonder rezerv, primer rezerv ile aynı geliri sağlamaktadır ancak dört kat daha fazla depolama 
gerektirir. Buna göre aşağıdaki hususlar açıktır:  

 Türkiye’de sekonder rezerv bataryalar ile kârlı olmayacaktır. 

Görev 3’te gösterildiği üzere Kıta Avrupa’sında ve Türkiye’de 2035 öncesinde atalet eksikliği 
olmayacaktır. Bataryanın hızlı tepki süresinin çekici olmasına rağmen: 

 Hızlı FCR, Türkiye’de geliştirmek için uygun bir ürün değildir. 

 

  

Batteries for FCR TEİAŞ owns and operate
Private sector owns and 

operate

For the system
Generates more value for 

the system

TEİAŞ 
Provides some more cash 

for the TSO

Private sector
No value provided to the 

private sector

Investors can propose 
more value with service 

stacking and cost 
optimization

Market design

Some regulated and 
deregulated assets 

contributes to the same 
FCR market

FCR sağlamaya yönelik batarya TEİAŞ sahibi ve işleticisidir Özel sektör sahibi ve işleticisidir 

Sistem için  Sisteme daha fazla değer sağlar 

TEİAŞ TSO’ya biraz daha fazla nakit getirir  

Özel sektör Özel sektöre değer getirmez Yatırımcılar, hizmet istifleme ve 

maliyet optimizasyonu ile daha fazla 

değer önerebilir. 

Piyasa tasarımı Bazı düzenlemeye tabi olan ve 

olmayan varlıklar, aynı FCR 

piyasasına katkı sağlar 
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2.6. Bu IPA projesinin sonraki Görevlerine yönelik 
sonuçlar 

Bu proje, Türkiye’de TSO’nun sahibi ve işletici olduğu bataryalar ile sağlanan kârlı olabilecek herhangi 
bir hizmet belirlememiş olduğundan dolayı EDF, Görev 5 ve 6’nın iptal edilmesini önermektedir. Bazı 
genişletme önerileri tüm paydaşlarla tartışılmıştır ve Görev 5 ve 6’nın yerine geçebilir. 

Rapor, özel sektörün bataryaların sahibi ve işleticisi olmasını önermektedir. Ancak TEİAŞ’ın, FCR 
sağlayan bataryanın sahibi ve işleticisinin kendisi olduğu bir senaryoya yönelik Görev 5 ve 6’nın 
uygulanması talebi uyarınca ve Dünya Bankası’nın bir bataryadan FCR alınması için bir ihale 
yapılmasını içeren tavsiyesi doğrultusunda Görev 5 ve 6’nın bu iki vakayı da dikkate alarak 
uygulanması sonucuna varılmıştır (ör.: sahip olma ve işletme, bir ihale yoluyla üçüncü taraflardan 
hizmet temin etme). Görev 6 raporu ve nihai rapor (ilgili olduğu durumda) her iki vakanın sonuçlarının 
yanı sıra bir karşılaştırmayı da içerecektir. 
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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. 


