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 και ειδικότερα αυτός των 
οτελεί μια από τις ταχύτερα 

βιομηχανίες στον κόσμο. Ειδικότερα 
στην Τουρκία, την τελευταία δεκαετία οι αρμόδιες αρχές 
δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη πολιτικών 

ισχυρά κίνητρα σε επενδυτικές κινήσεις στο 
προκειμένου να επιτύχουν το μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας περιορίζοντας 
όσο περισσότερο μπορούν τις εισαγωγές ενέργειας. 

αυτής είναι η παρουσίαση της 
στην Τουρκία. Θα επιχειρηθεί 

αγραφή των μέχρι στιγμής πεπραγμένων 
του τομέα όσον αφορά την ηλιακή, αιολική, 
υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια καθώς επίσης 
και την ενέργεια από βιομάζα, θα αναλυθεί το θεσμικό 

κλάδο και κάποιες βασικές 
Τέλος, παρέχονται χρήσιμοι 

σύνδεσμοι στους οποίους μπορεί να πλοηγηθεί ο 
ενδιαφερόμενος επενδυτής για περαιτέρω και 
αναλυτικότερη πληροφόρηση. 
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Προτεραιότητες 
 

Όντας η 17η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και η 6
Τουρκία έχει έρθει αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη αύξηση των ενεργειακών της αναγκών τις 
τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, η Τουρκία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
ενεργειακές αγορές μεταξύ των χωρών του ΟΕ
αφορά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. 

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, η αύξηση στη ζήτηση ενέργειας στην Τ
θα φθάσει το 90% τη χρονική περίοδο 2011 
ενεργειακής εξάρτησης αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου στη χώρα 
οι ιθύνοντες της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο (
“Turkey 2023”) μέρος του οποίου αποτελε
συγκεκριμένα, η χώρα αποσκοπεί ως το 2023 να διαθέτει ένα ενεργειακό μίγμα 
ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν μερίδιο 30% όσο αφορά τη συνολική παραγωγή ενέργειας ενώ θα 
πρέπει να τροφοδοτούν το 10% του συστήματος μεταφορών της χώρας. 

Υπάρχει επίσης η δέσμευση εκ μέρους της Τουρκικής κυβέρνησης για με
καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα του ΑΕΠ (σε όρους ενεργειακής έντασης). Το 
φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα της τουρκικής κυβέρνησης  βασ
δυνητικών ανανεώσιμων πηγών όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικών δυνατοτήτων, αιολικού 
δυναμικού, ηλιακής ακτινοβολίας, γεωθερμικών πηγών κλπ. 

Εικόνα 1: Κατανάλωση Ενέργειας στην Τουρκία, Πηγή: 

Για πολλά χρόνια οι κύριες ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιούνταν στην Τουρκία 
ήταν η υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια μια σειρά από 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

Προτεραιότητες – Στόχοι  

μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και η 6η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, η 
Τουρκία έχει έρθει αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη αύξηση των ενεργειακών της αναγκών τις 
τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, η Τουρκία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

ς αγορές μεταξύ των χωρών του ΟΕCD ενώ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση όσον 
αφορά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.  

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, η αύξηση στη ζήτηση ενέργειας στην Τ
χρονική περίοδο 2011 – 2023. Με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω 

ενεργειακής εξάρτησης αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου στη χώρα 
οι ιθύνοντες της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο (

) μέρος του οποίου αποτελεί η στρατηγική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, η χώρα αποσκοπεί ως το 2023 να διαθέτει ένα ενεργειακό μίγμα 
ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν μερίδιο 30% όσο αφορά τη συνολική παραγωγή ενέργειας ενώ θα 

10% του συστήματος μεταφορών της χώρας.  
Υπάρχει επίσης η δέσμευση εκ μέρους της Τουρκικής κυβέρνησης για με

καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα του ΑΕΠ (σε όρους ενεργειακής έντασης). Το 
φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα της τουρκικής κυβέρνησης  βασίζεται στη μεγάλη διαθεσιμότητα 
δυνητικών ανανεώσιμων πηγών όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικών δυνατοτήτων, αιολικού 
δυναμικού, ηλιακής ακτινοβολίας, γεωθερμικών πηγών κλπ.  

: Κατανάλωση Ενέργειας στην Τουρκία, Πηγή: Turkish Ministry of Energy and Natural

Για πολλά χρόνια οι κύριες ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιούνταν στην Τουρκία 
ήταν η υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια μια σειρά από 
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μεγαλύτερη στην Ευρώπη, η 
Τουρκία έχει έρθει αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη αύξηση των ενεργειακών της αναγκών τις 
τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, η Τουρκία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

ενώ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση όσον 

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, η αύξηση στη ζήτηση ενέργειας στην Τουρκία 
2023. Με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω 

ενεργειακής εξάρτησης αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου στη χώρα 
οι ιθύνοντες της τουρκικής ενεργειακής πολιτικής έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο (Agenda 

η στρατηγική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, η χώρα αποσκοπεί ως το 2023 να διαθέτει ένα ενεργειακό μίγμα στο οποίο οι 
ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν μερίδιο 30% όσο αφορά τη συνολική παραγωγή ενέργειας ενώ θα 

Υπάρχει επίσης η δέσμευση εκ μέρους της Τουρκικής κυβέρνησης για μείωση 20% της 
καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα του ΑΕΠ (σε όρους ενεργειακής έντασης). Το 

ίζεται στη μεγάλη διαθεσιμότητα 
δυνητικών ανανεώσιμων πηγών όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικών δυνατοτήτων, αιολικού 

 

Natural Resources 

Για πολλά χρόνια οι κύριες ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιούνταν στην Τουρκία 
ήταν η υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια μια σειρά από 
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τεχνολογικές εξελίξεις (ανά τον κόσμο)
για παράδειγμα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας
οι τουρκικές αρχές στις ΑΠΕ είναι η είσοδος της χώρας στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης 
Ενέργειας (International Renewable Energy Agency

  

Εικόνα 2: Μερίδια ΑΠΕ, Πηγή: http://www.mfa.gov.tr/turkeys

1.2 Σύνοψη πολιτικών ΑΠΕ 

  Αρκετοί παράγοντες όπως για παράδειγμα η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της 
χώρας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η κλιματική αλλαγή κλπ έχουν τροποποιήσει την 
προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται στο τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλάνο Ανανεώσιμης Ενέργειας που έχει 
ξεκινήσει να υλοποιείται από 2014, η χώρα 

 Διαφάνεια: όλες οι επιχειρήσεις και διαδικασίες στον τομέα πρέπει να βασίζονται σε 
διαφανείς διαδικασίες, ανοιχτές και 
μέρη.  

 Αξιοπιστία: τα εμπλεκόμενα μέλη στον τομέα των ΑΠΕ θα πρέπει να χρήζουν φήμης 
αξιοπιστίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εν συνόλω αξιοπιστία του συστήματος 
παραγωγής και προμήθειας ενέργειας.

 Έρευνα & Καινοτομία: οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να επενδύουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο σε νέες πρακτικές και να χρησιμοπο
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(ανά τον κόσμο) έχουν επιτρέψει τη δυναμική είσοδο νέων πηγών όπως 
για παράδειγμα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν 
οι τουρκικές αρχές στις ΑΠΕ είναι η είσοδος της χώρας στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης 

International Renewable Energy Agency, IRENA) το 2009. 

http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa 

ύνοψη πολιτικών ΑΠΕ  

Αρκετοί παράγοντες όπως για παράδειγμα η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της 
χώρας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η κλιματική αλλαγή κλπ έχουν τροποποιήσει την 
προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται στο τομείς των 

ών ενέργειας. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλάνο Ανανεώσιμης Ενέργειας που έχει 
ξεκινήσει να υλοποιείται από 2014, η χώρα βασίζεται στις εξής πολιτικές: 

Διαφάνεια: όλες οι επιχειρήσεις και διαδικασίες στον τομέα πρέπει να βασίζονται σε 
διαφανείς διαδικασίες, ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα 

Αξιοπιστία: τα εμπλεκόμενα μέλη στον τομέα των ΑΠΕ θα πρέπει να χρήζουν φήμης 
αξιοπιστίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εν συνόλω αξιοπιστία του συστήματος 
παραγωγής και προμήθειας ενέργειας. 

Έρευνα & Καινοτομία: οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να επενδύουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο σε νέες πρακτικές και να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες.
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είσοδο νέων πηγών όπως 
Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν 

οι τουρκικές αρχές στις ΑΠΕ είναι η είσοδος της χώρας στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης 

Αρκετοί παράγοντες όπως για παράδειγμα η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της 
χώρας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η κλιματική αλλαγή κλπ έχουν τροποποιήσει την 
προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται στο τομείς των 

ών ενέργειας. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλάνο Ανανεώσιμης Ενέργειας που έχει 

Διαφάνεια: όλες οι επιχειρήσεις και διαδικασίες στον τομέα πρέπει να βασίζονται σε 
σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα 

Αξιοπιστία: τα εμπλεκόμενα μέλη στον τομέα των ΑΠΕ θα πρέπει να χρήζουν φήμης και 
αξιοπιστίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εν συνόλω αξιοπιστία του συστήματος 

Έρευνα & Καινοτομία: οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να επενδύουν όσο το 
ιούν νέες τεχνολογίες. 
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 Συνεργασία: Οι επιχειρήσεις ΑΠΕ θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να προχωρούν σε 
στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ τους προκειμένου να παρέχουν καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσιών.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν Εθνικό Πλάνο
καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συμβαδίζει με τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2009/28/ΕC (third electricity Directive
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Συνεργασία: Οι επιχειρήσεις ΑΠΕ θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να προχωρούν σε 
στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ τους προκειμένου να παρέχουν καλύτερη ποιότητα 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν Εθνικό Πλάνο Ανανεώσιμης Ενέργειας έχει 
καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συμβαδίζει με τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής 

third electricity Directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Συνεργασία: Οι επιχειρήσεις ΑΠΕ θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να προχωρούν σε 
στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ τους προκειμένου να παρέχουν καλύτερη ποιότητα 

Ανανεώσιμης Ενέργειας έχει 
καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συμβαδίζει με τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής 
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2. ΤΟΜΕΙΣ 

2.1 Ηλιακή ενέργεια

Οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας ποικίλουν σημαντικά τόσο ως προς τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας όσο και τα υλικά τους και τις διαδικασίες τους. Συνήθως, 
κατηγοριοποιούνται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: α) τις 
στις τεχνολογίες συσσωρευμένης ηλιακής ενέργειας (
πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά συστήματα 
μετατρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια 
εφαρμογές που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή θερμότητας.

Ο στόχος της χώρας όσον αφορά την παραγωγή ηλιακής 
μέχρι το 2023 εγκατεστημένη ισχύς 500 
της λεκάνης της Μεσογείου επωφελείται από την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ηλιακού δυναμικού 
που επιτρέπει μεγάλη απόδοση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα οι νότιες και νοτιοδυτικ
(Σμύρνης, Αττάλειας, Αδάνων) διαθέτουν τις πλέον ιδανικές συνθήκες για εκμετάλλευση της 
ηλιακής ενέργειας. Ενδεικτικά, οι επαρχίες αυτές διαθέτουν κατά μέσον όρο πάνω από 2900 
ώρες ηλιοφάνειας ετησίως με μέση ηλιακή ακτινοβολία ένταση
περιφέρειες του Μαρμαρά και της Μαύρης Θάλασσας δε διαθέτουν εξίσου ικανοποιητικό ηλιακό 
δυναμικό.  

 

Εικόνα 3: Ηλιακή ακτινοβολία στην Τουρκία

               
Στην Τουρκία η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα 

θέρμανσης νερού για οικιακή χρήση που λειτουργούν μέσω των επίπεδων συλλεκτών. Οι 
εγκαταστάσεις των συστημάτων θέρμανσης του νερού 
12εκ. m2 σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των ΑΠΕ « EurObserver», 
Τουρκία βρίσκεται στην 2η θέση μεταξύ των  χωρών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια
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λιακή ενέργεια 

Οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας ποικίλουν σημαντικά τόσο ως προς τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας όσο και τα υλικά τους και τις διαδικασίες τους. Συνήθως, 
κατηγοριοποιούνται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: α) τις photo emissive ηλιακές τεχ
στις τεχνολογίες συσσωρευμένης ηλιακής ενέργειας (Concentrated Solar 

ανήκουν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά συστήματα 
μετατρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια ενώ στη δεύτερ
εφαρμογές που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή θερμότητας.

Ο στόχος της χώρας όσον αφορά την παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι να υπάρχει 
μέχρι το 2023 εγκατεστημένη ισχύς 500 MW κατ’ ελάχιστον. Η Τουρκία όπως και άλλες χώρες 

εσογείου επωφελείται από την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ηλιακού δυναμικού 
που επιτρέπει μεγάλη απόδοση στα φωτοβολταϊκά συστήματα.  

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα οι νότιες και νοτιοδυτικές επαρχίες της χώρας 
(Σμύρνης, Αττάλειας, Αδάνων) διαθέτουν τις πλέον ιδανικές συνθήκες για εκμετάλλευση της 
ηλιακής ενέργειας. Ενδεικτικά, οι επαρχίες αυτές διαθέτουν κατά μέσον όρο πάνω από 2900 
ώρες ηλιοφάνειας ετησίως με μέση ηλιακή ακτινοβολία έντασης 1400 kWh/m
περιφέρειες του Μαρμαρά και της Μαύρης Θάλασσας δε διαθέτουν εξίσου ικανοποιητικό ηλιακό 

Εικόνα 3: Ηλιακή ακτινοβολία στην Τουρκία 

Στην Τουρκία η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα 
θέρμανσης νερού για οικιακή χρήση που λειτουργούν μέσω των επίπεδων συλλεκτών. Οι 
εγκαταστάσεις των συστημάτων θέρμανσης του νερού – ηλιακοί συλλέκτες 

σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των ΑΠΕ « EurObserver», 
Τουρκία βρίσκεται στην 2η θέση μεταξύ των  χωρών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια
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Οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας ποικίλουν σημαντικά τόσο ως προς τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας όσο και τα υλικά τους και τις διαδικασίες τους. Συνήθως, 

ηλιακές τεχνολογίες και β) 
 Power, CSP). Στην 

ανήκουν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά συστήματα 
ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι 

εφαρμογές που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή θερμότητας. 
ενέργειας είναι να υπάρχει 

κατ’ ελάχιστον. Η Τουρκία όπως και άλλες χώρες 
εσογείου επωφελείται από την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ηλιακού δυναμικού 

ές επαρχίες της χώρας 
(Σμύρνης, Αττάλειας, Αδάνων) διαθέτουν τις πλέον ιδανικές συνθήκες για εκμετάλλευση της 
ηλιακής ενέργειας. Ενδεικτικά, οι επαρχίες αυτές διαθέτουν κατά μέσον όρο πάνω από 2900 

kWh/m2. Αντίθετα, οι 
περιφέρειες του Μαρμαρά και της Μαύρης Θάλασσας δε διαθέτουν εξίσου ικανοποιητικό ηλιακό 

 

Στην Τουρκία η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα συστήματα 
θέρμανσης νερού για οικιακή χρήση που λειτουργούν μέσω των επίπεδων συλλεκτών. Οι 

ηλιακοί συλλέκτες – υπερβαίνουν τα 
σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των ΑΠΕ « EurObserver», η 

Τουρκία βρίσκεται στην 2η θέση μεταξύ των  χωρών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για 
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θέρμανση, μετά την Κίνα. Ωστόσο, η έρευνα και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών  ξεκίνησε πολύ 
πρόσφατα στην Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό δ

Η παραγωγική δυναμικότητα 
(περίπου 75 MW φωτοβολταϊκών και 5 
συστημάτων είναι περιορισμένη
αύξηση της απόδοσης των ΑΠΕ, οι κυβερνητικές αρχές θεωρούν ότι τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα σύντομα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της χώρας. 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη απ
κατηγοριοποιείται ως η τρίτη πιο ελκυστική αγο
η ποσότητα του ηλιακού φωτός που δέχεται ετησίως η Τουρκία είναι ισοδύναμη με περίπου 
11.000 φορές το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν στην Τουρκία το 1996. 

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (
ηλιακής ενέργειας στα 22,5 
cent/kWh. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν πριμοδοτήσεις για χρησιμοποίηση τοπικά 
κατασκευασμένων τμημάτων. Πιο αναλυτικά:

 

CSP 

Radiation collector tube 

Reflective surface 
Sun tracking system 
Mechanical components of 
heat energy storage system 
Mechanical components of 
the steam generation 
system 
Stirling engine 
Panel integration and 
production of structural 
solar mechanics 
TOTAL 
 
Πίνακας 2: αύξηση τιμολογίων τροφοδότησης
Energy and Natural Resources 

  
2.2 Αιολική ενέργεια

  
 Η αιολική ενέργεια αποτελεί την πιο τεχνολογικά προηγμένη και διαδεδομένη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ανά τον κόσμο καθώς επίσης και την πιο αποδοτική σε εμπορικούς 
και οικονομικούς όρους. Στην Τουρκία η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών με σκοπό 
την παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα ξεκίνησε ουσιαστικά τη δεκαετία του 2000. Το 
2006 η χώρα είχε εγκαταστήσει αιολικές μονάδες παραγωγής ενέργειας ισχύος 19 
η παραγωγική ισχύς είχε ανέλθει στα 140 
MW. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνεχίστηκε αμείωτη ως το 2016 
στην εγκατάσταση νέων μονάδων να αποτελεί το έτος 2011.  
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, μετά την Κίνα. Ωστόσο, η έρευνα και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών  ξεκίνησε πολύ 
Σε μεγάλο βαθμό δεν έχει εμπορευματοποιηθεί ακόμη. 

παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας 
φωτοβολταϊκών και 5 MW CSP). Η αξιοποίηση των φωτοβολταϊκώ

συστημάτων είναι περιορισμένη. Παρά τη σημερινή μικρή συμβολή των φωτοβολταϊκών στην 
αύξηση της απόδοσης των ΑΠΕ, οι κυβερνητικές αρχές θεωρούν ότι τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα σύντομα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της χώρας. 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από ενδεχόμενους επενδυτές. Ήδη, από τ
κατηγοριοποιείται ως η τρίτη πιο ελκυστική αγορά στον τομέα των φωτοβολταϊκών

ποσότητα του ηλιακού φωτός που δέχεται ετησίως η Τουρκία είναι ισοδύναμη με περίπου 
11.000 φορές το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν στην Τουρκία το 1996. 

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
ύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (feed in tariff) για τις μεν τεχνολογίες συσσωρευμένης 

ηλιακής ενέργειας στα 22,5 USD cent/kWh ενώ για τεχνολογίες φωτοβολταϊκών στα 20 
Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν πριμοδοτήσεις για χρησιμοποίηση τοπικά 

κατασκευασμένων τμημάτων. Πιο αναλυτικά: 

PHOTOVOLTAICS

2,4 USD cent/kWh 
PV panel integration and 
production of structural 
solar mechanics 

0,8 USD cent/kWh

0,6 USD cent/kWh PV Modules 1,3 USD cent/kWh
0,6 USD cent/kWh PV Module Cells 3,5 USD cent/kWh

1,3 USD cent/kWh Inverter 0,6 USD cent/kWh

2,4USD cent/kWh Material which focuses 
radiation on PV Module 

0,5 USD cent/kWh

1,3 USD cent/kWh   

0,6 USD cent/kWh   

13.3 + 9.2 = 22.5 TOTAL 13.3 + 6.7 = 20

τροφοδότησης για εγχώρια κατασκευασμένα τμήματα, πηγή

ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί την πιο τεχνολογικά προηγμένη και διαδεδομένη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ανά τον κόσμο καθώς επίσης και την πιο αποδοτική σε εμπορικούς 

Στην Τουρκία η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών με σκοπό 
ραγωγή ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα ξεκίνησε ουσιαστικά τη δεκαετία του 2000. Το 

2006 η χώρα είχε εγκαταστήσει αιολικές μονάδες παραγωγής ενέργειας ισχύος 19 
η παραγωγική ισχύς είχε ανέλθει στα 140 MW ενώ στα τέλη του 2011 έφτανε περίπου τα

. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνεχίστηκε αμείωτη ως το 2016 
στην εγκατάσταση νέων μονάδων να αποτελεί το έτος 2011.   
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, μετά την Κίνα. Ωστόσο, η έρευνα και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών  ξεκίνησε πολύ 
εν έχει εμπορευματοποιηθεί ακόμη.  

των εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας είναι πολύ μικρή 
Η αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών 

. Παρά τη σημερινή μικρή συμβολή των φωτοβολταϊκών στην 
αύξηση της απόδοσης των ΑΠΕ, οι κυβερνητικές αρχές θεωρούν ότι τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα σύντομα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της χώρας. Κάτι τέτοιο 

ό τo 2014, Τουρκία 
ρά στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Ενδεικτικά, 

ποσότητα του ηλιακού φωτός που δέχεται ετησίως η Τουρκία είναι ισοδύναμη με περίπου 
11.000 φορές το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν στην Τουρκία το 1996.  

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορίσει τη βασική τιμή 
τεχνολογίες συσσωρευμένης 

ενώ για τεχνολογίες φωτοβολταϊκών στα 20 USD 
Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν πριμοδοτήσεις για χρησιμοποίηση τοπικά 

PHOTOVOLTAICS 

0,8 USD cent/kWh 

1,3 USD cent/kWh 
3,5 USD cent/kWh 

0,6 USD cent/kWh 

0,5 USD cent/kWh 

13.3 + 6.7 = 20 

πηγή: Turkish Ministry of 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί την πιο τεχνολογικά προηγμένη και διαδεδομένη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ανά τον κόσμο καθώς επίσης και την πιο αποδοτική σε εμπορικούς 

Στην Τουρκία η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών με σκοπό 
ραγωγή ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα ξεκίνησε ουσιαστικά τη δεκαετία του 2000. Το 

2006 η χώρα είχε εγκαταστήσει αιολικές μονάδες παραγωγής ενέργειας ισχύος 19 MW, το 2007 
ενώ στα τέλη του 2011 έφτανε περίπου τα 1650 

. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνεχίστηκε αμείωτη ως το 2016 με μοναδική κάμψη 
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 Εικόνα 4: Ετήσιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στην Τουρκία, πηγή: Turkish Wind Energy Association

Ο στόχος της χώρας για το 2023 είναι να έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα συνολικής 
ισχύος τουλάχιστον 20.000 Μ
ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αφήνει μεγάλα περιθώρια σε επενδυτές για ενασχόλ
το συγκεκριμένο κλάδο. 

 

Εικόνα 5: Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Τουρκία, πηγή: 
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Ετήσιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στην Τουρκία, πηγή: Turkish Wind Energy Association

στόχος της χώρας για το 2023 είναι να έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα συνολικής 
ισχύος τουλάχιστον 20.000 ΜW. Όπως και στην περίπτωση της ηλιακής ενέργειας, πρόκειται για 
ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αφήνει μεγάλα περιθώρια σε επενδυτές για ενασχόλ

5: Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Τουρκία, πηγή: Turkish Wind Energy Association
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Ετήσιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στην Τουρκία, πηγή: Turkish Wind Energy Association 

στόχος της χώρας για το 2023 είναι να έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα συνολικής 
ενέργειας, πρόκειται για 

ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αφήνει μεγάλα περιθώρια σε επενδυτές για ενασχόληση με 

 

 
Association 
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Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία (Turkish Energy Market Regulatory Agency, EPDK)
οι επαρχίες με τις πιο αποδοτικές συνθήκες για εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της χώρας 
είναι αυτές του Μαρμαρά, της Ανατολικής Μεσογείου, οι περιοχή του Βόρειου Αιγαίου καθώς 
επίσης και μεμονωμένες ορεινές περιοχές της κεντρικής Ανατολίας.

 

Εικόνα 6: Αιολικό δυναμικό της Τουρκίας, Πηγή:

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (
cent/kWh. Δίνεται επιπλέον επιδότηση της τάξης των 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι κατασκευασμένα στην 
Τουρκία. Πιο αναλυτικά: 
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Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία (Turkish Energy Market Regulatory Agency, EPDK)
οι επαρχίες με τις πιο αποδοτικές συνθήκες για εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της χώρας 
είναι αυτές του Μαρμαρά, της Ανατολικής Μεσογείου, οι περιοχή του Βόρειου Αιγαίου καθώς 
επίσης και μεμονωμένες ορεινές περιοχές της κεντρικής Ανατολίας. 

Εικόνα 6: Αιολικό δυναμικό της Τουρκίας, Πηγή: Turkish Wind Energy Association  

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (feed in tariff) για την αιολική ενέργεια στα 7,34 

Δίνεται επιπλέον επιδότηση της τάξης των 3,7 USD cent/kWh
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι κατασκευασμένα στην 
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Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία (Turkish Energy Market Regulatory Agency, EPDK) 
οι επαρχίες με τις πιο αποδοτικές συνθήκες για εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της χώρας 
είναι αυτές του Μαρμαρά, της Ανατολικής Μεσογείου, οι περιοχή του Βόρειου Αιγαίου καθώς 

 

 

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορίσει τη βασική τιμή 
για την αιολική ενέργεια στα 7,34 USD 

kWh αν τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι κατασκευασμένα στην 
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 0,8 USD cent/kWh για τα πτερύγια του στροβίλου (

 1 USD cent/kWh για τα ηλεκτρονικά συστήματα (

 0,6 USD cent/kWh για τον πύργο της ανεμογεννήτριας

 1,3 USD cent/kWh για όλο το μηχανικό εξοπλισμό στη
(rotor). 

 

Εικόνα 7: Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ανεμογεννητριών στην Τουρκία, πηγή 
 
2.3 Υδροηλεκτρική

  
Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι γνωστοί για την φιλικότητά τους 

ως προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για το χαμηλό επίπεδο ρίσκου που διαθέτουν. Οι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί διαθέτουν επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος λειτουργία
δεν εξαρτώνται από εισαγωγές πρώτων υλών. Η Τουρκία, 
εγκατάσταση υδροηλεκτρικών μονάδων ισχύος 34.000 
παραγωγής ενέργειας κατέχουν την πιο σημαντική θέση ανάμεσα σε όλες τις ανανεώσιμες 
ενέργειας στην Τουρκία (δυνατότητα παραγωγής 140 δις 

Μέχρι το τέλος του 2013 το 41% (
27% του δυναμικού αυτού (37,8 δις 
διαδικασία ανάπτυξης εγκαταστάσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει βήματα προκειμένου να 
δημιουργήσει ένα πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ως το 2013 είχαν δοθεί 
560 άδειες σε επιχειρήσεις για παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
 Η βασική τιμή για το 
παραγόμενη από υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθορίζεται στα 7,34 
δυνατότητα αύξησης της τιμής στα 9,4 
κατασκευασμένα υλικά/τμήματα
  

2.4 Γεωθερμική ενέργεια
  

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από 
το θερμό εσωτερικό του πλανήτη
συναντώνται σε ηφαιστειακές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μάγματος. Η Τουρκία, 
ευρισκόμενη στη λεγόμενη «λεκάνη Άλπεων 
γεωθερμικό δυναμικό. Θεωρητικά, οι δυνατότητες της χώρας για παραγωγή ενέργειας από 
γεωθερμικές πηγές είναι της 
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για τα πτερύγια του στροβίλου (turbine blades); 

για τα ηλεκτρονικά συστήματα (generator/power electronics

για τον πύργο της ανεμογεννήτριας; 

για όλο το μηχανικό εξοπλισμό στην άτρακτο (nacelle

7: Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ανεμογεννητριών στην Τουρκία, πηγή Turkish Wind

δροηλεκτρική ενέργεια 

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι γνωστοί για την φιλικότητά τους 
ως προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για το χαμηλό επίπεδο ρίσκου που διαθέτουν. Οι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί διαθέτουν επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος λειτουργία
δεν εξαρτώνται από εισαγωγές πρώτων υλών. Η Τουρκία, έχει θέσει ως στόχο για το 2023 την 
εγκατάσταση υδροηλεκτρικών μονάδων ισχύος 34.000 MW. Οι υδροηλεκτρικές πηγές 
παραγωγής ενέργειας κατέχουν την πιο σημαντική θέση ανάμεσα σε όλες τις ανανεώσιμες 
ενέργειας στην Τουρκία (δυνατότητα παραγωγής 140 δις kWh).  

Μέχρι το τέλος του 2013 το 41% (57,4 δις kWh) ήταν ήδη εκμεταλλεύσιμο ενώ για το 
27% του δυναμικού αυτού (37,8 δις kWh) είτε είχαν εκπονηθεί σχέδια είτε βρισκόταν σε 

αταστάσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει βήματα προκειμένου να 
δημιουργήσει ένα πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ως το 2013 είχαν δοθεί 
560 άδειες σε επιχειρήσεις για παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η βασική τιμή για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (feed in tariff
παραγόμενη από υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθορίζεται στα 7,34 USD
δυνατότητα αύξησης της τιμής στα 9,4 USD cent/kWh εάν χρησιμοποιηθούν εγχώρια 

/τμήματα για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού. 

ενέργεια 

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από 
το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Οι γεωθερμικές πηγές ενέργειας συνήθως 

ηφαιστειακές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μάγματος. Η Τουρκία, 
ευρισκόμενη στη λεγόμενη «λεκάνη Άλπεων – Ιμαλαϊων» αποτελεί μια χώρα με υψηλό 
γεωθερμικό δυναμικό. Θεωρητικά, οι δυνατότητες της χώρας για παραγωγή ενέργειας από 
γεωθερμικές πηγές είναι της τάξεως των 31.500 MW. To 79% των περιοχών με γεωθερμικές 
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generator/power electronics); 

nacelle) και τον δρομέα 

 
Wind Energy Association 

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι γνωστοί για την φιλικότητά τους 
ως προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για το χαμηλό επίπεδο ρίσκου που διαθέτουν. Οι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί διαθέτουν επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος λειτουργίας και 

έχει θέσει ως στόχο για το 2023 την 
. Οι υδροηλεκτρικές πηγές 

παραγωγής ενέργειας κατέχουν την πιο σημαντική θέση ανάμεσα σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές 

εκμεταλλεύσιμο ενώ για το 
) είτε είχαν εκπονηθεί σχέδια είτε βρισκόταν σε 

αταστάσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει βήματα προκειμένου να 
δημιουργήσει ένα πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ως το 2013 είχαν δοθεί 
560 άδειες σε επιχειρήσεις για παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

tariff) για την ενέργεια 
USD cent/kWh με 

εάν χρησιμοποιηθούν εγχώρια 
ν κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού.  

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από 
. Οι γεωθερμικές πηγές ενέργειας συνήθως 

ηφαιστειακές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μάγματος. Η Τουρκία, 
ων» αποτελεί μια χώρα με υψηλό 

γεωθερμικό δυναμικό. Θεωρητικά, οι δυνατότητες της χώρας για παραγωγή ενέργειας από 
των περιοχών με γεωθερμικές 
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δυνατότητες βρίσκεται στην επαρχία της Δυτικής Ανατολίας, το 8,5% στην κεντρική Ανατολία, 
το 7,5% στην περιοχή του Μαρμαρά, το 4,5% στην Ανατολική Ανατολία και το 0,5% είναι 
μοιρασμένο σε άλλες περιο
κατηγορία μικρής και μεσαίας θερμότητας (20 
κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Εικόνα 8: Πηγές γεωθερμίας στην

Η εγκαταστημένη ισχύς από γεωθερμικές πηγές στη χώρα φτάνει τα 431 
2015) ενώ συνολικά έχουν αδειοδοτηθεί 28 έργα η ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται να 
αυξήσει τη συνολική ισχύ στα 654 
 Η βασική τιμή για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (
παραγόμενη από γεωθερμικούς σταθμούς καθορίζεται στα 10,5 
όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις 
χρησιμοποιηθούν εγχώρια κατασκευασμένα υλικά
 

2.5 Βιομάζα 
 

 Η ενέργεια από βιομάζα αποκτάται μέσω καλλιεργήσιμων φυτών και μετατρέπει το 
διοξείδιο του άνθρακα μέσω φωτοσύνθεσης. Έτσι δεν απελευθερώνει κανενός τύ
θερμοκηπίου και για αυτό το λόγο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
Ο στόχος της Τουρκίας για το 2023 είναι να υπάρχουν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα χωρητικότητας 1000 
συγκεκριμένο τύπο ΑΠΕ, ο συνολικός όγκος των δασικών αποβλήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ανέρχεται σε 
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δυνατότητες βρίσκεται στην επαρχία της Δυτικής Ανατολίας, το 8,5% στην κεντρική Ανατολία, 
το 7,5% στην περιοχή του Μαρμαρά, το 4,5% στην Ανατολική Ανατολία και το 0,5% είναι 
μοιρασμένο σε άλλες περιοχές. To 94% των πηγών γεωθερμικής ενέργειας αν
κατηγορία μικρής και μεσαίας θερμότητας (20 – 70 oC και 70 – 150 oC αντίστοιχα)
κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

στην Τουρκία, πηγή: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

Η εγκαταστημένη ισχύς από γεωθερμικές πηγές στη χώρα φτάνει τα 431 
ενώ συνολικά έχουν αδειοδοτηθεί 28 έργα η ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται να 

αυξήσει τη συνολική ισχύ στα 654 MW.   
για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (feed in tariff

παραγόμενη από γεωθερμικούς σταθμούς καθορίζεται στα 10,5 USD cent/kWh
όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις – αύξησης της τιμής κατά 9,4 
χρησιμοποιηθούν εγχώρια κατασκευασμένα υλικά/τμήματα για την κατασκευή του σταθμού. 

ιομάζα αποκτάται μέσω καλλιεργήσιμων φυτών και μετατρέπει το 
διοξείδιο του άνθρακα μέσω φωτοσύνθεσης. Έτσι δεν απελευθερώνει κανενός τύ
θερμοκηπίου και για αυτό το λόγο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
Ο στόχος της Τουρκίας για το 2023 είναι να υπάρχουν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα χωρητικότητας 1000 MW. Όσον αφορά τις θεωρητικές δυνατότητες της Τουρκίας για το 
συγκεκριμένο τύπο ΑΠΕ, ο συνολικός όγκος των δασικών αποβλήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ανέρχεται σε 4,800,000 
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δυνατότητες βρίσκεται στην επαρχία της Δυτικής Ανατολίας, το 8,5% στην κεντρική Ανατολία, 
το 7,5% στην περιοχή του Μαρμαρά, το 4,5% στην Ανατολική Ανατολία και το 0,5% είναι 

των πηγών γεωθερμικής ενέργειας ανήκουν στην 
αντίστοιχα), δηλαδή είναι 

 

Η εγκαταστημένη ισχύς από γεωθερμικές πηγές στη χώρα φτάνει τα 431 MW (Ιούνιος 
ενώ συνολικά έχουν αδειοδοτηθεί 28 έργα η ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται να 

tariff) για την ενέργεια 
kWh με δυνατότητα – 

αύξησης της τιμής κατά 9,4 USD cent/kWh εάν 
για την κατασκευή του σταθμού.  

ιομάζα αποκτάται μέσω καλλιεργήσιμων φυτών και μετατρέπει το 
διοξείδιο του άνθρακα μέσω φωτοσύνθεσης. Έτσι δεν απελευθερώνει κανενός τύπου αέρια του 
θερμοκηπίου και για αυτό το λόγο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 
Ο στόχος της Τουρκίας για το 2023 είναι να υπάρχουν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 

Όσον αφορά τις θεωρητικές δυνατότητες της Τουρκίας για το 
συγκεκριμένο τύπο ΑΠΕ, ο συνολικός όγκος των δασικών αποβλήτων που μπορούν να 

4,800,000 τόνους (1.5 
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MTEP) δηλαδή δυναμικό ισχύος 600 Μ
τόνους (300 PJ).  

Εικόνα 9: Συνολική θεωρητική δυνατ

Έως σήμερα, 34 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα έχουν λάβει άδεια 
παραγωγής. Η συνολική παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε 
561.000 τόνους περίπου. Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
τη βασική τιμή για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (
βιομάζα στα 13,3 USD cent/
αν τα παρακάτω υλικά/τμήματα που είναι κατασκευασμένα στην Τουρκία. Πιο αναλυτικά:

 
 0,8 USD cent/kWh για  Steam boiler with fluid bed

 0,4 USD cent/kWh για  Liquid

 0,6 USD cent/kWh για  Gasification or gas removal group

 2 USD cent/kWh για Steam or gas turbine

 0,9 USD cent/kWh για Internal combustion or stirling engine

 0,5 USD cent/kWh για Generator and power electronics

 0,4 USD cent/kWh για Cogeneration system
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) δηλαδή δυναμικό ισχύος 600 ΜW ενώ τα καλλιεργήσιμο υλικό ανέρχεται σε 

: Συνολική θεωρητική δυνατότητα παραγωγής βιοντίζελ στην Τουρκία, πηγή: ΥΕGM

Έως σήμερα, 34 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα έχουν λάβει άδεια 
συνολική παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε 

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορ
τη βασική τιμή για το σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης (feed in tariff) για την ενέργεια 

/kWh. Δίνεται επιπλέον επιδότηση της τάξης των 5,6 
αν τα παρακάτω υλικά/τμήματα που είναι κατασκευασμένα στην Τουρκία. Πιο αναλυτικά:

Steam boiler with fluid bed; 

Liquid or gas fired steam boiler; 

Gasification or gas removal group; 

Steam or gas turbine; 

Internal combustion or stirling engine; 

Generator and power electronics; 
Cogeneration system 
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ενώ τα καλλιεργήσιμο υλικό ανέρχεται σε 15,000,000 

 

GM 

Έως σήμερα, 34 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα έχουν λάβει άδεια 
συνολική παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αυτών ανέρχεται σε 

Το Τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχει καθορίσει 
για την ενέργεια από 

Δίνεται επιπλέον επιδότηση της τάξης των 5,6 USD cent/kWh 
αν τα παρακάτω υλικά/τμήματα που είναι κατασκευασμένα στην Τουρκία. Πιο αναλυτικά: 
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το παρόν θεσμικό πλαίσιο της Τουρκίας όσον αφορά 
καθορίζεται από τους ακόλουθους νόμους:

 
3.1 Νόμος Νο. 5346
 
Το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε στην 

Τουρκία με την επικύρωση του νόμου 5346, του επονομαζόμενου «Νόμου για την Ανανεώσιμη 
Ενέργεια». Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και έργα ανανεώσιμης ενέργειας παρέμειναν σχετι
περιορισμένες στο διάστημα 2005 
σχετικά χαμηλών στο σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης. Ωστόσο η αναθεώρηση του νόμου το 
2010, εισήγαγε υψηλότερες τιμές στο μηχανισμό καθώς επίσης και μια σειρά από ά
χρηματικά και μη κίνητρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της χώρας. 
 

Εικόνα 10: Εξέλιξη Ρυθμιστικού Πλαισίου περί ΑΠΕ στην Τουρκία, πηγή: 
2014 

 Ο νόμος 5346 καθορίζει ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας 
καυσίμων όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικές πηγές (χωρητικότητας μικρότερης από 15 μ
πηγές εκμετάλλευσης τρεχούμενων υδάτων), 
πηγές βιομάζας και κυματικές. 
 Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις που ισχύουν σήμερα, κάθε προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, έχει την υποχρέωση να πληρώνει ένα τέλος 
ανανεώσιμης ενέργειας, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ενέργειας που 
πωλήθηκε. Με άλλα λόγια, όλοι οι προμηθευτές είναι εμμέσως υποχρεωμένοι να επιδοτούν την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπροσθέτως, το νέο αυτό ρυθμιστικό πλαίσιο 
επανακαθόρισε τις τιμές των τιμολογίων τροφοδότησης για κάθε τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, εισάγοντας επιδόματα για εγχώρια κατασκευή υλικών και τμημάτων. Τα τιμολόγια 
αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της παρούσης έρευνας. 
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θεσμικό πλαίσιο της Τουρκίας όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας 
από τους ακόλουθους νόμους: 

5346 και αναθεώρηση αυτού (Νο. 6094) 

Το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε στην 
Τουρκία με την επικύρωση του νόμου 5346, του επονομαζόμενου «Νόμου για την Ανανεώσιμη 
Ενέργεια». Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και έργα ανανεώσιμης ενέργειας παρέμειναν σχετι
περιορισμένες στο διάστημα 2005 – 2010 λόγω απουσίας σχετικών κινήτρων στη νομοθεσία και 
σχετικά χαμηλών στο σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης. Ωστόσο η αναθεώρηση του νόμου το 
2010, εισήγαγε υψηλότερες τιμές στο μηχανισμό καθώς επίσης και μια σειρά από ά
χρηματικά και μη κίνητρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της χώρας.  

: Εξέλιξη Ρυθμιστικού Πλαισίου περί ΑΠΕ στην Τουρκία, πηγή: National Renewable

Ο νόμος 5346 καθορίζει ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας τις 
καυσίμων όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικές πηγές (χωρητικότητας μικρότερης από 15 μ
πηγές εκμετάλλευσης τρεχούμενων υδάτων), αιολικές, ηλιακές και γεωθερμικές 
πηγές βιομάζας και κυματικές.  

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις που ισχύουν σήμερα, κάθε προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, έχει την υποχρέωση να πληρώνει ένα τέλος 

γειας, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ενέργειας που 
πωλήθηκε. Με άλλα λόγια, όλοι οι προμηθευτές είναι εμμέσως υποχρεωμένοι να επιδοτούν την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπροσθέτως, το νέο αυτό ρυθμιστικό πλαίσιο 

καθόρισε τις τιμές των τιμολογίων τροφοδότησης για κάθε τομέα ανανεώσιμων πηγών 
εισάγοντας επιδόματα για εγχώρια κατασκευή υλικών και τμημάτων. Τα τιμολόγια 

αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της παρούσης έρευνας.  
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τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας 

Το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε στην 
Τουρκία με την επικύρωση του νόμου 5346, του επονομαζόμενου «Νόμου για την Ανανεώσιμη 
Ενέργεια». Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και έργα ανανεώσιμης ενέργειας παρέμειναν σχετικά 

2010 λόγω απουσίας σχετικών κινήτρων στη νομοθεσία και 
σχετικά χαμηλών στο σύστημα τιμολογίων τροφοδότησης. Ωστόσο η αναθεώρηση του νόμου το 
2010, εισήγαγε υψηλότερες τιμές στο μηχανισμό καθώς επίσης και μια σειρά από άλλα 
χρηματικά και μη κίνητρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 

 

Renewable Energy Action Plan, 

 πηγές μη ορυκτών 
καυσίμων όπως για παράδειγμα υδροηλεκτρικές πηγές (χωρητικότητας μικρότερης από 15 μ2 και 

αιολικές, ηλιακές και γεωθερμικές  πηγές και τέλος 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις που ισχύουν σήμερα, κάθε προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, έχει την υποχρέωση να πληρώνει ένα τέλος 

γειας, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ενέργειας που 
πωλήθηκε. Με άλλα λόγια, όλοι οι προμηθευτές είναι εμμέσως υποχρεωμένοι να επιδοτούν την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπροσθέτως, το νέο αυτό ρυθμιστικό πλαίσιο 

καθόρισε τις τιμές των τιμολογίων τροφοδότησης για κάθε τομέα ανανεώσιμων πηγών 
εισάγοντας επιδόματα για εγχώρια κατασκευή υλικών και τμημάτων. Τα τιμολόγια 
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 Η χρονική περίοδος 
ξεκινήσουν ως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
τροφοδότησης δίνονται σε δολάρια Ην. Πολιτειών και επομένως δεν είναι επηρεάζονται από 
οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αστάθεια ή πολιτική. Τέλος, μέσω του νόμου αυτού παρέχονται 
κίνητρα χρήσης γης. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2020 παρέχεται 85% έκπτωση για ενοικίαση, 
αδειοδότηση κλπ γαιών στις οποίες θα υλοποιηθούν έργα εγκαταστάσεων για παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας.   
  

3.2 Νόμος Νο. 6446
 
Ο νόμος αυτός ονομάστηκε «Νέος Νόμος για την Αγορά Ηλεκτρισμού» και τέθηκε σε 

ισχύ από το 2013. Εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στη δομή του συστήματος της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως για παράδειγμα αναθεωρήσεις κάποιων τύπων αδειών παραγωγής, 
εισαγωγή μέτρων στήριξης των επενδύσεων κλπ. Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ο νόμος αυτός εγκαθιδρύει τις εξής ρυθμιστικές διατάξεις: 

Αυξάνει το όριο λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς 
άδεια από 500 kW σε 1 MW
παραγωγής οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, δηλαδή προορίζονται για κατανάλωση 
μόνο από τον παραγωγό.  

Ο νέος νόμος αφήνει το περιθώριο σε δυο ή περισσότερες μονάδες παραγωγής ενέ
από ανανεώσιμες πηγές να έχουν  
να συνδέονται στο δίκτυο στο ίδιο σημείο. 
εγκαταστάσεις οι οποίες θα ανταγωνίζονται για άδεια δικτύου, η σχε
διαδικασία τροποποιείται ώστε να μειωθεί η περίοδος παροχής των ενισχύσεων του τιμολογίου 
τροφοδότησης από τα 20 στα 3 χρόνια. 
 

Εικόνα 11:  Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, πηγή: 
2014 

 
3.3. Νόμος Νο 6719
Ο εν λόγω νόμος (The Law Amending the Electricity

6719) τροποποιεί τον νόμο Νο
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Η χρονική περίοδος της κυβερνητικής στήριξης επεκτείνεται για έργα 
Δεκεμβρίου 2020. Καθορίζεται επίσης ότι οι τιμές των τιμολογίων 

τροφοδότησης δίνονται σε δολάρια Ην. Πολιτειών και επομένως δεν είναι επηρεάζονται από 
τοοικονομική αστάθεια ή πολιτική. Τέλος, μέσω του νόμου αυτού παρέχονται 

κίνητρα χρήσης γης. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2020 παρέχεται 85% έκπτωση για ενοικίαση, 
κλπ γαιών στις οποίες θα υλοποιηθούν έργα εγκαταστάσεων για παραγωγή 

όμος Νο. 6446 

Ο νόμος αυτός ονομάστηκε «Νέος Νόμος για την Αγορά Ηλεκτρισμού» και τέθηκε σε 
ισχύ από το 2013. Εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στη δομή του συστήματος της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως για παράδειγμα αναθεωρήσεις κάποιων τύπων αδειών παραγωγής, 

τρων στήριξης των επενδύσεων κλπ. Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ο νόμος αυτός εγκαθιδρύει τις εξής ρυθμιστικές διατάξεις:  

Αυξάνει το όριο λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς 
W. Επιπλέον, καταργεί όλα τα όρια λειτουργίας για εγκαταστάσεις 

παραγωγής οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, δηλαδή προορίζονται για κατανάλωση 

Ο νέος νόμος αφήνει το περιθώριο σε δυο ή περισσότερες μονάδες παραγωγής ενέ
από ανανεώσιμες πηγές να έχουν  - εάν το επιθυμούν - μια κοινή νομική υπόσταση υπό τον όρο 
να συνδέονται στο δίκτυο στο ίδιο σημείο. Περαιτέρω, καθορίζει πως για αιολικές και ηλιακές 
εγκαταστάσεις οι οποίες θα ανταγωνίζονται για άδεια δικτύου, η σχε
διαδικασία τροποποιείται ώστε να μειωθεί η περίοδος παροχής των ενισχύσεων του τιμολογίου 
τροφοδότησης από τα 20 στα 3 χρόνια.  

:  Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, πηγή: National Renewable

6719 
(The Law Amending the Electricity Market Law and Other Laws No: 
Νο 6446 και ορίζει: 
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για έργα που ξεκίνησαν/ θα 
Καθορίζεται επίσης ότι οι τιμές των τιμολογίων 

τροφοδότησης δίνονται σε δολάρια Ην. Πολιτειών και επομένως δεν είναι επηρεάζονται από 
τοοικονομική αστάθεια ή πολιτική. Τέλος, μέσω του νόμου αυτού παρέχονται 

κίνητρα χρήσης γης. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2020 παρέχεται 85% έκπτωση για ενοικίαση, 
κλπ γαιών στις οποίες θα υλοποιηθούν έργα εγκαταστάσεων για παραγωγή 

Ο νόμος αυτός ονομάστηκε «Νέος Νόμος για την Αγορά Ηλεκτρισμού» και τέθηκε σε 
ισχύ από το 2013. Εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στη δομή του συστήματος της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως για παράδειγμα αναθεωρήσεις κάποιων τύπων αδειών παραγωγής, 

τρων στήριξης των επενδύσεων κλπ. Πιο συγκεκριμένα όσο αφορά τις ανανεώσιμες 
 

Αυξάνει το όριο λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς 
. Επιπλέον, καταργεί όλα τα όρια λειτουργίας για εγκαταστάσεις 

παραγωγής οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, δηλαδή προορίζονται για κατανάλωση 

Ο νέος νόμος αφήνει το περιθώριο σε δυο ή περισσότερες μονάδες παραγωγής ενέργειας 
μια κοινή νομική υπόσταση υπό τον όρο 

Περαιτέρω, καθορίζει πως για αιολικές και ηλιακές 
εγκαταστάσεις οι οποίες θα ανταγωνίζονται για άδεια δικτύου, η σχετική διαγωνιστική 
διαδικασία τροποποιείται ώστε να μειωθεί η περίοδος παροχής των ενισχύσεων του τιμολογίου 

 
Renewable Energy Action Plan, 

Market Law and Other Laws No: 
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«Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να ιδρύσουν ελεύθερα εταιρίες ΕΠΕ ή Α.Ε 
σκοπό EPC/SPV (Engineering Procurement & Construction) 
επιπλέον απαίτηση άδειας έκτος των 
διαδικασιών ίδρυσης που ισχύουν για όλες τις άλλες εταιρίες άλλων σκοπών.

Παρόλα αυτά ο σχετικός νόμος 
εταιρίας στην περίοδο προσωρινής αποδοχής του έργου. Επίσης απαιτεί 
χρήση  εγχώριων προϊόντων στην κατασκευή των έργων.

Ο νόμος 6719 που έχει ανακοινωθεί στην εφημερίδα του Κράτους και 
σε ισχύ στις 17-06-2016 αναθεωρεί και 
και επιπλέον επενδυτικά κίνητρα στους παρακάτω νόμους

 
 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu,
3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun,  
3213 sayılı Maden Kanunu, 
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun,  
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
İlişkin Kanun" 
 

 
3.4 Λοιπές σχετικές
 
Τρεις ακόμη νόμοι 

πρώτος – 5627 – είναι ο λεγόμενος νόμος ενεργειακής επάρκειας. Η νομοθέτησή του έχει σαν 
σκοπό την αύξηση της ενεργειακής επάρκειας καθώς επίσης και 
ενεργειακών πηγών στην Τουρκία. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να επιτευχθούν μέσω 
κινήτρων για αποφυγή ενεργειακής σπατάλης, χαλάρωσης του φορτίου του ενεργειακού κόστους 
στην οικονομία και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο νόμος καλύπτ
όρους και τις διαδικασίες για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα στάδια της 
ενεργειακής αγοράς – παραγωγής, μετάδοσης, διανομής, προμήθειας 
περιβαλλοντικής κινητοποίησης του κοινού. 

Ο νόμος 2872, ή αλ
εγκαταστάσεις πάσης φύσεως θα λαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 50% του λογαριασμού του 
ηλεκτρικού ρεύματος αν κατασκευάσουν οι ίδιες τις δικές τους εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων. Τέλος, ο νόμος 568
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Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να ιδρύσουν ελεύθερα εταιρίες ΕΠΕ ή Α.Ε 
(Engineering Procurement & Construction) 

επιπλέον απαίτηση άδειας έκτος των  απαιτουμένων δικαιολογητικών και
διαδικασιών ίδρυσης που ισχύουν για όλες τις άλλες εταιρίες άλλων σκοπών.

Παρόλα αυτά ο σχετικός νόμος  περιορίζει την μεταβίβαση τω
εταιρίας στην περίοδο προσωρινής αποδοχής του έργου. Επίσης απαιτεί 

εγχώριων προϊόντων στην κατασκευή των έργων. 
Ο νόμος 6719 που έχει ανακοινωθεί στην εφημερίδα του Κράτους και 

2016 αναθεωρεί και προσθέτει άρθρα με βασικές αλλαγές
και επιπλέον επενδυτικά κίνητρα στους παρακάτω νόμους 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu, 
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 

sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu, 
sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

 
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri

lı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

οιπές σχετικές νομοθεσίες 

Τρεις ακόμη νόμοι είναι σημαντικό να αναφερθούν: Οι νόμοι 5627, 2872 και 5686. Ο 
είναι ο λεγόμενος νόμος ενεργειακής επάρκειας. Η νομοθέτησή του έχει σαν 

σκοπό την αύξηση της ενεργειακής επάρκειας καθώς επίσης και της αποδοτικό
ενεργειακών πηγών στην Τουρκία. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να επιτευχθούν μέσω 
κινήτρων για αποφυγή ενεργειακής σπατάλης, χαλάρωσης του φορτίου του ενεργειακού κόστους 
στην οικονομία και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο νόμος καλύπτει επίσης όλους τους 
όρους και τις διαδικασίες για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, μετάδοσης, διανομής, προμήθειας – 
περιβαλλοντικής κινητοποίησης του κοινού.  

Ο νόμος 2872, ή αλλιώς περιβαλλοντικός νόμος, προβλέπει πως οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις πάσης φύσεως θα λαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 50% του λογαριασμού του 
ηλεκτρικού ρεύματος αν κατασκευάσουν οι ίδιες τις δικές τους εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων. Τέλος, ο νόμος 5686, ή αλλιώς γεωθερμικός νόμος, θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο 
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Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να ιδρύσουν ελεύθερα εταιρίες ΕΠΕ ή Α.Ε  με 
(Engineering Procurement & Construction)  χωρίς καμία 

απαιτουμένων δικαιολογητικών και 
διαδικασιών ίδρυσης που ισχύουν για όλες τις άλλες εταιρίες άλλων σκοπών.» 

περιορίζει την μεταβίβαση των μετοχών της 
εταιρίας στην περίοδο προσωρινής αποδοχής του έργου. Επίσης απαιτεί  την 

Ο νόμος 6719 που έχει ανακοινωθεί στην εφημερίδα του Κράτους και  έχει μπει 
προσθέτει άρθρα με βασικές αλλαγές 

sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

Amaçlı Kullanımına 

είναι σημαντικό να αναφερθούν: Οι νόμοι 5627, 2872 και 5686. Ο 
είναι ο λεγόμενος νόμος ενεργειακής επάρκειας. Η νομοθέτησή του έχει σαν 

της αποδοτικότητας των 
ενεργειακών πηγών στην Τουρκία. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να επιτευχθούν μέσω παροχής 
κινήτρων για αποφυγή ενεργειακής σπατάλης, χαλάρωσης του φορτίου του ενεργειακού κόστους 

ει επίσης όλους τους 
όρους και τις διαδικασίες για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα στάδια της 

 και θέτει κριτήρια 

λιώς περιβαλλοντικός νόμος, προβλέπει πως οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις πάσης φύσεως θα λαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 50% του λογαριασμού του 
ηλεκτρικού ρεύματος αν κατασκευάσουν οι ίδιες τις δικές τους εγκαταστάσεις διαχείρισης 

6, ή αλλιώς γεωθερμικός νόμος, θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο 
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όσον αφορά την έρευνα, εξερεύνηση, εκμετάλλευση, παραγωγή και προστασία των γεωθερμικών 
πηγών της χώρας.   
 

Εικόνα 12: Προβλέψεις συνολικής συμβολής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σύμφωνα με τον τουρκικό στρατηγικό 
σχεδιασμό, πηγή: National Renewable

4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
4.1 Πίνακας αναλυτικών διαδικασιών 
 

Βήμα 1  Για αιολικά και ηλιακά
γης και συμπλήρωση σχετική αίτηση στη μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας 
για εκκίνηση των μετρήσεων

 Για γεωθερμική ενέργεια, συμπλήρωση και αποστολή 
στη Γενική Γραμματεία Περιφερεια
γεωθερμική πηγή. Έπειτα οι αιτήσεις αυτές θα εγκριθούν από την Επιτροπή 
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όσον αφορά την έρευνα, εξερεύνηση, εκμετάλλευση, παραγωγή και προστασία των γεωθερμικών 

Εικόνα 12: Προβλέψεις συνολικής συμβολής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σύμφωνα με τον τουρκικό στρατηγικό 
Renewable Energy Action Plan 2014 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ίνακας αναλυτικών διαδικασιών  

Για αιολικά και ηλιακά πάρκα, συμπλήρωση της απαραίτητης άδειας για χρήση 
γης και συμπλήρωση σχετική αίτηση στη μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας 
για εκκίνηση των μετρήσεων 
Για γεωθερμική ενέργεια, συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών αιτήσε
στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Διαχείρισης για πρόσβαση στη 
γεωθερμική πηγή. Έπειτα οι αιτήσεις αυτές θα εγκριθούν από την Επιτροπή 
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όσον αφορά την έρευνα, εξερεύνηση, εκμετάλλευση, παραγωγή και προστασία των γεωθερμικών 

 

Εικόνα 12: Προβλέψεις συνολικής συμβολής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σύμφωνα με τον τουρκικό στρατηγικό 

πάρκα, συμπλήρωση της απαραίτητης άδειας για χρήση 
γης και συμπλήρωση σχετική αίτηση στη μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας 

των σχετικών αιτήσεων 
κής Διαχείρισης για πρόσβαση στη 

γεωθερμική πηγή. Έπειτα οι αιτήσεις αυτές θα εγκριθούν από την Επιτροπή 
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Υποθέσεων Εξορύξεων.
 Για υδροηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να συνα

κατοχύρωση της χρήσης του υδάτινου πόρου με τη Γενική Διεύθ
Υδραυλικών Έργων.

 Για ενέργεια βιομάζας, εφαρμόζεται μια διαγωνιστική διαδικασία για τις εταιρίες 
εκείνες οι οποίες είναι πρόθυμες να μια μονάδα παραγωγής χρησιμοποιώντας γη 
ως καύσιμη ύλη. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αποκτηθεί άδεια
της γης από το δήμο ή κοινότητα, η οποία παραχωρείται επίσης με διαγωνιστική 
διαδικασία.  

Βήμα 2  Για αιολικά και ηλιακά πάρκα, 
κατάθεσης σχετικής προσφοράς

 Για βιομάζα, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια
χαρακτηριστικών του έργου στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς 
προκειμένου να αποκτηθεί άδεια προσβάσεως στο σύστημα.

Βήμα 3  Συμπλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών συνεπειών και άλλων συναφών 
εγγράφων αδειών περιβαλλοντικής 

 Συμπλήρωση και κατάθεση τεχνικών και οικονομικών μελετών και άλλων 
σχετικών μελετών που σχετίζονται με την αποπεράτωση του έργου.

Βήμα 4  Αίτηση σταδίου «προ
Βήμα 5  Απόκτηση της άδειας μετά από συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων

 Αξιολόγηση από το διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς
Πίνακας 2: πίνακας αναλυτικών επενδυτικών διαδικασιών

Απαιτούμενα έγγραφα για όλες τις ανανεώσιμες πηγές:
 

 Έντυπο αίτησης από την τουρκική ρυθμιστική αρχή ενέργειας

 Πιστοποιητικό ανάθεσης από την τουρκική 

 Εγγυητικό έντυπο από τράπεζα

 Έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του πόρου

 Έγγραφο πληροφοριών για την εγκατάσταση παραγωγής

 Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης
 
4.2 Γενικοί κανόνες 
  

 Δυο κύριες νομοθετικές διατάξεις είναι αυτές που θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες 
κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου χωρίς την προϋπόθεση λήψης σχετικής άδειας για 
αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νόμος 6446
και του κανονισμού σχετικά με την κατασκευή μη αδειοδοτημένων μονάδων παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας, οι επενδυτές θα 
ενέργειας δυναμικότητας ως 1 
συσταθεί μια επιχείρηση. Ο κανονισμός ορίζει ως επενδυτές:
 
α) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία 
ανανεώσιμες πηγές, είτε σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
facilities) είτε σε σταθμούς παραγωγής με μέγιστη δυναμικότητα 
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Υποθέσεων Εξορύξεων. 
Για υδροηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να συναφθεί σχετική συμφωνία για 
κατοχύρωση της χρήσης του υδάτινου πόρου με τη Γενική Διεύθ
Υδραυλικών Έργων. 
Για ενέργεια βιομάζας, εφαρμόζεται μια διαγωνιστική διαδικασία για τις εταιρίες 
εκείνες οι οποίες είναι πρόθυμες να μια μονάδα παραγωγής χρησιμοποιώντας γη 
ως καύσιμη ύλη. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αποκτηθεί άδεια
της γης από το δήμο ή κοινότητα, η οποία παραχωρείται επίσης με διαγωνιστική 

 
Για αιολικά και ηλιακά πάρκα, απόκτηση άδειας σύνδεσης στο δίκτυο μέσω 
κατάθεσης σχετικής προσφοράς 
Για βιομάζα, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια προσκόμιση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του έργου στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς 
προκειμένου να αποκτηθεί άδεια προσβάσεως στο σύστημα. 
Συμπλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών συνεπειών και άλλων συναφών 
εγγράφων αδειών περιβαλλοντικής φύσης 
Συμπλήρωση και κατάθεση τεχνικών και οικονομικών μελετών και άλλων 
σχετικών μελετών που σχετίζονται με την αποπεράτωση του έργου.
Αίτηση σταδίου «προ-αδειοδότησης». 
Απόκτηση της άδειας μετά από συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων

ολόγηση από το διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς 
2: πίνακας αναλυτικών επενδυτικών διαδικασιών 

Απαιτούμενα έγγραφα για όλες τις ανανεώσιμες πηγές: 

Έντυπο αίτησης από την τουρκική ρυθμιστική αρχή ενέργειας 

Πιστοποιητικό ανάθεσης από την τουρκική ρυθμιστική αρχή ενέργειας 

Εγγυητικό έντυπο από τράπεζα 

Έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του πόρου 

Έγγραφο πληροφοριών για την εγκατάσταση παραγωγής 

Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης 

ενικοί κανόνες κατασκευής μη αδειοδοτημένης μονάδας παρα

Δυο κύριες νομοθετικές διατάξεις είναι αυτές που θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες 
κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου χωρίς την προϋπόθεση λήψης σχετικής άδειας για 
αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νόμος 6446
και του κανονισμού σχετικά με την κατασκευή μη αδειοδοτημένων μονάδων παραγωγής ηλιακής 

 έχουν το δικαίωμα κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας δυναμικότητας ως 1 MW χωρίς την υποχρέωση να ληφθεί σχετική άδεια για αυτό ή να 
συσταθεί μια επιχείρηση. Ο κανονισμός ορίζει ως επενδυτές: 

) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σκοπεύουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, είτε σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής μικρής κλίμακας (

είτε σε σταθμούς παραγωγής με μέγιστη δυναμικότητα 1MW.  

Ελληνική Δημοκρατία 

~ 18 ~ 

φθεί σχετική συμφωνία για 
κατοχύρωση της χρήσης του υδάτινου πόρου με τη Γενική Διεύθυνση Κρατικών 

Για ενέργεια βιομάζας, εφαρμόζεται μια διαγωνιστική διαδικασία για τις εταιρίες 
εκείνες οι οποίες είναι πρόθυμες να μια μονάδα παραγωγής χρησιμοποιώντας γη 
ως καύσιμη ύλη. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αποκτηθεί άδεια χρήσης 
της γης από το δήμο ή κοινότητα, η οποία παραχωρείται επίσης με διαγωνιστική 

απόκτηση άδειας σύνδεσης στο δίκτυο μέσω 

προσκόμιση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του έργου στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς 

 
Συμπλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών συνεπειών και άλλων συναφών 

Συμπλήρωση και κατάθεση τεχνικών και οικονομικών μελετών και άλλων 
σχετικών μελετών που σχετίζονται με την αποπεράτωση του έργου. 

Απόκτηση της άδειας μετά από συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων 

μονάδας παραγωγής 

Δυο κύριες νομοθετικές διατάξεις είναι αυτές που θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες 
κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου χωρίς την προϋπόθεση λήψης σχετικής άδειας για 
αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νόμος 6446) 
και του κανονισμού σχετικά με την κατασκευή μη αδειοδοτημένων μονάδων παραγωγής ηλιακής 

έχουν το δικαίωμα κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
χωρίς την υποχρέωση να ληφθεί σχετική άδεια για αυτό ή να 

σκοπεύουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
μικρής κλίμακας (micro cogeneration 
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β) φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ενέργειας η οποία υπερβαίνει την ανωτέρω δυναμικότητα αλλά προο
προσωπικών τους αναγκών. 
 
 Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να πωλούν το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας. 
Επιπροσθέτως έχουν την επιλογή είτε να μη συνδέσουν την εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας 
με το εθνικό σύστημα διανομής ενέργειας 
τους ενεργειακές ανάγκες είτε να 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν αποφασιστεί από τον επενδυτή η πρώτη επιλογή 
κατανάλωση ενέργειας – τότε μόνο μια εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δύναται να 
κατασκευαστεί για κάθε βιομηχανική μονάδα κατανάλωσης. Ωστόσο με σχετική αίτηση ο όρος 
αυτός μπορεί να παρακαμφθεί αν αποδειχτεί ότι ο λόγος κατανάλωσης είναι μεγαλύτερος της 
παραγόμενης ενέργειας.  
  
 4.3 Αίτηση σύνδεσης με το εθνικό σύστημα διανομής
  
 Προκειμένου να ξεκινήσει η
επενδυτές θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έγγραφο (
Application Form) – το οποίο μπορεί να βρει κανείς συνημμένο στο
μη αδειοδοτημένης ηλεκτρικής ενέργειας. 
πιστοποιητικό χρήσης γης και μια τεχνική μελέτη για τη διασύνδεση.
 Η συνολική διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης απόκτησης πρόσβασης θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα στις πρώτες 20 μέρες του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εγγράφου δίνεται παράταση 10 ημερών.
 Σύμφωνα με τον κανονισμό οι διαχειριστές των δικτύων διανομής είναι υποχρε
κάνουν δεκτή την αίτηση του επενδυτή εκτός και αν παρουσιαστεί κάποια προφανής έλλειψη 
από τη μεριά του επενδυτή. Έπειτα από την αποδοχή της αίτησης διασύνδεσης με το σύστημα 
αποστέλλεται από το διαχειριστή του δικτύου διανομής ένα γράμμα πρόσκλησης σύνδεσης
ημέρες μετά την αποστολή του εν λόγω γράμματος ο επενδυτής θα πρέπει να έχει κτίσει την 
εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου
σύνδεσης με το δίκτυο με το οποίο ολοκληρώνεται και τυπικά η διαδικασία. 

Από το σημείο αυτό κι έπειτα ο επενδυτής είναι ελεύθερος να πωλεί την 
ενέργεια της εγκατάστασής του στη συμφωνημένη τιμή των τιμολογίων τροφοδότησης ανάλογα 
με το είδος της ανανεώσιμης πηγής.
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β) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σκοπεύουν να κτίσουν μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας η οποία υπερβαίνει την ανωτέρω δυναμικότητα αλλά προορίζεται για κάλυψη των 

 

Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να πωλούν το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας. 
Επιπροσθέτως έχουν την επιλογή είτε να μη συνδέσουν την εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας 
με το εθνικό σύστημα διανομής ενέργειας εάν σκοπεύουν να ικανοποιούν μόνο τις 
τους ενεργειακές ανάγκες είτε να πωλούν μόνο το πλεόνασμα από τη διαφορά παραγόμενης 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν αποφασιστεί από τον επενδυτή η πρώτη επιλογή 

τότε μόνο μια εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δύναται να 
ομηχανική μονάδα κατανάλωσης. Ωστόσο με σχετική αίτηση ο όρος 

αυτός μπορεί να παρακαμφθεί αν αποδειχτεί ότι ο λόγος κατανάλωσης είναι μεγαλύτερος της 

ίτηση σύνδεσης με το εθνικό σύστημα διανομής 

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης με το εθνικό σύστημα διανομής, οι 
επενδυτές θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έγγραφο (Unlicensed Generation

το οποίο μπορεί να βρει κανείς συνημμένο στον κανονισμό περί παραγωγής 
μη αδειοδοτημένης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί και ένα 
πιστοποιητικό χρήσης γης και μια τεχνική μελέτη για τη διασύνδεση. 

Η συνολική διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης απόκτησης πρόσβασης θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα στις πρώτες 20 μέρες του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εγγράφου δίνεται παράταση 10 ημερών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι διαχειριστές των δικτύων διανομής είναι υποχρε
νουν δεκτή την αίτηση του επενδυτή εκτός και αν παρουσιαστεί κάποια προφανής έλλειψη 

από τη μεριά του επενδυτή. Έπειτα από την αποδοχή της αίτησης διασύνδεσης με το σύστημα 
αποστέλλεται από το διαχειριστή του δικτύου διανομής ένα γράμμα πρόσκλησης σύνδεσης
ημέρες μετά την αποστολή του εν λόγω γράμματος ο επενδυτής θα πρέπει να έχει κτίσει την 
εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να υπογράψει το συμφωνητικό 
σύνδεσης με το δίκτυο με το οποίο ολοκληρώνεται και τυπικά η διαδικασία.  

σημείο αυτό κι έπειτα ο επενδυτής είναι ελεύθερος να πωλεί την 
ενέργεια της εγκατάστασής του στη συμφωνημένη τιμή των τιμολογίων τροφοδότησης ανάλογα 
με το είδος της ανανεώσιμης πηγής.  
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τα οποία σκοπεύουν να κτίσουν μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ρίζεται για κάλυψη των 

Οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να πωλούν το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας. 
Επιπροσθέτως έχουν την επιλογή είτε να μη συνδέσουν την εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας 

εάν σκοπεύουν να ικανοποιούν μόνο τις προσωπικές 
πωλούν μόνο το πλεόνασμα από τη διαφορά παραγόμενης -  

καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν αποφασιστεί από τον επενδυτή η πρώτη επιλογή – προσωπική 
τότε μόνο μια εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δύναται να 

ομηχανική μονάδα κατανάλωσης. Ωστόσο με σχετική αίτηση ο όρος 
αυτός μπορεί να παρακαμφθεί αν αποδειχτεί ότι ο λόγος κατανάλωσης είναι μεγαλύτερος της 

διαδικασία σύνδεσης με το εθνικό σύστημα διανομής, οι 
Generation Connection 

ν κανονισμό περί παραγωγής 
Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί και ένα 

Η συνολική διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης απόκτησης πρόσβασης θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα στις πρώτες 20 μέρες του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εγγράφου δίνεται παράταση 10 ημερών. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι διαχειριστές των δικτύων διανομής είναι υποχρεωμένοι να 
νουν δεκτή την αίτηση του επενδυτή εκτός και αν παρουσιαστεί κάποια προφανής έλλειψη 

από τη μεριά του επενδυτή. Έπειτα από την αποδοχή της αίτησης διασύνδεσης με το σύστημα 
αποστέλλεται από το διαχειριστή του δικτύου διανομής ένα γράμμα πρόσκλησης σύνδεσης. 90 
ημέρες μετά την αποστολή του εν λόγω γράμματος ο επενδυτής θα πρέπει να έχει κτίσει την 

να υπογράψει το συμφωνητικό 
 

σημείο αυτό κι έπειτα ο επενδυτής είναι ελεύθερος να πωλεί την παραγόμενη 
ενέργεια της εγκατάστασής του στη συμφωνημένη τιμή των τιμολογίων τροφοδότησης ανάλογα 
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5. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

REPUBLIC OF TURKEY ENERGY REGULATOR
İşçi Blokları, 06530 Çankaya/Ankara
+90312 201 40 00 , +90312 201 40 01 , +90312 201 40 02
http://www.emra.org.tr 
 
MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES
Türk Ocağı Street No:2 06100 Çankaya/Ankara
+90 312 212 64 20 
http://www.enerji.gov.tr/en-US/Mainpage
 
TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION
1443., Çukurambar, 1400. Sk. No:16, 06520 Çankaya/Ankara
+90 312 474 02 74,  +90 312 474 02 75
info@tureb.com.tr 
http://www.tureb.com.tr/ 
 
INVESTMENT SUPPORT AND PROMOTION AGENCY
Kavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5
+90 312 413 89 00 
http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
 
GENERAL DİRECTORATE OF RENEWABLE ENERGY
Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya/
+90 312 295 50 00 
info@yegm.gov.tr 
http://www.eie.gov.tr/anasayfa2.aspx
 
TURKISH SOLAR ENERGY INDUSTRY ASSOCIATION
Bayar Cad. İclal Ataç İş Merkezi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı/
+90 216 455 3500 
info@gensed.org 
http://www.gensed.org/ 
 
TURKISH ELECTRICITY DISTRIVUTION COMPANY
Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat 
bilgi@tedas.gov.tr 
http://www.tedas.gov.tr/ 
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MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES 
Türk Ocağı Street No:2 06100 Çankaya/Ankara 

US/Mainpage 

TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION 
1443., Çukurambar, 1400. Sk. No:16, 06520 Çankaya/Ankara 
+90 312 474 02 74,  +90 312 474 02 75 

INVESTMENT SUPPORT AND PROMOTION AGENCY 
Akay Caddesi No:5 Çankaya/Ankara 

US/Pages/Home.aspx 

GENERAL DİRECTORATE OF RENEWABLE ENERGY 
No:166 Posta kodu:06520 Çankaya/Ankara 

http://www.eie.gov.tr/anasayfa2.aspx 

TURKISH SOLAR ENERGY INDUSTRY ASSOCIATION 
Merkezi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı/İstanbul 

TURKISH ELECTRICITY DISTRIVUTION COMPANY 
Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / Ankara
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Çankaya / Ankara 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΡΘΡΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ
 
1. Law No. 5436, May 2005, 
generating electrical energy 
 
2. Law No. 5686, March 2007,
 
3. Law No. 6094, January 2011, Amending the Renewable Energy Law
 
4. Law No. 6446, March 2013, Electricity Market Law
 
5. National Renewable Energy Action Plan
 
6. Solar Photovoltaic Market in Turkey: Prospects and Challenges
Action Paper Series 
 
7. Regulation 28001, electricity market licensing regulation
 
8. Renewable Energy in Turkey
 
9. Renewable Energy Turkey: Opportunity
Netherlands in Turkey 
 
10. Renewable Global Status Report
 
11. Snapshot of Global PV Markets
 
12. Spotlight on Solar Power in Turkey
 
13. Ten Points on the Turkish Solar Market
 
14. The Energy Sector: A Quick Tour for the Investor
Promotion Agency 
 
15. Turkish Renewable Energy Sector from a Global Pe
 
16. Turkish Wind Energy Statistics Report
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2005, law on utilization of renewable energy sources
 

, March 2007, Law on Geothermal Resources and Mineral Waters

, January 2011, Amending the Renewable Energy Law 

, March 2013, Electricity Market Law 

National Renewable Energy Action Plan, 2014, Ministry of Energy and Natural Resources

Solar Photovoltaic Market in Turkey: Prospects and Challenges, May 2015, 

electricity market licensing regulation 

Renewable Energy in Turkey, December 2014, Flanders Investment & Trade Market 

Renewable Energy Turkey: Opportunity? October 2015, Embassy of the Kingdom of the 

Renewable Global Status Report, 2016, REN 21 

Snapshot of Global PV Markets, 2014, IEA PVPS 

Spotlight on Solar Power in Turkey, 2014, PWC Turkey 

Ten Points on the Turkish Solar Market, September 2014, PV – Magazine

The Energy Sector: A Quick Tour for the Investor, November 2013, Investment and Support 

Turkish Renewable Energy Sector from a Global Perspective, 2011, PWC Turkey

Turkish Wind Energy Statistics Report, January 2016, Turkish Wind Energy Association
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sources for the purpose of 

Law on Geothermal Resources and Mineral Waters 

, 2014, Ministry of Energy and Natural Resources 

May 2015, EDAM Climate 

, December 2014, Flanders Investment & Trade Market Survey 
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