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ExECUTıVE SUMMARY
ıt is not, in general, true that investing in lignite power plants is economically non-viable. ın fact, most of 

the currently operating lignite power plants’ operating costs are lower than similarly sized hard coal and natu-
ral gas power plants in Turkey. ıt is also not technically feasible to replace the base-load production capabilities 
of coal-powered plants with renewable technologies. Nevertheless, large initial capital requirements and long 
investment planning horizons bring in significant risks for lignite power plants, which reduce the investment 
appetite for these projects in the market.  

ıt is well-known that subsidies distort liberal markets. ınvestments in electricity markets require large 
capital outflows, and it usually takes multiple years before these investment projects start generating cash in-
flows. Hence, also considering the strategic nature of these markets for the rest of the economy, it is too naïve 
and socially costly to wait for these markets to adjust itself, and reach an efficient equilibrium by itself. On the 
other hand, it also does not make economic sense to provide subsidies for all of the lignite mines regardless 
of their operating costs. Overall, a well-designed subsidy mechanism (similar to the one used to incentive the 
renewables) is needed for lignite power plants in order to effectively capitalize on lignite sites in Turkey, while 
minimizing the impact of such subsidies on the liberal electricity markets.     

ın this report, we investigate the possible subsidy mechanisms for lignite power plants and evaluate 
the possible effects of such mechanisms on the electricity market. As a result, we suggest fixed price purchase 
guarantees for these power plants and calculate the value of this fixed price. ın addition, we suggest that the 
tender process should start with the most efficient lignite sites, and the investor who asks for the lowest fixed 
price should receive the right to invest. We argue that this approach will minimize the impact of subsidies on 
the electricity market. The details of the suggested subsidy mechanism and its impact of the economy and elec-
tricity market is provided in the report. 

On the other hand, subsidizing new investments in lignite power plants may also reduce electricity pric-
es and negatively affect the economic value of the existing lignite power plants. Hence, policy makers should 
be careful about minimizing the negative affect of subsidies on the existing power plants. ın this regards, as a 
short-term solution, we suggest gradually phasing out TETAŞ-contracted power plants to increase the electric-
ity prices in the market. As a mid- and long-term solution, we suggest establishing capacity markets to encour-
age capacity investments.
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YÖNETİCİ ÖzETİ
Yerli kömür santrallerinin ekonomik olmadığı tezi doğru değildir. Türkiye’de halen işletmede olan pek çok 

kömür santralinin işletme maliyeti, benzer ithal kömür ve doğal gaz santrallerinden daha düşüktür. Ayrıca, kömür 
santrallerinin güvenilir baz yük üretimi, yenilenebilir santrallerle ikame edilemez. Bununla beraber, yerli kömür 
santralleri için gereken uzun yatırım süreçleri, rezerv belirsizlikleri, ve bunların getirdiği riskler; piyasada yatırım 
iştahını azaltarak pek çok yerli verimli linyit sahasının işletilmesi önünde engel teşkil etmektedir.

Her teşvik sistemi serbest piyasayı bozar. Ancak elektrik piyasası gibi uzun süreli ve yüksek yatırım gerekti-
ren stratejik bir piyasanın kendi kendine dengeye gelmesini beklemek, büyük sosyal maliyetler getirebilir. Bununla 
beraber, verimli-verimsiz ayırt etmeden bütün linyit sahalarını işletmeye çalışmak da iktisadi açıdan doğru değil-
dir. Doğru bir teşvik sistemiyle (yenilenebilir enerjide olduğu gibi) verimli linyit sahaları serbest piyasa sistemine 
en az etkiyle işletmeye alınabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. 

Bu raporda yerli kömür santralleri için verilebilecek farklı teşvik mekanizmaları ve bunların etkileri detaylı 
olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, yerli kömür santralleri yatırımlarını teşvik etmek için sabit fiyattan alım ga-
rantisi verilmesi önerilmekte ve bu teşvik fiyatı hesaplanmaktadır. Ayrıca, ihale sürecine verimli sahalardan baş-
layarak, eksiltme metoduyla ihale yapılmasını ve bu sayede teşvikin piyasaya etkisinin en aza indirilebileceğini ön 
görmekteyiz. Önerilen teşvik sistemiyle ilgili detaylar, teşvikin ekonomiye ve piyasaya etkisi raporda ele alınmıştır.

Öte yandan, yeni santrallere teşvik verilirken mevcut santrallerin devreden çıkmaması için önlem alınmalı-
dır. Bu amaç doğrultusunda önerilen kısa vadeli çözüm, TETAŞ santrallerinin kademeli olarak devreden çıkarılma-
sı ve elektrik fiyatlarının yükseltilmesidir. Orta ve uzun vadeli çözüm ise kapasite piyasaları veya yan hizmetler yo-
luyla, yerli kömür santrallerine kurulu güç başına yıllık sabit bir kapasite (veya güvenilirlik) ödemesi yapılmasıdır.
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