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TÜREB’DEN “MÜCBİR
SEBEP” ÇAĞRISI
“Önce Çin Halk Cumhuriyeti’ni, ardından Avrupa’da imalat sanayiini
etkileyen Koronavirüs salgınının etkileri Türkiye’deki RES projelerini de
sekteye uğratıyor”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), önce Çin, ardından da Avrupa’yı yoğun bir biçimde etkileyen
koronavirüs salgını dolayısıyla türbin tedarikçilerinin imalat tarafında ciddi gecikmeler yaşamakta
olduklarını, bunların da türbin teslim sürelerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yıldırım, Türkiye’de birçok
rüzgar enerjisi santralinin bu yıl tamamlanmasının riske gireceğini belirterek bu durumun ‘mücbir sebep’
olarak değerlendirilmesi ve mevcut YEKDEM mekanizmasına göre en son Aralık 2020’de devreye girmesi
gereken santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut gecikmeler göz önünde bulundurularak bu tarihin
ötelenmesi yönünde çağrı yaptı.
Devamı Sayfa 3’de

Devamı Sayfa 8’de

TÜREB’den Rüzgar Sektörüne
“En Az 1 Milyon TL Bağış Yapalım” Çağrısı
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” sloganıyla 30 Mart’ta başlatılan milli
dayanışma kampanyasına 50.000 TL’lik destek
vereceğini açıkladı. Rüzgar enerjisi sektörü paydaşlarının
kampanyaya katılması konusunda sektör içerisinde
tetikleyici rol üstleneceklerini belirten TÜREB Başkanı
Hakan Yıldırım, sektörün kendi içerisinde en az 1 milyon
TL destekle milli dayanışma kampanyasına katılımı için
çalışmalara başladıklarını söyledi.

Devamı Sayfa 4’de

TÜREB “Rüzgar Enerjisi Santrallerinde
Pandemi Eylem Planı” Yayınladı
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), küresel çapta
ilan edilen Koronavirüs salgını sonrası, bundan
sonra görülebilecek herhangi bir salgın durumunda
ülkemizdeki rüzgar santrallerinde iş akışının sağlıklı bir
şekilde devam etmesini sağlamak üzere ‘Rüzgar Enerjisi
Santralleri (RES) Pandemi Eylem Planı’ hazırladı.

Dünya’da 2019 senesi içerisinde 60GW rüzgar santrali devreye
alındı, bu rakam 2018’de kurulan 54GW ile kıyaslandığında
yüzde 19’luk bir artışa tekabül ediyor. Rüzgar santralleri için
2019 senesi içerisinde toplam 142 milyar USD’lik bir yatırım
yapıldı, ve 2045’e kadar 4.5 trilyon USD’lik yatırım yapılacak.
Türkiye’ye baktığımız zaman enerji sektörü son 10 yılda ülkeye
yön veren ve en kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç
sektörden biri oldu. Tüm bu tabloda yenilenebilir enerji ve
özellikle rüzgâr sektörü başı çekti. Şimdi içinde bulunduğumuz
ve tüm yaşam akışımızı baştan sona etkileyen Koronavirüs
salgını ise birçok alanda oyunun kurallarını değiştiriyor.
Önce ‘rüzgar enerjisi ülkemizde nereden nereye geldi’ye
bakıp, sonra daha uzun süre gündemimizde olacağı görülen
bu küresel salgının sektörümüzü ne yönde etkileyeceğine
değinmek istiyorum.
Devamı Sayfa 2’de

Yenilenebilir enerji sektöründe finansman
son dönemde YEKDEM ve alternatif
destekleme mekanizmalarına ilişkin
yapılan tartışmalarla gündemde kendine
oldukça geniş bir yer buldu. Bu yazımızda
bankaların yenilenebilir enerji yatırımlarına bakış açısı
ve yatırımların devamlılığı açısından nasıl bir finansman
yapısının gerektiği konusunda bilgiler vereceğiz.
Devamı Sayfa 10’da
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Yenilenebilir Enerji
Sektöründe Finansman

Devamı Sayfa 23’de

Küresel Rüzgar Sektörüne
Türk Kadınları Damgası
TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever ve
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray, uluslararası
arenada Türk kadınlarını temsil edecek.
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Dünya’da 2019 senesi içerisinde 60GW rüzgar santrali devreye alındı, bu rakam 2018’de kurulan 54GW ile
kıyaslandığında yüzde 19’luk bir artışa tekabül ediyor. Rüzgar santralleri için 2019 senesi içerisinde toplam
142 milyar USD’lik bir yatırım yapıldı, ve 2045’e kadar 4.5 trilyon USD’lik yatırım yapılacak.
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sağlandığı ilk üç sektörden biri oldu. Tüm bu tabloda yenilenebilir enerji ve özellikle rüzgâr sektörü başı çekti.
Şimdi içinde bulunduğumuz ve tüm yaşam akışımızı baştan sona etkileyen Koronavirüs salgını ise birçok
alanda oyunun kurallarını değiştiriyor. Önce ‘rüzgar enerjisi ülkemizde nereden nereye geldi’ye bakıp, sonra
daha uzun süre gündemimizde olacağı görülen bu küresel salgının sektörümüzü ne yönde etkileyeceğine
değinmek istiyorum.
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Hükümetimizin yenilenebilir enerjiyi Türkiye’ye kazandırma yönündeki kararlılığı, yatırımcının özverili
yaklaşımı, sanayinin kendini geliştirme gayreti, sektör örgütlerinin bitmek bilmeyen çabaları bir araya geldi
ve sadece rüzgâr özelinde 10 yılda sıfırdan bir endüstri yarattık. Şu anda sektörümüzde 15 bin kişi istihdam
ediliyor ve yenilenebilir enerji alanında çalışan yerli tedarikçilerimiz artık global şirketlerle çalışacak kalitede
ve seviyede üretim yapıyorlar. Peki işin hem arka hem ön planındaki rakamlar neler?
Biz rüzgar sektörünün özverili çalışanları olarak bugüne kadar ülkemizin birçok yerine 3.285 adet türbin
diktik, 198 santralde 8.056 MW kurulu güce imza attık. Kule, kanat, jeneratör gibi ana aksamlar ile birlikte
birçok alt aksamı da yerli olarak üretmeyi başardık. Küresel birçok üretici Türkiye’yi yakın coğrafyaya hizmet
etmek üzere bir üs olarak seçti. İmalatçılara ilave olarak birçok mühendislik, montaj, servis/bakım, kurulum,
nakliye, finansal danışmanlık şirketleri kapasite geliştirdiler ve sadece ülkemizde kurulmakta olan santrallere
değil, yurt dışındaki projelere de destek vermeye başladılar.
Mevcut kurulu 8065MW’a ilave olarak YEKDEM mekanizmasına başvuruların son senesi olması sebebi ile
kurulmakta olan gücümüzde bu sene çok ciddi bir artış yaşadık. Yaklaşık 2500MW’lık bir kapasite kurulmak
üzere inşa halinde. Dolayısı ile 2020 sonunda 10GW üzerinde kurulu güce sahip Dünya’daki ilk 10 ülke
arasında olacağız. Rüzgara yatırım yapan Amerika, Çin, Hindistan, İspanya, Almanya, Danimarka, İngiltere
gibi ülkelerin geliştirdiği rüzgar sanayisinden geride kalmayacak ve onlarla entegre olmuş sanayimizle rüzgar
alanında önümüzdeki yıllarda ülkemiz için ihracat kabiliyeti oluşturacağız.
Şu anda, tüm dünyada ve diğer bütün sektörlerde olduğu gibi, COVID-19 olarak da bilinen Koronavirüs
salgını dolayısıyla sektörümüz ciddi bir risk/belirsizlik ile karşı karşıya. Küresel salgın öncesinde, Türkiye’de
ilan edilmesi beklenen yeni YEKDEM yasa tasarısı ile ilgili olarak yoğun çalışmalarda bulunduğumuzu
hatırlayacaksınız. Şimdi ise karşımızda tüm dünyayı etkileyen bir mücbir sebep bulunuyor: COVID-19 salgını.
Özellikle rüzgar sektöründe küresel tedarik zincirinin pek çok ülkeye yayılmış olması nedeniyle bu zincirin
halkalarından birinde veya birkaçında meydana gelecek bir tıkanma tüm sektördeki tedarik akışını olumsuz
etkiliyor. Sektörümüz hakkında bilgi sahibi olanlar Avrupalı türbin sağlayıcıların çoğunluğunun Avrupa ve
Çin’de yer alan imalatçılara aksam imal ettirmekte olduğunu bilirler. Bu durum devam eden projelerin
yavaşlamasına ve hatta durmasına yol açıyor. Özellikle mevcut YEKDEM süresinin bu yıl sonu itibarıyla sona
eriyor olması yüzünden birçok santralin yıl sonundan önce devreye girmesini beklerken, salgın dolayısıyla
yaşanan bu duraklamanın projelerin bitimini sekteye uğratma ihtimalini görüyoruz. Salgının tedarik zinciri
üzerindeki etkileri ile birlikte aynı zamanda tamamlanması gereken izin süreçlerinde de ciddi aksamalar
yaşanmakta. Ülkemizde alınan önlemler kapsamında ÇED başvuruları ertelenmiş, kamu kurumları uzaktan
ve dönüşümlü çalışma moduna geçmiş, meslek odaları uzaktan çalışma kararı almış, büyükşehir, il, ilçe,
belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs, Haziran
toplantıları ertelenmiş, şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları uygulanmıştır. Tüm bu
kısıtlamalarda her ne kadar enerji sektörüne yönelik birtakım istisnalar uygulanmış olsa da, süreçlerin ciddi
aksamalara uğramış olduğu ortadadır.
Finansmanı mevcut YEKDEM’e girecek şekilde tamamlanmış ve buna göre proje çalışmalarına başlanmış
santrallerin Koronovirüs’ten kaynaklanan gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına girememe
durumunda projelerin finansal yapıları altüst olacak. Ülkemiz yenilenebilir enerji ve rüzgar yatırımlarının
bundan etkilenmemesi adına yaşanan bu olayın ‘Lisans Yönetmeliği’nde yer alan “mücbir sebep” olarak kabul
edilmesinin ve YEKDEM’e son başvuru tarihi için 8-12 aylık bir süre uzatımı verilmesinin hem sektörümüz
hem de ülke ekonomisi açısından olumlu bir adım olacağına inanıyoruz. Hükümetimizin ekonomimizi
korumak adına aldığı kararlar çerçevesinde sektörümüz için de mücbir sebep ilanı yoluna gitmesi ülkemiz
adına çok olumlu olacaktır.
Biz rüzgar enerjisini bir ‘memleket meselesi’ olarak ele aldık, işimizi daima bu hassasiyetle yaptık. Ülkemize
yepyeni bir sektör kazandırdık ve bundan onur duyduk. Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin hem bugününü
hem geleceğini daha güvenli kılmak; büyüyen ülkemizin cari açığının azalmasına ciddi katkıda bulunacak yerli
enerji kaynaklarını ekonomimize kazandırmak için var gücümüzle çalıştık. Hiçbir şart altında karamsarlığa
kapılmadan, yılgınlık göstermeden, hep ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız, dünyamız için çalışmayı
sürdüreceğiz.
Önümüze COVID-19 gibi beklenmedik çapta engeller çıksa da sektörde ilk yarıdaki başarımızı daha da
artırarak ikinci yarıya taşıma hedefinden vazgeçmedik. Bu yüzden “Rüzgar Enerjisi Memleket Meselesi”
demeye devam edeceğiz. 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde
bu mottoyu tüm halkımızla, sektörümüzün emektar ve özverili çalışanlarıyla paylaşmaktan da gurur
duymuştuk. Bu yıl da yine Kasım ayında sizlerle aynı heyecanla buluşmayı umuyoruz. Tüm zorluklara karşın
hem ülkemize hem de dünyamıza faydamızı artırmak dileği ile…
Hakan Yıldırım
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Başkan

TÜREB’DEN “MÜCBİR SEBEP” ÇAĞRISI
“Önce Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ardından Avrupa’da imalat
sanayiini etkileyen Koronavirüs
salgınının etkileri Türkiye’deki
RES projelerini de sekteye
uğratıyor”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), önce Çin, ardından
da Avrupa’yı yoğun bir biçimde etkileyen koronavirüs salgını
dolayısıyla türbin tedarikçilerinin imalat tarafında ciddi gecikmeler
yaşamakta olduklarını, bunların da türbin teslim sürelerini olumsuz
etkileyeceğini belirtti. Türkiye’de birçok rüzgar enerjisi santralinin
bu yıl tamamlanmasının riske gireceğini belirterek bu durumun
‘mücbir sebep’ olarak değerlendirilmesi ve mevcut YEKDEM
mekanizmasına göre en son Aralık 2020’de devreye girmesi gereken
santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut gecikmeler göz
önünde bulundurularak bu tarihin ötelenmesi yönünde çağrı yaptı.
TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, “Tüm dünyayı etkisine alan
koronavirüs salgınının ülke ekonomilerini ve dolayısı ile pek çok
sektörü olumsuz etkilediği ortadadır. Özellikle rüzgar sektöründe
küresel tedarik zincirinin pek çok ülkeye yayılmış olması nedeniyle
bu zincirin halkalarından birinde veya birkaçında meydana gelecek
bir tıkanma tüm sektördeki tedarik akışını etkilemektedir. Avrupalı
türbin sağlayıcılar çoğunluğu Avrupa ve Çin’de yer alan imalatçılara
aksam imal ettirmekteler. Bu iki bölgede de salgın sebebi ile
ciddi gecikmeler yaşanmakta. Bu da devam eden projelerin
yavaşlamasına ve hatta durmasına yol açıyor. Özellikle YEKDEM
süresinin bu yıl sonu itibariyle sona eriyor olması nedeniyle birçok
santralin yıl sonundan önce devreye girmesini beklerken, yaşanan
duraklamanın projelerin bitimini sekteye uğratma ihtimalini
görüyoruz. Finansmanı YEKDEM’e girecek şekilde tamamlanmış

ve buna göre proje çalışmalarına başlanmış
santrallerin Koronovirüs’ten kaynaklanan
gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına
girememe durumunda projelerin finansal
yapıları altüst olacaktır. Ülkemiz yenilenebilir
enerji ve rüzgar yatırımlarının bundan
etkilenmemesi adına yaşanan bu olayın ‘Lisans
Yönetmeliği’nde yer alan “mücbir sebep”
olarak kabul edilmesinin hem sektörümüz
hem de ülke ekonomisi açısından olumlu
bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.
TÜREB Başkanı Yıldırım, halen devam eden
YEKDEM mekanizmasının bitiminden önce bu
yıl sonunda yaklaşık 1,5 GW’lık rüzgar enerjisi
santralinin devreye gireceğinin öngörüldüğünü,
ancak özellikle Çin ve Avrupa ülkelerini
beklenmedik derecede olumsuz etkileyen
koronavirüs salgınının bu öngörüleri zora
soktuğunu belirtti. Yıldırım, “Normal şartlarda

2016’da olduğu gibi 1.500 MW’a yakın bir
kurulumun tamamlanması öngörülüyordu,
ancak salgın tüm öngörüleri değiştirdi.
Ekonomiler bundan çok ağır etkilenmekte,
elbette tedarik zincirinde de ciddi sorunlar
ortaya çıkıyor. Pandemi (dünya çapında salgın)
olarak ilan edilen bir durum mücbir sebeptir.
Hükümetimizin, ekonomimizin güvende
olması açısından önemli kararlar içeren bir
yol haritası hazırladığını izlemekteyiz. Rüzgar
sektöründe de alınacak ‘mücbir sebep’
kararının yatırımcıların, finans sağlayıcıların ve
imalatçıların ciddi boyutta artan ‘YEKDEM’e
girememe’ risklerini azaltacağına ve dolayısı
ile ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerinin
tutturulmasına gereken olumlu etkiyi
yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
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EYLEM PLANI

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), küresel çapta ilan edilen
Koronavirüs salgını sonrası, bundan sonra görülebilecek herhangi
bir salgın durumunda ülkemizdeki rüzgar santrallerinde iş akışının
sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak üzere ‘Rüzgar Enerjisi
Santralleri (RES) Pandemi Eylem Planı’ hazırladı. Mevcut COVID-19
(Koronavirüs) salgınının enerji üretimine yönelik olası risklerini ve
etkisini öngörerek planlama ve hazırlık yapmanın yanı sıra alınabilecek
uygun tedbirleri de içeren plan, bilimsellik ve sürdürülebilirlik temelli
olarak hazırlandı. Rüzgâr enerjisi santrallerinin pandemi dönemi
boyunca şebekeye sürekli elektrik sağlamasını amaçlayan ve birkaç
farklı aşamayı kapsayan RES Eylem Planı santrallerin kendi iş sürekliliği
ile ilgili riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri içeriyor.
Pandemi ilanı halinde
Plan, COVID-19 salgınında olduğu gibi, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından ‘pandemi – küresel salgın’ olarak ilan edilen herhangi
bir durumun varlığında, ülkemizde o an için vaka görülmemiş
olsa dahi tesis çalışanlarının santralleri çalışır durumda
tutmalarını kolaylaştırmayı da içeren şu önlemleri içeriyor:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi riski olduğu
belirtilen ülkelere yapılacak seyahatlerin iptal edilmesi
Zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerin ertelenmesi
Çalışanlara düzenli periyotlarla gerekli
bilgilendirme duyurularının yapılması
Rüzgar Santrali için gerekli tüm malzeme ve ekipmanın; ayrıca
çalışanlar için kişisel koruyucu donanım vb. malzemelerinin
en az bir yıl boyunca yeterli olacak seviyede tutulması;
dezenfeksiyon ve antiseptik altyapısının kurulması
Tesiste gereken süre kadar bozulmaz yiyecek ve içecek
bulundurulması, tazeliğinin sürdürülebilmesi için
besin stokunun düzenli olarak yenilenmesi
Türkiye’de de salgın görüldüğünün ilanı durumunda
DSÖ tarafından ilan edilen küresel pandemiye konu hastalığın
ülkemizde de görülmeye başlanması durumunda planda
önerilen önlemler üç ayrı başlıkta ele alınıyor:
1. Salgın virüsünün Türkiye’de görülmesi:

Zorunlu olmadıkça şirket içi ve dışı toplantıların video
toplantısı olarak yapılması, kapalı alan toplantılarından
kaçınılması ve toplantı sayılarının azaltılması
Vaka tespiti olasılığına karşı iletişim, şüphelinin izolasyonu,
sağlık kuruluşuna götürülmesi vb. tatbikatların yapılması
Yurtdışından gelenlerin ve/veya şüpheli-temaslı
olanların 14 gün ev karantinasına alınması ve belirtileri
göstermemesi halinde tesiste çalışma izni verilmesi
Uzaktan insansız izleme ve kumanda altyapısı kurulmuş, siber
güvenlik önlemleri ve iş güvenliği tedbirleri alınmış tesislerin
‘uzaktan izleme ve yönetme’ sürecine geçirilmesi
Santrale girişlerde üçüncü partiler de dahil olmak üzere
personelin genel fiziki kontrolü ve ateş ölçümü yapılması; yüksek
ateş ölçümü yapılan personelin tesise kabul edilmemesi
Santralde hastalık belirtileri olanların (yüksek ateş ve öksürme)
cerrahi eldiven ve maske verilerek izole edilmiş yaşam alanı bölgesine
nakledilerek İl Sağlık Müdürlüğü’ne (184) bilgi verilmesi
Servis araçları sanitasyonunun düzenli olarak yapılmasının sağlanması
Enfeksiyondan korunma ve kontrolde kullanılacak
malzemelerin personele dağıtılması
Yedekleme planlarının yapılması
Dışarıdan gelecek sarf malzeme, yedek parça,
araç ve gereçlerin dezenfeksiyonu.
Eylem planı, izole edilmiş yaşam alanlarının, karantina odasının
sahip olması gereken nitelikleri de ayrıca tanımlıyor.
2. Salgın virüsünün santralin bulunduğu bölgede görülmesi durumunda
Yukarıda sayılan önlemlerin daha da sıkılaştırılarak devam edilmesi
Yemekhanenin kullanıma kapatılması ve
yemeklerin kumanya olarak dağıtılması
Kritik olmayan personele evlerinde kalma ve evden çalışma talimatı
verilmesi; vardiyaların uzatılarak çalışanların seyrekleştirilmesi
Santralde hizmetin devamı için öncelikle kritik olduğu değerlendirilen
kişiler ve riskli gruplar için Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda
gerekli hastane iletişiminin önceden yapılması ve önlemlerin alınması.
3. Sokağa çıkma yasağının ilanı durumunda
Plan çerçevesinde, rüzgâr santrallerinin enerji üretimine devam etmesi ve enerji
kesintisine mahal verilmemesi adına, santralde çalışan işletme, teknik servis ve
bakım, güvenlik, yemek, temizlik ekipleri ve üretime devam edebilmeleri için
gereken tedarik, söz konusu yasak kapsamı dışında bırakılarak belirtilen önlemlere
devam edilmesi ve bunlara ek şu önlemlerin alınması tavsiye ediliyor:
Üretimin devamlılığı için gerekli olan araç plakaları, çalışan isimTC Kimlik No-SGK bilgileri, güzergahları, taşınan malzemelerin bilgileri
ilgili Kaymakamlıklara ve Valiliklere yazılı olarak bildirilmesi
Şirketlerce düzenlenecek görevlendirme belgelerinin ve
genelgelerce gerekli görülen diğer belgelerin ilgili çalışanların
yanında ve araçların içinde bulundurulmasının sağlanması.

Toplu taşıma, servis araçları ile seyahatlerin kısıtlanması,
gerekli durumlarda tamamen durdurulması

Olası bir santral karantinası durumunda

Varsa tesis yemekhanesinde sosyal mesafenin
korunacağı şekilde kullanım sağlanması

Santrale ulaşımın engellendiği acil bir durumda minimum işletme, bakım ve diğer
destek personellerinin santralde otuz gün boyunca sağlıkları bozulmadan, yemek

Tesisteki bozulmaz yiyecek ve içeceklerin, kişisel koruyucu
malzemelerin ve dezenfeksiyon malzemelerinin tesisteki miktarlarına
ait düzenli stok takibi yapılması ve tedarik zincirinin korunması
Hastalık bulaşma riski taşıyan alan ve eşyaların belirli
periyotlarda, uygun şekilde dezenfeksiyonu
Başta bakım ve muhtelif teslimatlar olmak üzere zorunlu olmayan
her türlü işletme, bakım ve tesis aktivitesinin ertelenmesi
Acil olmayan durumlarda ziyaretçi kabul edilmemesi

Mevcut COVID-19 (Koronavirüs) salgınının enerji
üretimine yönelik olası risklerini ve etkisini öngörerek
planlama ve hazırlık yapmanın yanı sıra alınabilecek
uygun tedbirleri de içeren plan, bilimsellik ve
sürdürülebilirlik temelli olarak hazırlandı.

ve insani ihtiyaçları sağlanacak şekilde evlerine gitmeden,
karantina sınırları içinde, tesisin sürekliliğinin sağlanması
için santral sahasında bulunması gerekiyor. Bu aşamada
yapılması gerekenler eylem planında şöyle belirtiliyor:
Sahada kalacak personelin önceden virüse maruz kalmış
olabilme ihtimalinin değerlendirilmesi ve hastalığa dair
hiçbir belirti göstermediklerinden emin olunması,
Sahada bulunan personellerden birinin salgın hastalık
belirtisi göstermesi durumunda, diğer çalışanlar ile
daha fazla temastan kaçınmak için izole edilmesi;
tedavi edilmek ve usulüne uygun olarak takip edilmek
üzere derhal bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi,
Personelin saha dışına çıkması gerekirse
koruyucu ekipmanları giymesi,
Dışarıdan gelecek sarf malzeme, yedek parça, araç ve servis
elemanının sahaya alınması ile ilgili talimata uyulması.
Santalde çalışanların insani, gerekli asgari konfor,
ilk yardım ve aileleri ile iletişim ihtiyaçlarını
karşılayacak altyapı ve stokun yapılması

Seçilen personelin sahada kalmak istememesi
Yönetimin kararı ile dışarı çıkan personelin
tekrar sahaya dönmesinin gerekmesi
Sahada belirli bir süre kalacak personel için
gerekli olan ihtiyaçların sağlanamaması
Dışarıdan sahaya kontrolsüz giriş olması ve
sınırlandırılmış (karantina) alanın bozulması
Yedek parça ve sarf malzemelerin bu süre boyunca yetersiz
olması nedeniyle dışarıdan hizmet alımı gerekmesi.
Salgının sona ermesi durumunda
Plana göre salgının son bulduğunun ilan edilmesinin ardından,
salgının santraldeki çalışan sağlığı, iş akışı, ekipman vb. konulardaki
etkileri göz önüne alınarak iş gücü, fiziksel, ekonomik ve sosyal
etki ve kayıplarının tespitinin yapılması ve buna yönelik hareket
planlamalarının bir an önce hayata geçirilmesi öngörülüyor.
tureb.com.tr

TÜREB ‘RÜZGAR ENERJİ
SANTRALLERİNDE
PANDEMİ EYLEM PLANI’
YAYINLADI

Eylem planı bunlara ek olarak aşağıdaki riskler için önceden
tedbir alınmasının kritik olduğunun da altını çiziyor:
Sahada kalacak personelin sağlıklı korunamaması
Doğru sayı ve kalifiyede personelin belirlenmemiş
olması (az veya çok personel)

Eylem planının tamamı için

MAKALE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi
olarak ilan edilen ve küresel bir sorun haline gelen Koronavirüs
(“COVID-19”) ülkemize de ulaşmış ve her alanda birtakım
tedbirler alınmıştır. Ülke genelinde toplam vaka sayısının
107.773’e ve vefat sayısının 2.706’ya ulaşmasıyla birlikte1 alınan
tedbirlerin yoğunluğu da artırılmıştır. Bu kapsamda uygulanan
tedbirler, hayatın her alanında olduğu gibi, enerji sektörü ve
elektrik piyasasında da ciddi boyutlarda etki doğurmuştur.
Özellikle ülkemizin kalkınması açısından büyük önem arz eden
yenilenebilir enerjinin desteklenmesi konusu üzerinde, COVID-19
salgınının etkileri bakımından hassasiyetle durulmasında fayda
görülmektedir.
I. Enerji Sektöründe Mücbir Sebep Kavramı ve COVID-19 Salgını
Yoğun bir şekilde regüle edilen enerji sektöründeki oyuncuların
uyması gereken hukuk kuralları arasındaki, başta 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun (“YEK Kanunu”), 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu olmak üzere
enerji endüstrisine ilişkin çoğu temel kanunda mücbir sebep
kavramına yer verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte, anılan
kanunlara dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde konuya ilişkin
yol gösterici düzenlemelere rastlanmaktadır.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (“EPLY”) m. 35, Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliği m. 46 ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği m. 57 kapsamında tanımlanan “mücbir sebep”
kavramı, EPLY m. 35/2’de; “Bir olayın mücbir sebep hali
sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve
dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın
önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve öngörülemeyecek olması
ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.” şeklinde
ifade edilmiştir.
EPLY’de yer verilen tanım kapsamında mücbir sebebin temel
unsurları; önlenemezlik, kaçınılmazlık ve öngörülemezlik olarak
sıralanabilir. Ancak ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlerin
uygulanabilmesi için bu üç unsuru taşıyan bir olayın gerçekleşmiş
olması yeterli görülmemekte; ilgili sebebin, bir piyasa aktörünün
mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici
nitelik taşıması da gerekmektedir. EPLY, diğer yönetmeliklerden
farklı olarak, mücbir sebep kavramına dair örneklere de yer
vermiş ve m.35/3 uyarınca salgın hastalıkların mücbir sebep
olarak kabul edildiğini düzenlemiştir.
EPLY, mücbir sebep halinde, önlisans veya lisans sahibinin ilgili
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin; etkilendikleri oranda
ve mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) kararıyla ertelenebileceğini
veya askıya alınabileceğini düzenlemektedir2. Söz konusu
yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde ise
önlisans veya lisans sahibinin yükümlülüğünün Kurul tarafından
kaldırılabileceği öngörülmüştür.

YEKDEM &
MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebepten etkilenen bir yükümlünün tanınan bu
imkânlardan yararlanabilmesi, bir başka deyişle ilgili mevzuat
kapsamındaki yükümlülüklerinin ertelenmesi, askıya alınması
veya kaldırılması için Kurul’a yazılı başvuru şartı getirilmiştir.
Başvuruda; (i) mücbir sebebin başlama tarihi ve mahiyetine, (ii)
ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerine,
(iii) mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresine
yer verilmesi zorunludur. Güncel bir değişiklik kapsamında,
08.03.2020 tarihinde EPLY’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’in 11. maddesiyle3, anılan başvurunun EPDK Başvuru
Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabileceği düzenlenmiştir.
EPLY, Kurul’a bu kapsamda yapılacak başvurular için bir süre
öngörmemiştir. Bununla birlikte, Doğal Gaz Piyasası Lisans
Yönetmeliği ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca anılan
başvurunun, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde yapılması gerekmektedir. Yükümlü tarafından bu yönde
yapılacak başvuru üzerine Kurul’un tesis edeceği karar, idari
1 https://www.who.int/COVID-19SituationReport 26.04.2020

II. Yenilenebilir Enerjide Teşvik Sistemleri Açısından Önemli
Tarihler ve Salgının Etkisi

COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan zorlayıcı koşullar, normal şartlarda
31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girmesi beklenen bazı enerji projelerinin ve
dolayısıyla yatırımcılarının planlarını tehlikeye atmaktadır. Zira (i) 20 yaş altı ve 65
yaş üstü nüfus için sokağa çıkma yasağı getirilmesi, (ii) 30 büyükşehir ve Zonguldak
için şehre giriş-çıkış yasağı ve tüm yaş grupları için hafta sonları sokağa çıkma yasağı
öngörülmesi, (iii) özel sektördeki işverenler açısından mali problemler ve alınması
gereken sağlık önlemleri sebebiyle işçilerin İş Kanunu’na uygun bir şekilde farklı
çalışma düzenlerine geçirilmesi, (iv) 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi5 ile
kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma yöntemlerine
geçilmesi ve işçilerin idari izinli sayılması gibi tedbirler sebebiyle iş akışı önemli
ölçüde aksamış ve hatta durma noktasına gelmiştir. Ek olarak, özellikle İran ve Irak
gibi yoğun ilişki içerisinde bulunan ülkelerin gümrük kapılarında uygulanan bazı
giriş çıkış kısıtlamaları, gümrük idarelerinde 10 metrekarelik alanda üç kişiden
fazla çalışanın bulunamaması6 ve bazı ülkelerin hava ve deniz limanları aracılığıyla
gerçekleştirilen taşımaları kısıtlaması gibi fiziki engeller de süreci olumsuz
etkilemektedir.

Sürdürülebilir enerji kavramı; birincil enerji kaynaklarından
yapılan üretimin yüksek verimle ve temiz teknolojilerle
gerçekleştirilmesini, yenilenemeyen kaynakların yerine,
olabildiğince yenilenebilir enerji kaynaklarının (“YEK”)
yerleştirilmesini, bir çevrim sonucu meydana gelen atıkların
başka bir çevrimde girdi olarak kullanılmasını öngörmektedir.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından
risk taşıması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
yaygınlaşmaktadır ve yaygınlaşması gerektiği kabul edilmektedir.
Öte yandan yenilenebilir kaynaklardan azami seviyede istifade
edilmesi; kaynak çeşitliliğinin sağlanması, ithal konvansiyonel
kaynakların yerli yenilenebilir kaynaklarla ikame edilmesi ve
arz güvenliğinin sağlanması bakımından ülkemiz için oldukça
önemlidir. İşte bu önemi sebebiyle mevzuatımızda başta YEKDEM
olmak üzere yenilenebilir enerjiye özgü bazı teşvik sistemleri
öngörülmüştür.

Bu durum YEKDEM’e yetişmek üzere çalışmaları sürdürülen projelerin
şantiyelerindeki iş gücü, ekipman tedariki ve lojistik bakımından planlarını olumsuz
etkileme potansiyeli taşımaktadır. Zira kamu kuruluşlarında çalışmaların yavaşlaması
izin süreçlerinde gecikmelere sebep olabilir, sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehir
giriş çıkışlarının yasaklanması sebebiyle ekipman tedarikinde lojistik sıkıntıların
yaşanması beklenebilir. Yine inşaat faaliyetlerinin birbirini etkileyen bir dizi
süreçler zinciri olduğu, herhangi bir aşamada yaşanan bir gecikmenin etkilerinin
sürecin sonuna kadar sürebildiği ve nihayetinde işletmeye giriş tarihini olumsuz
etkileyebileceği düşünüldüğünde, COVID-19 salgınının YEKDEM sisteminden
faydalanmak isteyen yatırımcıların haklı beklentilerini de sekteye uğratabileceği
değerlendirilebilir. Örneğin YEKDEM’e yetişmek üzere planlanmış, finansman
modeli geliştirilmiş, ekipman tedariki, elektrik işleri ve saha hazırlığı için gereken
sözleşmeleri imzalanmış olan bir projenin, taraflarca öngörülemeyecek bir sebeple
(COVID-19 salgını) ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda 31.12.2020 tarihine
yetişememesi, anılan sözleşmelerin tarafları arasında birtakım ticari uyuşmazlıkların
yaşanmasını muhtemel hale getirmektedir.

“Yenilebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması” için
kullanılan YEKDEM terimi, YEK Kanunu ve YEK’in Belgelendirilmesi
ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in tanımlar maddesinde
izah edilmektedir. Daha öz bir şekilde ise YEKDEM; YEK’ten
enerji üretmenin getirdiği finansal zorlukların telafi edilebilmesi
amacıyla devletin, üreticinin ürettiği elektrik enerjisini belirli bir
süreyle sabitlenen garanti bir fiyattan satın alarak sağladığı teşvik
sistemi olarak ifade edilebilir.

III. Emsal Yaklaşım ve Öneriler

bir işlem teşkil edeceğinden, başvuru sahibinin talebinin reddi
şeklindeki bir Kurul kararının, idari yargıya taşınarak denetimi
mümkündür.
Enerji sektörünü düzenleyen mevzuat kapsamında mücbir
sebep tanımı, örnekleri ve bu duruma bağlanan sonuçlar
yukarıdaki şekilde özetlendikten sonra, COVID-19 kapsamında
oluşan durumun hukuki nitelemesinin yapılması da önem arz
etmektedir. Genel kanı, COVID-19 salgını sebebiyle meydana
gelen durumun hemen her alanda mücbir sebep oluşturduğu
yönünde şekillenmiştir. Nitekim enerji sektörü ve elektrik piyasası
özelinde de iş gücü ve tedarik sürecini ciddi boyutlarda etkileyen
ve iş akışını durma seviyesine getiren salgının mücbir sebep teşkil
ettiğinin kabulü doğru olacaktır.

YEK Kanunu m. 6/1 uyarınca; bu kanunun yürürlüğe girdiği
18.05.2005 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar işletmeye
girmiş veya girecek YEKDEM’e tabi üretim lisansı sahipleri için,
kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile
uygulanır. Ancak, arz güvenliği başta olmak üzere diğer gelişmeler
doğrultusunda 31.12.2015 tarihinden sonra işletmeye girecek
olan YEK Belgeli üretim tesisleri için bu kanuna göre uygulanacak
miktar, fiyat ve süreler ile kaynaklar, ilgili cetveldeki fiyatları
geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Madde üzerindeki 02.07.2018 tarihli değişiklik öncesinde,
05.12.2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı4
ile 01.01.2016 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye
girecek olan YEKDEM’e tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri
için YEK Kanunu’na ekli I sayılı cetvelde yer alan fiyatların on
yıl süreyle uygulanacağı düzenlenmiştir. Böylece, YEKDEM’den
yararlanmak için aranan şartlardan biri olan işletmeye girme
zamanı açısından son tarih 31.12.2020’ye ötelenmiştir.
YEKDEM sisteminin sağladığı sabit fiyat garantisi, aynı zamanda
çoğu enerji projesinin finansmanının en önemli teminatı olarak
görülmektedir. Nitekim YEKDEM sistemi sayesinde ülkemizde
çok sayıda enerji yatırımı finansman bulabilmiştir. Bir projenin
YEKDEM’den yararlanabilmesi veya yararlanamaması projenin
tüm fizibilitesini etkileyebilmekte, hatta projenin hayata
geçirilememesine dahi sebep olabilmektedir. Bu nedenle bir
enerji projesinin YEKDEM’den yararlanıyor olması, hem yatırımcı
hem de kredi kuruluşları için oldukça büyük önem arz etmektedir.

tarihine ait Dünya Sağlık Örgütü verileri esas alınmıştır.
m. 35/1 c.3 uyarınca istisna olarak, iletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilememektedir.
3 https://www.resmigazete.gov.tr/ElektrikPiyasasiLisansYonetmeligindeDegisiklikYapilmasinaDairYonetmelik
4 https://www.resmigazete.gov.tr/2013-5625sayiliBakanlarKuruluKarari
2 EPLY

COVID-19 salgınının özellikle elektrik piyasasında yarattığı etkilerin mücbir sebep
olarak kabul edilmesi gerekliliği, EPDK tarafından tesis edilen ve 04.04.2020 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanan 9276 sayılı Kurul kararı7 ile ortaya koyulmuştur. Karar
ile;
a. COVID-19 salgınının, EPLY m. 35 ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretimi Yönetmeliği m. 19 kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine,
b. EPLY kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli
yükümlülükleri açısından 10.03.2020 tarihinde veya sonrasında;
- Önlisans süreleri ile üretim lisansı inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya
da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme
süreleri,
- Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere
ilişkin süreleri,
- Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere
ilişkin süreleri,
- Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen
yükümlülüklere ilişkin süreleri,
- Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin
tamamlanması için verilen süreleri,
- Yönetmeliğin 18’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması
öngörülen başvurulara ilişkin süreleri,
c. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması
öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde
veya sonrasında; sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona
erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz
konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzamış
olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Enerji sektörü özelinde atılan adımların yanı sıra, COVID-19 sebebiyle yaşanabilecek
hak kayıplarının önüne geçilmesi için alınan kapsamlı tedbirlerden birkaçına daha
değinilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda 26.03.2020 tarihli 7226 sayılı
Kanun’un8 geçici 1. maddesi ile; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine
5 https://www.resmigazete.gov.tr/2020-4sayiliCumhurbaskanligiGenelgesi
6 https://www.utikad.org.tr/TicaretBakanligiGumrukTedbirleriDuyurusu
7 https://www.resmigazete.gov.tr/9276sayılıEPDKKarari
8 https://www.resmigazete.gov.tr/7226sayiliKanun

9 https://www.resmigazete.gov.tr/518siranumaraliVUKGenelTebligi

ilişkin tüm süreler ile usul kanunlarındaki süreler, 30.04.2020 (bu tarih dâhil)
tarihine kadar durdurulmuştur. Yine, 24.03.2020 tarihli 518 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nin9 3. maddesi ile; COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen
birçok sektörde faaliyette bulunan mükelleflerin 01.04.2020 ile 30.06.2020 (bu
tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi
uygun bulunmuştur.
COVID-19’un yargılama, takip, vergi gibi hukukun çeşitli alanlarında mücbir
sebep olarak kabul edilmesi karşısında, hukukun bir bütün olduğu da göz önünde
bulundurulduğunda, durumun yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretmek isteyen
ve bu amaçla büyük yatırımlar gerçekleştiren yatırımcılara etkisinin göz ardı edilmesi
ve 31.12.2020’ye kadar işletmeye girmiş olma şartının bu doğrultuda uzatılmamış
olması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada, özellikle hak kayıpları
yaşanmasını engellemek üzere oldukça geniş bir kapsama sahip olması amacıyla
kaleme alındığı görülen 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin, hukuken tanınan
imkânlardan yararlanmak için öngörülen son tarihleri kapsamamasının da önemli
bir eksiklik olduğu ifade edilebilecektir.
Tüm bu nedenlerle, YEKDEM’den yararlanabilmek için öngörülen son işletmeye giriş
tarihi olan 31.12.2020’nin en az 8-12 ay süreyle ötelenmesine ihtiyaç duyulduğu
düşünülmektedir. Bu noktada, birçok alanda 3 aylık erteleme ya da ek süre şeklinde
tanınan imkânın YEKDEM sisteminden yararlanması planlanan projeler bakımından
yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir. Zira 31.12.2020 tarihinin 3 ay için
ötelenmesi durumunda yapılacak erteleme, Ocak-Şubat-Mart gibi inşaat işlerinin
fiilen yürütülemediği, hava şartlarının sert olduğu aylara isabet edecektir.
Yukarıda bahsi geçen EPDK’nın 9276 sayılı Kurul kararının YEKDEM sisteminden
faydalanması planlanan projeleri kapsamadığı göz önüne alındığında, ilgili
sürenin uzatılması konusunda talepte bulunulabilecek mercii bakımından açıklık
sağlanmasında fayda görülmektedir. YEK Kanunu m. 6/1 c.2’de yapılan değişiklik
öncesinde, 31.12.2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim
tesisleri için uygulanacak miktar, fiyat ve sürelerin Bakanlar Kurulu tarafından
belirleneceği düzenlenmekteydi. Nitekim YEK Kanunu’nun verdiği bu yetki uyarınca,
yukarıda bahsedilen 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu kararı tesis edilmiştir.
Bununla birlikte, YEK Kanunu m.6/1 c.2’de yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi,
02.07.2018 tarih ve 700 sayılı KHK ile “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.
Böylece ilgili sürelerin uzatılması konusundaki yetki Cumhurbaşkanına verilmiş
olmaktadır. Bu sebeple, mücbir sebep teşkil eden COVID-19 salgını nedeniyle
YEKDEM’den yararlanacak tesisler için son işletmeye giriş tarihinin Cumhurbaşkanı
kararı ile uzatılabileceği kanaatindeyiz. Diğer yandan YEK Kanunu’nda yapılacak bir
değişiklikle de bu ihtiyacın karşılanması elbette mümkündür.
Sonuç
COVID-19 sebebiyle enerji sektörü özelinde ortaya çıkan ve yukarıda izah edilen
aksaklıklar; yatırımlarını ve uzun vadeli projeksiyonlarını YEKDEM’den yararlanacağı
öngörüsüne göre şekillendiren piyasa aktörlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar
işletmeye giriş hazırlıklarını önemli ölçüde sekteye uğratmıştır. İçerisinde bulunulan
durum nedeniyle alınması zorunlu hale gelen önlemlerin, özellikle iş gücü ve tedarik
zincirine etkisinin boyutları her geçen gün katlanarak artmaktadır.
YEKDEM sisteminin sağladığı sabit fiyat garantisi, aynı zamanda çoğu enerji
projesinin finansmanının en önemli teminatı olarak görülmektedir. Nitekim
YEKDEM sistemi sayesinde ülkemizde çok sayıda enerji yatırımı finansman
bulabilmiştir. Bir projenin YEKDEM’den yararlanabilmesi veya yararlanamaması
projenin tüm fizibilitesini etkileyebilir, hatta projenin hayata geçirilememesine dahi
sebep olabilir. Yukarıda bahsi geçen EPDK’nın 9276 sayılı Kurul kararının YEKDEM
sisteminden faydalanması planlanan projeleri kapsamadığı göz önüne alındığında,
31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girmiş olma şartı bakımından henüz bir
değişiklik olmadığına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda, COVID-19 salgını nedeniyle
YEKDEM’den yararlanacak tesisler için son işletmeye giriş tarihinin Cumhurbaşkanı
kararı ya da YEK Kanunu’nda yapılacak bir değişiklik ile uzatılması mümkün
görülmektedir.
Gelinen noktada; gerek elektrik piyasasında yenilenebilir enerjinin payını artırmak,
gerekse ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflerini gerçekleştirebilmek
adına, alınan diğer tedbirler ile uyumlu bir şekilde, YEKDEM’den yararlanmak
için belirlenen 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girme süresinin 8-12 ay
ötelenmesinin, gerek yatırımcıların haklı beklentisinin korunması gerekse piyasa
oyuncuları arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından elzem
olduğu değerlendirilmektedir.
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YEKDEM & MÜCBİR SEBEP

TÜRKİYE’NİN RÜZGAR KURULU GÜCÜ
10 YILDA 10 KAT ARTTI

%38
,46
EGE

Ege ve Marmara arasındaki rekabet artıyor; Doğu Anadolu’da ilk RES devreye girdi
Türkiye’de en çok rüzgar yatırımı alan iki bölge Ege ve Marmara. Aslan payı ise bir önceki yıl
olduğu gibi yine Ege Bölgesi’nin oldu. 2019 verilerine göre:
Bir önceki yıl 2.832,25 MW kurulu gücün olduğu Ege Bölgesi’nde 2019 yılı kurulu gücü
3.098,15 MW olarak gerçekleşti.
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ANADOLU
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2018 yılında 2.448,95 MW’lık kurulu güce ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi’ndeki
kurulu güç ise 2019’da 2.796,45 MW’a ulaştı. Bu iki bölgeyi

“Büyüme trendini sürdürmek istiyorsak Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı
‘mücbir sebep’ durumu mutlaka dikkate alınmalı”
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996,10 MW’la Akdeniz;
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763,90 MW’la İç Anadolu;
,71

297,20 MW’la Karadeniz ve
31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye’de:

,36

Ağustos’ta her 100 kilowatt saat (kWh) elektriğin 10 kilowatt saat’i
rüzgardan geldi

POLAT ENERJİ

586,68

GÜRİŞ

2019 yılının ilk çeyreğinde rüzgardan sağlanan elektrik oranı yüzde 8’lerin altına
düşmedi (Mart 2019’da yüzde 8,86; bir önceki yıl yüzde 8,45). Ağustos ayında ise
Türkiye’de üretilen her 100 kWh elektriğin 10,1 kilowatt saat’i rüzgardan geldi ve
rüzgarın ülkemiz elektrik üretimindeki payı yüzde 10’u geçti. Bu oran bir önceki
yılın aynı döneminde yüzde 8,78 olarak gerçekleşmişti.

TÜREB tarafından yayınlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, sektörün
10 yılda geldiği noktayı verilerle ortaya koydu. 2009 yılında 792 MW olan Türkiye
rüzgar enerjisi kurulu gücü 2019 sonu itibarıyla 8.056 MW’a ulaştı. Tüm bu
süreç içerisinde en çarpıcı dönem ise yaklaşık 1.500 MW’lık kurulu güç artışının
sağlandığı 2016 yılı oldu.
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215,30

ENERJİSA ÜRETİM

211,90

Demirer Enerji ise 526,87 MW kurulu güçle yüzde 6,54
Borusan EnBW 436,05 MW kurulu güçle yüzde 5,41 ve

191,40

DOST ENERJİ

Eksim Yatırım Holding de 382 MW kurulu güçle yüzde 4,74’lük paya
sahip oldu.
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Güriş 529,25 MW kurulu güçle yüzde 6,57
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Polat Enerji 586,68 MW kurulu güçle yüzde 7,28
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2019 yılında rüzgarda kurulu güçte ilk 5 sırayı toplam yüzde 30,54’le
Polat Enerji, Güriş, Demirer Enerji, Borusan EnBW ve Eksim Yatırım
Holding aldı. 2019 yılında:

371,50

AKFEN ENERJİ

İnşa Halindeki Rüzgar Enerji Santralleri

Kurulu güçte ilk 5: Polat Enerji, Güriş, Demirer Enerji, Borusan EnBW
ve Eksim Yatırım Holding

436,05

FİNA ENERJİ

Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi Santralleri için Kümülatif Kurulum
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Tamamlandığında 1309,79 MW kurulu güç sağlayacak olan inşa halindeki
santral sayısı ise 25 oldu.

Rüzgarın Türkiye enerji yelpazesindeki payının büyümeye devam ettiğini belirten
TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, sektörün büyüme trendini sürdürebilmesi için
Dünya Sağlık Örgütü’nce ‘pandemi’ (küresel salgın) olarak ilan edilen Koronavirüs
salgınının ‘mücbir sebep’ olarak kabul edilmesi ve mevcut destek mekanizmasının
bitim tarihinin ötelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Koronavirüs sebebiyle
yaşanan gecikmelerden dolayı mücbir sebep ilanı yoluna gidilmezse bu yıl sonunda
devreye alınması planlanan 1.300 MW’ı aşkın santral yatırımlarının tamamlanması
büyük ölçüde zora girecek” uyarısında bulundu.
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2019 yılına kadar rüzgar yatırımı olmayan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk rüzgar santrali
ise Haziran ayında devreye alınan Ekşi Enerji’ye ait 11,70 MW’lık Malatya RES oldu.

Halihazırda işletmede olan Rüzgar Enerji Santrali sayısı 198,
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93,05 MW’la Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Rüzgar kurulu gücü 8.056 MW,

Rapora göre Türkiye’nin 2009 yılında 792 MW olan kurulu rüzgar gücü 2019 yılı
sonu itibarıyla 10 kat büyüme gösterdi ve 8.056 MW’a ulaştı.
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 2019 yılı verilerini kapsayan Türkiye Rüzgar
Enerjisi İstatistik Raporu’nu yayınladı.
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Tüm rüzgar yatırımlarının yüzde 19,23’ü “Türkiye’de rüzgarın başkenti”
kabul edilen İzmir’de yer aldı (2018’de 19,07).
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Rüzgar enerjisi santrallerinden
elde edilen elektriğin
Türkiye’nin toplam elektrik
üretimindeki payı Ağustos
2019’da yüzde 10 seviyesini
geçerken 2019 yılı ortalaması
yüzde 7,42 oldu.
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2018 yılında kurulu güçte yüzde 4,92’lik payla 5. sırada bulunan Çanakkale,
geçtiğimiz yıl ciddi bir sıçrama yaparak yüzde 7,37 ile dördüncü sıraya
yerleşti.

%3

,93

ir

Ha
tay
ke
s
Ba
lı

%4

,52

,37
%7

% 8,18

%3,41

Kayseri

ale
kk

8

İzmir

na
Ça

% 8,86

% 8,65

%19,23

%8,56

9

9

%3,2

iye

an
Osm

2019’da kurulu gücün yüzde 8,56’sı Manisa’da gerçekleştirildi (bir önceki
yıl yüzde 9,09).

Yüzde 4,92’lik payla bir önceki yılın dördüncüsü olan Hatay ise 2019’da
yüzde 4,52’lik payla beşinci sırada yer aldı.
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Balıkesir’in payı yüzde 14,44 oldu (bir önceki yıl yüzde 15,24 oldu).
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Rüzgar enerji santrallerinin illere göre dağılımına bakıldığında İzmir, Balıkesir
ve Manisa, bir önceki yıl olduğu gibi yine ilk 3 sırayı paylaştı. Rapora göre:
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“1.309 MW’lık 25 santral inşa halinde; Koronavirüs salgını bu santrallerin vaktinde tamamlanmasını zora sokuyor”
Mevcut 8.056 MW’lık kurulu gücün yaklaşık 6’da 1’ine denk gelen 1.309 MW’lık
25 santral ise halen inşa halinde bulunuyor. Normal şartlarda bu santrallerin
büyük bir bölümünün 2020 sonunda bitecek olan YEKDEM mekanizması sona
ermeden devreye alınmasının planlandığını belirten TÜREB Başkanı Hakan
Yıldırım, Koronavirüs salgınının dünya çapında türbin tedarikini zora soktuğuna
ve bunun da inşaat halindeki santrallerin mevcut YEKDEM kapsamında devreye
alınmaları geciktireceğine dikkat çekti. “Halen salgının ana merkezleri kabul
edilen Çin ve Avrupa’daki imalat sanayii bu krizden çok olumsuz etkilendi” diyen
Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: “Dünya genelinde olağanüstü günlerden
geçiyoruz. Türkiye olarak 10 yılda 8 GW’ı aşan bir rüzgar kurulu gücüne ulaştık.

Biz her yıl en az 1 GW’lık daha kurulumu hedeflerken maalesef beklenmedik
engellerle karşılaşıyoruz. Bunların en sonuncusu Koronavirüs salgını oldu. Bu salgın
dolayısıyla Çin ve Avrupa’da yoğunlaşmış olan türbin tedarikçileri imalat tarafında
ciddi gecikmeler yaşıyor ve bu durum türbin teslim sürelerini geciktirerek bize
de yansıyacak. Türkiye’de birçok rüzgar enerjisi santralinin bu yıl sonuna kadar
tamamlanması ne yazık ki riske girmiş durumda. Bu artık bir ‘mücbir sebep’ olarak
kabul edilmeli. Hem sektörleri hem de genel ekonomimizi korumak adına bir dizi
önlem hazırlığında olan hükümetimizin bu konuyu da gözeterek mevcut YEKDEM’in
bitiş tarihini ertelemesinin sektöre nefes alma imkanı vereceğine inanıyoruz.”
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İzmir, Balıkesir ve Manisa ilk 3’te; Çanakkale Hatay’ıgeçerek
dördüncülüğe yerleşti
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“BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” KAMPANYASINA
50.000 TL İLE DESTEK VEREN TÜREB’DEN
RÜZGAR SEKTÖRÜNE “EN AZ 1 MİLYON TL
BAĞIŞ YAPALIM” ÇAĞRISI
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” sloganıyla 30 Mart’ta başlatılan milli dayanışma kampanyasına 50.000 TL’lik destek vereceğini
açıkladı. Rüzgar enerjisi sektörü paydaşlarının kampanyaya katılması konusunda sektör içerisinde tetikleyici rol
üstleneceklerini belirten TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, sektörün kendi içerisinde en az 1 milyon TL destekle milli
dayanışma kampanyasına katılımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

COVID-19
SALGININDA HANGİ ÜLKELER
NE GİBİ ÖNLEMLER ALIYOR?
COVID-19 küresel salgını tüm dünyada birçok farklı sektörü olduğu gibi rüzgar endüstrisini de
olumsuz yönde etkiliyor. Salgın dolayısıyla rüzgar türbini fabrikalarına bileşen ve malzeme temini
normalden daha uzun sürerken türbin üretimleri de daha uzun zaman alıyor.
Yalnızca ekipmanlar değil, sokağa çıkma ve ulaşım
kısıtlamaları nedeniyle çalışanların iş yerlerine
ulaşımları da zorlaşınca hem rüzgar santrallerinin
elektrik üretimi hem de yeni santrallerin inşasında
ciddi boyutta gecikmelere yaşanıyor.

sektörünün beklentisi ve çağrıları da bu yönde. Peki
diğer ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri hangi önlemleri
alıyor? Avrupa Rüzgar Enerjisi Ajansı (WindEurope)
tarafından verilen bilgiler, bu alanda farklı ülke
hükümetlerinin aldığı önlemleri gözler önüne seriyor.

Bu tablo hemen hemen bütün ülkelerde görülen
bir tablo ve hükümetler de bu durumu fark ederek,
bizdeki uygulama adı ‘YEKDEM’ olan kamu mali
desteğine dayanan yeni santrallerin tamamlanması
için daha öne belirlemiş oldukları süreleri uzatma
yoluna gidiyorlar. Türkiye’de de rüzgar enerjisi

Her ülke salgın dolayısıyla kendi şartlarına uygun
olarak farklı önlemler alıyor ve rüzgar enerjisi
sektörünü korumaya yönelik adımlar atıyor. Türkiye’de
de inşa aşamasındaki projelerin alım garantisine hak
kazanabilmeleri için 31 Aralık 2020’de sona erecek
olan mevcut YEKDEM uygulamasının bitim tarihinin

uzatılması gerekliliği, sektörün son dönemde sıkça dile
getirdiği önemli bir konu. Aksi durumda planlamalarını
YEKDEM’in mevcut bitiş tarihine göre yapmış olan
projelerin tamamlanması ciddi ölçüde zorlaşacak ve
sektör büyük bir yara alacak. Yatırımcıların Türk rüzgar
enerjisi piyasasına olan duyarlılığını ciddi şekilde
etkileme riski bulunan bu durum ayrıca, Türkiye’de
hızla büyüyen rüzgar enerjisi tedarik zincirini ve
sektörün halihazırda sağladığı 17 bin kişilik istihdamı
da negatif yönde etkileyecek.

AVUSTURYA

ALMANYA

Rüzgar santralleri için inşaat süresini 5 ay uzatan
yeni “Korona Yasası”, böylece krizden kaynaklanan
gecikmelere bağlı alım garantisi sözleşmelerinin
sona ermesinin önünü almış oldu. Söz konusu
yasa, inşa süreci 16 Mart 2020 ile 16 Mart 2021
tarihleri arasında olan projeler için geçerli.

POLONYA

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, karasal rüzgar
santrallerinde projelerin tamamlanması adına sözleşme
tarihinden itibaren 12 aya kadar geciktirme için feragat
hakkı tanıyan bir “Koronavirüs Tasarısı” imzaladı. Tasarı
‘acil’ nitelemesiyle imzalandı.

Almanya’da proje geliştiriciler ve rüzgar
yatırımcılarının, devreye alma süresinin
uzatılması için Federal Network Ajansı’na
başvurmayı planladıkları belirtiliyor. Söz
konusu ajansın yatırımcılara, ‘projelerini
tamamlamak için ne kadar daha fazla
zamana ihtiyaçları olduğunu sordukları’
gelen bilgiler arasında.

ÇİN
Çin’in 31 Aralık 2020 olan
karasal rüzgar alım garantisini
6 ay uzatması bekleniyor.

FRANSA

TÜREB olarak yalnızca bununla yetinmeyeceklerini belirten Başkan Hakan Yıldırım, konuyla
ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda tüm dünyayla birlikte biz de ülke olarak zor bir dönemden
geçiyoruz. Gerçekten de birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Biz TÜREB olarak
ilk desteğimizi açıkladık ancak bununla yetinmeyeceğiz. Türkiye rüzgar sektörünün adeta kendi
kampanyasını yürüterek bu kampanyaya en az 1 milyon TL destek sağlaması için çalışmalarımıza başladık.
Bu çalışmaların sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Rüzgar sektörünü bu anlamda da örnek bir sektör
hale getirmeyi hedefliyoruz.”

HİNDİSTAN

YUNANİSTAN

ABD
Salgının çok büyük bir hızla yayıldığı ülke aynı
zamanda yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi
sektörleri için de çok önemli bir konumda.
ABD Federal Hükümeti, ABD’de rüzgar enerjisi
için ana destek programı olan ‘Üretim Vergisi
Kredisi’ni (PTC) uzatmayı düşünüyor.

İSPANYA

Hükümet, 30 Haziran 2020 tarihine
kadar tamamlanması gereken projeler
için işletmeye alma süresini 6 ay; 1
Temmuz ile 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında tamamlanması gereken
projeler için ise 4 ay uzattı.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Bakanlığı, yenilenebilir enerji
projeleri için planlanan
devreye alma tarihlerinde
uzatmaya gittiğini duyurdu.
Uzatma süreleri proje
geliştiriciler tarafından
sağlanacak belgelere dayalı
olarak belirlenecek

Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında
yer alan İspanya’da hükümet, halen inşa
aşamasında olan 500 MW’lık yeni karasal
rüzgar santrallerinin 31 Mart 2020 olan
devreye alınma tarihini askıya aldığını açıkladı.
Kaynak: Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği

tureb.com.tr

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan mili
dayanışma kampanyasına bir destek de rüzgar
sektöründen geldi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB),
tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını
sonrası Türk ekonomisini desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya 50.000 TL
destek vereceklerini açıkladı.

Fransız hükümeti,
yenilenebilir enerji
projelerinin devreye alınma
sürelerinin uzatılacağını
açıkladı. Uzatmanın süresine
tecrit döneminin bitiminden
sonra karar verilecek.

MAKALE

Emre

Hatem
Enerji sektörü, 2000’li yılların ilk yarısından itibaren ciddi bir
yatırım atağından geçti. Son 17 yılda elektrik üretim sektörüne
90 milyar dolar yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji 45 milyar
dolar pay ile yatırımların yaklaşık yarısını oluşturdu ve bu tutar
her geçen gün yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ile artıyor.
Bankalar bu yatırımlar için sağlamış oldukları 60 milyar dolar kredi
ile sektöre ve daha da önemlisi enerji arz güvenliğine önemli
bir katkı sağladılar. Bu rakam içerisinde yenilenebilir enerjiye
sağlanan finansman 35 milyar dolar düzeyinde. 60 milyar dolar
olan bu rakamın yaklaşık 50 milyar dolar’lık kısmını Türk bankaları
üstlendi.
Kurulu güce baktığımızda 2002’de 12.000 MW olan yenilenebilir
enerji kurulu gücü bugün 44.000 MW’a geldi. Yenilenebilir
enerjinin elektrik üretimindeki payı 2000’li yıllarında başındaki
%20 seviyesinden 2019’daki sulak dönemin katkısıyla da %45
düzeyine ulaştı.
Elimizdeki verilere göre, elektrik üretim sektörünün toplam
borçluluğu yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Üretim
sektörünün borçluluğunun %60’ı (yaklaşık 25 milyar dolar)
yenilenebilir enerji santrallerinden geliyor. Geri kalan %40’lık
kısmın ise (yaklaşık 15 milyar dolar) termik santraller olduğunu
görüyoruz. Piyasa fiyat riski alan (merchant) santrallerin kredi geri
ödemelerinde yaşadığı sorunlar tüm piyasa tarafından biliniyor.
Yenilenebilir enerji tarafında ise YEKDEM’in (yenilenebilir enerji
destekleme mekanizması) varlığı ve bu mekanizmanın hatasız
çalışması sayesinde önemli bir sorun yaşanmıyor. Elektrik
sektöründe yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü yaklaşık
11 milyar dolar, bunun %70’e yakın kısmı yapılandırıldı, kalanların
ise yapılandırma süreçleri devam ediyor.
Burada önemli bir parantez açmamız gerekiyor, bu konu
yenilenebilir enerjide nasıl bir finansman yapısı olması gerektiğini
tartışırken bizim için çok önemli bir girdi olacak. Normal şartlar
altında, uzun vadeli proje finansmanı yapılarının kurulması için
uzun vadeli bir alım garantisi olması veya yoksa da uzun vadeli
finanse edilebilir bir elektrik satın alım anlaşması (bankable
power purchase agreement – PPA) olması talep edilmektedir.
Bununla birlikte aynen uluslararası bankaların da 1990’lu
yılların sonlarında yaptığı gibi Türk bankaları ülkemizin enerji
sektörü yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümenin ve
elektrik tüketiminin artışı öngörüsüne istinaden fiyat riskine tabi
(merchant) projelere de bazı risk azaltıcı mekanizmalar (örneğin
teminat mektubu gibi bazı likit teminatlar alarak) çerçevesinde
uzun vadeli finansman sağladılar ve belirli piyasa öngörüleri ve
projeksiyon modellemeleri kapsamında spot elektrik fiyatı riski
aldılar.

YENİLENEBİLİR
ENERJİ
SEKTÖRÜNDE
FİNANSMAN

Spot elektrik fiyatlarını matematiksel bir formüle oturtmak
istersek genel olarak fiyatların 3 ana parametreye bağlı
olduğunu söyleyebiliriz: talep, arz ve emtia fiyatları. Elektrik
sisteminde hangi santralin marjinal, yani fiyat belirleyici, olacağını
bilir ve bu santralin maliyetini hesaplayabilirsek elektrik fiyatlarını
hesaplamak oldukça kolay. Örneğin, bu dönemde ağırlıklı olarak
%58 verimliliğe sahip doğalgaz santrallerinin marjinal olduğunu
söyleyebiliriz. 1600 TL/1000 m3 olan BOTAŞ doğalgaz satış fiyatı
üzerinden yakıt maliyetini 287 TL/MWh olarak hesaplayabiliriz,
diğer değişken giderleri de dikkate aldığımızda gazını BOTAŞ’tan
alan santralin piyasa 295-300 TL/MWh seviyesinde bir fiyat teklifi
verebileceğini söyleyebiliriz. Bu yıl tüketimin yüksek olduğu
gündüz saatlerinde fiyatın 300 TL/MWh seviyesinde olduğunu ve
bunun hesapladığımız maliyete yakın olduğunu görebiliriz.
Şu an kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşan santrallerin
yatırımına başlandığı dönemki beklentiler petrol fiyatlarının
100-110 dolar seviyesinde kalmaya devam edeceği ve ülkemizin

artan elektrik talebiyle beraber fiyatların 8-10 cent/kWh
seviyelerine çıkabileceği yönündeydi. Biz Garanti Bankası proje
finansmanı ekibi olarak 2011’den bu yana sektöre sağlayacağımız
finansmanlara karar verirken kendi oluşturduğumuz modelimizin
fiyat tahminlerini dikkate alıyoruz. Kendi analizlerimizde sektörde
yaşanacak arz fazlasını öngörmüş olmamıza rağmen bizi de
yanıltan nokta petrol fiyatlarında düşüş oldu. Geldiğimiz noktada
arz fazlası ve hiçbir şekilde öngörülemeyen petrol fiyatlarındaki
düşüş sebebiyle fiyat riski alan santrallerin fizibiliteleri ciddi
oranda saptı ve kredi geri ödemelerinde ciddi açıklar oluştu.
Sermaye tarafında ise birkaç proje hariç sermaye dönüşü alabilen
yatırımcı olmadığını söyleyebiliriz.
Türk bankaları olarak bizler sektörün geleceğine güvenerek fiyat
riskine tabi uzun vadeli finansmanlar yaptık. Bugün geldiğimiz
noktada bunun hem bankalar hem de yatırımcılar tarafında
bir hata olduğunu kabul ederek özeleştiri yapmamız ve bu
noktadan sonra yapılacak finansmanlarda çok daha ihtiyatlı ve
hatalarımızdan ders almış bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini
söyleyebiliriz.
Şu an içinde bulunduğumuz dönemde geçmiş
tecrübelerimizden yola çıkarak yatırımların ve finansmanın
sürdürülebilirliğini sağlamak için nasıl bir yapı kuracağımızı
net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Proje finansmanı
dediğimiz kredi ürünü aslında bir projenin öngörülen uzun vadeli
nakit akışlarının finanse edilmesine dayanıyor. Nakit akışlarda
öngörülebilirlik olması yatırımcının daha uzun vadeli finansman
bulmasını sağlıyor. Geçmişte dönemdeki tecrübelerimiz ışığında
tamamıyla fiyat riskine tabi projelerde alışılmış proje finansmanı
yapılarının kurulamayacağını kabul etmemiz gerekiyor.
Piyasa fiyat riskini (merchant risk) ve bankaların bu riski neden
almak istemediklerini bir örnekle anlatmaya çalışalım. Bugün
itibarıyla birçok piyasa oyuncusu şu an 4,5cent/kWh seviyesinde
olan spot elektrik fiyatlarının artık dibi gördüğünü ve daha aşağı
gidemeyeceğini belirterek bankaların bu fiyat seviyesini baz
alarak 12-14 yıl vadeli bir şekilde yatırım maliyetinin %80’ini
kredilendirmesini bekliyor. Benzer argümanlar 2015 öncesinde
de piyasada vardı, o dönem elektrik fiyatlarının 7-8 cent/kWh
seviyesinde olduğu ve daha aşağı düşemeyeceği konuşuluyordu
ancak çok daha altına geriledi. Bugünden sonra fiyatlar
4,5 cent/kWh’in altına geriler mi sorusunun cevabı aslında
doğalgaz fiyatlarında yatıyor. Yukarıdaki örnekte BOTAŞ fiyatını
1600 TL/1000 m3 olarak aldık, bu da 6,50 kur üzerinden 246
dolar/1000 m3 seviyesine denk geliyor. Bugün Avrupa’daki LNG
fiyatları 120 dolar/1000 m3 seviyesine kadar gerilemiş durumda,
bu düşük fiyatlar önünde sonunda ülkemize de yansıyacaktır diye
düşünmeliyiz. Biz şu an doğalgazı petrol fiyatına (teknik olarak
gas-oil, fuel-oil gibi petrol türevlerine) endeksli ithal ediyoruz.
Petrole endeksli kontratlar LNG fiyatı kadar ucuzlamış olmasa da
petrol fiyatlarının 30 dolar/varil seviyesine gerilemesiyle beraber
doğalgaz ithalat fiyatının 200 dolar/1000 m3 seviyesinin altına
gerilemesi artık çok uzak değil. Spot elektrik fiyatının talep, arz
ve emtia fiyatlarına bağlı bir fonksiyon olduğunu hatırlarsak,
doğalgaz santralleri marjinal olduğu sürece doğalgaz fiyatındaki
düşüş direkt olarak elektrik fiyatlarını da düşürecektir. Bunları
düşündüğümüz zaman elektrik fiyatının 4,5 cent/kWh seviyesinin
altına inmeyeceğine yönelik pozisyon alarak uzun vadeli bir
finansman yapmanın kredi vermekten ziyade emtia fiyatlarına
yönelik uzun vadeli finansal bir yatırım yapmak olduğunu
söylersek haksız olmayız. Bu belirsizlik tek başına, uzun vadeli
finansmana ulaşım için belirli bir taban fiyat mekanizmasının
varlığının gerekli olduğunu gösteriyor. Bankalar bu tarz bir fiyat
riskini daha kısa vadeli olarak ticari kredi yapısıyla şirketlerin
bilançolarına güvenerek alabilirler ancak tamamen projenin
nakit akışına güvenen, projeyi teminata alan ve düşük sermaye
gerektiren uzun vadeli bir proje finansmanı yapısına ulaşmanın
pek mümkün olmayacağını belirtmeliyiz.
Yenilenebilir enerji yatırımlarında yaşanan başarıya
baktığımızda aslında YEKDEM’in doğru çalıştığını ve amacına
ulaştığını söylememiz gerekiyor. YEKDEM her zaman finansman
sağlayan kuruluşlar açısından çok değerli bir güvenlik bariyeri
olmuştu. Piyasa fiyatlarının YEKDEM seviyesinden yüksek olduğu
2015 öncesi dönemde bile bankalar fiyatta bir taban seviye

belirlendiğinden dolayı yenilenebilir enerji finansmanlarında çok daha rahatlardı ve
sektöre daha yüksek kredi/özkaynak oranlarıyla finansman sağlayarak yatırımların
önünü açmışlardı. Bu noktadan sonra da YEKDEM fiyatını günün koşullarına göre
güncelleyerek yenilenebilir enerji projelerinin finansmanının önünü daha da
açabiliriz.
Rüzgardaki mevcut 7,3 cent/kWh garantiyi düşünürken bunun geçmiş dönemdeki
yatırım maliyetlerine göre makul bir fiyat olduğunu, sonrasında gerileyen yatırım
maliyetleri dolayısıyla yüksek kaldığını unutmamalıyız. 2015 öncesi MW başı
toplam yatırım maliyeti (yatırım dönemi finansman giderleri dahil) 1,5-1,6 milyon
dolar seviyesindeyken bugün itibarıyla 1,0-1,1 milyon dolar mertebesine geriledi.
Bu noktadan sonra yenilenebilir enerji santrallerine sağlayacağımız taban fiyat
garantisinin santralin yatırımının başladığı dönemdeki yatırım maliyetine göre
belirleneceği ve sonradan yatırıma başlayacak projeler için yatırım maliyetleri
azaldıkça otomatik olarak güncellenecek bir mekanizma konuşulabilir. Burada hem
yatırımcı hem de finansman sağlayan banka açısından kritik olan bir proje yatırıma
başladıktan sonra öngörülen koşullarda bir değişiklik olmamasıdır.
Bankalar açısından finansman sağlarken en önemli unsur garanti edilen minimum
fiyatın seviyesinden ziyade taban fiyat garantisi olup olmamasıdır. Bankaların
kredi faizleri genel olarak piyasadaki fonlama maliyetlerine göre belirlenmektedir.
Dolayısıyla bankaların faiz getirileri alım garantili fiyatın seviyesinden bağımsızdır.
Buna karşın alım garantisinin fiyat seviyesi yatırımcıların ve ekipman tedarikçilerinin
kazançlarını direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle bankalar destekleme fiyatı
kaç olmalı sorusuna cevap vermek yerine mekanizmasının nasıl olması gerektiğine
yorum yaparlar. Destekleme fiyat seviyesi oldukça düşük olsa bile hissedarın gerekli
sermayeyi getirmesi durumunda her proje finanse edilebilir. Fiyat seviyesine ilişkin
tartışmalarda ülkemizdeki sermayenin kısıtlı olduğunu atlamamalıyız.
Yukarıda detaylıca açıkladığımız piyasa fiyat riski dolayısıyla belirli bir taban
fiyat mekanizmasının varlığı yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılmasını
sağlayacaktır. Böyle bir mekanizmanın oluşturulması günün sonunda tabii ki
kamunun takdirindedir. Dünyadaki örneklere baktığımızda yenilenebilir enerji
yatırımları için alım garantili mekanizmaların ağırlığının azaldığı ve ülkelerin piyasa
fiyatlarından satış yapacak (merchant) yenilenebilir enerji projelerini öne çıkardığı
görülebilir. Daha çok Avrupa ülkelerinde gördüğümüz bu trendi değerlendirirken
Avrupa’daki sermaye, finansman ve uzun vadeli satış anlaşması imkanlarının
çeşitliliğini göz önünde bulundurmalıyız. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun
piyasa fiyat riskine tabi bir proje geldiği zaman banka, ya finansman için uygun uzun
vadeli bir satış anlaşması isteyecek ya da yukarıda yaptığımız marjinal santralin
maliyeti analizine benzer olarak piyasa fiyatının düşebileceği minimum seviyeyi
belirleyip oluşturacağı hassasiyet senaryosuna göre kredilendirmeyi yapacaktır. Bu
durumda her halükarda yatırımcının koyacağı sermaye oranı artacaktır. Ülkemizin
sermaye kaynaklarının kısıtlı olduğunu düşündüğümüzde alım garantisi olmayan
işlerde yalnızca kısıtlı bir kısmının hayata geçirilebileceğini dikkate almalıyız. Bu
nedenle, ülke olarak amacımız yenilenebilir enerji kurulu gücünü çok daha yüksek
seviyelere çıkarmak ise piyasayı taban fiyat mekanizmaları ile destekleyerek azami
oranda banka kredisini artırabileceğimizi veya piyasa fiyat riskine tabi projeleri
seçiyorsak da sermaye tutarını ve sermaye benzeri finansman ürünlerine ulaşımı
artırmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.
Son dönemde destekleme fiyatına ilişkin en çok tartışılan konular biri de
desteklemenin hangi para birimi üzerinden verilmesi gerektiği oldu. Biz USD, EUR
ve TL alternatiflerini kıyasladığımız zaman düşük faiz oranları dolayısıyla bugünkü
kurlarla verilebilecek en düşük fiyatın EUR para biriminde olduğunu görüyoruz.
Ancak son yıllarda kur riski konusunun ön plana çıkmasıyla beraber kamunun TL
destekleme mekanizmasını tercih etmesini de anlayışla karşılıyoruz. Analizlerimize
göre mekanizmanın TL belirlenmesi durumunda ilk günden döviz alternatife göre
%20-30 arası bir ilave prim verilmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun sebebi ise TL’deki
yüksek finansman giderleri (dövizde faiz oranları %5-7seviyelerindeyken TL’de uzun
vadeli faiz oranları %14-15 seviyelerinde) ve yatırım maliyetlerinin döviz olması
sebebiyle yatırım döneminde üstlenilecek ilave giderler.
TL YEKDEM konuşulduğu zaman ilk önce akla TL’de uzun vadeli bir finansmanın
sağlanıp sağlanamayacağı geliyor. Bugüne kadar Türk bankalarının verdiği 12-14
yıl vadeli TL krediler bulunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Enerji sektörünün yanı
sıra uzun vadeli TL finansmana en iyi örnek olarak konut kredilerini gösterebiliriz.
Bu alanda bankalar 20 yıla varan vadelerle TL finansman verebiliyorlar. Bu
nedenle TL’de uzun vadeli finansman olmaz gibi bir argümanın doğru olmadığını
söyleyebiliriz, bankaların çeşitli swap mekanizmaları ile uzun vadeli TL kredi
aktarabildiklerini söyleyebiliriz.
Dövize kıyasla fiyattaki ilave primi ödemeye razı gelip TL’yi seçsek bile TL’nin hayata
geçirilmesi konusunda unutmamamız gereken iki konu var: (1) yatırım maliyetlerinin
ağırlıkla dövize endeksli olması ve (2) TL bazında getirinin yabancı yatırımcılar için
ne kadar cazip olacağı. Son yıllarda her ne kadar yerli ekipman üretimleri artsa da
kullanılan ekipmanın hammaddesi dövize endeksli olduğu için yatırım maliyetinin

büyük oranda döviz cinsinden belirlendiğini göz ardı etmemeliyiz. Ülkemizde
üretilen her türlü hammaddenin bile fiyatlarının dövize endeksli olduğunu
düşünürsek TL’ye endeksli tek maliyet kaleminin işçilik olduğunu söyleyebiliriz.
Burada hemen hedge yapılırsa bunu konu çözülür gibi düşünülebilir ancak hedging
bugünden yatırıma ne zaman başlanacağı ve ne zaman bitirileceği kesin olduğunda
çalışabilecek bir çözüm.
Fiili bir durum olarak GES projelerinden örnek verirsek 2015 yılında yapılan 600
MW’lık yarışmanın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yalnızca 175 MW lisanslı
GES devreye alınmış durumda, bu sürede ise yatırım maliyetleri döviz bazına
gerilemiş olmasına rağmen TL bazında kur artışı dolayısıyla %70-%80 oranında
artmış durumda. Bu projelere o gün TL YEKDEM vermiş olsaydık, bugün itibarıyla
enflasyonla eskale edilmiş olsa bile fiyat optimum seviyenin altında kalacak ve
projenin ödeyebileceği banka kredisi tutarı düşeceği için yatırımcıların daha çok
sermaye koyması gerekecek ve projeler fizibilitelerini kaybedecekti. Bu nedenle
kağıt üstünde TL YEKDEM yapılabilir gözükse de yatırımlara ilişkin izin süreçleri
tamamlanıp yatırıma başlanana kadar kur artışı dolayısıyla TL fiyat garantisinin
oldukça düşük kalma riski bulunuyor. Buna göre TL destekleme mekanizması olması
durumunda yatırım sürecini kontrol altında tutmak ve mümkün olan en kısa sürede
tamamlamaya teşvik edecek yapıların kurulmasının sağlıklı olacağını söyleyebiliriz.
Yatırım süreci kısa sürse de yatırım maliyetleri büyük oranda dövize endeksli olacağı
için yatırım dönemi süresince kur riski her halükarda karşımızda bertaraf edilmesi
gereken bir unsur olarak çıkacak. Bu riske ilişkin hedging yaparsak yatırım sürecimizi
ve ödeme planımızı kesine yakın bir şekilde planlamamız gerektiğinin yanı sıra ilave
bir hedging maliyeti de üstlenmiş olacağız. Hedging yapmaz isek banka projeye
TL kredi limiti açacağından dolayı kısa vadede de olsa yaşanabilecek kur artışları
TL bazında fonlama açığına sebebiyet verecek ve hissedarın daha çok sermaye
koyması gerekecektir. Alternatif olarak ekipman tedarikçilerinin TL cinsinden kontrat
yapmaları düşünülebilir ancak bu pratikte ne kadar mümkün olabilir bunu sizlerin
takdirine bırakıyoruz.
Gözlemlediğimiz üzere destekleme mekanizmalarına ilişkin her unsurda
sermaye kuvveti oldukça önem kazanıyor. Ülkemizde sermayenin kuvvetli olması
durumunda alım garantisi olmadan da yatırımları gerçekleştirmek mümkün ancak
yeterli sermayemiz var mı sorusunun cevabını dürüst bir şekilde cevaplamamız
gerekiyor. Aynı soru TL cinsinden destekleme konusunda da gündeme geliyor.
Kur riski, maliyet artışı riski gibi konular sermayedarın üstünde kalıyor. Burada bu
riski neden bankalar almıyor gibi bir soru da gündeme gelebilir ancak yukarıda da
belirttiğimiz üzere banka bu işlemlerde bir finansal yatırım yapmıyor, fizibiliteye
uygun bir şekilde kredi veriyor ve kredinin geri ödenebilir olması gerekiyor.
Bankalar kaynaklarını mevduat sahiplerinden karşılıyorlar ve direkt olarak alınan
kaynağı güvenilir bir şekilde krediye çevirmek zorundalar. Her birimizin mevduat
müşterisi olarak bankalarla çalıştığımızı düşünürsek, böyle risklerin alınmasını
mevduat sahipleri olarak bizler de istemeyiz. Tekrar sermaye tarafında dönersek,
enerji sektörümüzün mevcut büyüklüğüne ulaşması ve arz güvenliği sorunumuzun
çözülmesi aşamasında yabancı yatırımcıların rolünün oldukça büyük olduğunu kabul
etmeliyiz. Para birimine ilişkin alınacak kararlarda hitap ettiğimiz yatırımcı türlerini
de mutlaka göz önünde bulundurmalıyız.
Özetle bu yazıda yenilenebilir enerji finansmanının alım garantisi olup olmadığına
bağlı olarak oldukça farklı olabileceğini aktardık. Alım garantisi olması durumunda
bugüne kadar alıştığımız uzun vadeli proje finansmanı yapılarının devam edeceğini
söyleyebiliriz. Bu durumda bankaların sağlayabileceği azami finansman tutarı
artık sektör oyuncularının gayet iyi bildiği üzere yapılacak finansal modele göre
belirleniyor. P90 üretimleri baz alınarak oluşturulan finansal modelde projenin yıllık
yarattığı nakit miktarı üzerinde %20-25 arasında bir rezerv ayırarak yıllık ödenecek
kredi taksiti hesaplanıyor ve 12-14 yıl vadede projenin ödeyebileceği kredi tutarı
bulunuyor. Her ne kadar P90 üretimleri kağıt üstünde yeteri kadar güvenilir gözükse
de fiili durumda üretimin P90’nın altında gerçekleşme riski, işletme giderlerinde
gerçekleşebilecek artışlar ve öngörülemeyen diğer etkenler dolayısıyla %20-25’lik
güvenlik faktörü bankalar tarafından isteniyor. Finansal modellerde bunun adı
borç servisi karşılama oranı olarak geçiyor. Alım garantisi olmaması durumunda ise
alıştığımız finansman yapılarının uygulanabilir olmadığını ve hissedarların daha fazla
sermaye koymasını gerektirecek yapıların gündeme geleceğini söyleyebiliriz.
Nasıl bir mekanizma uygulanması gerektiğine ilişkin kararı verirken (1) yenilenebilir
enerji kurulu gücünü hangi seviyeye çıkarmak istiyoruz, gerçekten güçlü bir şekilde
artıracak mıyız yoksa yıllık mütevazı artışlar bize yeter mi, (2) bu yatırımlar için
gerekli sermaye ülkemizde var mı, (3) ülkemizde sermaye yoksa yurtdışından
bu sermayeyi nasıl çekebiliriz vb. soruların cevabını vermemiz gerektiğini ve
mekanizmayı bunlara göre tasarlamamız gerektiğini unutmamalıyız.
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Garanti BBVA Emre HATEM

Yenilenebilir enerji sektöründe finansman son dönemde
YEKDEM ve alternatif destekleme mekanizmalarına ilişkin yapılan
tartışmalarla gündemde kendine oldukça geniş bir yer buldu. Bu
yazımızda bankaların yenilenebilir enerji yatırımlarına bakış açısı
ve yatırımların devamlılığı açısından nasıl bir finansman yapısının
gerektiği konusunda bilgiler vereceğiz. Genel olarak konumuza
giriş yapmadan önce bugüne kadar sektöre yapılan yatırımlar, bu
kapsamda bankalar tarafından sağlanan finansman ve bunların
güncel durumu hakkında kısaca bilgi vermek isterim.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN

ULUSLARARASI ENERJI AJANSI BAŞKANI
FATIH BIROL: TÜRKIYE’DE RÜZGAR
SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK

Dr. Fatih Birol

“Enerjide
bolluk
dönemine
giriyoruz”

“Dünya genelinde enerjide bir bolluk dönemine giriyoruz”
diyen Birol, bu durumun uluslararası enerji fiyatlarının
makul seviyelerde seyredeceğini gösterdiğine dikkat çekti.
Bu durumun üç ana nedenden kaynaklandığını belirten
Birol sözlerine şöyle devam etti: “Birinci sebep petrol.
ABD, Brezilya, Norveç ve bazı Afrika ülkeleri gibi büyük
petrol üreticilerinde ciddi üretim artışları olacak. Ancak arz
fazlasına karşın petrol talebi zayıf kalacak. İkinci neden de
doğal gaz, özellikle de LNG piyasaları. Amerika, Avusturalya,
Katar ve Rusya’dan tüm dünyaya çok büyük miktarda
LNG gidecek. Sıvılaştırılmış doğal gaz ve boru hattı gazları
arasında rekabette ibre yavaş yavaş ama istikrarlı olarak
LNG’ye doğru kayacak. Fiyatlara baktığımızda doğal gaz
fiyatlarında LNG de dahil olmak üzere ciddi bir düşüş de var.”

değerlendirdiğine dikkat çeken Dr. Birol “Ama
bu adımları daha rekabetçi hale getirirsek daha
iyi olur” dedi. IEA olarak elektrikli arabalar
konusunda özel olarak çalıştıklarına da değinen
Fatih Birol “Dünyada elektrikli araç sayısı 6
milyona ulaştı ama bunların yarısı Çin’de, diğer
yarısı dünyanın geri kalanında. Çünkü Çin bunu
önemli bir sanayileşme projesi olarak ele alıyor.
Avrupa’da, Çin’de, bizim de IEA olarak destek
verdiğimiz Hindistan’da elektrikli arabalar hızlı
bir şekilde gelişiyor, gelişecek. Ana nedeni de
hükümetlerin elektrikli arabaların hem yapımı
hem de kullanımında ciddi teşvikler vermesi”
dedi.

“Üçüncü neden yenilenebilir enerji”

“Rüzgar dünya elektrik sisteminin ana
direklerinden biri haline geldi”

Enerji bolluğunun bir diğer önemli nedeninin yenilenebilir
enerji olduğunu dile getiren Dr. Fatih Birol, özellikle
rüzgar ve güneşte maliyetlerdeki düşüşün hızlı bir şekilde
devam ettiğini, bu durumun da geleneksel yakıtlarla,
özellikle elektrik üretiminde rekabeti daha ciddi hale
getirdiğini vurguladı. “Dünyanın neresine giderseniz yeni
elektrik santrallerinde rüzgar ve güneş en başta tercih
edilen teknolojiler. Ana nedeni de çevre ya da hükümet
programlarından ziyade tamamen ekonomik, yani ucuz
olmaları” diyen Birol, 2019 sonu itibarıyla dünyada kurulan
elektrik santrallerinin yüzde 40’ının tek başına güneş,
ikincisinin yüzde 22 ile rüzgar, sonra az bir farkla doğalgaz ve
en sonda da yalnızca yüzde 3’lük bir oranla kömür santralleri
olduğunu açıkladı. “Nedeni tamamen ekonomik olsa da
bunu 10 sene önceye göre düşünürseniz çok büyük bir
dönüşüm var. Bununla birlikte dünyada çevre sorununun
ve hem iklim değişikliği hem de hava kirliliğinin en önemli
sebebi fosil yakıtlar. En önemlisi de kömür” şeklinde konuşan
Fatih Birol, Avrupa ve Amerika’ya bakıp kömürün sonu
geldi diye düşünmenin yanlış olduğunu; Çin, Hindistan ve
Endonezya’da kömür kullanımında hızlı bir artış yaşandığını
kaydetti. Son 20 yılda dünya genelinde kömür tüketiminin
yüzde 65 arttığını ve bunun tek nedeninin elektrik üretimi
değil demir çelik, sanayinin diğer dalları ve ısınma amaçlı
kömür kullanımı olduğunu belirten Birol, eğer temiz
teknolojilerle desteklenmezse bu durumun ciddi çevresel
sorunlar doğurabileceğinin altını çizdi.
“Doğal gaz talebi Çin’de büyüyor”
Türkiye’de doğal gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalar
olmasına karşın uluslararası fiyatların arz fazlası nedeniyle
birkaç yıl daha makul seviyelerde seyretmesinin beklendiğini
belirten Birol, Çin’de doğal gaz talebinin kömürü ikame
ederek şehirlerde büyük bir sorun haline gelmiş olan hava
kirliliğini engellemesi nedeniyle çift haneli büyüdüğünü
dile getirdi. Türkiye’nin zamanında yaptığı isabetli altyapı
yatırımları sayesinde LNG’nin ucuzlaması furyasını çok iyi

Rüzgarın rekor sayılabilecek kadar kısa bir
zaman içerisinde dünya elektrik sisteminin ana
direklerinden biri haline geldiğini vurgulayan
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol,
rüzgarla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Rüzgardaki büyüme bundan sonra da büyük bir
hızla devam edecek. Tabi burada şanslı ülkeler
var, şanssız ülkeler var. Nasıl şanslı veya şanssız?
Birincisi potansiyel açısından; ikincisi de bu
potansiyeli değerlendirebilecek mekanizmalar açısından.
Kaliteli rüzgarınızın olması yeterli değil, bu rüzgarı elektriğe
çevirecek mekanizmaların da olması gerekiyor. Geçmişte
rüzgar Avrupalıların işi diye düşünülüyordu. Bu artık geride
kaldı. Şu anda rüzgarın en fazla geliştiği yerler Çin, Avrupa,
Hindistan ve Amerika. Çin yine burada da önde. Bizim
yakından çalıştığımız rüzgar türbin üreticilerine baktığımızda
bunların işlerinin birçoğu Avrupa’da değil Asya’da bazı
gelişmekte olan ülkelerde, çünkü talep orada büyüyor.
Avrupa’da elektrik talebi yavaş büyüyor, Çin ve Hindistan’da
ise çok hızlı. Dünyada rüzgardan gelen elektrik oranı kapasite
açısından üçüncü sırada. Ama biz rüzgarın mevcut pazar
şartları dahilinde çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz.”
“570 GW’lık rüzgar kapasitesi 10 yılda 2’ye katlanacak”
“Halihazırda dünya genelinde 570 GW rüzgar kapasitesi
var ve 10 yıl içinde bunun ikiye katlanacağını görüyoruz.
Bunun nedeni de ülkelerin elektrik talebinin büyümesi,
çevre baskısının artması. Ve bu sadece iklim değişikliği
değil kaynaklı değil, soluduğunuz şehrin havası nedeniyle
de böyle” şeklinde konuşan Birol, Türkiye’de de şartların ve
rüzgar kalitesinin son derece ideal olduğunun altını çizdi.
Fatih Birol, Türkiye’deki rüzgar enerjisinin de dünyadaki
birçok ülkede olduğu gibi hükümetlerden, karar vericilerden
yeterli desteği görüp Türkiye enerji sektörüne, ekonomisine,
arz güvenliğine olumlu katkılar yapmaya devam etmesini
umduklarının altını çizdi.

Yıldırım: Rüzgar hobi olmaktan çıktı,
son derece ciddi bir konu
Rüzgar alanında 2050 yılına kadar
dünya genelinde 4 trilyon dolarlık
yatırım yapılmasının beklendiğini
vurgulayan TÜREB Başkanı Hakan
Yıldırım da 48 bin MW’lık rüzgar
potansiyeli olan bir ülke olarak bu
kaynağın mutlaka değerlendirilmesi
gerektiğine dikkat çekti. “Rüzgar
enerjisi memleket meselesi dedik”
diyen Yıldırım, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Neden? Birincisi kaynak
bizim. Yer üzerinde bir kaynak, 48 bin
MW’lık potansiyeli var ve ücretsiz
esiyor. Bunu mutlaka kullanmak
lazım. Biz Türk insanı olarak en kötü
şartlarda bile hep kendi içimizdeki
kuvvetli alanlara odaklanırız; rüzgar
da teknolojisinin büyük kısmını
kendimizin ürettiği, enerji arz
güvenliğine katkı sağlayan bir alan.
İkincisi sanayisi gelişmiş durumda.
Bugün belki yerli otomobilde 5
babayiğitten söz ediyoruz, rüzgarda
yüzlerce babayiğit yatırım yaptı,
bunu belirtmek istiyorum. Yerli

otomobille mukayesesini de şöyle
vermek istiyorum: 75 metrelik bir
rüzgar kanadı döndüğünde 16 devir
yapıyor. Her bir dönüşte taradığı alan
471 m ve bu hesapla dakikada 7,5
km; saatte ise 452 km hız yapıyor.
Dolayısıyla her türlü araçtan daha
hızlı bir teknolojiden bahsediyoruz,
o yüzden biz rüzgar enerjisinin
bir memleket meselesi olarak
ele alınmasını istiyoruz. Bir sene
boyunca bu mottoyu işleyeceğiz.
Rüzgar artık hobi değil. Yalnızca
Avrupa’da birkaç tane inovasyon
yapan şirketin ya da ülkenin alanı
hiç deği. Çin’den Brezilya’ya tüm
dünya buna sahip çıktı. Sadece
Brezilya’da rüzgar sektöründe bugün
25 bin kişi çalışıyor. TÜREB olarak
en önemli görevimiz son 10 senede
büyük bir motivasyonla geliştirilen,
büyüyen bu sektörün öngörülebilir
ve sürdürülebilir olarak yoluna
devam etmesi ve önümüzdeki 30
sene içerisinde ülkemizin de bu 4
trilyon dolarlık yatırımdan maksimum
düzeyde pay alması.”

Kaliteli rüzgarınızın
olması yeterli değil, bu
rüzgarı elektriğe çevirecek
mekanizmaların da olması
gerekiyor. Geçmişte rüzgar
Avrupalıların işi diye
düşünülüyordu. Bu artık
geride kaldı.
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Uluslararası Enerji Ajansı IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, Türkiye’de rüzgar enerjisinin giderek büyüyeceğini
dile getirdi. TÜREB tarafından 27 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen basın sohbet toplantısına TÜREB
Başkanı Hakan Yıldırım ve TÜREB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte katılan Fatih Birol, dünya enerji
piyasalarının genel görünümü hakkında detaylı bilgiler aktarırken Türkiye’nin rüzgarda bugüne kadar
oldukça başarılı adımlar attığını, bundan sonra da bu adımların devamını ve rüzgarın büyümesini
beklediklerini dile getirdi.

MAKALE

Rüzgâr enerjisi sektöründeki enerji üretimi boyutu itibarıyla
yaşanan olumlu gelişmelerin çevreye ve ülke ekonomisine katkıları
oldukça kıymetli olmakla beraber imalat sanayi ve hizmetler
sektöründe yarattığı yeni iş fırsatları da bir o kadar önemlidir. Bu
bağlamda, rüzgâr türbini yatırımlarının gerçekleşebilmesi için
gerekli olan bütün mühendislik, danışmanlık ve müteahhitlik
hizmetleri ile türbin yapımında kullanılan bileşenleri oluşturan
yüzlerce aksam ve parçanın imalatına yönelik sunulan mal ve
hizmetler ülke ekonomisi için önemli bir fırsat niteliğindedir. Bu
kapsamda, türbini oluşturan kule, kanat, rotor, jeneratör, nasel
ve elektromekanik sistemler gibi katma değeri yüksek ürünlerin
üretilebilmesi için geniş bir tedarik zincirinin oluşturulması ve
sektörün iş birliği içerisinde çalışabilme kapasitesi bu fırsatın
değerlendirilebilmesi anlamında kritik öneme sahiptir.
Geçtiğimiz dönemde lojistik avantajları, limanları, kalifiye insan
gücü ve gelişmiş yan sanayisi; İzmir ve çevresini bu alanda faaliyet
gösteren yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirerek, yerli
ve yabancı ekipman üreticilerinin bölgeyi bir üretim üssü olarak
seçmesini sağlamıştır. Siemens-Gamesa, Enercon, General Electric
(LM Wind Power), TPI Composites, CS Wind gibi dünya çapında
faaliyet gösteren firmalara ilave olarak bölgede Ateş Çelik, Dirinler
Döküm, Norm Cıvata, GİMAS ve Tibet Makina gibi çok sayıda yerel
firmadan oluşan güçlü bir tedarik zinciri oluşmuştur.

RÜZGAR
SANAYİİNİN
GELİŞMESİ
İÇİN ATILMASI
GEREKEN
ADIMLAR

Söz konusu tedarik zincirinde yer alan firmaların mevcut üretim
kapasitelerini etkin kullanabilmeleri ve satış kanallarını iyi
değerlendirebilmeleri için uluslararası pazarda yeterli bilinirliğe
ulaşmaları gerekirken, ulusal pazarda da firmalar için gerekli talebin
oluşması sağlanmalıdır. Bu sebeple, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yürütülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
ve Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanı İhaleleri (YEKA) gibi
hem enerji sektörünün
hem de yerli
rüzgâr sanayiinin
gelişimini
destekleyen
mekanizmaların
devam etmesi
ve bütün destek
mekanizmalarında
yerli ürün kullanım
zorunluluğu ile ilgili
oranların en az %51
seviyesinde tutulması sektörün
gelişimi açısından büyük
önem taşımaktadır.
Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
tarafından
koordine edilen

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ise rüzgâr türbini, jeneratör
ve kanat bileşenlerinin imalatı öncelikli sektör olarak belirlenmiş
ve bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımlara beşinci bölge
yatırımları için belirlenen önemli devlet teşvikleri tanımlanmıştır.
Fakat bu bileşenlerin aksam ve parçalarının imalatına yönelik
yapılacak yatırımların da bu kapsamda değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğine ilişkin açık bir mevzuat hükmü
bulunmamaktadır. Nitekim, küresel türbin üreticileri dahi, tek
başlarına tüm türbinin üretimini tek bir tesiste ve tek bir yatırımla
teknik olarak yapamamaktadır. Bundan ötürü teşvik uygulamasında,
türbin aksam ve parçalarının nihai bir ürün olarak değil; kanat ve
jeneratör gibi birer türbin bileşeni olarak ele alınmasının, teşviklerin
amacına ulaşması açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) olarak biz de söz konusu konuların
yerelden merkezi yönetime iletilmesi için köprü rolü üstlenmeye
ve yatırımcının altyapı, üst yapı ve kamu desteği anlamında
ihtiyaç duyduğu konuların tespit edilerek bu konularda iyileştirme
yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, Ajans olarak
kümelenme kavramına ayrı bir önem veriyoruz. Kümelenme,
sadece belirli alanda faaliyet gösteren firmaların belirli bir
coğrafyada toplanması değil aynı zamanda kendi aralarında iş birliği
yaparak sektörlerini tanıtmaları, know-how transferini arttırarak
ar-ge ve tasarım becerisi geliştirmeleri ve belki de en önemlisi
sektörün ihtiyaçlarını giderici lobi faaliyetlerini kendi başlarına
yürütebiliyor konuma gelmelerini ifade etmektedir.
Son 10 yılda İzmir ve çevresini yatırımcılar için ilgi merkezi haline
getiren sektördeki kümelenme faaliyetleri 2013 yılından bu yana
Ajansımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çalışmalara
2020 yılı ile birlikte “Best for Energy” isimli yaklaşık 3 Milyon Avro
bütçeli AB projesi ile devam ediyor olacağız. İzmir’deki temiz enerji
kümesinin küresel rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan bu projede
Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) başta olmak üzere
sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışacağız.
Dünya markası haline gelmiş
ve İspanya

Danimarka, Almanya
gibi ülkelerin
başarılı kümeleri
ve firmaları ile
uluslararası pazarda
rekabet edebilmek
için bizim de
bu ve benzeri
projeler ile
kamu, özel ve
sivil toplum
kuruluşları
olarak
bundan sonraki süreçte
rüzgâr
sanayiinin
birer aktörü
olarak iş
birliği halinde
gelişmiş bir
küme anlayışı ile
hareket etmemiz
gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenen “Enerjide Arama Buluşmaları:
Hidrojen” konulu toplantıda gelecek yılın sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını
hedeflediklerini söyledi. Bakan Dönmez, enerji politikalarında en temel amacın kısa ve orta vadede
enerji arz güvenliğini garantiye almak olduğunu vurguladı.
Hidrojenin “geleceğin enerji taşıyıcısı” olarak
kullanımının giderek daha fazla gündeme
geldiğine dikkat çeken Dönmez, Türkiye’nin
enerjide gelecek vizyonunu tüm paydaşlarla
birlikte inşa etmek istediklerini belirtti.
Bakanlık olarak hidrojeni 4 ana fayda üzerinden
elde etmeyi amaçladıklarına dikkati çeken
Dönmez, bunları “daha fazla yenilenebilir enerjiyi
sisteme dahil etmek, ısı sektörünü karbon
emisyonsuz hale getirmek, yerli kömürden
hidrojen üretimi gerçekleştirmek, hidrojen
depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını
artırmak” olarak sıraladı.

Yerli hidrojen sanayisi çalışmaları
Yerli hidrojen sanayisi oluşturmak için
çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen
Dönmez, “Gençlerin bilimi birinci elden
deneyimlemesi için Ankara’da en çok
ziyaret edilen bilim merkezlerinden

birine sahibiz. MTA Şehit Cuma Dağ
Tabiat Tarihi Müzesi’ne gençlerimizin de
hidrojeni ve yenilenebilir teknolojileri
deneyimleyebilmeleri için hidrojen
laboratuvarımızla birlikte deney setleri
yerleştireceğiz.

“Yerlilik” vurgusu bir kez daha öne çıktı
Tüm enerji stratejilerinde “yerlilik” kriterinin esas
alındığını belirten Bakan Fatih Dönmez sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bizim için yerli kömürümüzden
hidrojen ve sıvı yakıtların üretimi çok önemli.
Temiz kömür teknolojileri kapsamında düşük
karbon emisyonlu kömür kullanımı için yerli
kömürden hidrojen projeleri gündemimizde
olmaya devam edecek. Özellikle petrol ve doğal
gaz fiyatlarında jeopolitik riskler ve ekonomik
dalgalanmalardan kaynaklı artışlar ekonomimizi
olumsuz yönde etkiliyor. Yerli kömür, yerli enerji
fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını
koparmamız veya etkisini en aza indirmemiz için
portföyümüzde önemli bir yere sahip.”
Sürekli artan yenilenebilir kaynakların şebekeye
entegrasyonunun da önemli olduğunu vurgulayan
Dönmez, şunları ifade etti: “Yenilenebilir
kaynakların sistem içindeki miktarında bazı temel
limitler olabilir. Ankara özelinde konuşursak,
gerçek değerlerle kışın 1 birim üreten güneş
paneli yazın 10 birim üretiyor, yani 20 bin megavat
güneş enerjisinin kış etkisi 2 bin megavata kadar
düşebiliyor. Özellikle bir de kar yağışının yoğun
olduğu dönemlerde güneş enerjisi üretiminin çok
düşmesi ve ısınma talebinin tüm yılın en yüksek
seviyesinde olması, sistemin kaldıramayacağı bir
dengesizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple
yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin
dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük
ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal
gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6
oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3
milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği
anlamına geliyor.”
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Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından yakın coğrafyasının
en önemli ülkelerinden birisidir. Ülkemizin yaklaşık 48.000
MW büyüklüğünde rüzgâr enerjisi potansiyeli olduğu tahmin
edilmektedir. Geldiğimiz aşama itibarıyla 8.000 MW sınırına
dayanan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kurulu gücünün
önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte
yaklaşık 12.000 MW büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir.

ENERJI BAKANI DÖNMEZ:
EN GEÇ 2021 SONUNDA HIDROJEN GIRIŞI OLACAK

Fatih Dönmez

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ

Mehmet

Yavuz

“Rüzgâr Sektörü bugüne kadar enerji odağında ele alındı. Artık sanayiye de
odaklanma zamanı geldi”

“Yeşil Anlaşma hedeflerine
ulaşmak için daha fazla
yatırım gerekli”

Avrupa Rüzgar Ajansı WindEurope’dan yapılan açıklamaya göre Avrupa genelinde 2019 yılı içinde
15.4 GW gücünde yeni rüzgar enerjisi yatırımı devreye alındı.
Avrupa Rüzgar Ajansı WindEurope’dan
yapılan açıklamaya göre Avrupa genelinde
2019 yılı içinde 15.4 GW gücünde yeni rüzgar
enerjisi yatırımı devreye alındı. Bunun 11.8
GW değerindeki dörtte üçlük kısmını karasal
(onshore) rüzgar enerjisi yatırımları, kalan 3.6
GW’lık kısmını ise deniz üstü (offshore) rüzgar
enerjisi yatırımları oluşturdu. Raporda, halen
205 GW’lık kurulu rüzgar enerjisi yatırımı
bulunan Avrupa’da geçen yıl Avrupa’daki
tüm elektrik tüketiminin yüzde 15’i rüzgar
enerjisinden karşılanmasına rağmen ‘Yeşil
Anlaşma’ olarak bilinen The European Green
Deal’da belirlenmiş hedeflere ulaşılması için
kurulum oranının iki katına çıkması gerektiği
vurgusu yapıldı.
Avrupa genelinde 11.8 GW’lık kapasiteye 19
milyar avroluk yeni yatırım
Avrupa Rüzgar Enerjisi Ajansı WindEurope,
2019 yılı rüzgar enerjisi istatistik raporunu
yayınladı. Avrupa genelindeki rüzgar enerjisi
santrallerine 11.8 GW’lık kapasiteyi kapsayan
19 milyar avroluk yeni yatırım yapıldı. Buna ek
olarak 2019 yılı içerisinde Avrupa hükümetleri
tarafından yapılan ihalelerde 15 GW’lık yeni
kapasite de tahsis edildi.
2019 yılında kurulumlar bir önceki yıla oranla
yüzde 27’likbir artış sergilemesine karşın

Yeşil Anlaşma’da (The European Green
Deal) belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kıta
genelindeki kurulum oranlarının iki katına
çıkması gerekiyor.
İngiltere ilk sırada, Almanya karasalda son 20
yılın en düşük yatırımını gerçekleştirdi
Ülke bazındaki duruma bakıldığında ise
İngiltere, 2.4 GW’lık artışla hem karasal hem
deniz üstü kurulumlarda ilk sırada yer aldı.
İspanya, tamamı karasal 2.3 GW’lık yeni
yatırımıyla ikinci sırayı alırken Almanya 2.2
GW’lık karasal ve deniz üstü yatırımıyla üçüncü
sıraya yerleşti. Bu ülkeleri tamamı karasal
santraller olmak üzere 1.6 GW’la İsveç ve
1.3 GW’la Fransa izledi. Rüzgar endüstrisinin
motoru konumundaki Almanya, karasal
yatırımlarda 1.1 GW’lık yeni yatırımla son 20
yılın en düşük yatırım oranına imza atmış oldu.
Almanya’daki düşük kurulum rakamlarının
kısmen diğer ülkeler tarafından dengelendiği
2019 yılında İspanya’nın etkinliği dikkat çekti.
Bu ülkede yapılan kurulumlar 2009’dan bu
yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Benzer
şekilde İsveç de geçen yıl rekor sayıda tesise
ulaşarak bu alanda etkin ülkeler arasında yerini
aldı. Fransa’da ise zorlu hava koşulları ve idari
gecikmeler yeni rüzgar enerjisi santrallerinin
inşaatını sekteye uğrattı. Ancak ülkedeki

şirketler, Fransa’nın Enerji Planı’nda belirtilen
hızda ilerlemeye hazır olduklarının altını çiziyor.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Başkanı Dickson:
“2030 Ulusal Enerji ve İklim Planları’nın
uygulanması önemli”
WindEurope CEO’su Giles Dickson, Avrupa
rüzgar enerjisi yatırımları ve Yeşil Anlaşma
hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
“Rüzgar Avrupa’nın elektrik ihtiyacını
karşılamada yüzde 15’lik bir paya sahip.
Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin 2050 yılına
kadar Avrupa’nın enerji talebinin yarısını
karşılama hedefini karşılayacak seviyede yeni
rüzgar enerjisi santrali kurulumu yapılmıyor.
İklim tarafsızlığı ve Yeşil Anlaşma, Avrupa’nın
her yıl 2019’da yönettiğinden iki kat daha
fazla yeni rüzgar enerjisi yatırımı yapılmasını
gerektiriyor. Bu büyüme yalnızca karasal
santrallerden değil deniz üstü yatırımlardan
da gelmeli. Mevcut tablo, planlama ve izinler
konusunda yeni bir yaklaşım ve elektrik
şebekelerine yatırımın devam etmesi
gerektiğini de gösteriyor. 2030 Ulusal Enerji ve
İklim Planları burada oldukça önemli. Avrupa
Birliği kurumlarının, bu planların kararlı bir
şekilde ve titizlikle uygulandığından emin
olması gerekiyor.”

TÜREB BAŞKANI

HAKAN YILDIRIM
“RÜZGAR ENERJİSİ
MEMLEKET MESELESİ”

TÜREK 2019

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından “Rüzgar Enerjisi, Memleket
Meselesi” mottosuyla 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi TÜREK 2019, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım’ın ve
2.000’e yakın sektör profesyonelinin katılımıyla yapıldı.
Kongre’de; Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan rüzgar
sektörü, son yatırımlar, teknolojik gelişmeler, Ar-Ge ve yan sanayii dahil olmak üzere
birçok başlıkta sektör temsilcilerince ele alındı.
31 Aralık 2020’de sona eren mevcut YEKDEM’in yerini alacak yeni YEKDEM
mekanizmasıyla ilgili istişarelere odaklanılan Kongre’nin açılışında öne çıkan konu
‘rüzgar enerjisinin ülke ekonomisine ve istihdamına olan katkısı’ oldu.
Sekizinci kez düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2019, 5-6 Kasım
2019 tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel’de yapıldı. Kongre, rüzgar sektörünün
gelişimine destek sağlayacak yeni YEKDEM mekanizmasının açıklanması, rüzgarda
yeni stratejik yol haritası ve yan sanayiinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz’ın açılışını yaptığı Kongre’de iki gün boyunca farklı oturumlar ve
yuvarlak masa toplantıları ile sektörün sorunları, potansiyeli ve gelecek dönem
beklentileri masaya yatırıldı.

“Rüzgarda Türkiye’de başarı hikayesi çıkartabiliriz”
Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için rüzgar ve
güneş gibi yerli kaynakların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken TÜREB
Başkanı Hakan Yıldırım da “Tüm Türkiye coğrafyasına 3.085 adet türbin diktik, 180
santral ve 7.600 MW kurulu gücümüz ile Türkiye’de elektriğin yüzde 10’unu karşılar
hale geldik. Tüm bu öğrenilmiş tecrübeler ile, yılda 1.500 MW’ları gördükten
sonra sektör olarak hedefimiz yılda en az 1.000 MW kurulu güce imza atmak ve
Türkiye’nin elektrik üretimi tarafında kaynak çeşitliliğini rüzgar lehinde değiştirmek.
2030’da hedefimiz 25 bin MW kurulu güce ulaşmış olmak” şeklinde konuştu.
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Küresel iş birliklerimiz yardımıyla Türkiye’de bir
başarı hikayesi çıkarabiliriz. Bunun için yapmamız gerekenler var. İlk olarak piyasanın
herkes için öngörülebilir olması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda ne kadar lisans
verileceğini, hangi tip yarışmalar olacağını, 2020 sonrası destek mekanizmasını, alım
garantilerini, teşvikleri bilmemiz gerekiyor. Ayrıca, ülke ekonomisine büyük fayda
sağlayan rüzgar enerjisi teknolojisinin geliştirilmesi de gerekiyor. İş birliklerimizi
güçlendirmeliyiz. Daha fazla katma değer ürettiğimizi ve yerli sanayicimizle global
rüzgar endüstrisinin vazgeçilmez parçası olduğumuzu hayal ediyoruz. Biz bu hedef
için 7 gün 24 saat çalışmaya hazırız”.
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AVRUPA’NIN ELEKTRIK İHTIYACININ
YÜZDE 15’I RÜZGARDAN

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin 6 Kasım’daki ikinci gününde Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya
Aydın’ın moderatörlüğünde yapılan “İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri” oturumunda
rüzgarda Türkiye’nin ilk YEKA projesinde son durum ve kapasite tahsisinde atılması gereken adımlar ele alındı.
TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, Siemens Gamesa
Renewable Energy Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt,
Enercon Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar ve Enerjisa
Üretim Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin’in
konuşmacı olduğu oturumda; sektörün mevcut
durumu, Türkiye’nin ilk rüzgar türbin fabrikasıyla
ilgili gelişmeler, sektörde yerelleşmenin nasıl
artırılabileceği ve yatırım gereklilikleri detaylı biçimde
tartışıldı.
“Ar-Ge merkezimiz Siemens Gamesa’nın dünya
genelindeki 7 Ar-Ge merkezinden biri olacak”
Siemens Gamesa Renewable Energy CEO’su Ebru
Çiçekliyurt Türkiye’nin ilk ve tek rüzgar türbin
fabrikasının Kasım ayı sonu itibarıyla üretime hazır
hale geleceğini belirterek “Fabrikamızı İzmir Aliağa’da
40 bin metrekarelik bir yerleşkede kuruyoruz.
Önümüzdeki dönem devreye alma süreci olacak.
Tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 500
kişilik bir istihdamı yaratacağımızı öngörüyoruz. Bu
fabrikanın Türkiye’nin ilk ve tek rüzgar türbini fabrikası
olmasının yanı sıra ülkemizde yeni gelişmekte olan
bir sektör için yarattığı önemi anlamlı buluyoruz.

Çalışanlarının tamamı Türk mühendislerden oluşan
Ar-Ge merkezimiz Siemens Gamesa’nın dünya
genelindeki 7 teknoloji merkezinden biri konumunda
olacak. Ayrıca yetkinlik merkezi derecesi de alacak,
yani en ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez
olarak konumlandırılacak” ifadeleri ile ilk YEKA
ihalesinden bugüne gelişen süreci değerlendirdi.
“YEKA bir başarı hikayesi olmak zorunda”
Oturum konuşmacılarından TÜREB Başkanı
Hakan Yıldırım ise, “İhaleleri kazanmak kolay gibi
görünüyor ancak finansman süreçlerinde yaşanan
zorlukları aşan bir öğrenme süreci geliştirmek şart.
En çok yoğunlaştığımız şey bu işin finansmanı oldu”
ifadelerini kullanırken “YEKA bir başarı hikayesi
olmak zorunda” dedi. “Yerli üretim için bir imalatçı
ve yatırımcının masanın aynı tarafında bir araya
gelmesi ve birbirlerinden sorumlu olacakları bir yapıyı
oluşturması kolay değil” diyen Yıldırım, “Fabrikayla
ilgili olarak konsorsiyum ortağımız Siemens Gamesa
tarafındaki olumlu gelişmeler bizi çok motive ediyor.
Ar-Ge’si, fabrikası, binası ve tüm ekipmanlarıyla bu
aşamaya gelmiş olan bu projeden gurur duyuyoruz.

Fabrikanın bitimiyle birlikte ilk siparişlerimizi geçmeye
başlayacağız ve inanıyoruz ki 8-9 ay içinde ilk türbinler
çıkmaya başlayacak” dedi. Yıldırım, “TÜREB olarak
sektörü iyileştirecek mekanizma önerilerini tüm güçlü
paydaşlarımızla birlikte geliştirmekten memnunuz”
açıklamasını da sözlerine ekledi.
Enercon Genel Müdürü Arif Günyar konuşmasında,
YEKA 1 ve YEKA 2 şartnamelerinin süreç
içerisinde nasıl geliştiğini vurgularken, oturumun
moderatörlüğünü üstlenen Enerji İşleri Genel Müdürü
Murat Zekeriya Aydın da “Şartnameler de süreç
içerisinde yaşayarak ve ülke & yatırımcı konjonktürüne
göre öğrenerek gelişen bir seyir gösteriyor” dedi.
Enerjisa Üretim Genel Müdür Yardımcısı İsmail
Bilgin ise “Boyutları büyüttüğünüz zaman doğrudan
finansman maliyetlerinizi artırıyorsunuz. YEKA 2, dört
ayrı bölge için toplam bin megavatlık kapsamı ile hem
yatırımcıya rekabetçi olmak istediği bölgeleri seçme
fırsatı hem de daha küçük finansman bulma imkanı
verdi. Özetle ölçek ekonomisinden yararlanabilmek
için 250 MW’lık 4 farklı ihale iyi bir fırsattı”
açıklamasını yaptı.

“Son 10 yılda
rüzgarda 8 bin
MW’a ulaştık”
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da
dünya nüfusunun 2040 yılına kadar 9,2
milyara ulaşacağını ve küresel enerji
tüketiminin söz konusu döneme kadar
yüzde 28 artacağının öngörüldüğünü
söyleyerek, “Türkiye’nin rüzgar
haritasında toplam kapasitesi 50 bin
megavat. Şu son 10 yılda gelinen
noktada mevcut kapasitemiz yaklaşık 8
bin megavat. Bu, önümüzdeki yıllarda
artacaktır” değerlendirmesinde
bulundu. “Yatırım demek enerji
demek, Türkiye’nin geleceği demek”
şeklinde konuşan EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz ise 2020 yılı Nisan
ayında 2.000 MW’lık RES için
başvuruları alacaklarını belirterek
enerji sektöründeki tüm paydaşlara
Türkiye’de rüzgar enerji tesisleri
kurulumu kolaylığı sağlamaya devam
edeceklerini belirtti.

“RÜZGARDAN ELEKTRIK ÜRETIMINDE
AVRUPA’DA BEŞINCI SIRADAYIZ”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2019 yılının
ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim
oranının yüzde 64’e yükseldiğini belirterek, bu rakamın
yüzde 46’sının yenilenebilir enerjiden geldiğini vurguladı.
“Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa’da beşinci sıradayız.
Bugün yaklaşık yüzde 8’lerde olan bu oranı ilk etapta yüzde
10’lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz
bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14,6,
son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi”
açıklaması yapan Bakan Dönmez, rüzgar enerjisi sektörünün
halihazırda 17 bin kişiye istihdam sağladığına değindi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez “İlk YEKA yarışmasını kazanan
konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı belgeli

ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş
aksamı kullanacağı fabrikanın kurulumu tamamlanmak
üzere. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak
şekilde rüzgar türbinleri üretilecek. Kurulacak fabrikayla
rüzgar endüstrisi konusunda 10 yıl süreli Ar-Ge faaliyetlerinin
yürütüleceği merkez de tamamlanarak devreye girecek”
dedi. Söz konusu fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulumunda
ve işletilmesinde toplam 2 bin 250 kişilik istihdam
sağlanacağını sözlerine ekleyen Bakan Dönmez, “Fabrika
kurulum ve işletilmesinde mavi ve beyaz yaka ayrı ayrı olmak
üzere en az yüzde 90, Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80
yerli istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

tureb.com.tr

“YEKA BIR BAŞARI HIKAYESI OLMAK ZORUNDA”

ENERJIDE BIR BAŞARI HIKAYESI YARATTIK,
ŞAMPIYON SEKTÖR DE RÜZGAR
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından
“Rüzgar Enerjisi, Memleket Meselesi”
mottosuyla düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi
Kongresi’nin ikinci gününde konuşan Garanti
BBVA Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı
Yapılandırma Direktörü Emre Hatem, Türkiye’nin
enerjide bir başarı hikayesi yarattığını, şampiyon
sektörün de rüzgar olduğunu söyledi. “Finanse
ettiğimiz 2.500 MW’lık projelerin tamamı
kredilerini sorunsuz ödüyor” şeklinde konuşan
Emre Hatem, “Demek ki finanse ettiğimiz rüzgar
sektöründe işler iyi gidiyor. Bu durum bankaların
bundan sonra da sektöre olumlu bakmaya
devam edecekleri anlamına geliyor” dedi.

İŞBİRLİKLERİ İLE

FINANSMANDA EN
SORUNSUZ SEKTÖR
RÜZGAR SEKTÖRÜ
YEKDEM uygulamasına giren yenilenebilir enerji projeleri sayesinde
bugün enerjide ithalat maliyetimizin daha az, elektrik faturamızın
da daha düşük olduğunu söyleyen Garanti BBVA Kurumsal Krediler
ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem, enerji
sektöründe yaşanan yeniden yapılandırma sorunlarının arkasında
arz-talep dengesine bağlı düşük fiyatların önemli bir faktör olduğunu,
bunun temel nedeninin de petrol fiyatlarında özellikle 2015-2018
arasındaki beklenmedik ve çok hızlı düşüşler olduğunu vurguladı. Arz
fazlası konusuna da değinen Hatem, “Biz bankalar olarak arz fazlasının

olacağını öngördük ve temkinli davrandık çünkü bir dönem
bize yağmur gibi proje yağıyordu. Bu nedenle seçici olduk.
Bugün bazı projelerin yapılandırılması gerekiyorsa buradaki
en büyük sorun bence arz talep dengesinden ziyade petrol
fiyatlarındaki düşüştür” şeklinde konuştu. Hala sorunlu
krediler olsa da büyük kısmının çözülüyor olduğunu belirten
Hatem, “Yine de enerjide bir başarı hikayesi yarattık, burada
şampiyon sektör de rüzgar sektörü. Finansmanda en
sorunsuz sektör rüzgar sektörü. Demek ki finanse ettiğimiz
rüzgar projelerinde işler iyi gidiyor. Bu durum bankaların

bundan sonra da sektöre olumlu bakmaya devam edecekleri
anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu. Bundan
sonra büyük ölçekli ve sıfırdan bir doğal gaz ya da termik
santral yatırımı olacağına çok ihtimal vermediklerini belirten
Emre Hatem, önümüzdeki 6 yıl boyunca toplamda 15 bin
MW’lık yenilenebilir enerji yatırımının devreye girmesini
beklediklerini söyledi. Hatem, “Oranları tartışabiliriz ama biz
ekonominin büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yatırımlar yapılsa
bile artan tüketimle birlikte en geç 2025 yılına kadar mevcut
arz fazlası durumu ortadan kalkabilir” dedi.

“RÜZGARDA ÖNÜMÜZDEKI 10 YILDA 10 BIN MW’I
AŞACAK CIDDI ARTIŞ BEKLIYORUZ”
“Arz fazlası
marjı 2023
sonrası hızla
eriyecek,
beklemeyip
şimdiden
harekete
geçmeliyiz”
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payının
şu an toplam 44 bin MW seviyesinde
olduğunu hatırlatan Cem Aşık, “Biz
de rüzgarda ciddi bir artış olacağını
bekliyoruz. Rüzgarda önümüzdeki 10
yılda en az 10 bin MW’ın, umarız 15 bin
MW’ın devreye girmesi söz konusu olabilir.
YEKDEM’den çıkan rüzgar santrallerinin
ne olacağına dair birkaç senaryomuz var”
diyerek bu senaryolar hakkında da bilgi
verdi. “Öncelikle rüzgar santrallerinin
geliri bir anda 73 dolardan 45-47 dolar
seviyelerine inecek” diyen Aşık, devletin,
elektrik fiyatlarının oluşumundaki
dinamiklerde taraflardan birisi olması ve
sanayiyi enerji üzerinden sübvanse etme
politikasından vazgeçilmesi gerektiğini
vurguladı.
“Sanayi tabi desteklenmeli ama bu
destek doğrudan olmalı. Bu fiyatlar

üzerindeki destek yakın zamanda elektrik
üreticilerinin çok daha büyük bir kısmını
ilgilendiriyor olacak. Ayrıca öngörülebilirlik
eksikliği, döviz belirsizliği ve regülasyon
belirsizliği gibi diğer ana başlıklarımız
da var” şeklinde konuşan Aşık, YEKDEM
sonrası dönem için de şunları söyledi:
“YEKDEM’den çıkacak santraller ve yeni
yatırımcılar ne yapabilirler hakkında çeşitli
senaryolar var. Birincisi kendi boyutuna
göre kendi optimizasyonunu yapacak
şirketler olacaktır ama gördüğümüz
piyasada bu şirketlere hizmet vermek
için kurulan ve gelişen şirketler var. Sabit
fiyatla alım veya çıkan fiyat üzerinden bir
anlaşmayla çalışmak mümkün olabilecek
görünüyor. Yeni yatırım için de iki model
var; bir YEKA modeli, örneğin açıklanan
mini ya da maksi YEKA’lar; diğeri de
YEKDEM.”

Türkiye’nin 90 bin MW’a ulaşan kurulu gücü
olduğuna dikkat çeken Elektrik Üreticileri
Derneği EÜD Başkanı Cem Aşık, bir önceki
yıla oranla elektrik tüketiminde yüzde 1,4’lük
düşüş olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen
2023’ten sonra bu arz fazlası marjın hızlı bir
şekilde eriyeceğini ve beklemeyip şimdiden
harekete geçmenin gerekli olduğunu
söyleyen Aşık, sözlerine şöyle devam etti:
“Özel sektörde 2020 sonuna kadar yetişecek
santraller dışında çok ciddi bir proje yok ama
sırf rüzgar tarafında bile küçümsenmeyecek
ciddi rakamlar var, sadece 2 ila 3 bin MW
rüzgarda devreye girecek görünüyor. Bunun
dışında birkaç devlet projesi var, ayrıca
bir nükleer projesi var toplam 4.800 MW
olmak üzere. İkincisi yerli linyit sahalarını
geliştirerek ihale etme düşüncesi var. Eğer
bunlar yapılırsa arz düşüşü olmayacaktır.
Ama fiyatların nereye gideceği konusu da çok
önemli.”
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“YEKDEM Sonrası Döneme Genel Bakış” adıyla
düzenlenen oturum, TÜREB Yönetim Kurulu
Üyesi Tuna Güven’in moderatörlüğünde
yapıldı. Garanti BBVA’dan Emre Hatem’in yanı
sıra Elektrik Üreticileri Derneği EÜD Başkanı
Cem Aşık, RES Group Kıdemli Finansal ve
Ticaret Analisti Enes Tatbak ve DNV-GL Enerji
Danışmanı Juan José Díaz Gonzalez’in konuşmacı
olarak katıldığı oturum, rüzgar ağırlıklı olmak
üzere önümüzdeki 5 yıl içerisinde YEKDEM
uygulamasından peyderpey çıkacak olan
santrallerin durumunu gündeme taşıdı

BERDAN
CIVATA & SOMUN

FERNAS Şirketler Grubu Kuruluşu
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demirer enerji üretim sanayi ve ticaret a.ş.
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Yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde
çalışmalarının devam ettiğini belirten Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
elektrik abonelerinin yeşil enerji sertifikaları
alabileceğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Türkiye
Jeotermal Kongresi’nde bir açıklama yapan
Bakan Dönmez şunları söyledi: Biz her zaman
yerli ve yenilenebilir enerjiden yana olduk.
Rotamızı, hedeflerimizi ve politikalarımızı bu
felsefeyle belirledik. Sadece yerli ve yenilenebilir
kaynaklı enerji üretimini değil, aynı zamanda
kullanımını da yaygınlaştıracağız. Bu amaçla
isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi
üzerinde çalışıldığını daha önce söylemiştik.
Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan
üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara

bu fırsatı vereceğiz. Tarife ile ilgili çalışmalar
sürüyor. Şu anda TBMM’nin ilgili komisyonunda
tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine
göre süreç tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili
tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler
tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden
yararlanabilecek. Arzu eden abonelere de yeşil
enerjiyi kullandıklarına dair bir sertifika vermeyi
planlıyoruz.
Bakan Fatih Dönmez, 2000’li yılların başında
sadece 15 MW olan Türkiye’nin jeotermal enerji
kurulu gücünün 2019 sonu itibari ile 1.525
MW’a ulaştığını halen ön lisans aşamasındaki
olan projeler ile bu gücün yakın zamanda 2.000
MW’a yükseleceğini söyledi

YEKA YARIŞMALARINDA
ESKALASYON UYGULANACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Abdullah Tancan, TL’ye geçiş sonrası yarışma
şartnamelerinde eskalasyon belirleneceğini
söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 42
milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığına
sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi 26 Şubat 2020 günü TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Abdullah Tancan, konuyla ilgili olarak komisyon
görüşmelerinde yaptığı değerlendirmelerde
kanun teklifi içindeki hükümlerin bir kısmının
halihazırda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
bir kısmının ise 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun içinde bulunduğunu
ve yalnızca iki ana hususta değişiklik getirdiğini
belirtti. Bakan Yardımcısı Tancan bunlardan
ilkinin bundan sonraki YEKA yarışmalarının
TL olarak yapılabilmesi, bunun sonucu
olarak da yarışma şartnamesinde ilan etmek
üzere bir eskalasyon belirlenmesi olduğunu

söyledi. İkinci önemli değişiklik ise YEKA alanı
olarak belirlenmiş bölgelerde üç yıl içinde
kamulaştırma yapılmadığı takdirde, buna dair
şerhin hükümsüz kalması olacak.
TL’ye geçişin gerekçesi dövizdeki ani artışlar
Abdullah Tancan ayrıca, TL’ye geçiş gerekçesi
olarak 2018 yılında dövizdeki ani artışlar
nedeni ile elektrik tüketicilerinin maliyetleri
üzerinde öngörülemeyen düzeyde büyük artışa
işaret ederek, TL’ye geçiş ile bunun ortadan
kalkacağını, bununla birlikte döviz ile sağlanan
mevcut haklarda değişiklik olmayacağını söyledi.
Konuyla ilgili teklifin ilk imzacısı olan AK Parti
Denizli Milletvekili Nilgün Ökise ise, kanun
teklifine eklenen ‘yenilenebilir enerji tarifesi
oluşturma’ maddesinin EPDK’ya farklı fiyat
belirleme yetkisi verdiğini söyleyerek, kurum
tarafından belirlenecek yeşil enerji fiyatının
normal fiyattan farklı olabileceğini, böylelikle
bu farktan elde edilecek gelirlerin YEKDEM
kapsamında değerlendirilmesinin önünün
açılacağını söyledi

ZORLU RÜZGAR
ENERJISI ŞIRKETINI
AKFEN YENILENEBILIR
ENERJI’YE DEVRETTI
Yeni döneme daha güçlü bir
sermaye yapısıyla girmeyi
hedefleyen Zorlu Enerji,
portföyünde bulunan Zorlu
Rüzgar Enerjisi Elektrik
Üretimi A.Ş. hisselerini
Akfen Yenilenebilir Enerji’ye
devretti. Devir işlemi Garanti
BBVA Yatırım aracılığıyla
gerçekleştirildi.
Zorlu Enerji, Sarıtepe ve
Demirciler RES’lerine sahip
Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik
Üretimi A.Ş.’nin yüzde 100
hissesini Garanti BBVA
Yatırım’ın uzman kadrosunun
desteğiyle Akfen Yenilenebilir
Enerji A.Ş.’ye devretti.
Varlıklarını verimli şekilde
değerlendirerek sermaye
yapısını güçlendirmek ve
yeni döneme daha güçlü

ANADOLU’NUN
RÜZGARINA GÖRE
TÜRBIN ÜRETILECEK
Siemens Gamesa,
Anadolu’nun iklim koşuluna
uyum sağlayan ve yüksek
verim alınması hedeflenen
rüzgar türbini ürettiğini
açıkladı. Bu yıl içinde montajı
yapılacak türbin, İzmir,
Çanakkale ve Eskişehir’e
kurulacak.
Şirketin, Anadolu iklimi
gibi orta seviye rüzgâr
koşullarında en yüksek verimi
sağlaması hedefiyle ürettiği
türbinlerin montajı 2020
yılında yapılacak. Türbinler
esnek güç değerine aralığına
sahip bir şekilde 2 ile 5,0 MW
arası enerji üretebilecek.
Maksimum verimlilik için
geliştirildi
Siemens Gamesa, 53 MW’lık
Kartal RES projesine, esnek
güç değeri aralığına sahip
olan SG 4.5-145 karasal
(onshore) rüzgâr türbinlerinin
tedariki için Callax Holding
ile sözleşme imzaladı.
Anadolu’nun genel iklim
karakteri gibi orta seviyede
rüzgâr koşullarına sahip
yerleşim yerleri için ideal
bir çözüm olan SG 4.5-

Abdullah Tancan

girmek istediğini Aralık
2019’da açıklayan Zorlu
Enerji, 135 MW kurulu
gücü bulunan Gökçedağ
Santrali’ni işletmeye devam
edecek. Önümüzdeki
dönemde yeni yatırım
fırsatlarını değerlendirecek
olan Zorlu Enerji’nin satış
sonrası üretim portföyünde
yurtiçinde 7 hidroelektrik,
1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 3
doğalgaz santrali, yurtdışında
ise Pakistan’da 1 rüzgâr
ve İsrail’de 3 doğalgaz
santrali yer alacak. Şirketin
toplam 1,006 MW olan
kurulu gücünün yüzde 61’i
yenilenebilir kaynaklara
dayanırken, Türkiye’deki
kurulu gücünün ise yüzde
85’i yenilenebilir enerjiden
oluşuyor

145 türbini, spesifik saha
koşullarına göre özelleştirilmiş
çözümlerle maksimum
verimlilik elde etmek üzere
geliştirildi. Türbin, ilgili
proje çerçevesinde esnek
bir şekilde yapılandırılarak
4,2 ile 5,0 MW arası enerji
üretebiliyor. Türkiye’de ilk kez
sipariş edilen bu türbinlerin
kurulumunun 2020 yılında
yapılması planlanıyor.
İzmir, Çanakkale ve
Eskişehir’e kurulacak
Şirket ayrıca Artıbir Enerji
Grup’tan da 3,75 MW
operasyon modlu SG 3.4132 Class IA türbinler için
toplam 30 MW’lık sipariş
aldıklarını açıkladı. 3,75 MW
modeli için Türkiye’deki ilk
siparişler olan bu türbinlerin
kurulumu 2020’de yapılacak.
Türkiye’deki bu yeni
projeler İzmir, Çanakkale
ve Eskişehir’de orta ve
yüksek rüzgar koşullarındaki
sahalarda hayata geçirilecek.
2019 mali yılının 4’üncü
çeyreğinde imzaları atılan bu
siparişlerin tamamı için uzun
vadeli servis anlaşmaları da
imzalandı

KÜRESEL RÜZGAR SEKTÖRÜNE TÜRK
KADINLARI DAMGASI
TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever ve TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray,
uluslararası arenada Türk kadınlarını temsil edecek
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi GWEC
ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın
ağı GWNET, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan
Yurtsever’i “2020 Rüzgar Enerjisinde
Kadınlar Küresel Liderlik Programı Türkiye
Elçisi” olarak atadı.
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma
Murray da, 13 ülkeden 15 katılımcının
seçildiği “Rüzgar Enerjisinde Kadınlar
Küresel Liderlik Programı”na Türkiye’den
seçilen isim oldu. Program, rüzgar
enerjisi endüstrisindeki kadınların
kariyer gelişimlerini hızlandırmak, liderlik
pozisyonlarına giden yolu desteklemek
Fatma Murray
ve küresel çapta geçerli bilgi paylaşımı ve yetkilendirme ağını geliştirmek için özel
olarak tasarlandı.
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı
tarafından seçilen her iki kadın yönetici Türkiye rüzgar sektöründe çalışan kadınların
sesi olacak. TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray “2020 Rüzgar Enerjisinde
Kadınlar Küresel Liderlik Programı”na başvuran 110 kadından seçilen 15 kişi arasına
girdi. Gruba üye gönderen diğer ülkeler ise Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya,
Kenya, Meksika, Filipinler, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Venezüella ve Vietnam
oldu.

‘Küresel Elçiler’, kendi ülkelerinde rüzgar enerjisi endüstrisindeki çeşitlilik ve
sürdürülebilirliğin lideri olarak kabul ediliyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel
Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever’in de aralarında olduğu küresel elçiler,
bulundukları ülkelerdeki ulusal iletişim, strateji ve sektördeki cinsiyet eşitliği
konularında çeşitli girişimler yürütmenin yanında; kamu, özel sektör ve medya için
de bu konulardaki ana sözcü konumunu üstleniyorlar.
Rüzgar enerjisi ‘erkek egemen’ sektör algısını dönüştürmeyi hedefliyor
Rüzgar enerjisi endüstrisi erkek egemen bir alan olmaya devam ediyor. Küresel
Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve IRENA tarafından yayınlanan 2020 tarihli “Rüzgar
Enerjisi: Bir Cinsiyet Perspektifi” başlıklı rapor, kadınların küresel rüzgar enerjisi iş
gücünün yalnızca yüzde 21’ini oluşturduğunu gösteriyor.
Cinsiyet alanında yapılan çalışmalar cinsiyet
çeşitliliğinin inovasyonu yönlendirmede önemli
bir yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çeşitlilik,
teknoloji dağıtımında yeni kanallar açma;
sosyal ve ekonomik kalkınmaya katma değeri
yüksek bakış açıları getirme ve gelişmekte olan
endüstriler için daha zengin bir yetenek havuzu
oluşturmaya da katkı sağlıyor. Çözümü için güçlü
bir liderlik vasfı gerektiren bu ve benzer sorunlar,
uzmanlarca en az ‘sürdürülebilir bir enerji
sistemine geçiş’ kadar kritik konular olarak kabul
ediliyor.

SIZ YERLI ÜRETIM YAPIN,
BIZ ALMAYA HAZIRIZ

VAN’DA 50 MW
GÜCÜNDE RÜZGAR
ENERJISI SANTRALI
KURULACAK

EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, enerjide
yerli sanayinin gelişmesi için her türlü desteğe
hazır olduklarını söyledi. ICCI Uluslararası Enerji
ve Çevre Fuarı ve Konferansı 2020 kapsamında 29
Ocak 2020 günü Ankara’da gerçekleştirilen “Enerji
Seminerleri” etkinliğinde konuşan Alagöz “Siz yerli
üretim yapın, biz almaya hazırız” mesajı verdi.
Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ev
sahipliğinde, Türkiye Kojenerasyon Derneği
desteğiyle Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Müdürlüğü’nde gerçekleşen etkinlikte enerji
sektöründe yerli sanayinin gelişimi ve kamunun
yerli üretime katkısı ele alındı.
Etkinliğin açılış konuşmaları ICCI ve PennWell
Türkiye Genel Müdürü Feraye Gürel, aynı zamanda
TESAB Yönetim Kurulu Başkanı da olan EÜAŞ Genel
Müdürü Dr. İzzet Alagöz ve Türkiye Kojenerasyon
Derneği Başkanı Yavuz Aydın tarafından yapıldı.
TESAB Başkanı ve EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet
Alagöz konuşmasında elektrik sektörünün üretim,
iletim ve dağıtım gibi tüm alanlarında yerlileşme
mücadelesi verilmesi gerektiğine, kamu olarak
sanayi sektörüne bu alanlarda her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını kaydetti. EÜAŞ’ın
yönettiği 61 elektrik üretim santralinin hiçbirinin
türbini, jeneratörü ya da kontrol sisteminin yerli
olmadığına, yalnızca trafo kısmında sınırlı bir
yerli üretim bulunduğuna dikkat çeken Alagöz,
buna rağmen Keban hidroelektrik santralinin 2
ünitesinin 150 MW gücündeki jeneratörlerini
EÜAŞ ve TEMSAN çalışanlarından oluşturdukları bir
ekiple sıfırdan yaptıklarını; testler sonrası devreye

Zeynep Aslıhan Yurtsever

Dr. İzzet Alagöz

alınan santrallerin sorunsuz şekilde çalıştığını
belirtti.
Alagöz ayrıca siber saldırıların yoğunlaştığı
bir dönemde ilk olarak Antalya Kepez’deki bir
santralde kullanımına başlanacak olan ‘yerli
kontrol sistemi’nin, mikro işlemcisi hariç olmak
üzere tamamen yerli donanım ve yazılımla hayata
geçirileceği bilgisini de verdi.
Bununla birlikte Alagöz bu çalışmaların EÜAŞ
olarak kendi işleri olmadığının altını çizerken
benzer çalışmaları Türk sanayisinin ve özel
sektörünün sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Yerli sanayicilere açık çağrıda bulunan Dr. İzzet
Alagöz sözlerini şu şekilde sürdürdü: Ekipman,
donanım, yazılım, yerli ne üretiyorsanız biz almaya
hazırız. Elektrik sanayicilerini ayağa kaldırmamız
gerek. Sanayici elbette ne yapması gerektiğini
biliyor ancak devlet olarak biz sanayicilerin
yanında olmalıyız. Ama bir yandan da yerliden ne
anladığımızı sorgulamamız lazım. Biz kendimiz bu
sektöre ne katıyoruz ne üretiyoruz buna bakmamız
lazım. Üzerimize düşeni açıkça konuşmalı ve ayrıca
yerine getirmeliyiz

Van’ın Gevaş ilçesinde 242 milyon 25 bin 546 liralık
yatırımla yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacının
karşılanabileceği rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulacağı
açıklandı. Coğrafi yapısıyla Türkiye’de rüzgar enerjisinden
elektriğin üretilebileceği en verimli şehirler arasında
gösterilen Van’ın bu potansiyelinin ekonomiye
kazandırılması amacıyla 14 rüzgar türbininin yer aldığı
Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulacak. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ekim ayında teşvik belgesi
verilen Ares Elektrik Üretim AŞ, 242 milyon 25 bin 546
liralık yatırımla Gevaş ilçesindeki Balaban mevkisinde
kuracağı RES’le rüzgardan elektrik enerjisi üretecek.
Van’ın güneş ve rüzgar enerjisi seçeneklerinin
değerlendirildiği bir kent haline geldiğini söyleyen Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, kentin rüzgar enerjisinde iyi bir potansiyele sahip
olduğunu belirterek “Rüzgar enerjisiyle ilgili ilk kez bir firma
bölgemizde çalışma yapıyor. Teşvik belgesini de aldı. İnşallah
en kısa zamanda faaliyete geçer. Birçok firma üretim için
bizimle irtibat halinde. Bu çalışmalarla ülke ekonomisine
ciddi anlamda değer katan bir kent olmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.
Toplam 50 MW gücüne sahip olacak santral kapsamında
14 rüzgar türbini kurulacak. İnşaatı tamamlandığında
santral yaklaşık 50 bin hanenin günlük enerji ihtiyacını
karşılayabilecek üretim yapabilecek

tureb.com.tr

YENILENEBILIR ENERJI
TARIFESI ÇALIŞMALARI
DEVAM EDIYOR

AVRUPA’NIN ELEKTRIK ÜRETIMI KAYNAKLI
EMISYONLARINDA YÜZDE 12 AZALIŞ
Düşünce kuruluşları Agora Energiewende
ve Sandbag ortak çalışması ile hazırlanan
Avrupa Elektrik Sektörü 2019 raporuna
göre Avrupa’nın elektrik üretim kaynaklı
emisyonlarında bir önceki yıla oranla yüzde
12 azalış kaydedildi. Rapor, bu azalışta
kıta genelinde kömürün payının hızla

gerilemesinin etkili olduğunu ortaya koydu.
Çalışmada geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nde
kömüre dayalı elektrik üretiminin yüzde 24
oranında azaldığı da belgelenmiş oldu.
Toplamda 150 Teravat-saatlik (TWh)
gerileyen kömür kaynaklı elektrik üretimi,
ana olarak rüzgar ve güneş enerjisi
santralleri ile doğal gaza dayalı artan üretimi
ile karşılandı. Rüzgar ve güneş enerjisine
dayalı üretimin payı yüzde 17,6’ya çıkarken,
kömürün payı yüzde 14,6 oranında kaldı.
Böylelikle Avrupa tarihinde ilk defa rüzgar
ve güneşin elektrik üretimindeki payı
kömürü geride bıraktı. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının AB’nin toplam elektrik
üretimindeki payı ise yüzde 34,6 oldu

ICCI ENERJI SOHBETLERI’NIN
İKINCISI İZMIR’DE YAPILDI
ICCI Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
kapsamında düzenlenen
‘Enerji Sohbetleri’
seminerlerinin ikincisi,
17 Şubat 2020’de, İzmir
Kalkınma Ajansı ve Ege
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
ev sahipliğinde Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği
(TÜREB) ve Solarbaba
desteğiyle yapıldı. EBSO
Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen seminere,
Sektörel Fuarcılık Genel
Müdürü Feraye Gürel,
TÜREB Başkanı Hakan
Yıldırım, İZKA Genel
Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz,
EBSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Verimliliği
Çalışma Grubu Başkanı
Muhsin Dönmez’in yanı sıra
çok sayıda sanayici katıldı.
İzmir’in ‘rüzgarın başkenti’
olduğunu söyleyen
TÜREB Başkanı Hakan
Yıldırım toplantıda yaptığı
konuşmada, “Dünya, 2040’a
kadar rüzgara 5,5 trilyon
dolar, güneşe ise
4,5 trilyon dolar
harcayacak. Yeşil
enerji ve iklime
olan etkisini
düşündüğümüz kadar
bu işin akçeli tarafını
da görmeliyiz” dedi.
İzmir’in son 15 yılda
rüzgar sektörüne
önemli yatırımlar
yaptığını hatırlatan
Yıldırım, kentin bu
anlamda zirvede yer aldığına
işaret etti.
Türkiye’nin rüzgardaki
mevcut durumunu bir adım
öteye taşıması gerektiğini
anlatan Yıldırım, şunları
kaydetti: “Biz şunu gördük:
Biz santral kurabiliyoruz. 8
bin megavatı kuran 50 bin
megavatı da kurar. Bunun
için gerekli olan ekosistem,
bilgi birikimi ve uzman
kişilere sahibiz. Bundan
sonra bu işin sanayisini
nereye getireceğimizi
düşünmeliyiz. Rüzgar ve
güneş enerjileri konusunda
geçtiğimiz 20 yıl ile gelecek
40 yılı karşılaştırdığımızda

TÜREB YÖNETIM KURULU
BALIKESIR’I ZIYARET ETTI

görüyoruz ki hala emekleme
aşamasındayız. İkisinde
de maliyetler ciddi şekilde
düşüyor. Güneş ve rüzgar
enerjisi kömür ile doğalgazın
çok net bir şekilde önüne
geçecek. Dünya, 2040’a
kadar rüzgara 5,5 trilyon
dolar, güneşe ise 4,5 trilyon
dolar harcayacak. Yeşil
enerji ve iklime olan etkisini
düşündüğümüz kadar bu işin
akçeli tarafını da görmeliyiz.”
“Enerji sektöründe
sanayinin gelişimi de çok
önemli”
Bir rüzgar türbininde 8 binin
üzerinde parça olduğuna
işaret eden Yıldırım, “Her
birinde bir inovasyon
yapmanız gerekiyor. Bu
birçok firmaya gereksinim
duymak demek. Danimarka
bunu başarabildiği için
rüzgar enerjisinde bir
numara. İzmir’de bu
anlamda farkındalık var ve
baktığımızda uluslararası
tedarik zincirinin bir parçası
olmuş durumda. Bundan
sonra bir oyun planı yazmak

İzmir için çok daha kolay.”
dedi. İzmir’e ofis açmayı
düşündüklerini dile getiren
Yıldırım, bundan sonra
bu işin sanayi tarafına da
yöneleceklerini belirtti.
EBSO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Muhsin
Dönmez de Türkiye’nin 2023
ihracat hedefinde enerji
temininin çok zaruri bir hal
aldığını vurguladı. Enerji
kaynaklarının temininde
dışa bağımlılığa dikkati
çeken Dönmez, “Ülkemiz
her ne kadar yerli ve milli
enerji stratejisi çerçevesinde
atmakta olduğu adımlarla
bu bağımlılığı azaltmayı

hedeflese de enerjiyi
verimli kullanmadığımız
ve yenilenebilir enerjiden
faydalanma hedeflerimizi
artırmadığımız müddetçe,
ülkemiz dışa bağımlı
bir yapı sürdürmeye
devam edecektir”
değerlendirmesinde
bulundu.
“WindEurope’u İzmir’e
getirmek istiyoruz”
İZKA Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Yavuz ise İzmir’in,
“rüzgarın başkenti’ sıfatını
hak eden bir şehir olduğunu
belirterek, “İzmir’i rüzgardan
enerji üretiminin yanı sıra
rüzgarın enerji üretiminde
kullanılan ekipmanların
üretimi, teknolojisi ve
inovasyonu ile bir ekosistem
olarak ele alıp, bu bölgede
küresel ölçekte, Danimarka
benzeri bir rüzgar enerjisi
teknoloji merkezi üssü
haline dönüşme ile alakalı
çalışmaları hayata geçirmek
istiyoruz” diye konuştu. İZKA
tarafından geliştirilen ‘Best
For Energy’ adını taşıyan
bir Avrupa Birliği
projeleri olduğunu
dile getiren Yavuz,
“Bu proje İzmir’deki
temiz enerji
sektöründeki çalışan
firmaların küresel
ölçekte rekabet
gücünü artırılmasını
amaçlayan bir
proje. Bu kapsamda
İzmir’deki tedarik
zincirinin güçlendirmesine
yönelik çok önemli
çalışmalar gerçekleştirecek”
diyen Yavuz, WindEurope’un
bazı etkinliklerini İzmir’e
çekmek istediklerini ve
rüzgarda Avrupa’nın en
büyük organizasyonu olan
WindEurope’u İzmir’e
getirmek istediklerini
kaydetti.
ICCI Enerji Sohbetleri
İzmir Toplantısı açılış
konuşmalarının ardından
TÜREB Oturumu “Rüzgarın
Başkenti İzmir” ve Solarbaba
Oturumu “Güneş Enerjisinin
Yakın Geleceği” konulu
oturumlarla devam etti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
(TÜREB) Yönetim Kurulu, Güney
Marmara Kalkınma Ajansı GMKA
koordinasyonunda Balıkesir’i
ziyaret etti. TÜREB heyeti,
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi,
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir
Üniversitesi, Balıkesir Teknokent
ve Balıkesir Valiliği ziyaretlerini
gerçekleştirdi.
TÜREB Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Yıldırım ile
birlikte Balıkesir’e gelen heyet,
ziyaretlerine, Balıkesir Organize
Sanayi Bölgesi’nde yer alan
Balıkesir Sanayi Odası’nda
yaptıkları toplantı ile başladı.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı
H. Ali Eğinlioğlu toplantıda
yaptığı konuşmada Balıkesir’in
yatırım olanakları, sanayisi ve
yenilenebilir enerji potansiyeli
hakkında bilgiler vererek iş birliği
olanakları hakkında bilgiler verdi.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
BALOSB Müdürü Mesut Eray
da yeni açılacak etaplar ve yeni
gümrük kurulması ile ilgili yapılan
çalışmalar konusunda bilgi
aktardı.
“Balıkesir rüzgar enerjisinde
güçlü bir potansiyel
barındırıyor”
TÜREB Başkanı Hakan
Yıldırım toplantıda yaptığı
konuşmasında, “Bizim görevimiz
rüzgar konusunda bilinirliği ve
farkındalığı artırmak. Balıkesir
rüzgar enerjisinde gerçekten
güçlü bir potansiyel barındırıyor.
Türkiye’de kurulu rüzgar gücünün
neredeyse 3’te 1’i Balıkesir
ve İzmir’de gerçekleştirilmiş
durumda. Rüzgarın başkenti
diyebileceğimiz iki şehirden
biri Balıkesir. O yüzden burada
bulunmaktan çok mutluyuz.
İlişkilerimizin gelişmesi ve
derinleşmesi gerekiyor. Buradan
bize ne gibi bilgi ve destek talebi
gelirse biz bunu karşılamak için
elimizden geleni yapacağız.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
ve İzmir Kalkınma Ajansı bu
anlamda önemli paydaşlarımız.
Paydaşlarımızla beraber bu
işin sanayisine el atmamız
gerekiyor. Fikir önderlerine hem
kendimizi anlatmamız hem de
onları dinlememiz lazım. Rüzgar
enerjisi gelişirse sanayimiz gelişir.
Uzun vadede gelecek nesillere
bu kültürü aşılamamız lazım”
şeklinde konuştu.

İyi niyet protokolü imzalandı
TÜREB heyeti Balıkesir
Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof.
Dr. İlter Kuş’u da makamında
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında
GMKA’nın AB projesi ile hayata
geçirilen “Rüzgar Enerjisi Eğitim
Merkezi” de gezildi. Ziyarette
ayrıca BAÜN, TÜREB ve GMKA
arasında iş birliğine yönelik “İyi
Niyet Protokolü” imzalandı.
İmzalanan protokolde rüzgar
enerjisi sektöründe eğitim, ArGe ve yenilikçilik faaliyetleri
kapsamında kamu-üniversite
ve sanayi iş birliğine dayalı
uzun vadeli ve ortak çalışmalar
yürütülmesi konularına yer
verildi. Protokolü BAÜN Rektörü
Prof. Dr. İlter Kuş, TÜREB Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım ve
GMKA Genel Sekreter V. Abdullah
Güç imzaladı.
“Üniversite olarak her alanda
üniversite-kamu-sanayi iş
birliklerine önem veriyoruz”
İmza töreninde konuşan Balıkesir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İlter Kuş, üniversite olarak her
alanda üniversite-kamu-sanayi
iş birliklerine önem verdiklerinin
altını çizerek, “Rüzgar enerjisi,
gerek Balıkesir ve bölgemiz
gerekse ülkemiz için oldukça
önemli ve üzerinde Ar-Ge’ye
dayalı çalışmalar yapılması
gereken stratejik bir alanı
ifade ediyor. Biz de üniversite
olarak nitelikli insan kaynağının
eğitimi ve Ar-Ge çalışmalarına
vereceğimiz desteklerle
bu iyi niyet protokolü ve iş
birliği içerisinde yer almaktan
mutluyuz” şeklinde konuştu.
İmza töreninin ardından heyet,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İbrahim Türkmen ve Genel
Sekreter V. Hakan Önal eşliğinde
ziyaret ettikleri Mühendislik
Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi
Teknokent’de de incelemelerde
bulunarak gerçekleştirilen
çalışmalarla ilgili yetkililerden
bilgi aldı.
TÜREB Heyeti son ziyaretini
Balıkesir Valiliği’ne gerçekleştirdi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı TÜREB
heyetini makamında kabul etti.
Vali Yazıcı, yapılan ziyaretler
ve iş birliği olanakları hakkında
heyetten bilgi aldı.

