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ÖZET 

Dönem Projesi 

RÜZGÂR ENERJİSİ YATIRIMLARININ FİNANSMANI: KIRKLARELİ İLİ 

ÖRNEĞİ 

Ersoy CANBEK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Birçok ülkede enerji üretiminde; arz güvenliği, ucuz enerji üretimi ve iklim değişikliği gibi üç ana 

kriter dikkate alınmaktadır. “Rüzgâr enerjisi”; enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temiz, 

yenilenebilir enerji kaynağı olması ve enerji bağımlılığını ortadan kaldırması açısından önemli 

enerji kaynağı olarak göze çarpmaktadır. Enerji yatırımlarının % 23’ünün elektrik üretimi için 

harcandığı ve bu yatırımın da % 70’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarıldığı dikkat 

çekmektedir. 2000’li yıllardan sonra yapılan çalışmalar “rüzgâr enerjisi” üretiminin hızlı biçimde 

gelişmesine katkı yapıldığı görülmektedir. Gerek enerji talebindeki artış, gerekse Sanayi 

Devrimleri ile birlikte gelişen teknolojiden, rüzgâr türbinleri de etkilenmiş ve yüksek miktarda 

elektrik üreten ve verimi daha yüksek türbinler geliştirilmiştir. Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren 

yapılan rüzgar enerjisi yatırımları ile Temmuz 2016 tarihi verilerine göre kurulu rüzgâr enerjisi 

gücü açısında dünyada ilk on ülke arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 

potansiyeli 48 GW olarak saptanmıştır. Türkiye rüzgâr enerjisini kullanması açısından 5 GW 

üzerindeki kurulu güce sahip ve 2023 yılı hedefi 20 GW olarak belirlenmiştir.    

Dünyada ve Türkiye’de rüzgâr enerjisinin durumu ve rüzgâr enerjisi hakkındaki güncel bilgiler 

ışığında, rüzgâr enerjisinin öneminin vurgulandığı bu çalışmada, Türkiye’deki rüzgâr enerjisi 

santrali yatırımlarının finansman kaynakları incelenmiş ve Kırklareli ilinde kurulabilecek bir 

rüzgâr enerjisi santralinin ekonomik analizi yapılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre rüzgâr enerjisi 

yatırımlarında en büyük maliyet kalemini türbin maliyetleri oluşturmakta ve yatırımların finanse 

edilmesi yatırımcının beklediği getiriyi sağlamasına bağlı bulunmaktadır. Kırklareli ilinde yapılan 

çalışmanın sonuçlarına göre rüzgâr enerjisi yatırımcılarının beklediği getiriyi sağladığı ve verimli 

bir yatırım alanı olarak görüldüğü vurgulanmalıdır. Bununla birlikte birçok projenin yer seçimi, 

arazi edinimi, kamulaştırma, imar ve ruhsat işlemleri ve bunlarla ilgili olarak açılan davaların 

uzun zaman alması gibi sorunlar nedeni ile başlayamadığı ve yatırımların büyük ölçüde geciktiği 

tespit edilmiştir. Kamu ve özel kurumlarda enerji üretimi için kuruluş yeri seçimi, proje geliştirme 

ve değerleme, proje finansmanı arazi edinimi, kamulaştırma, imar ve ruhsat işleri, etki değerleme 

gibi birçok konunun gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında başarı 

ile tamamlanması söz konusu yatırımların yapılabilirliğine pozitif katkı yapmaktadır.    

Ocak 2017, 82 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr enerjisi, yatırımlar ve finansmanı, Kırklareli ili rüzgâr 

enerjisi potansiyeli ve enerji yatırımlarının gelişme eğilimleri.  
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ABSTRACT 
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FINANCEING IN WIND ENERGY INVESTMENTS: THE CASE OF KIRKLARELI 

Ersoy CANBEK 

Ankara University 
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Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Assoc. Professor Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

For energy production of many countries, three main criteria have taken as key considerations 

such as security of supply, cheap energy production and climate change. Wind energy, 

diversification of energy sources, clean, renewable energy sources are standing out as important 

source of energy for eliminating energy dependence. It is noted that 23% of energy investments 

are spent on electricity generation and 70% of this investment is transferred to renewable energy 

sources. After the 2000s, studies showed that wind energy production contributed to rapid 

development. The increase of energy demand and technology development in conjunction with 

the Industrial Revolutions, the wind turbines have also been affected and improved turbines 

started to generate high amounts of electricity and have higher efficiency. Since the 2000s, Turkey 

has managed to become one of the top ten countries in the world in terms of instalment of wind 

energy power according to the wind energy investments made in July 2016. Turkey’s wind energy 

potential has been identified as 48 GW. Turkey has installed over 5 GW capacity of wind energy 

and set target 20 GW of energy in 2023.  

In the light of the current information, about the situation of wind energy in the world and in 

Turkey, as well as highlighting the importance of wind energy, the financial sources of wind 

power plant investments in Turkey were examined and an economic analysis of a wind power 

plant that could be installed in Kırklareli province has been carried out in this study. According 

to the results of the study, turbine costs constitute as the biggest cost item in wind energy 

investments and the financing of the investments depends on the investor’s expected return. 
According to the results of the study conducted in Kırklareli province, it should be emphasized 

that it should provide return that wind energy investors are expecting and have to see as an 

efficient investment area. But many projects found unable to start due to the problems such as site 

selection, land acquisition, expropriation, zoning and licensing procedures and cases filed against 

them took long time and the investments were greatly delayed. The successful completion of many 

issues such as site selection for energy production in public and private institutions, project 

development and valuation, project finance, land acquisition, expropriation, zoning and license 

works, impact valuation under the responsibility of real estate development and management 

experts are making positive contribution to the feasibility of such investments. 

January 2017, 82 pages 

Keywords: Wind energy, Investments and financing, Wind energy potential in Kırklareli 

province and Development trends of energy investments. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

$c    1/100 USD 

°C    Santigrat Derece (Sıcaklık Ölçüsü Birimi) 

€c    1/100 Avro 

$    Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Dolar 

€   Avrupa Birliği Para Birimi Avro 

CO2    Karbondioksit 

dB    Desibel, Ses Seviyesi Birimi 

GW    Gigawatt, 102 watt (uluslararası standart güç birimi) 

km    Kilometre  

kPa    Kilopascal, Basınç Birimi 

KWh    Kilowattsaat, Enerji Birimi, 103 wattsaat 

m    Metre 

MW   Megawatt, 10 watt (uluslararası standart güç birimi) 

MWh    Megawattsaat, Enerji Birimi, 106 wattsaat  

TWh    Terawattsaat, Enerji Birimi, 1012 wattsaat 

 

Kısaltmalar  

A.Ş.    Anonim Şirket 

ABD    Amerika Birleşik Devletleri 

AR-GE   Araştırma Geliştirme 

AYB   Avrupa Yatırım Bankası 

AİKB   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

AVRO   Avrupa Birliği Para Birimi 

EC   Avrupa Komisyonu 

EİH   Elektrik enerjisi iletim hattı 

EPDK    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

IEA   Uluslararası Enerji Ajansı 

IRENA  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 

LIBOR   London Interbank Offered Rate (Referans Faizi Oranı) 

MidSEFF  Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 
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1. GİRİŞ 

Rüzgâr gücü insanoğlunun binlerce yıldır keşfedip kullandığı, her çağ atlayışında bu 

güçten yararlanmak için yeni metotlar geliştirdiği sınırsız kaynaktır. İnsanlar tarih 

boyunca enerjiye ihtiyaç duymuşlardır. Diğer canlı varlıklar gibi sadece besinler yoluyla 

aldıkları enerjiyle yetinmemişler ve besin kaynakları dışında çeşitli enerji kaynakları 

keşfedilmiş ve bu kaynakları çeşitli teknolojiler sayesinde ısı, mekanik ve elektrik 

enerjisine çevirmeyi öğrenmişlerdir (Yamak 2006). 

Dünya ekonomisi özellikle endüstride yaşanan devrim niteliğindeki keşiflerle olağanüstü 

büyümeler yaşamıştır. Endüstri devrimlerinde üretim miktarının arttırılması ve 

maliyetlerin azaltılması en önemli kriter olmuştur. 1850 yılında buhar devrimi olarak da 

bilinen, buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgâhların 

bulunması Endüstri Devriminin birinci seviyesi olarak kabul edilmektedir. Endüstri 

sektöründe 2. Nesil Henry Ford‘un üretim bandı tekniği ile üretim miktarını olağanüstü 

şekilde arttırmasıdır. Endüstri 2.0’ın en önemli özelliği elektriğin seri üretimde 

kullanılmaya başlanmasıdır. Günümüzde de endüstrinin elektrik enerjisine olan bağımlığı 

artarak devam etmektedir. Endüstride üçüncü seviye kabul edilen devrim, 

programlanabilir üretim ekipmanlarının keşfi ile olmuştur. Günümüz bu endüstri devrimi 

içindedir. Endüstri 4.0 ise dördüncü seviye endüstriyel devrimi olarak adlandırılan altyapı 

çalışmaları hızla gelişen “konuşan makineler” “akıllı fabrikalar” “nesnelerin interneti” 

gibi isimlerle adlandırılan bilişim ve iletişim teknolojileri ile desteklenmiş, mümkün 

olduğu kadar küçük olarak tasarlanmış makineler dönemidir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte tüm devrimlerde olduğu gibi amaç üretim miktarlarının 

azaltılması ve üretim miktarının arttırılmasıdır. Artan üretim miktarı ile birlikte enerji 

ihtiyacı her geçen gün artmakta ve enerji yatırımları giderek önem kazanmaktadır. Bu 

yanı sıra Endüstri 4.0 ile birlikte yenilenebilir enerji elde edilmesi için kullanılan rüzgâr 

türbini, güneş paneli, akü gibi ekipmanlar hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konudaki 

gelişme, 21. yüzyılda yenilenebilir enerji yatırımlarının dünya ekonomisinden oldukça 

hatırı sayılır pay alacağı anlamına gelmektedir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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Enerji, sanayileşmenin temeli ve yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir. Bu nedenle, enerji 

ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutar. Enerji 

kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılığın varlığı ve çevresel etkiler sebebiyle; 

günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, 

ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Sanayisi, 

ekonomisi ve nüfusu ile hızla büyümekte olan Türkiye’de paralel olarak enerji ihtiyacı 

sürekli artmaktadır. Bu nedenle, üretilen enerjinin yüksek verimle kullanılması, mevcut 

enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait 

potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Kara 2015).  

Türkiye enerji konusunda büyük ölçüde dışarıya bağlıdır. Türkiye dünya ortalamasının 

üzerinde büyümektedir. Bu durum enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Enerji sorunu 

çözülmeden kalkınmadan büyümeden bahsetmek mümkün değildir. Enerji, Türkiye 

ekonomisi için önemli bir unsurdur. Cari açık ve ithalat rakamlarında enerji harcamaları 

üst sıralardaki yerini korumaktadır. Ayrıca enerji arzının güvenliği ve makul fiyatlarla 

erişim ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye, yenilenebilir enerjinin önem ve 

önceliğini her gün daha fazla anlamaktadır (Yıldırım 2016). 

Enerji üretiminde, hava ve çevre temizliğine en az zararı olan enerji türlerinden biri de 

rüzgâr enerjisidir. Rüzgâr enerjisi Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir enerji türüdür. 

Toplam üretim kapasitesi 48 GW olmasına rağmen günümüzde sadece 5.3 GW enerji 

üretilebilmektedir. 2023 yılında 20 GW güce ulaşılması hedeflenmektedir. Rüzgâr 

enerjisi üretiminde kurulu güç açısından ve potansiyeli en fazla Ege bölgesi olup, 

bölgedeki yoğunluk Balıkesir ilindedir. Kırklareli ili Türkiye’de mevcut rüzgâr enerjisi 

santrali bazında 12. sırada, inşa edilecek rüzgâr enerjisi santrali bazında ise 10. sırada 

bulunmaktadır. Kırklareli ilinde, 2016 yılının ilk 6 ayındaki enerji üretim miktarı, tüketim 

miktarını karşılamamakta, yeni yapılacak rüzgâr enerjisi santralleri ile bu açığın 

kapanması hedeflenmektedir. 

Enerji yatırımları yüksek sermaye getiren yatırımlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ve 

Türkiye’de enerji yatırımları için yeterli kaynak olmadığından, bu yatırımlar finansman 

sorunu yaşamaktadır. Sermaye sahiplerinin kısa vadeli yatırım tercihleri, bölgesel siyasi 
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ve ekonomik istikrarsızlık, finansman şirketlerinin risk almadaki isteksizliği yatırımların 

gecikmesine veya yapılmamasına neden olmaktadır. Doğru proje değerlemesi ve doğru 

fizibilite çalışmaları ile, getirisi yüksek ve geri dönüş süresi kısa olan yenilenebilir enerji 

yatımlarının finansmanı için sermaye sahipleri ikna edilebilecektir. 

Çalışmada, rüzgar enerji yatırımların finansmanı Kırklareli ili örneğinde, sekiz bölümde 

incelenmiştir. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde, yenilenebilir enerji kavramı ve 

türleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, rüzgar enerjisi ile ilgili tanımlara yer verilmiş, 

rüzgar türbinin tarihsel gelişimi, rüzgar enerjisinin gelişimi ve çevresel kaygıları ile 

avantajları irdelenmiştir. Rüzgar enerjisi alanında proje geliştirme süreçlerinin anlatıldığı 

dördüncü bölümden sonra rüzgar enerjisi yatırımlarının finansmanı, finansman 

kaynakları açıklanmıştır. Altıncı ve yedinci bölümlerde Kırklareli ili örneğinde uygulama 

proje incelenmiştir. Gerek kaynak araştırması, gerekse saha çalışmalarının sonuçlarına 

göre elde edilen bütün bulgular ve temel sorun alanlarına yönelik öneriler de son bölümde 

sunulmuştur.  
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2. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TÜRLERİ 

Enerji iş yapma kapasitesi veya değişiklik meydana getirme kabiliyeti olarak 

tanımlanmaktadır. Enerjiyi kısaca iş yapabilme yeteneği ve kapasitesi olarak 

tanımlanabilir. Enerji; ekonominin emek, sermaye, arazi şeklindeki üretim faktörlerine 

teknolojik değişmelerinde eklendiği bir faktördür. Enerji, ekonomik kalkınmanın motoru 

durumunda olan üretim faktörleriyle birleştirilerek çıktının sağlanması için gerekli olan 

faktör olarak görülmektedir.  

Güneş, su, rüzgâr, gelgit, jeotermal ve biokütle enerjisi, dalga enerjisi yenilenebilir enerji 

kaynaklarındandır ve bunlara yeni olarak eklenen hidrojen ve toryum da yenilenebilir 

temiz enerji kaynaklarındandır. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise; kömür, petrol, 

doğal gaz vb. fosil yakıtlardır. Bu kaynaklar tükendikten sonra yerine yenisinin gelmesi 

çok uzun zaman alır kısa sürede elde edilemez. Yenilenebilir kaynaklar ise bunun aksine 

kullanıldıktan sonra kısa sürede elde edilebilir. 

Yenilenebilir enerji; pratik olarak sınırsız varsayılan sürekli ve tekrar tekrar kullanılabilen 

enerjidir. Yenilenebilir enerji kısa sürede kısa sürede yerine konulabilen enerjidir. 

Tükenebilir enerji; kullanılan fakat kısa zaman aralığında tekrar yerine konulamayan 

enerjidir (Kükrer 2007). 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2016 Dünya Enerji Yatırımı Raporu’na göre dünya 

genelinde 2015 yılsonu itibari ile elektrik üretiminin; % 87’si fosil kaynaklı,% 5 nükleer 

enerji, % 8 yenilenebilir enerji kaynaklıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretimde; % 

75,7 hidrolik, % 12,4 rüzgâr, % 7,8 biyokütle, % 2,7 güneş ve % 1,4 jeotermal enerji 

kaynaklarıdır.  

2.1 Hidrolik Güç 

Barajda biriken su yerçekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten 

düşerken, kinetik enerjiye sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi 
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vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşür. Günümüzde dünyada üretilen elektriğin büyük bir 

bölümü hidroelektrik santrallerde üretilmektedir. 2015 yılı sonu verilerine göre dünyada 

üretilen elektriğin % 16,6’sı hidrolik güçle üretilmiştir. Yenilenebilir enerji üretimi 

içindeki payı % 70 olarak gerçekleşmiştir.  

2.2 Rüzgâr Gücü  

Güneş yüzeyindeki hareketler, dünya atmosferine etki ederek havanın ısınmasına, bu 

ısınma ısınan kütlenin genleşmesine ve harekete geçerek yükselmesine sebep olur. 

Yükselen hava kütlesi atmosfer dışına çıkamayacağı için önce dikey sonra ise yatay 

hareket eder, bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi ile rüzgâr oluşur. 

Rüzgârın taşıdığı kinetik enerji, binlerce yıldır yel değirmenleri ve yelkenli gemilerde 

kullanılmıştır. Rüzgâr türbinleri sayesinde bu enerjiden elektrik elde edilmektedir.  

2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen elektriğin % 3,7’si rüzgâr gücü ile üretilmiştir; 

yenilenebilir enerjideki payı % 15,6’dır. Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Enerji 

Politikalarımız Belgesi’nde 2023 yılı için güneş enerjisi kurulu güç hedefi 20 GW olarak 

verilmiştir. 

2.3 Biokütle Enerjisi 

Bitki ve hayvan atıklarından elde edilen enerji çeşididir. Çiftlik hayvanlarının dışkıları, 

atık su arıtma tesisi çamurları, katı atık bertaraf tesislerindeki çöpler ve ölü ağaçlar ile 

enerji üretilmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen elektriğin % 2’si biokütle 

enerjisi üretilmiştir; yenilenebilir enerjideki payı % 8,4 olmuştur. 

2.4 Güneş Enerjisi  

Güneş kaynaklı; parlak ışığın fotovoltaik piller sayesinde veya ısı enerjisinin termik 

düzeneklerle elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. 

2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen elektriğin % 1,2’si PV paneller ile üretilmiştir; 
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yenilenebilir enerjideki payı % 5’tir. Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye 

Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planında 2023 yılı için güneş enerjisi kurulu gücü 

hedefi 5 GW olarak verilmiştir. 

2.5 Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji yerkürenin merkezindeki magma tabakasının ısı enerjisidir. Jeotermal 

Enerji, ısıtmada ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır.   
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3. RÜZGÂR GÜCÜ VE RÜZGÂR ENERJİSİ  

Rüzgâr gücü aslında güneş enerjisidir. Rüzgârlar, güneşin atmosferi yeryüzündeki fiziki 

şekiller ve dünyanın kendi çevresinde ve güneş çevresinde dönmesinden kaynaklanan 

nedenlerle farklı olarak ısıtması sebebi ile meydana gelen atmosferik basınç farkları 

sebebi ile oluşmaktadır. Rüzgâr yönleri de yeryüzü desenleri, su yüzeyleri ve bitki 

örtüsüne bağlı olarak şekil almaktadır. Bu rüzgâr akımlarının yarattığı hareket enerjisi 

rüzgâr türbinlerine güç vererek elektrik üretmek için kullanılmaktadır.  

3.1 Rüzgâr Enerjisi İle İlgili Tanımlar 

Elektrik üretim miktarına bakılarak, üretimi için herhangi biz lisans gerektirmeyen, daha 

çok yatırımcıların kendi ihtiyaçları için kurmuş oldukları rüzgâr türbinleri lisansız rüzgâr 

enerjisi veya küçük ölçekte rüzgâr enerjisi türü olarak isimlendirilmektedir. Türkiye’de 

lisansız üretim yapılabilen enerji 1 MW olarak belirlenmiştir. Genellikle şebekeden 

bağımsız olarak projelendirilmektedir. 

Lisanslı rüzgâr enerjisi, Türkiye’de 1 MW ve üzerinde üretim yapacak olan rüzgâr 

santrallerinin lisans almaları kanun gereğidir. Şebeke bağlantı zorunluluğu olan rüzgâr 

santralleridir. Onshore rüzgâr enerjisi; karasal alanlarda kurulan rüzgâr santrallerinin 

genel adıdır. Offshore rüzgâr enerjisi; son dönemlerde hızla gelişen kıyı alanlarında ve su 

yüzeyine yerleştirilen rüzgâr türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisi için offshore 

rüzgâr enerjisi terimi kullanılmaktadır. 

Kapasite faktörü; rüzgâr santralleri 1 saatte üretebilecekleri en fazla güç miktarı olan, 

kurulu güç değeri üzerinden isimlendirilmektedir. Örneğin, 1 MW kurulu güce sahip 

rüzgâr santrali bir yıl boyunca % 100 kapasite ile çalışsa 1 MW x 24 saat x 365 gün hesabı 

ile 8760 MW elektrik üretmesi gerekir. Ancak rüzgâr hızındaki değişimler, iletim 

hattındaki kapasite fazlalığı olduğu durumlarda santraller elektrik üretmezler, toplam 

üretim miktarları incelendiğinde ortalama üretim miktarı % 100 kapasitenin ancak % 25 

ile % 35’ini kullanabilmektedir. Bu oran kapasite faktörü olarak isimlendirilmektedir. 

http://www.awea.org/Issues/Content.aspx?ItemNumber=822
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3.2 Rüzgâr Türbinin Tarihsel Gelişimi 

Rüzgâr enerjisinin tarihsel gelişimi iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki 

insanlığın varoluşundan günümüze kadar kullanılan mekanik güç üretimi, diğeri ise 

rüzgâr gücünden elektrik enerjisi üretilmesidir. 

3.2.1 Rüzgârdan mekanik güç üretimi 

İlk olarak rüzgârdan güç elde ederek bunu tahıl öğütme amaçlı kullanılmasının M.Ö. 

700’lü yıllara kadar uzandığı bilinmektedir. Milattan önce Yelkenli gemilerde rüzgârın 

kinetik enerjisi gemileri hareket ettirmek için kullanıldığı da bilinmektedir. İlk kez Yunan 

mühendis Heron’un milattan sonra 1.inci yüzyıl başlarında rüzgâr enerjisinin kullanımı 

tanımlamış ve tarif etmiştir, daha sonra bu sistem İran’da geliştirilerek yel değirmenleri 

ortaya çıkmıştır. 

Yatay eksenli rüzgâr gülleri ile ilgili ilk yazılı kayıtlar M.S. binli yıllarda İran, Tibet ve 

Çin’de bulunan tarihsel kayıtlarda bulunmaktadır. Avrupa da 11.inci yüzyıl ve 12.inci 

yüzyılda da hızlı gelişim gösteren yel değirmenlerinin, Haçlı ordusunun seferden dönen 

unsurları tarafından aktarılan bilgilerden ve gözlemler sayesinde geliştiği görülmektedir. 

Avrupa da 19 yy a kadar çeşitli geliştirmeler yapılan rüzgâr gülleri, 19.uncu yüzyıldan 

sonra Kuzey Amerika’da kullanılmaya ve geliştirilmeye devam etmiştir. ABD’de 1920’li 

ve 1930’lu yıllarda rüzgâr gücü kullanımı çok hızlı artış göstermiştir. Günümüzde birçok 

yerel çiftlikte su pompalamak ve mekanik güç üretmek için kullanılan birçok rüzgâr gülü 

bulunmaktadır. 

3.2.2 Rüzgârdan elektrik üretimi 

1887 yılında İskoç akademisyen Blyth rüzgâr gücü deneylerine başlamış ve rüzgâr gücü 

ile çalışan bir pil şarj cihazı icat ederek, 1891’de İngiltere’de patentini almıştır. 1887-

88’de Amerika Birleşik Devletleri’nde, Brush rüzgâr güç makinesi kullanarak elektrik 
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üretimini gerçekleştirmiştir. 1900 yılına kadar evinin ve laboratuvarının elektriğini bu 

yapmış olduğu rüzgâr güç makinesi ile sağlamıştır. 1890’larda Danimarkalı bilim adamı 

ve mucit Poul LaCour, elektrik üretmek için rüzgâr türbinlerini inşa etmiştir. Birinci ve 

ikinci dünya savaşları sırasında bu teknolojiyi geliştirmiş, savaşlar sırasında enerji 

kesintilerinin üstesinden gelmek için kullanmıştır.  Bu, daha sonra hidrojen üretmek için 

kullanılmıştır. Modern rüzgâr güç endüstrisi 1979’da, Danimarkalı Kuriant, Vestas, 

Nordtank ve Bonus şirketlerinin rüzgâr türbinlerini seri üretmesiyle başladı. Bunlar 

bugünkü standartlardan küçüktü ve her biri 20-30 kW büyüklüğündeydi. 

3.3 Rüzgâr Enerji Gelişimi ve Çevresel Kaygılar 

Rüzgâr enerjisi yatımlarının giderek artması ile tüm yapısal yatımlarda olduğu gibi 

toplumda çevresel kaygılar meydana gelmektedir. Rüzgâr türbinlerinin kurulduğu 

alanlarda gürültü kirliği, görsel etkiler, kuş ölümleri başta olmak üzere bilimsel olarak 

kanıtlanmasa da çevresel kaygılar sıklıkla tartışılmaktadır. Bilimsel olarak yapılan 

çalışmalar netlik kazanmadığı halde, bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirme ile yerel 

karşıt grupların oluşmasına ve olumsuz yönde toplumsal hareketlere sebep olmaktadır.  

3.3.1 Gürültü 

Faaliyet sırasında tüm mekanik sistemler gibi, rüzgâr türbinleri gürültü 

üretirler. Türbinlerin yüksek noktalarda bulunmakta, bu durumda ses dalgalarının uzak 

noktalara ulaşmasına sebep olmaktadır. Gürültünün büyük bir kısmı türbin kanatların 

çarpan rüzgârın yarattığı seslerdir. Son dönemlerde yapılan yeni tasarımlarda bu 

gürültünün azaltılması yönünde tasarımlar yapılmaktadır. Rüzgâr türbinleri daha verimli 

hale geldikçe, gürültüye sebep olan huşularda azalacaktır. Ayrıca, uygun yer 

seçimi ve yalıtım malzemeleri gürültü etkilerini en aza indirmek için kullanılmaktadır 

(Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1 General Elektrik rüzgar türbini gürültü etkisi 

3.3.2 Görsel etkiler 

Genellikle rüzgâr gücünün yüksek olduğu hâkim noktalara yerleştirilen rüzgâr türbinleri 

genellikle bölgede birçok noktadan görünür. Estetik sorunlar doğaları gereği son derece 

özneldir. Gelecekte olası bir dava konusu “Doğal manzaranın bozulması sebebi ile 

tazminat talebi” şeklinde olabilir. Yatırımcılar uygun yer seçimi kararları ile estetik 

etkileri önlemek için önlemler alabilirler. Karmaşık olarak konumlandırılmış rüzgar 

türbinleri uygulamada görülmektedir (Şekil 3.2). Ayrıca sık ve asimetrik olarak 

konumlandırılan türbinler yerine görsel etkileri dengelemek için rüzgâr türbinlerinin 

bugünün büyük ve daha verimli modelleri tercih edilmelidir. 

 

Şekil 3.2 Karmaşık konumlandırılmış rüzgâr türbinleri 
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3.3.3 Kuş ölümleri 

Kuş ölümleri rüzgâr türbinleri ile ilgili en tartışmalı biyolojik konulardan biridir. Rüzgâr 

çiftlikleri, kuş ve özellikle yarasa ölümleri açısından yaban hayatı koruma gruplarının 

endişelerini artırmıştır. Öte yandan, kurulu büyük rüzgâr çiftlikleri bu hayvanlara 

üzerinde küçük etkilerle uzun yıllardır faaliyette bulunmaktadır. Bu konuda yapılmış 

çalışma yapılmadığı gibi kesin olarak kanıtlanmış etkilerde yoktur.  

Bunun yanı sıra bacalar, fenerler, yüksek binalar, radyo ve televizyon kuleleri gibi yapılar 

da kuş ölümlerine yol açmaktadır. Kuş ve yarasa mortalite (ölüm oranı) ile ilişkili olsa da 

rüzgâr endüstrisi için ciddi bir sorundur. Göçmen kuşların göç yolları da bu konuda 

araştırılması gereken önemli konular arasındadır. Göçmen kuşların göç yolları üzerinde 

de rüzgâr türbinler konumlandırılmaktadır (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 Kuş yolları üzerinde yer alan rüzgâr türbini görseli 

3.3.4 Diğer endişeler 

Çoğu nesil teknolojilerin aksine, rüzgâr türbinleri hava emisyonlarını üretemezler, 

dolayısıyla elektrik üretmek için yanma kullanımı yoktur. Sadece potansiyel toksik veya 

tehlikeli maddeler yağlama yağları ve hidrolik ve yalıtım sıvılarının nispeten küçük 
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miktarlarda bulunmaktadır. Bu nedenle, yüzey veya yeraltı suyuna ya da toprakların 

kirlenmesi son derece düşüktür. Birinci basamak sağlık ve güvenlik konuları bıçak 

hareketi ve halkın potansiyel erişilebilir alanlarda endüstriyel ekipman varlığı ile 

ilişkilidir. Rüzgâr türbinleri ile ilişkili bir başka endişe, radarı ve telekomünikasyon 

tesisleri ile potansiyel girişim olduğunu ve tüm elektrik üretim tesisleri gibi, rüzgâr 

jeneratörleri elektrik ve manyetik alanlar üretir. Manyetik alan etkileri tartışma 

konusudur. Bunun yanı sıra orman alanlarına dikilen rüzgâr türbinleri, bu türbinler 

arasında açılan ulaşım yolları vb. konularda da çevresel açıdan genel kaygılar 

oluşmaktadır. Orman alanına kurulmuş olan rüzgâr türbinlerinde meydana gelen patlama 

sebebi ile yangın riski ortaya çıkabilmektedir (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 Rüzgâr türbini patlama anı 

3.3.5 Maliyet sorunları 

Rüzgâr enerjisinin maliyeti son 10 yıl içinde önemli ölçüde azalmış olsa da halen yüksek 

teknoloji gerektirmektedir. Maliyetlerin yaklaşık % 80’i türbin maliyetidir. İlk yatırım 

maliyetleri oldukça yüksektir. Ancak rüzgâr enerjisi ile elektrik üreten sistemler, fosil 

yakıtlı sistemler ile ömür boyu maliyet temelinde (jeneratör ömrü için yakıt ve işletme 

masrafları sayılır) karşılaştırıldığında, rüzgâr maliyetleri, diğer üretim teknolojilerine 
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göre çok daha rekabetçidir; çünkü yakıt giderleri olmadığı gibi işletme giderleri fosil 

yakıtla elektrik üreten tesislere göre daha azdır.  

3.3.6 Arz ve taşıma sorunları 

Güç kaynağı olarak rüzgâr kullanmak, enerji talebinin istenen zamanda karşılanması veya 

enerji fazlası olduğu durumlarda depolanamaması verimli çalışma açısından oldukça 

zordur. Rüzgâr depolanamaz (rüzgârla üretilen elektrik, piller kullanılırsa saklanabilir) ve 

elektrik taleplerinin zamanlamasını karşılamak için tüm rüzgârlar kullanılamaz. Ayrıca, 

iyi bir rüzgâr santrali genellikle enerji talebinin yoğun olduğu sanayi ve yerleşim 

alanlarına uzak yerlerde bulunmaktadır. Bu durum elektrik iletim hatları için büyük 

yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir.  

Son olarak, rüzgâr enerjisi, arazi açısından kaynak geliştirme için diğer kullanımlar ile 

rekabet edebilir ve bu alternatif kullanımları elektrik üretiminden daha değerli 

olabilir. Rüzgâr türbini kurulan alanlar fiili kullanımına devam edebilirler, tarımsal 

amaçlı kullanılabilirler. 

3.4 Rüzgâr Enerjisinin Avantajları 

Rüzgâr enerjisi yatırımlarının çevresel ve ekonomik katkıları her geçen gün daha da 

artmakta ve çevresel hassasiyetler ve enerji arzı ile ilgili hassasiyetler arttıkça önem 

kazanmaktadır. Çevresel avantajları rüzgâr enerjisini diğer enerji yatırımlarından 

avantajlı hale getirmektedir. 

3.4.1 Su kaynaklarının korunması 

Fosil yakıtlar ve nükleer güç santrallerinde soğutma için buharlaşma veya herhangi bir 

sebeple çok miktarda su kullanılır. Bunun aksine rüzgâr türbinlerinde elektrik üretimi için 

suya ihtiyaç yoktur. Su kaynaklarında herhangi bir etkisi olmayan rüzgar türbinleri su 

kaynaklarının korunması açısından diğer enerji türlerine göre en avantajlı üretim 

biçimidir. 

http://www.awea.org/windandwater
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3.4.2 Sera gazı emisyonu 

2017 yılında kurulu rüzgâr enerji santrali (RES) kapasitesi ile Türkiye’nin atmosferi 

kirleten sera gazı emisyonunun 5,88 milyon ton azalacağı tahmin edilmektedir (Şekil 3.5). 

RES yatırımları her yıl 1000 MW olacak şekilde sürerse bu rakam 2035’te 24,2 milyon 

tona çıkacak (Anonim 2017c). 

 

Şekil 3.5 Rüzgâr yatırımlarının karbon emisyonu azaltımı 

3.4.3 Düşen enerji maliyetleri 

Rüzgâr enerjisi yatırımlarının durması durumunda elektrik fiyatlarında 3,70 $/MWh ile 

8,00 $/MWh daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. 

 

 Şekil 3.6 Elektrik piyasa fiyatları değişimi (Anonim 2016) 
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Son kullanıcıya rüzgâr enerjisinden üretilen birim elektrik başına sağlanacak fayda 

minimumda 52,20 USD/MWh olarak hesaplanmıştır. Elektrik piyasa fiyatlarının düşmesi 

ile beraber son kullanıcıya 2017-2035 yılları arasında toplamda 30,7 ile 60 Milyar 

USD’lik fayda sağlamaktadır (Şekil 3.6) (Anonim 2016). 

3.4.4 Üretim ve tedarik zincirinin gelişmesi 

Rüzgâr enerjisi üretimi, gerek rüzgâr türbini taşıyıcı ekipmanlarının üretimi, satın 

alınması ve lojistik hizmetleri başta olmak üzere birçok sektörü etkileyebilecek güçtedir. 

Enerji üretimi ile gayrisafi milli hasılaya katkısının dışında, rüzgâr türbini üretimi, lojistik 

hizmetlerinin geliştirilmesi ihracat kalemleri arasında yer alması büyük önem arz 

etmektedir. Yapılan hukuki düzenlemelerle, yerli rüzgâr türbini üretimi ve kullanımı 

teşvik edilmekte, rüzgâr sanayinin gelişmesinin önü açılmaktadır. İspanya ve Almanya 

ve Amerika rüzgâr enerjisi üretiminde olduğu kadar rüzgâr türbini satışları ve bu 

konudaki hizmetler sektöründeki güçleri ile küresel ölçekte kendi ekonomilerine katkılar 

oluşturmaktadır.  

3.4.5 Ülke ekonomisine katkısı 

Deloitte Danışmanlık A.Ş. ve Elia Grid International tarafından yapılan çalışmalara göre 

MW başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH)’ya yapılan toplam katkının (doğrudan ve 

dolaylı) 374 bin-423 bin USD bandında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu tahmine 

göre, Türkiye’de 2015 yılındaki 4718,3 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi yatırımlarının 

GSYH’ya 1.685Milyar USD ile 1.906 Milyar USD aralığında olacağı tahmin 

edilmektedir (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 Türkiye’de rüzgâr enerjisi yatırımlarının GSYH’a etkisi (Anonim 2016) 

3.4.6 İstihdama etkisi 

Deloitte Dan. A.Ş. ve Elia Grid Internationail tarafından yapılan araştırmanın istihdama 

olan etkisine bakıldığında, MW başına en yüksek toplam istihdama katkı 13,1 kişi ile 

2007 yılında Belçika’ da gerçekleşmiştir. 2013 yılı Almanya ve 2014 yılı Birleşik Krallık 

için bu rakam 3,5 olarak ölçülmüştür. Avrupa Birliği ortalaması 3,1 kişi 

seviyesindedir.2012 yılında dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda ise on-shore 

rüzgâr yatırımlarında MW başına toplam istihdamın 8,8 olarak hesaplandığı, ancak bu 

rakamın 6, gibi ciddi bir kısmının yatırımlar için gerekli olan ürünlerin imalatından 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. Off-shore rüzgâr yatırımlarında bu oranlar daha yüksek 

seviyededir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Rüzgâr Enerjisi kurulumunda istihdam 

 

1 MW başına istihdam İmalat İnşa ve kurulum Operasyon ve bakım

Rüzgar Onshore 6,1 2,5 0,2

Rüzgar Offshore 11 7,1 0,2
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Yukarıda açıklanan sonuçlar ve Türkiye’nin rüzgâr enerjisi yatırımlarını göz önüne 

aldığında; Türkiye’de MW başına istihdam çarpanını 2,7 ile 3,4 arasında gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 2015 yılsonu itibari ile rüzgâr yatırımlarının Türkiye’de istihdama 

etkisinin 12.166-15.320 kişi aralığında gerçekleştiği tahmin edilmektedir (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Rüzgâr enerjisi üretiminin istihdama katkısı (Anonim 2016) 

3.5 Dünyada Rüzgâr Enerjisi 

Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliğinin 2016 yılı altı aylık raporuna göre; Dünya genelinde 

kurulu rüzgâr kapasitesi, Haziran 2016 sonu itibari ile 456,49 GW’a ulaştı ve 2016 yılının 

ilk altı ayında 21,7 GW kurulu güç eklendi. Bu artış 2015 yılının ilk yarısında olduğu gibi 

21,6 GW olarak gerçekleşti.  2016 yılının ortalarında dünya çapında kurulmuş olan tüm 

rüzgâr türbinleri, dünyanın elektrik ihtiyacının yaklaşık % 4,7’sini karşılayabilecek 

kapasitededir (Şekil 3.9). 
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Şekil 3.9 Dünyada kurulu rüzgâr enerjisi miktarları (31/12/2015) 

Aynı rapora göre küresel rüzgâr kapasitesi, altı ay içinde (2015’teki aynı dönemde % 5,8 

ve 2014’te % 5,6 oranında ve 2015’in ortalarıyla karşılaştırıldığında 2016 yılının 

ortasında % 16,1 arttı) 2016 yılının ikinci yarısında, dünya çapında 40 GW üzerinde ek 

bir kapasitenin kurulması bekleniyor ve bu da yeni kurulumların en az 65 GW’a 

ulaşmasını sağlayacak ve bir önceki yıla göre sadece 1,5 GW daha artacak. Toplam 

kurulu rüzgâr kapasitesinin 2016 sonunda 500 GW’a ulaşması beklenmektedir (Şekil 

3.10, 3.11, 3.12 ve 3.13). 

 

Şekil 3.10 Dünyada her yıl kurulan rüzgâr enerjisi miktarı (MW) 
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Şekil 3.11 Dünyada toplam kurulu rüzgâr kapasitesi (kümülatif) 

 

Şekil 3.12 Dünyada 2016 yılında kurulan rüzgâr gücünün ülkelere göre dağılımı 
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Çizelge 3.2 Dünyada 2015 yılında kurulan rüzgâr gücünün ülkelere göre dağılımı 

 

 

Şekil 3.13 Dünyada 2016 yılında toplam kurulu rüzgâr gücü kapasitesi (MW) 

 

Ülkeler MW % oran

Çin 30.500                  48%

ABD 8.598                    14%

Almanya 6.013                    10%

Brezilya 2.754                    4%

Hindistan 2.623                    4%

Kanada 1.506                    2%

Polonya 1.266                    2%

Fransa 1.073                    2%

Birleşik Krallık 975                       2%

Türkiye 956                       2%

Dünyanın geri kalanı 6.749                    11%

İlk 10 ülke Toplamı 56.264                   89%

Dünya Toplamı 63.013                   100%
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Çizelge 3.3 Dünyada 2015 yılsonu itibari ile toplam kurulu rüzgâr gücü 

 

 

Şekil 3.14 Dünyada rüzgâr enerjisi hedefi belirli olan ülkeler 

2000”li yıllardan itibaren çok hızlı bir şekilde gelişen rüzgâr türbini ve rotor teknolojisi 

sayesinde dünya ülkeleri alternatif enerji kaynakları geliştirebilmek için birbirleriyle yarış 

içerisine girmişlerdir. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre Rüzgâr 

enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda şu anda Çin, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Almanya, İspanya ve Hindistan en başta yer alan ülkelerdir (Çizelge 3.2 ve 3.3). 

Ülkeler MW % oran

Çin 145.104                34%

ABD 74.471                  17%

Almanya 44.947                  10%

Brezilya 25.088                  6%

Hindistan 23.025                  5%

Kanada 13.603                  3%

Polonya 11.200                  3%

Fransa 10.358                  2%

Birleşik Krallık 8.958                    2%

Türkiye 8.715                    2%

Dünyanın geri kalanı 66.951                  15%

İlk 10 ülke Toplamı 365.468                 85%

Dünya Toplamı 432.420                 100%
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Rüzgâr Enerjisi ile ilgili ekipmanların üretiminde Avrupa ülkeleri % 49 oranla lider 

durumdadır. Avrupa ülkelerini % 25 ile Çin, % 12 ile ABD ve % 5 ile Hindistan ve 

Japonya takip etmektedir. 

Çin; tüm ülkeler içerisinde rüzgâr enerjisi üretiminde en büyük kurulu güce sahip dünya 

lideri ülke olup, yeni rüzgâr tesisleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. 

Geniş yüzölçümü ve uzun kıyı şeritlerine sahip olan Çin’de olağanüstü rüzgâr enerjisi 

üretmeye elverişli alanlar vardır. Çin 2015 yılında 30,5 GW kapasite arttırarak toplam 

kurulu kapasitesini 145,1 GW a çıkartmıştır. Bu üretimle ülkedeki Enerji Tüketiminin % 

3,3’ünü Rüzgâr enerjisinden sağlamaktadır. Çin 2020 yılında kurulu kapasite hedefini 

200 GW olarak belirlemiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri; 2015 yılında 8,6 GW kapasite arttırarak toplam kurulu 

kapasitesini 74,4 GW a çıkartmıştır. 

Almanya; 2015 yılında 6 GW kapasite arttırarak toplam kurulu kapasitesini 45 GW’a 

çıkartmıştır. Bu rakam ülkede üretilen tüm elektrik enerjisinin % 13,3’üne denk 

gelmektedir. 2030 yılı hedefi 80 GW olarak belirlenmiştir.  

Hindistan; 2015 yılında 2,75 GW kapasite arttırarak toplam kurulu kapasitesini 25 GW’a 

çıkartmıştır. 31 Ağustos 2016 tarihi itibari ile Hindistan da rüzgâr enerjisi kurulu gücü 

27,7 GW olmuştur. 2022 yılı için rüzgâr enerjisi üretim kapasite hedefi 60 GW olarak 

belirlenmiştir.  

İspanya; 2015 yılında rüzgâr yatırımlarını geliştirmese de toplam kurulu kapasitesi 23 

GW’tır. 2030 yılı için Kurulu rüzgâr enerjisi üretim kapasitesini 30 GW olarak 

planlanmaktadır. 

Brezilya; 2015 yılında 2,75 GW kapasite arttırarak toplam kurulu kapasitesini 8,71 GW’a 

çıkartmıştır. Son yıllarda rüzgar enerjisi yatırımları hız kazanmaktadır. 
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Yüz yılı aşkın bir süredir rüzgâr enerjisi üretmekte olan Danimarka ise dünyada bu 

konuda teknoloji ve bilgi birikimi açısında en önde gelen ülkelerdendir. Geçen yıl 

sonunda Danimarka’da rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi 3.927 MW kapasiteyle ülke 

elektriğinin % 28,2’si karşılanmaktadır. Danimarka 2050 yılında enerjisinin tamamını 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedeflemektedir. 09/07/2015 tarihinde 

Danimarka’nın rüzgâr çiftliklerinde o kadar çok rüzgâr enerjisi üretildi ki, sadece ülkenin 

elektrik ihtiyacı karşılanmakla kalmadı. Artı olarak Norveç, Almanya ve İsveç’e de enerji 

ihraç edildi. Olağandışı güçlü seyreden rüzgârlar sonucunda, cuma günü rüzgâr 

enerjisinden elde edilen elektrik ülke ihtiyacının % 140’ına denk geldi. Enerji fazlasının 

% 80’i Almanya ve Norveç arasında eşit olarak bölüştürülüp, hidroelektrik sistemlerinde 

daha sonra kullanılmak üzere saklanırken, kalan enerji İsveç’e verildi. Danimarka rüzgâr 

türbinleri üretiminde ise Vestas ve Siemens, Rüzgâr Enerjisi şirketleriyle dünyada kurulu 

rüzgâr enerjisi kapasitesinde % 19 ile birinci sırada yer almaktadır (Şekil 3.15 ve 3.16). 

 

Şekil 3.15 Avrupa’da kurulu rüzgâr gücü kapasitesinin ülkelere göre dağılımı 
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Şekil 3.16 Avrupa ülkelerinin rüzgâr enerjisi için 2030 hedefleri 

3.6 Türkiye’nin Enerji Profili ve Stratejisi 

Türkiye, İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 

10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir. 

Aynı şekilde Türkiye, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den 

sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur. Yapılan 

projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceğini göstermektedir. Hızla 

artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji 

ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Türkiye’nin hâlihazırda toplam enerji talebinin 

yaklaşık % 27’si yerli kaynaklardan karşılanırken, kalan bölümü çeşitlilik arz eden ithal 

kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Türkiye, çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde, kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine 

gidilmesini, enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden 

de yararlanılmaya başlanılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik 



25 

 

çalışmalarda bulunulmasını ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını 

amaçlamaktadır. 2014 yılında yaklaşık 125 milyon ton petrol eşdeğerini (milyon TEP) 

geçen yıllık enerji talebinin, yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında 218 milyon TEP’e 

ulaşması beklenmektedir. Hâlihazırda, birincil enerji talebimizin yaklaşık % 35’i doğal 

gaz, % 28,5’i kömür, % 27’si petrol, % 7’si hidro ve % 2,5’i diğer yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Türkiye’nin elektrik talebi de hızla artmakta olup, 2015 yılında 264 TWh olarak 

gerçekleşmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan projeksiyonlara 

göre, 2023 yılında elektrik enerjisi talebimizin 414 TWh’a yükseleceği öngörülmektedir. 

 

Şekil 3.17 Yıllara göre elektrik enerjisi talebi ve artış oranı (Anonim 2016d) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de 2015 yılında üretilen 

yaklaşık 260 milyar kilowatt saatlik (kWs) elektrik enerjisinde doğal gaz yakıtlı 

santrallerin payı % 37,8 olarak gerçekleşmiştir. Doğal gazın yanında, 2015 yılında 

üretilen elektriğin % 28,4’ü kömürden, % 25,8’i hidrolik enerjiden, % 4,4’ü rüzgârdan, 

% 1,3’ü jeotermal kaynaklardan, % 1,6’sı asfaltit ve petrol yakıtlı sıvı yakıtlardan, % 

0,6’sı biyogazdan temin edilmiştir (Şekil 3.18) 
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Şekil 3.18 Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (Anonim 2016d) 

2015 yılı sonu itibarı ile Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü 74.000 MW’a 

yaklaşmıştır. Bu kurulu gücün % 35,4’ünü hidrolik (barajlı ve akarsu) kaynağa dayalı 

üretim tesisleri, % 28,7’sini doğal gaz çevrimli santraller, % 21,3’ünü kömür santralleri, 

% 6,2’ini rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri, % 5,9’unu çok yakıtlı santraller, % 

0,8’ini jeotermal kaynaklı terminaller ve % 1,7’sini diğer kaynaklar oluşturmaktadır 

(Şekil 3.19). 

 

Şekil 3.19 Türkiye de kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı (Anonim 2016d) 
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Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık % 99’unu ithal etmektedir. Son 10 yıl içerisinde, 

dünyada doğal gaz talebinin Çin’den sonra en fazla arttığı ikinci ülke konumunda bulunan 

Türkiye’nin 2015 yılında ithal ettiği 51 milyar metreküplük doğalgazın ülkelere göre 

dağılımına bakıldığında; yaklaşık % 58’i Rusya’dan, % 15’i İran’dan, % 12’si 

Azerbaycan’dan, % 7,7’si Cezayir’den (LNG) ve % 2,4’ü Nijerya’dan (LNG) temin 

edildiği görülmektedir (Şekil 3.20) (Anonim 2016a). 

 

Şekil 3.20 Türkiye’nin ülkelere göre doğalgaz ithalatı 2015 (Anonim 2016a) 

Türkiye, 2015 yılında ham petrol tüketiminin yaklaşık % 89’unu ithal etmiştir. 

Türkiye’de 2015 yılında yaklaşık 25 milyon ton ham petrol ithal edilmiş olup, söz konusu 

ithalatımız ağırlıklı olarak Irak (% 45), İran (% 22), S. Arabistan (% 9), Rusya (% 12) ve 

Kolombiya’dan (% 3) yapılmıştır (Şekil 3.21). 

Ulusal Enerji Bileşiminin Zenginleştirilmesi: Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılması, yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim 

değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola çıkarak, ulusal enerji bileşiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi de 

ekleme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.  
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Şekil 3.21 Türkiye’nin ülkelere göre ham petrol ithalatı 2015 (Anonim 2016d) 

Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal 

potansiyeli ile dünyada 7. sırada yer almaktadır. Söz konusu enerji kaynağının yanı sıra, 

hidroelektrik kaynakların, ayrıca rüzgâr ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik 

verilmektedir. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından 2014 yılı 

aralık ayında yayımlanan Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’na göre, 2023 

itibariyle hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 34.000 MW’a, rüzgâr enerjisi kurulu 

kapasitesinin 20.000 MW’a; güneş enerjisi kapasitesinin 3.000 MW’a, jeotermal enerji 

kapasitesinin ise 1.000 MW’a çıkarılarak toplam elektrik üretiminin % 30’unun 

yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir.  

Öte yandan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine verdiği önemin 

bir ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn’da düzenlenen konferans sonunda 

imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu 

üyeleri arasında yer almıştır. 

Nükleer Enerji: Türkiye’de, artan enerji talebinin karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılabilmesi ve çevresel, olumlu etkileri sebebiyle enerji üretiminde nükleer enerjiden 

de yararlanılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede, biri Mersin Akkuyu’da diğeri Sinop’ta 
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inşa edilecek iki nükleer santral ile 2023 yılı itibariyle, elektrik üretiminin yaklaşık % 

10’unun nükleer enerjiden karşılanması hedeflenmektedir. Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç 

Santarlleri, 3 + (artı) nesil nükleer santraller olup, en ileri güvenlik sistemlerine sahip 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Sahip oldukları tüm güvenlik önlemleri Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı standartlarına uygundur. Günümüzdeki son teknoloji 3. nesil reaktörler, 

ilk nesil reaktörlere göre 600 kat daha güvenlikli olarak tasarlanmıştır. Çernobil ve 

Fukuşima 2. nesil santrallerdi.  

3.6.1 Türkiye-Avrupa Birliği enerji ilişkileri  

Enerji, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en önemli konularından birini 

oluşturmaktadır. Türkiye, bölgesel enerji iş birliğine verilen önemin bir göstergesi olarak, 

2006 yılında Enerji Topluluğu’na gözlemci olarak katılmıştır (Enerji Topluluğu/Energy 

Community, 2005 yılında AB üyesi ülkeler ile, AB üyesi olmayan Güney Doğu Avrupa 

ve diğer komşu ülkeleri arasında, rekabeti teşvik eden entegre bir enerji pazarı 

kurulmasını amacıyla kurulan uluslararası bir örgüttür). 

Türkiye’nin AB katılım müzakereleri kapsamında, enerji faslının tarama süreci 2007 

yılında tamamlanmıştır. Enerji konuları, Türkiye ve AB arasında pozitif bir gündem 

oluşturmaktadır. Öte yandan, Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu 

tesis edilmiş olup, ilk toplantı 16 Mart 2015 tarihinde (TANAP temel atma töreni 

öncesinde) Ankara’da düzenlenmiştir. 

3.6.2 Türkiye’de elektrik tüketimi 

Türkiye’de 2016 yılı elektrik tüketimi, 2015’e göre yüzde 4,3 artışla 277.200 MWh e 

ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ 

(TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin elektrik tüketimini karşılamak 

için üretim yatırımları, geçen yıl da devam etti. Bu kapsamda, geçen yıl 272.000 MWh 

seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277.200 MWh elektrik tüketti. Söz 

konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265.700 MWh’e göre yüzde 4,3 artışa denk geldi. 
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Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara 

geçmiştir.  

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 GWh seviyesindeki fark ise enterkonnekte 

sistem üzerinden ithalat yoluyla karşılandı. Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en 

yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz konusu günde artan hava sıcaklıkları 

sebebiyle aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 GWh elektrik kullandı. Bu arada, en 

düşük tüketim de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde 

gerçekleşti. Bu tarihte, günlük sadece 513,81 GWh elektrik tüketildi. Türkiye’nin 

elektrikte kurulu gücü 2016’da bir önceki yıla göre % 7 oranında büyürken, Türkiye’nin 

elektrik tüketimi büyümeye devam edecek ve bu kapsamdaki yatırımlar da artarak 

sürecektir (Anonim 2017a). 

3.7 Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi 

Türkiye’de rüzgâr enerjisiyle ilgili çalışmaların başlangıç tarihi çok eskilere 

dayanmamaktadır. Bu konudaki çalışmaları ilk başlatan kurum 1980’li yılların ortalarında 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi olmuştur. Başlangıç çalışmaları rüzgâr potansiyelini tespit 

amacıyla gerçekleştirilen etüt faaliyetlerinden ibarettir. Hatta bu yıllarda rüzgâr enerjisini 

konu alan herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktaydı. 1995 yılından başlayarak 

bazı küçük uygulamalar yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk 

rüzgâr santrali Demirer Holding’in Çeşme’de kurduğu santraldir. İzmir Çeşme 

Germian’da (1,5 MW), Alaçatı’da (7,2 MW); Çanakkale Bozcaada’da (10,2 MW); 

İstanbul Hadımköy’de (1,2 MW) gerçekleşen rüzgâr santralleri bu şekilde ortaya 

çıkmıştır.  

Türkiye’de rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının konu edildiği ilk kanun 

2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu’dur. Bu kanunla devletin belirli bir fiyattan alım 

garantisinden vazgeçmesi zaten düşük seviyede olan rüzgâr enerjisi yatırımlarını 

durdurmuştur. Bu aşamada az sayıda özel sektörün kendi enerjisini üretmek için 

gerçekleştirdiği projeler mevcuttur.  
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Rüzgâr enerjisine verilen resmi önemin kanıtı olarak ilk ciddi girişim ise ancak 2005’de 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’yla ortaya konmuştur. Bu kanunun sonrasında 

Bandırma, Çeşme Yarımadası, Hatay, Manisa, Çanakkale’de gerçekleştirilen 150 MW 

gücündeki santraller hayata geçmiştir. 2007 yılının Aralık ayında EPDK’ya (Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu) rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için 

başvurular gerçekleştirilmiştir. EPDK gelen yoğun baş vurulardan uygun olmayanları 

elemiş ve 2008 itibarıyla 1420 MW kurulu gücünde rüzgâr enerji santralı projesine üretim 

lisans verilmiştir. Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji santralı, İzmir’in Çeşme - Germiyan 

bölgesinde kurulmuştur.  3 adet türbinden oluşan tesisin kurulu gücü 1,74 MW’dır. 

Türkiye Rüzgâr potansiyeli yüksek ülkeler arasında sayılıyor. Örneğin Avrupa 

parlamentosunun belirlediği rüzgâr endeksinde Danimarka 100, İngiltere 2800 ve Türkiye 

2000 birim üzerinden ölçeklendirilmiştir (Anonim 2017b). 

Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli; Etkin Rüzgâr hızı, 50 metre yükseklikte, en az 

7,5 m/s olduğu kabulü ve kilometre kare başına 5 MW rüzgâr santrali kurulabileceği 

hesabı ile 48 GW olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin kurulu gücü 31 Temmuz 2016 

itibari ile 5.146,53 MW olarak gerçekleşmiştir (Şekil 3.23). 2015 yılı hedefi Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanlığı(ETKB) tarafından 10 GW olarak belirlenmiş olsa da bu 

hedefin ancak % 50 si gerçekleştirilebilmiştir. Türkiye 2023 Yılı hedefi 20 GW olarak 

belirlenmiştir. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyelinin 31 Temmuz 2016 tarihi itibari ile 

ancak % 11,3’ünü kullanılabilmektedir (Şekil 3.22). 

 

Şekil 3.22 Türkiye de rüzgâr enerjisi hedefleri ve potansiyeli (Anonim 2016e) 
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Şekil 3.23 Türkiye’de kurulu rüzgâr gücü (31/07/2016) (Anonim 2016e) 

Türkiye’de 2016 Ağustos sonu itibari ile toplam kurulu güç 77,1 GW olup Rüzgâr 

enerjisinin oranı yaklaşık % 6,9 olarak gerçeklemiştir (Şekil 3.24). 

 

Şekil 3.24 Türkiye’de rüzgâr gücünün durumu (Anonim 2016) 

Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kurucu üyesidir. Üye ülkeler arasında enerji 

talebinin orta ve uzun vadeli büyüme için en hızlı artacağı ülkedir. Genç nüfus oranına ve 

hızlı bir kentleşme yaşanmasına rağmen enerji kullanım hala nispeten düşüktür. Bu 

nedenle büyümekte olan ekonomimiz için yeterli enerji kaynağı sağlanması hükümetlerin 

enerji politikalarında endişe olmaya devam etmektedir. Türkiye 2002 yılından itibaren 

enerji politikasını diğer sektörlere göre oldukça ilerletmiştir. Büyük yatırımlar, enerji 
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altyapı, özellikle elektrik ve doğal gazda arz darboğazları önlemek, hızlı ekonomik 

büyümenin sürdürülebilmesi için gereklidir. Bu yatırım çekmek için, ülkenin enerji 

pazarındaki reformlarına devam etmesi gerekmektedir. Enerji sektörünün göz ardı 

edilerek konut inşaat ve otomotiv gibi sektörlere göre daha az geliştirilirse gelecekte 

enerji ile ilgili sorunlar gelişebilecektir.   
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4. RÜZGÂR ENERJİSİ ALANINDA PROJE GELİŞTİRME 

Türkiye’de; rüzgâr yatırımları projelendirme, önlisans, lisans, finansman, inşaata hazırlık, 

inşaat ve kurulum, kabuller, işletme ve bakım olmak üzere 8 adımla 

gerçekleştirilmektedir. 

4.1 Yatırım Maliyetinin Hesaplanması 

Rüzgâr santrallerinin kurulumunda öncelikle ilk yatırım maliyetinin araştırılması 

gerekmektedir. İlk yatırım maiyetini oluşturan kalemler içerisinde en büyük kalemi türbin 

üretim maliyetleri oluşturmaktadır. Türbin maliyetlerine ilave olarak türbin kulesi ve 

kanatlar gelmektedir. Elektik tesisatı ve Ünite trafosu yatırım maliyetinin yaklaşık % 80 

ine tekabül etmektedir.  

İnşaat iş kalemlerinin maliyetleri hesabında, yol maliyetleri, saha düzenleme ve tesviye 

işleri, türbin temelleri ve kablo kanaları için gerekli olan maliyetler hesaplanmalıdır. 

İletim hatlarının maliyetleri hesaplanırken Şebeke bağlantısını sağlamak için gerekli olan 

maliyetlerin yanı sıra Enerji nakil hattı bedelleri hesaplanmalıdır. 

4.2 İşletme Maliyetleri ve Gelir Hesapları 

Rüzgâr enerjisi üretimi için kurulu gücün büyüklüğü arttıkça yatırımın karlılığı 

artmaktadır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği verilerine göre % 9,5 ıskonto oranı, % 33 

verimlilik ve 25 yıllık türbin ömrü dikkate alındığında Türkiye’deki ortalama büyüklük 

olan 40 MW kurulu güce sahip rüzgâr santralinin ilk yatırım maliyeti 1.320.000 $/MW 

olurken, 150 MW büyüklüğündeki rüzgâr santralinin ilk yatırım maliyeti 1.210.000 

$/MW olmaktadır. Aynı şekilde işletme maliyetleri de aynı ölçüde düşmektedir. 40 MW 

santral için yıllık işletme maliyeti 43.313 $/MW olurken 150 MW santrali için bu değer 

34.375  $/MW a kadar düşmektedir (Anonim 2016). 
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Türkiye de işletmedeki tesislerin kapasite faktörleri Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği 

(TÜREB) verilerine dayanılarak hesaplanmış ve 2016 Türkiye Rüzgâr Enerjisi 

Konferansında (TÜREK2016) sunulmuştur. Buna göre kapasite faktörü % 24 altında olan 

23 tesis, % 25-29 arasında olan 20 tesis, % 30-34 arasında olan 23 tesis, % 35 ve üzerinde 

olan 16 tesis bulunmaktadır. Bu veriler ışığında teknolojinin geliştiği de göz önüne 

alınırsa yeni kurulacak tesislerde, kapasite faktörünün % 30-34 arasında bir değer olması 

gerçekçi sonuçlar verecektir (Anonim 2016). 

4.3 Finansal Verilerin Değerlendirilmesi 

Rüzgâr enerjisi yatırımlarına karar verebilmek için teknik verilerin dışında finansal 

verilerinde doğru elde edilmesi ve doğru yorumlanması gerekir. Yatırımlarda 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarafından 

belirlenen fiyatların yanı sıra serbest piyasa fiyatları dikkate alınmalıdır. Türkiye için 10 

yıl süre ile YEKDEM sabit fiyat garantisi 73 $/MWh olarak belirlenmiştir. Yerli üretim 

için belirleniş olan katkı payı değerleri ilk beş yıl için 6 $/MWh olarak belirlenmiştir. 

4.4 Finansal Riskler 

Öngörülebilir ve öngörülemeyen riskler olarak iki farklı grupta incelemek gerekir. 

Öngörülemeyen risklerin başında merkezi yönetimden kaynaklanabilecek riskler 

gelmektedir. Rüzgâr enerjisi yatırımlarında ürün olarak üretilen elektriğin mevzuata göre 

tek alıcısı devlettir. Devletin belirlemiş olduğu teşvik rakamlarında veya ücretlendirmede 

yapacağı değişiklikler projenin yapılabilirliğini de etkileyebilir. 

Teknolojik risklerde öngörülemeyen risk grubundadır. Çok yüksek verime sahip, çok 

daha düşük maliyetlerle üretilmiş rüzgâr türbini veya elektrik depolama sistemlerinde 

yapılacak keşifler yatırımları atıl durumda bırakabilir veya yüksek revizyon bedelleri 

oluşturabilir. Piyasa fiyatı ve kur riski gelişmekte olan ülkelerde kurda meydana 

gelebilecek değişiklikler projenin yatırım aşamasında meydana gelmesi halinde piyasa 

fiyatı ve ekipman fiyatlarını doğrudan etkilemekte ve öngörülememektedir. 
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Öngörülebilen riskler enflasyon riski, faiz oranı riski, ekonomik daralma riski gibi riskler 

sistematik risk olarak tanımlamakta ve yukarıda sayılan risklere göre daha öngörülebilir 

niteliktedir. Tüm bu riskler dikkate alınarak proje ekonomik olarak karlı olsa bile risk 

analizi yapılması projenin gerçekleşmesi için hayati önem taşır.  

Başta makroekonomik riskler olmak üzere Türkiye’nin sahip olduğu yüksek sermaye 

maliyetinin üzerine, YEKDEM Avrupa örneklerine göre kısa olmasının getirmiş olduğu 

ilave piyasa fiyatı riski, kur riski, dengesizlik riski bulunmaktadır. Böylelikle maruz 

kalınan riskler ve proje kapsamındaki paydaşların ortak görüşleri doğrultusunda Türkiye 

RES yatırımları için kullanılması gereken vergi iskonto oranının minimum % 9,5 olması 

düşünülmektedir. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin vergi sonrası iskonto oranlarının % 9 

(Polonya) ile % 13,5 (Yunanistan) arasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

Türkiye’nin % 9,5 iskonto oranının doğru bir yaklaşım olduğu görülmektedir (Anonim 

2016). 
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5. RÜZGÂR ENERJİSİ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 

Dünyada ve buna paralel olarak Türkiye’de son yıllarda artan çevre bilinci yenilenebilir 

enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle rüzgâr enerjisi çok ilgi çekmektedir. 

Türkiye’de projelerin en zorlu aşamasını finansman aşaması oluşturmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller için resmî kurumlara yapılan 

başvurular neticesinde Türkiye’de şu anda birçok yatırımcı şirket finansman aşamasına 

gelmiş bulunmaktadır. Yatırımcılar, projelerine hem yurt içinden hem de yurt dışından 

finansman bulmaya çalışmaktadır  (Durak 2005). 

5.1 Rüzgâr Enerjisinin Ekonomik Değeri 

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2016 Dünya Enerji Yatırım Raporu’na göre küresel 

enerji yatırımları 2015 yılında bir önceki yıla göre % 8 düşerek, yaklaşık 1,8 trilyon dolara 

geriledi. Aynı rapora göre geçen yıl elektrik sektöründe yapılan 262 milyar dolar yatırım 

miktarı, toplam enerji sektörü içerisindeki harcamanın yüzde 14’ünü oluşturmaktadır. 

Elektrik sektöründe yapılan harcamanın % 55’i iletim ve dağıtım alanında olurken, 

yatırımların % 35’ini yenileme, % 10’unu yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına 

yönelik olanlar oluşturmaktadır. Geçen yıl, dünya genelinde elektrik üretimi için ise 420 

milyar dolar harcandı. Toplam enerji yatırımı içerisinde elektrik üretiminin payı % 23 

olmuştur. 

Elektrik üretimi için gerçekleştirilen kaynak aktarımının yaklaşık yüzde 70’i yenilenebilir 

enerjiye yapıldı. Yenilenebilir enerji yatırımları 288 milyar doları buldu. Elektrik üretimi 

için yapılan yatırımın 111 milyar dolarlık kısmı fosil yakıtlı kaynaklardan elektrik 

üretimi, 21 milyar doları ise nükleerden elektrik üretimi için kullanıldı. 2035 yılına kadar 

enerji tüketimini karşılamak için yapılması gereken yatırım tahmini 2 Trilyon USD/yıldır. 

Toplam enerji yatırımı 36 Trilyon USD olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Yenilenebilir enerji yatırımları toplam yatırımın % 15’i olarak hesap edilirse toplamda 

5,14 Trilyon USD olacaktır (Anonymous 2016b). 
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Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli; Etkin Rüzgâr hızı min7,5m/s olduğu kabulü ile 

48 GW olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin kurulu gücü 31 Temmuz 2016 itibari ile 

5.146,53 MW olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı için belirlenen hedef 20 GW olup, 1 MW 

yatırım için 1,2 Milyon USD yatırım hesabıyla; Toplam finansman ihtiyacı 17,83 Milyar 

USD olarak hesap edilmektedir. % 20 özkaynak ihtiyacı öngörüsüyle gerekli olan 

özkaynak ihtiyacı 3,56 Milyar USD olarak hesap edilmektedir.  

5.2 Finansman Yöntemleri 

Öz sermaye projelerin en önemli noktası, öz sermayenin yatırım bütçesi yüksek projeler 

için katalizör rolü çok büyüktür. Eş finansmanın önemi burada öne çıkmaktadır. % 20 öz 

sermaye gerektiren işlerde eş finansman desteği ile proje gerçekleştirilebilmektedir. 

Yapılandırılmış finansman, rüzgâr enerjisi yatırımları için devletin alım garantisi olması 

sebebi ile tercih edilebilmektedir. Hâlihazırda birçok proje şirketlerin veya kişilerin 

teminatları ile hayata geçmiştir. Teminatsız yapılandırılmış finansman ile yatırımının 

önemi giderek artmaktadır. 

Türkiye geçtiğimiz 10-15 yıllık dönemde ciddi bir liberalleşme döneminden geçmiştir. 

Bu süreci yenilenebilir enerji sektörü de yaşamıştır. 2015 yılı içerisinde 70 milyar 

USD’lık özel sektör yatırımı yapılmış, finansman kurumları tarafından 50 milyar dolar 

olanak sağlanmıştır. Özel sektörün bu kadar büyük ölçekte yatırım yapması enerji 

sektörünün geleceği açısından oldukça cesaret vericidir. Bu yatırımın 20 milyar doları öz 

sermaye olarak sağlanmıştır. Yatırım içinde Türk Bankalarının payı % 80, rakamsal 

olarak yaklaşık 40 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Rüzgâr enerjisi yatırımları bu 

yatırımın içinde yaklaşık % 12 ile 15 arasında olduğu hesabı ile yaklaşık 4,8 milyar dolar 

ile 6 milyar dolar aralığında yatırımdan pay almıştır. 2016 yılı itibari ile Rüzgâr enerjisi 

kurulu gücü 5,146 GW a ulaşmıştır.  

Türk bankalarının enerji portföylerinin büyük bölümünü rüzgâr oluşturmaktadır. Türk 

Bankaları tarafından rüzgârın portföyde bu kadar yüksek oranda yer almasının sebepleri 

incelendiğinde üç başlık göze çarpmaktadır. Yenilenebilir olması, lokal kaynaklı olması 



39 

 

ve Türkiye’nin doğalgaz bağımlılığını azaltmasıdır. Bununla birlikte hidroelektrik 

santrallerine göre daha kısa sürede devreye alınabilmesi de önemli kriterlerden biridir.  

Santrallerin finansmanında en önemli sorun kaynak bulabilmektedir. Türkiye’deki 

mevduat süreleri 15 yıllık finansman süresinin yanında 3 veya 6 ayla sınırlı kalmaktadır. 

Kısa mevduat süreleri ile 15 yıllık projenin finanse edilmesi imkânsız olmaktadır. Proje 

finansmanında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından finansman desteği 

sağlanarak 20-50 MW kurulu güce sahip santraller finanse edilmektedir. Yatırımın 

yaklaşık % 80 ini oluşturan türbinlerin tedarikçilerinin, kendi kanalları ile getirdikleri 

yabancı kaynaklı kredileri de finansmanda kullanılmaktadır. Karşı tarafa Türk Bankaları 

harici garanti sağlayarak, ucuz kredinin rüzgâra aktarılmasını sağlamaktadır.  

Rüzgârın yatırımlarının; Türkiye ekonomisi ve enerji sektöründeki yerinin artarak devam 

ettiği, Türkiye ekonomisi ile karşılaştırıldığında yatırımların büyüklüğünün giderek 

arttığı görülmektedir. 

5.3 Avrupa Yatırım Bankası  

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 1958 yılına Roma Antlaşması ile Topluluğun uzun 

dönemli kredi bankası olarak kurulmuştur. AYB, Avrupa Birliği (AB) politikalarına 

uygun olarak yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarını uzun vadeli krediler aracılığıyla 

desteklemektedir. Kuruluşundan beri AYB, üye ülkeler, aday ülkeler ve ortak ülkelerde 

gerçekleştirilen projelere 985 milyar avronun üzerinde destek sağlamıştır. Avrupa Birliği 

sınırları içinde AYB, aşağıdaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek projeleri 

desteklemektedir: 

1. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelere yatırım desteği 

2. Dezavantajlı bölgelerde ekonomik ve sosyal eşitsizlikle mücadele 

3. İklim değişikliğiyle mücadele  

4. Çevrenin korunması 

5. Sürdürülebilir enerji 
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6. Bilgi ekonomisi 

7. Ulaştırma, enerji ve iletişimde sınır ötesi ağların inşası 

2013 yılında, AYB’nın sağladığı toplam kredi miktarı olan 72 milyar avronun 64 milyar 

avrosu AB’de yürütülen projelere tahsis edilmiştir. 03.04.2014 itibariyle kullandırılan 10 

milyar avronun ise 8,5 milyar avrosu AB’de yürütülen projelerin finansmanına 

aktarılmıştır.  

5.3.1 AB dışında Avrupa Yatırım Bankası 

AYB Avrupa Birliği sınırları dışında 150’nin üzerinde ülkeye (Güneydoğu Avrupa’nın 

katılım öncesi ülkeleri, Akdeniz partner ülkeleri, Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri, 

Asya ve Latin Amerika, Rusya ve diğer doğu komşuları), AB’nin dış yardım ve kalkınma 

politikalarını desteklemek amacıyla kredi sağlamaktadır.  

AB kurumları ile çeşitli çalışmalar yürüten AYB özellikle Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu ile yakın iş birliği içerisindedir. Ayrıca Avrupa 

Yatırım Fonu da AYB’nin bağlı kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

5.3.2 Türkiye’de Avrupa Yatırım Bankası 

AYB, 1960’lı yılların ortalarından itibaren, Türkiye’de çeşitli alanlarda yatırımları 

desteklemektedir. Kamu ve özel sektör, merkezi ve yerel yönetimler, bankalar ile sanayi 

ve dış yatırımcılar AYB kredilerinin yararlanıcıları arasındadır. 2000 – 2013 yılları 

arasında Türkiye’ye tahsis edilen yaklaşık 21,5 milyar avro ile Mart 2014 itibariyle tahsis 

edilmiş olan 300 milyon avro, AYB’nin Türkiye’nin AB entegrasyon sürecindeki 

ekonomik gelişmesine olan desteğinin bir göstergesi niteliğindedir. AYB’nin faaliyetleri, 

aşağıda belirtilen operasyonel önceliklere dayalıdır: 
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Altyapı sektörü; karayolu, tren yolu, denizyolu ve havayolu yatırımlarının finansmanına 

katkı sağlamaktadır. AYB, belediyeler ve belediyelerin sahip olduğu şirketlere özellikle 

ulaştırma, çevre altyapısı alanlarında kredi imkânı sunmaktadır. 

Enerji sektörü; enerji üretimi, nakli ve dağıtımı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 

alanlarında, kamu sektörüne ve özel sektöre kredi imkânı sunmaktadır. Yatırımcılara daha 

az maliyetli uzun dönemli kredi imkânı sağlayarak KOBİ sektörünü desteklemektedir. 

Ulusal bankalar ve finansman kuruluşlarıyla, finansman miktarı ve çeşitliliğini arttırmak 

ve ülkenin yatırım ortamını geliştirmek amacıyla iş birliği halindedir. Finansal araçları 

çeşitlendirerek ve yerel para biriminde kredi sağlayarak yabancı ve ulusal özel sektöre 

destek vermektedir. AYB tarafından desteklenen sektörler; enerji üretimi, nakli, 

depolanması ve dağılımı (elektrik, petrol, gaz, yenilenebilir enerji), enerji verimliliği, 

sanayi,bilgi teknolojisi ve medya, altyapı (özellikle kentsel ve çevresel altyapı), imalat 

sanayi, araştırma ve geliştirme, hizmetler, KOBİ’ler, turizm, atık su, telekomünikasyon, 

ve ulaştırma (ulaştırma altyapısı, otobüs, metro gibi)’dır. 

AYB’nin projenin yatırım maliyetine göre doğrudan kredi ve çerçeve kredi olmak üzere 

iki türlü kredisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan doğrudan krediler, toplam yatırım 

maliyeti 25 milyon avro üzerinde olan projeler için verilmektedir. Yatırım türleri: altyapı, 

enerji, çevre, sağlık, eğitim, araştırma-geliştirme, sanayi ve hizmet sektörleri 

desteklenmektedir. Yararlanıcılar, kamu kurumları, belediyeler, özel amaçla bir araya 

gelen gruplar, kamu ve özel sektör şirketleridir. Finansman limiti, proje maliyetinin % 

50’si ile sınırlıdır. 

Çerçeve Krediler / KOBİ’ler için AYB Kredilerinin, toplam yatırım maliyeti 25 milyon 

avrodan daha düşük olan projeler için kullanıldığı görülmektedir. Kredi bölgedeki bir 

AYB çalışma ortağı veya aracı banka ile düzenlenir. Aracı bankalar AYB’den aldıkları 

fonları her bir projeyi değerlendirmek suretiyle riski bizzat üstlenerek kullandırmaktadır. 

Küçük ve orta düzeyli projeleri için finansman arayan kuruluşların AYB’nin çalışma 

ortakları veya aracı bankalarla doğrudan görüşmeleri gerekmektedir. Çerçeve krediler 

sektörel programlama yaklaşımıyla da uyumludur. 
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Yatırım türleri; endüstriyel ve hizmet küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırımı, 

ileri teknoloji yatırımları, araştırma ve geliştirme projeleri ile altyapı, su rezervi ve 

kanalizasyon projeleri, çevre koruma, enerji verimliliği, sağlık ve eğitim projeleri 

desteklenmektedir. Yararlanıcılar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, yerel 

yönetimler ve diğer kamu kurumları veya özel amaçla bir araya gelen gruplardır. Yeni 

projelerin toplam maliyetinin % 50’sine kadar; küçük ölçekli KOBİ yatırımları için 

toplam maliyetin % 100’üne kadar destek sağlanmaktadır.  

Türkiye’deki aracı kuruluşlar; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar 

Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye 

İş Bankası, Türk Eximbank, Deniz Bank A.Ş., Deniz Finansal Kiralama, Akbank, 

Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bank, Garanti Leasing, EFG Tekfenbank, EFG 

Finansal Kiralama A.Ş., ING Bank’tır. 

5.4 Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları 

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF), Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankasının (AİKB) sürdürülebilir enerji girişiminin bir parçasıdır. AİKB, uluslararası 

finansal kuruluşlar içerisinde 1994 yılında enerji verimliliği konusunda uzman bir kadro 

oluşturan ilk kurumdur. Bu şekilde son derece değerli bir deneyim kazanarak enerji 

verimliliğinin finansmanına yenilikçi bir bakış getirmiştir. AİKB, ekonomik 

faaliyetlerdeki enerji yoğunluğunun ülkelerin gelişimindeki olumsuz etkilerinin farkına 

çok erken dönemlerde varmıştır. 2004 yılında Bulgaristan’da ilk SEFF projesini 

başlattıktan sonra 200 milyon avrosu çeşitli donörlerden olmak üzere, 15 ülkede toplam 

1,9 milyar avro finansman sağlanmıştır. 

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), AİKB‘nin özel sektörde 

KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli 

yenilenebilir enerji (”RE”) yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı bankalar 

kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi paketidir. Belirli bir ölçüde enerji 

verimliliği sağlayan projeleri bulunan müşterilere 5 milyon AVRO’ya kadar TurSEFF 

finansmanı sağlanabilmektedir. Müşteriler finansal olarak krediye uygun olmalı, 
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katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve katılımcı Bankaların kredi onay 

süreçlerine uygun olarak kredilendirilebilmelidir (Çizelge 5.1). 

Çizelge 5.1 Kredi tipleri ve azami kullandırma miktarları 

 

TurSEFF, oldukça kapsamlı bir teknik destek paketi içermektedir. Yerel ve uluslararası 

uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla, olası müşterilere sürdürülebilir enerji 

finansmanı projelerinin tanımlanması, geliştirilmesi ve TurSEFF kredilerine uygun 

şekilde başvurabilmelerini sağlamak için destek verilmektedir. Teknik destek paketi 

ücretsiz olarak verilmekte ve finansmanı Avrupa Birliği (AB) ve İklim Yatırımları 

Fonu  tarafından sağlanmaktadır (Anonim 2016c). 

Finanse edilebilir yenilenebilir enerji yatırımları ise, nehir tipi hidroelektrik santralleri, 

rüzgâr türbinleri, ısı, elektrik ve/veya yakıt üretimi için biyokütle ve biyogaz sistemleri, 

elektrik, sıcak su üretimi ve/veya ısınma/soğutma/kurutma için kurulan güneş enerjisi 

sistemleri, jeotermal güç ve/veya ısı santralleridir. 

5.5 Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile Avrupa Komisyonunun desteğiyle Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından uygulamaya konan Türkiye Orta Ölçekli 

Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında; yenilenebilir enerji, 

atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların 

finansmanı için toplam 1 milyar AVRO tutarındaki krediyi özel sektör kredi alıcılarına 

Sıra Kredi Tipi

Azami kredi 

miktarı (Avro)

1 Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri 5 Milyon

2 Ticari Binalar için Eneri Verimliliği Kredileri 5 Milyon

3 Yenilenebilir Enerji Kredileri 5 Milyon

4 Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredileri 250 Bin

5 Tedarikçi Kredileri 1 Milyon

6 Satıcı Kredileri 5 Milyon

http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/
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kredi olarak verilmek üzere yedi adet Türk bankası aracılığıyla (Akbank, Denizbank, 

Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi) sağlayacaktır. 

MidSEFF programı kapsamında, 2011’den bugüne kadar; yedi Türk bankası (Akbank, 

Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi) aracılığı ile 

hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, atıktan enerji elde edilmesi projeleri 

ve endüstriyel enerji verimliliği yatırımları olmak üzere; 5-50 MW arasında orta ölçekli 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında çevreye duyarlı toplam 47 proje finanse 

edilmiş ve yaklaşık 800 milyon Avronun üzerinde kredi tahsis edilmiştir.2010 ve 2016 

yılları arasında Türkiye’deki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüne % 2,6 katkı 

sağlanmıştır. 2016 Nisan sonu resmi verilere göre, Jeotermalden sağlanan elektrik 

üretiminin % 14,3 ü, rüzgârdan sağlanan elektrik üretiminin %9,1’i ve hidroelektrikten 

sağlanan elektrik üretiminin % 1,1’i MidSEFF tarafından karşılanmıştır (Anonim 2016a). 

Uygun enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin uyması gereken kriterler 

aşağıda belirtildiği gibidir: 

1. Deneyimli ve konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanmış ilgili modellemelerin 

yapılmış olması, 

2. Dağıtım ağına bağlantı kapasitesinin olması, 

3. Yapılacak RES yatırımının 5-50 MW arasında olması (Bu sınırları aşan projeler için 

AİKB’nin yazılı onayı gereklidir) 

4. En az 1 yıllık rüzgâr ölçümü Ölçümün en az 30 metre yükseklikte gerçekleştirilmiş 

olması  

5. NPV>0  

6. IRR>% 7 

7. Kredi kullandırılmasından önce kurulum ve işletmeye ilişkin tüm gerekli lisansların 

alınmış olması gereklidir. 

8. Projenin çevresel ve sosyal şartları sağlaması (Alımlı 2015). 
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6. KIRKLARELİ İLİNDE RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ  

Türkiye’de elektrik üretimi ağırlık olarak doğalgaz ve hidroelektrik santraller aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Coğrafi konum itibariyle elektrik üretiminin büyük bir kısmı 

Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerinde gerçekleşmekte olup, sosyoekonomik yapı itibari 

ile üretilen elektriğin % 60’a yakını ülkenin batı bölgesinde tüketilmektedir. Bu nedenle, 

üretilen elektriğin üretim noktalarından tüketim noktalarına taşınması için yüksek 

maliyetli enerji iletim hatları yapılmakta; bu hatların bakım, onarım, işletme maliyetleri 

için yüksek miktarlarda para harcanmaktadır. Yüksek miktarda elektrik taşındığı için 

kayıp maliyeti çok fazla olmakta ve üretilen elektriğin bir kısmı heba olmaktadır. 

İletim sisteminde yüksek miktarda kapasite taşınmasıyla sistem üzerine aşırı yük binmesi 

nedeniyle zaman zaman ülke geneline de yayılan elektrik kesintileri görülebilmektedir. 

Bunun önüne geçilebilmesi için, tüketilen yerde üretim yapılması desteklenmekte böylece 

elektriğin kilometrelerce uzunluğunda enerji nakil hatları ile taşınmasının önüne 

geçilmesine çalışılmaktadır. EPDK tarafından açıklanan verilere göre 2015 yılında 

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

(TREDAŞ) bölgesinde, tüm ülkede tüketilen elektriğin % 4,6’sı tüketilmiştir. EPDK 

tarafından ocak ayından itibaren yayımlanmaya başlanan aylık raporlar incelendiğinde, 

Kırklareli ilinde arz eksikliği yaşandığı görülmektedir (Çizelge 6.1). 

Çizelge 6.1 Kırklareli ili 2016 Yılı elektrik üretim ve tüketim değerleri 

 

kWh Üretim Tüketim Fark

Ocak 16242760 171415790 -8.988.030

Şubat 100.515.550 156.558.390 -56.042.840

Mart 127.033.440 169.356.860 -42.323.420

Nisan 110.674.310 168.666.330 -57.992.020

Mayıs 177.808.080 165.635.018 12.173.062

Haziran 91.777.470 6.604.450 -14.826.980

Toplam 770.236.610 938.236.838 -168.000.228
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Kırklareli ilinde, 2016 yılının ilk altı ayı içinde mayıs ayı haricinde tüm aylarda üretim 

tüketimi karşılayamamıştır. Türkiye’de yıllık elektrik tüketiminin yıl bazında ortalama 

olarak % 6 oranında artış gösterdiğine göre söz konusu farkın daha fazla açılmaması için 

ilde yeni elektrik üretim tesisleri yatırımının yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.   

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rüzgâr enerjisi potansiyel 

alanlar (REPA) haritasına göre Kırklareli ili Vize ilçesi başta olmak üzere Merkez, 

Pınarhisar ve Kofçaz ilçeleri rüzgâr enerjisi yatırımı için verimli alanlardır (Şekil 6.1). 

Söz konusu kaynağa göre Kırklareli iline toplamda 3100 MW’lık rüzgâr enerjisi santrali 

kurulabileceği öngörülmüştür. Ancak REPA hazırlanırken yapılan kabullerde enerji 

altyapısı, topoğrafya, coğrafya, sosyal ve çevresel etkiler değerlendirilmediği için 

öngörülen bu miktarın gerçeğin çok üzerinde olduğu belirtilmelidir.   

 

Şekil 6.1 Kırklareli ili rüzgâr enerjisi potansiyel alanlar haritası (Anonim 2017b) 

Kırklareli ilinde, üç rüzgâr santrali ile toplamda 69,6 MW kurulu güç ile rüzgâr 

enerjisinden elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu da ülkenin toplam kurulu gücünün % 

2,53’üne tekabül etmektedir. Bu santraller dışında, Kırklareli ilinde inşa halinde olan 60,8 

MW gücünde olması öngörülen ve inşası devam eden bir adet rüzgâr santrali vardır (Şekil 

6.2). Biri 120 MW kurulu gücünde olması öngörülen RES projesi olmak üzere toplamda 

150 MW kurulu gücündeki 2 rüzgâr enerjisi santrali projesi ise inşaat öncesi izinlerini 

tamamlamak için çalışmalar sürdürülmektedir. Toplam 75 MW kurulu gücünde olması 

planlanan 1 adet proje de EPDK’nda üretim lisansı almayı beklemektedir.   

KIRKLARELİ 
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Şekil 6.2 Türkiye de bölgelere göre kurulu rüzgâr gücü kapasitesi  (Anonim 2016e) 

Kırklareli; Marmara bölgesinde, Balıkesir ve Çanakkale’den sonra en yüksek kurulu güce 

sahiptir. Marmara Bölgesinin 1921,00 MW’lık kurulu rüzgar gücü kapasitesi içinde 

potansiyelini tam olarak kullanmamaktadır (Şekil 6.2).  Kırklareli, işletmede olan rüzgâr 

enerjisi santralleri bakımından ülkenin en büyük 135,60 MW kurulu güç ile onikinci şehri 

(Şekil 6.3) olup, bu da toplam kurulu gücün % 2,63’üne denk gelmektedir (Şekil 6.4). 

 

Şekil 6.3 Kurulu RES’lerin illere göre dağılımı (Anonim 2016e) 

Bölgeler 

İller 



48 

 

 

Şekil 6.4 Kurulu RES lerin illere göre dağılımı (Anonim 2016e) 

Hâlihazırdaki projelerin tamamlanması ile birlikte Kırklareli’nde rüzgâr enerjisi 

santralleri kurulu gücünün toplamda 421,4 MW’a ulaşması beklenmektedir.  

 

Şekil 6.5 İnşa halindeki RES’lerin illere göre dağılımı (Anonim 2016e) 

İller 
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Kırklareli ili böylece İzmir, Manisa ve Çanakkale illeri gibi rüzgâr kaynağı bakımından 

verimli illerin ardından Türkiye’de rüzgâr kaynağına dayalı kurulu güce sahip en büyük 

beşinci şehir olacaktır. Diğer taraftan, tamamlanan rüzgâr santralleriyle birlikte yaklaşık 

96.000.000 $’lık yatırım Kırklareli’ne yapılmış olup, diğer projeler için de yaklaşık 

394.400.000 $ yatırım Kırklareli iline yapılacaktır.   

TEİAŞ tarafından, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabilmesi 2013 yılında 

Kırklareli için 70 MW’lık bir kapasite açıklanmıştır.  70 MW’lık bu kapasite için 38 farklı 

proje ile (toplamda 1.570 MW kapasite) yatırımcılar EPDK’ya başvurularını Nisan 2015 

tarihinde gerçekleştirdiler. TEİAŞ tarafından 2015 yılında yine kapasite açıklanırken, 

Kırklareli için 60 MW kapasite ayrılmıştır (Şekil 6.5). 
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7. KIRKLARELİ İLİNDE RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK 

PROJE UYGULAMASI 

7.1 Proje Genel Bilgileri 

Kırklareli ili, Vize ve Pınarhisar ilçeleri, Sofular ve Evrencik köyleri, Mustafa Seçkinin 

ağılı, Kavakgölü Sırtı, İncekoru Tepesi, Gürgenlik Sırtı, Çolakların Ağılı mevkilerinde 

120 MW kurulu gücünde rüzgâr enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır. 

7.1.1 Proje özeti  

RES için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 09.02.2012 tarihli kurul 

kararı ile üretim lisansı vermiştir. Verilen üretim lisansında belirtilen toplam türbin sayısı 

48 adet olmasına rağmen proje sahası üzerinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile T.C. 

Milli Savunma Bakanlığı’nın tasarruflarının bulunmasından dolayı, projedeki türbin 

sayısı 25’e düşürülmüş olup RES’in projelendirilmesi 25 türbine göre yapılmaktadır. 120 

MW kurulu gücü sağlamak için ise 23 adet Gamesa G132 model 5 MW ve 2 adet Gamesa 

G114 model 2,5 MW türbinler kullanılması planlanmaktadır. Bu yerleşim ile yılda 

325.000.000 kWh elektrik üretimi yapılması öngörülmekte olup, bu sayede 20.000 

hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda 22.000 ton CO2 emisyonunun doğaya 

salınmasının önüne geçilecektir.  

RES için “ÇED Olumlu Belgesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.05.2016 

tarihinde verilmiştir. RES projesinin imar planı için 22.03.2016 tarihli dilekçe ile 

Kırklareli İl Özel İdaresi’ne başvurulmuş, imar görüşü kapsamında Kırklareli İl Özel 

İdaresi’nin görüşüne başvurduğu Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırklareli Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Tredaş İşletme Müdürlüğü, Kırklareli İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Kırklareli İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Botaş Şube Müdürlüğü, Karayolları 1. 

Bölge Müdürlüğü, EPDK, Vize Belediye Başkanlığı ve Kırklareli İl Özel İdaresi 25 

türbine esas proje için olumlu görüş vermiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Vize 
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Orman İşletme Şefliği ise Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci maddelerinin Uygulama 

Yönetmeliği’ne göre ön izin alındıktan sonra görüş verebileceğini belirtmiştir. Orman ön 

izni için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış, başvuru inceleme 

aşamasındadır. Orman ön izni alınması müteakip imar planı yapılması için Kırklareli İl 

Özel İdaresi’ne başvurulacaktır. 

RES projesi kapsamında, yatırımcı firma ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında 

16.07.2013 tarihinde imzalanan “iletim sistemi bağlantı anlaşmasına” istinaden, RES şalt 

tesisi ile tesis edilmesi planlanan 154 kV Vize Havza TM’ye bağlanması amacıyla 154 

kV RES TM - Vize Havza TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EİH) projesi tesis 

edilecektir. EİH’nın mülkiyeti ve işletmesi TEİAŞ’ın sorumluluğundadır. Ancak tesisin 

daha kısa sürede devreye alınabilmesi adına TEİAŞ ve yatırımcı firma arasında imzalanan 

bağlantı anlaşması neticesinde, projenin inşaat öncesi izinleri ve onayları TEİAŞ adına 

yatırımcı yükleniminde alınıp ve inşaat yine yatırımcı yükleniminde gerçekleştirilerek 

EİH TEİAŞ’a devredilecektir. EİH ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

Kamu Yararı Kararı 23.07.2015 tarihli olur ile verilmiştir.  

EİH güzergâhı TEİAŞ tarafından seçilmiş, izinleri ve proje onayları alınmıştır. EİH 

çalışmaları sırasında TEİAŞ uzmanları farklı alternatifler üzerinde çalışmışlardır. EİH 

güzergâhları öncelikle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 1/25.000 ölçekli harita 

üzerinden takribi olarak belirlenmekte olup, bu aşamada bağlantı noktaları (TM, EİH vb.) 

büyük önem taşımaktadır. Daha sonra belirlenen EİH güzergâhı mahalline gidilerek 

(yerinde) arazideki topografik ve coğrafi koşullar esas alınarak tekrar incelenmektedir. 

Bu incelemede, EİH’nin yerleşim yerlerine olan mesafesi, hattın mümkün olduğunca kısa 

olmasını sağlayacak geçiş güzergâhı, tesis bakım-işletme kolaylıkları, bataklık-sel yatağı-

heyelana maruz alanlar, orman meyvelik-kavaklık gibi alanlar, askeri sahalar, hava 

meydanları-devlet üretme çiftlikleri-şahıs arazileri, PTT, Özel Çevre Koruma Alanları, 

Karayolları, Devlet Demir Yolları, baraj, gölet, sulama kanalları, imarlı sahalar, maden, 

kömür alanları gibi önemli unsurlar göz önünde bulundurularak enerji iletim hattı 

güzergâhı tespit edilmektedir. Bunların yanı sıra, bölgenin 3 dereceden kapalı ormanları 

ve Ergene Havzası ile birlikte orman bütünlüğü de öncelikli tutularak, tesis edilecek 

EİH’ın orman bütünlüğüne etkisi minimum seviyede tutulmaya çalışılmış, güzergâh 
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mümkün mertebe orman anılan alanların dışında planlanmaya çalışılmıştır. TEİAŞ Genel 

Müdürlüğü uzmanları ile TEİAŞ 20. Bölge uzmanları tarafından ortaklaşa yapılan 

çalışmalar sonucu tesis edilecek EİH’ın güzergâhı belirlenmiş ve 08.05.2015 tarihinde 

TEİAŞ İletim Hatları Tesis ve Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 

onaylanmıştır. 

EİH güzergâhı 154 kV, 1272 MCM iletkenli, tek devre olarak toplamda 18,21 km olarak 

planlanmış olup 2 km’lik kısmı devlet ormanlarından geçmektedir. 14.07.2015 tarihli 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yazısı ekindeki ÇED 

Değerlendirme Formu’na göre proje sahası toplam alanı 181.739,76 m2’dir. Bu alanın % 

12,6’sı orman sayılan alan dâhilinde kalmaktadır, geri kalan alan orman sayılmayan 

alandadır.  

EİH’nın tamamı Kırklareli ili, Vize ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Güzergâh 

boyunca 53 adet taşıyıcı ve 9 adet durdurucu olmak üzere toplam 62 adet direk 

kullanılacaktır. Kullanılacak 62 adet direkten 7 âdeti hat güzergâhının yön değiştireceği 

noktalarda kullanılacak olan some direği ve 2 âdeti ise nihai direktir. TEİAŞ onaylı EİH 

projesi ile ilgili olarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün TEİAŞ’a 

sunduğu 30.06.2015 tarihli yazısında bir sakınca olmadığını belirtmiştir. 14.07.2015 tarih 

ve 1530263 sayılı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yazısında, 

EİH’nın bağlı olduğu Evrencik RES ÇED ve Ön İzin değerlendirmelerinin gerçekleşmesi 

kaydıyla, EİH’nın ormanlar ve ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin 

bulunmadığını belirtmektedir. EİH ile ilgili olarak “ÇED Olumlu Belgesi” T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın 19.11.2015 tarihli oluru ile verilmiştir.  EİH ile ilgili olarak tüm 

izinler tamamlanmış olup, orman izni için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nezdinde 

başvuru gerçekleştirilmiştir.  

154 kV Evrencik RES şalt tesisinde TEİAŞ ile yapılan Bağlantı Anlaşması gereği 2 adet 

Ana Bara, 1 adet 154 kV Hat Fideri, 154 kV Kuplaj Fideri, gelecekte TEİAŞ kullanımı 

için 5 adet 154 kV fider alt yapısı yapılacaktır. Bunlara ek olarak 2 adet 154 kV Trafo 

Fideri, 154/33,6 kV, 80/100 MVA Güç Trafosu, OG (36 kV) Metal Klad Panolar, 33,6/0,4 

kV, 2 adet 250 kVA İç İhtiyaç Trafosu yapılacaktır.   
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7.1.2 Coğrafi konum  

Rüzgâr Santrali, Kırklareli ili Vize ve Pınarhisar ilçeleri, Sofular ve Evrencik köyleri, 

Mustafa Seçkinin ağılı, Kavakgölü Sırtı, İncekoru Tepesi, Gürgenlik Sırtı, Çolakların 

Ağılı mevkilerinde kurulacaktır. Rüzgâr türbinlerinin ve şalt sahasının kurulacağı 

alanların bir kısmı orman arazisidir. RES, yer yer az eğimli tepe düzlüklerinde yer 

almaktadır. RES türbinleri deniz seviyesinden, 380 m ile 480 m arasında değişen 

yükseklikte kurulmaktadır.  

7.1.3 Ulaşım  

Proje alanı Vize ilçesinin kuş uçuşu yaklaşık 6 km kuzeybatısında, Kırklareli ilinin 

yaklaşık 36 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Proje alanına ulaşım D020 numaralı 

İstanbul – Kırklareli karayolu ile sağlanmaktadır. Proje alanına giriş D020 numaralı 

karayolunun Evrencik Köyü ayrımından planlanmaktadır. 

7.1.4 Kurulu güç  

Projede 25 adet türbin kullanılacaktır. Gelişen teknolojiler dikkate alınarak türbin seçim 

çalışmaları devam etmekte olup, 23 adet Gamesa G132 model 5 MW ve 2 adet Gamesa 

G114 model 2,5 MW kurulu gücünde türbinler kullanarak toplamda 120 MW kurulu güce 

ulaşacak şekilde planlanmaktadır. Bu sayede ile yılda 325.000.000 kWh elektrik üretimi 

yapılması öngörülmekte olup, bu sayede 20.000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve 

yılda 22.000 ton CO2 emisyonunun doğaya salınmasının önüne geçilecektir. 

7.2 Gelişme Planı 

7.2.1 Proje kapsamında yapılacak tesisler  

Kırklareli ili, Vize ve Pınarhisar ilçeleri, Sofular ve Evrencik köyleri, Mustafaseçkinin 

ağılı, Kavakgölü Sırtı, İncekoru Tepesi, Gürgenlik Sırtı, Çolakların Ağılı mevkilerinde 
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120 MW kurulu gücünde RES’nin kurulması planlanmaktadır. RES için Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 09.02.2012 tarihli kararı ile yatırımcı firmaya 

üretim lisansı vermiştir. 

Projede 25 adet türbin kullanılacaktır. Gelişen teknolojiler dikkate alınarak türbin seçim 

çalışmaları devam etmekte olup, 23 adet Gamesa G132 model 5 MW ve 2 adet Gamesa 

G114 model 2,5 MW kurulu gücünde türbinler kullanarak166.000.000 $’lık yatırım ile 

toplamda 120 MW kurulu güce ulaşacak şekilde planlanmaktadır. Bu sayede ile yılda 

325.000.000 kWh elektrik üretimi yapılması öngörülmekte olup, bu sayede 20.000 

hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda 22.000 ton CO2 emisyonunun doğaya 

salınmasının önüne geçilecektir.  

EİH güzergâhı 154 kV, 1272 MCM iletkenli, tek devre olarak toplamda 18,21 km olarak 

planlanmış olup 2 km’lik kısmı devlet ormanlarından geçmektedir. 14.07.2015 tarihli 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yazısı ÇED değerlendirme 

formuna göre proje sahası toplam alanı 181.739,76 m2’dir. Bu alanın % 12,6’sı orman 

sayılan alan dâhilinde kalmaktadır, geri kalan alan orman sayılmayan alandadır.  

EİH’nın tamamı Kırklareli ili Vize ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Güzergâh 

boyunca 53 adet taşıyıcı ve 9 adet durdurucu olmak üzere toplam 62 adet direk 

kullanılacaktır. Kullanılacak 62 adet direkten 7 adeti hat güzergahının yön değiştireceği 

noktalarda kullanılacak olan some direği ve 2 adeti ise nihai direktir.  

154 kV RES şalt tesisinde TEİAŞ ile yapılan Bağlantı Anlaşması gereği 2 adet Ana Bara, 

1 adet 154 kV Hat Fideri, 154 kV Kuplaj Fideri, gelecekte TEİAŞ kullanımı için 5 adet 

154 kV fider alt yapısı yapılacaktır. Bunlara ek olarak 2 adet 154 kV Trafo Fideri, 

154/33,6 kV, 80/100 MVA Güç Trafosu, OG (36 kV) Metal Klad Panolar, 33,6/0,4 kV, 

2 adet 250 kVA İç İhtiyaç Trafosu yapılacaktır. 
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7.2.2 Gelişme planı etkileri ve sonuçları 

Kırklareli ili Vize ve Pınarhisar ilçeleri, Sofular ve Evrencik köyleri, Mustafa Seçkinin 

ağılı, Kavakgölü Sırtı, İncekoru Tepesi, Gürgenlik Sırtı, Çolakların Ağılı mevkilerinde 

kurulması planlanan RES projesi aşağıdaki nedenlerden dolayı tercih edilmektedir: 

 Yenilenebilir enerji kaynağı olması,  

 Elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı üretimi olmaması,   

 Yıllık 22.000 ton CO2 emisyonunun doğaya salınmasının önüne geçilmesi,  

 Kırklareli ili ve Türkiye’nin batı bölgesinde elektrik arzının giderek artması sonucu, 

ülkenin iç ve doğu kesiminde üretilen elektriğin kilometrelerce uzunluğunda hatlarla 

taşınması nedeniyle ortaya çıkan işletme, bakım, onarım ve elektrik kayıplarının aza 

indirilmesi,  

 Elektrik ihtiyacının giderek artması,   

 İşletme masraflarının ve çevresel etkilerinin nükleer ve termik enerji santrallerine göre 

çok az olması,  

 Büyük oranda dışa bağlı olduğumuz elektrik üretimi konusunda, yerli kaynakların 

kullanılarak dışa bağlılığımızın azaltılmasında katkısı olacak olması,  

 Rüzgâr türbinlerinin kurulacağı alanda, rüzgâr karakteristiğinin, elektrik üretimi için 

verimli olması,  

 Yedek parça temininin kolaylığı ve kalifiye personelin yurtiçinde ve proje yakın 

çevresinde kolayca bulunabilmesi,  

Kurulması planlanan türbinler 23 adet Gamesa G132 model 5 MW ve 2 adet Gamesa 

G114 model 2,5 MW ve toplam kurulu güç 120 MW/ MWe olarak belirlenmiştir. 

166.000.000 $’lık yatırım sonucu yılda 325.000.000 kWh elektrik üretimi 

gerçekleştirilecektir. Üretilen elektrik RES şalt tesisinden 154 kV gerilim seviyesinde 

Vize Havza TM’ne aktarılarak ulusal sisteme verilecektir. Tesisin inşaatına 2107 yılında 

başlanılması ön görülmektedir. 2021 ilk çeyrek içerisinde, tesisin geçici kabulü yapılarak 

üretime başlanılması beklenmektedir. Dolayısıyla projenin tesis edilmesi hem bölge 

ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir.   
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Rüzgâr türbinin çevresi ve türbinler arası orman arazisi ve tarım arazisi olarak 

kullanılmaya devam edilecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamasında toksik, parlayıcı 

ve patlayıcı madde kullanılmayacaktır.  

Yukarıda yeri tanımlanan alanda, elektrik üretimi amacıyla yapılan rüzgâr ölçümlerinden 

olumlu sonuç alınmış, yatırımcı firma RES projesini kurmaya karar vermiştir. 

Günümüzde doğalgaz santrallerinin hammaddesinin temininde güvensizlik ve 

fiyatlarında belirsizlik yaşanmasıyla beraber su kaynaklarının küresel ısınma tehdidi 

altında olmasına karşın, rüzgâr kaynakları tamamen yerli ve çevre dostu olması 

nedeniyle, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında iyi ve önemli bir çözüm 

olmaktadır. Bu çevre dostu tesisisin karbon salımı olmaması ve enerji üretiminde karbon 

salımı payını azaltıcı etkisiyle, mevcut rüzgâr potansiyeli Türkiye’nin ihtiyacı olan 

elektrik enerjisine dönüştürülecektir.   

7.3 Proje Sahası 

Proje sahasının fiziki ve demografik yapısı incelenmiştir. Bu çerçevede arazinin jeolojik 

durumu, sosyal ve ekonomik yapısı, nüfus, arazi mülkiyeti ve iklim konuları 

incelenmiştir. 

7.3.1 Jeolojik durum 

Genel jeoloji olarak; Kırklareli ilinin kuzeyinde, kuzeybatı güneydoğu doğrultusu 

boyunca uzanan Istranca Masifine ait metamorfik kayaçlar yüzeylerken, güneyinde 

Ergene havzasına ait Tersiyer-Kuvaterner yaş aralığında çökelmiş kırıntılı birimler 

bulunur. Istranca masifi içerisinde yer alan metamorfik seriler, Kretase yaşlı plütonik 

kayaçlar tarafından kesilmektedir. Istranca Masifi, hemen batısındaki Rodop Masifi ile 

doğusundaki İstanbul Paleozoyiki arasında bir geçiş zonu oluşturmaktadır. Bu yüzey 

kayaçları, Kırklareli- Dereköy hattı üzerinde ve masifin tüm batı bölümünde yüzeylerken 

doğuda, Saray-Çatalca civarında geniş bir alanda yüzeylemektedir. Ayrıca masif 

içerisinde amfibol gnays, amfibol şist, biyotit gnays gibi ileri metamorfik kayaçların 

yanısıra iri pembe mikroklin kristallerinin egemen olduğu çoğunlukla belli bir şistozite 
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kazanmış gnaysik granitler, alkali metagranit özellikli gnayslar ile kumtaşı görünümlü 

gnays ve şistlerden oluşan diğer gnays türleri masifteki diğer temel birimleri 

oluşturmaktadır. 

Çekirdek kayaçlarıyla temsil edilen bu kıtasal kabuk üzerinde Permo-Triyas’tan itibaren 

uyumsuzlukla başlayan ve Kretase’ye kadar çökelimine devam eden metamorfik çökel 

paketi yer alır. Yeşil şist fasiyesinde başkalaşıma uğrayan metamorfik çökel paketi, 

masifin orta ve batı bölümünde karasal (akarsu) kökenli kırıntılı kayaçlarla başlayıp 

karbonatlarla biterken, orta ve doğu bölümde sığ denizel kırıntılı kayaçlarla başlayan 

denizel şeyl ve türbiditler şeklindedir. Metamorfik çökel kayaçlar, Kocabayır 

metakırıntılı takımı, Şermat kuvarsiti, Ranpana kuvars şisti,  Mahya şist takımı, serves 

metagrovağı ve Dolapdere formasyonu ile temsil olunur. 

Istranca Masifi içerisindeki metamorfik seriler Kretase yaşlı granitoyitler tarafından 

kesilmektedir. Bu granitoyitler büyük kütleler halinde, batıdan doğuya doğru Dereköy, 

Karacadağ ve Demirköy plütonları olup kompozisyonları gabro ve diyoritten, 

granodiyorit, siyenit, lökogranit ve granite kadar değişmektedir. Bölgede sadece İğneada 

civarında gözlenen Üst Kretase yaşlı volkanotortul kayaçlar, Bulgaristan’da geniş 

yüzlekler vermektedir. 

Istranca (Yıldız Dağları) masifinin en genç birimleri ise Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşları 

ile başlayan ve Oligosen yaşlı kömürlü seri ile devam eden, Miyosen yaşlı Ergene 

formasyonu ve Pliyosen yaşlı Karasal Trakya formasyonu ile sona eren genç ve kalın 

istiften meydana gelmektedir. Istranca Masifindeki tektonik hatlar genel olarak KB - GD 

yönlü olarak gelişmiştir. İkincil yönler ise KD-GB yönlüdür. Yöredeki intrüzyonların 

yerleşiminde ve maden zuhurlarının gelişiminde KB-GD yönlü tektonizmanın etkisi 

olmuştur. Masifin genel yapısını normal fay sistemleri belirler. Birbirine dik yönde 

uzanan bu fay sistemlerinden ilki ve en etkin olanı, Bulgaristan sınırından başlayıp 

Çatalca dolaylarından Marmara denizi’ ne kadar uzanan KB-GD uzanımlı normal 

faylardır. İkinci sistem ise, bu faylara dik gelişmiş, onları kesen ve öteleyen KD-GB yönlü 

faylardır. 
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İnceleme alanı özelinde ise; Kırklareli Kireçtaşı ve Kızılağaç Metagraniti hakimdir. 

Yapılan sondajlarda bu formasyonlara ait birimler geçilmiştir. Bu birimler kireçtaşları 

kirli beyaz renkli, metagranit birimler beyazımsı gri renklidirler. Birimler düşük dirençli, 

düşük/orta dayanımlıdılar. Çalışma alanında yer alan birimlerin ön zemin parametreleri 

aşağıda verilmiştir. 

Çalışma alanında yer alan kaya birimlerin laboratuvar deney sonuçlarına göre taşıma 

gücü; 29.34-44.64 kgf/cm2, hesaplanmıştır. Jeofizik verilere göre, 1.sismik ortam için 

15.53-24.55 kgf/cm2, 2. sismik ortam için 22.94-28.24 kgf/cm2 olarak hesaplanmıştır. 

Zemin Grubu: (A); Yerel zemin sınıfı: (Z1)’dir. İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri 

Haritasına göre 4. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. 4. derece deprem bölgesi 

için etkin yer ivme katsayısı Ao = 0.1 g olarak verilir. Türbin alanları ile şalt – trafo 

merkezi genel olarak düz – az eğimli ve yer yer eğimli bir morfolojiye sahip olup, proje 

alanı ve yakınında, heyelan, kaya düşmesi vb. herhangi bir stabilite sorunu 

gözlenmemiştir. Sıvılaşma ve oturma riski yoktur. İnceleme alanında çığ riski, çökme, 

tasman ve karstlaşma problemi bulunmamaktadır. 

7.3.2 Sosyal ve ekonomik durum 

Kırklareli bir taraftan Trakya’nın verimli ovalarının önemli bir kısmını kapsayan bereketli 

tarım toprakların, öte yandan da zengin bir orman varlığına sahip Yıldız Dağlarının çok 

büyük bir bölümünü sınırları içerisinde bulunduran, ayrıca çoğu kumsal 60 km kıyı 

şeridine sahip olma özelliğinde turizm potansiyeline sahip müstesna bir yerleşim yeridir. 

Bu özellikleriyle hem Trakyalı hem Karadenizli olan Kırklareli, verimli topraklarıyla 

sanayisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sanatsal ve kültürel dokusuyla sosyoekonomik 

gelişmişlik sıralamasında 15. sırada bulunan, İstanbul ve Avrupa’ya komşu Türkiye’nin 

önemli sınır illerinden birisidir. 

Üçte ikisi kırsal kesimde yaşayan Vize halkı, geçimini tarım ve ormancılık 

faaliyetlerinden sağladığı tespit edilmiştir. Başlıca bitkisel ürünler; buğday, şeker pancarı, 

ayçiçeği ve arpadır. Ayrıca sebze ve meyve de üretilir. İlçede hayvancılık da önemli bir 

yer tutar. Beslenen koyun ve ineklerden sağlanan süt mandıralarda değerlendirilir. İlçe 
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kıyısında küçük çapta balıkçılık yapılır. Geniş alanlar kaplayan baltalık meşe ormanları 

ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlar. 

7.3.2.1 Bitkisel üretim 

İlin kırsal nitelikli yerleşim yerleri ve kentsel alanda birçok ekonomik faaliyetin genel 

olarak tarıma dayalı olduğu görülmektedir. Tarım işletmelerinde; buğday, ayçiçeği, 

şekerpancarı, mısır, baklagiller ve son yıllarda bazı köylerde soğan ekimi önem 

kazanmıştır. Toprak işlemeli tarıma uygun arazinin topoğrafik durumu çoğunlukla ova 

niteliğinde olup, % 91’lik kısmı susuz, % 9’luk kısmı sulanabilir arazidir. Ziraat genelde 

modern tekniğe göre yapılmaktadır. Ova kesiminde her türlü tarım araçları kullanılırken, 

orman kesiminde arazinin küçük parseller halinde olması bazı yerlerde de eğimin fazla 

olması ilkel tarım yöntemlerinin devamında etkin faktör olmaktadır. Modern zirai araç ve 

gereçlerin yanında suni gübre kullanımının artması, yeni hibrit tohumların kullanılması 

birim başına alınan verimin artmasını sağlamıştır. Önceleri buğdayda dekar başına 100-

200 kg ürün alınırken son zamanlarda verim 400-600 kg’a çıkmıştır. 

7.3.2.2 Hayvansal üretim 

Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yörelerde hayvansal üretimin büyük 

ölçüde önem kazandığı dikkati çekmektedir. Ova kesiminde büyükbaş hayvanların 

tamamı kültür ırka dönüşmüşken orman köylerinde genelde yerli ırk hayvancılık önemini 

korumaktadır. Vize genelinde 9.581 adet büyükbaş hayvan, 8.000 adedi kültür melezi, 

2.380 adedi ithal kültürü, 1.500 adedi yerli, 280 kadar da manda bulunmaktadır. 

Küçükbaş hayvan mevcudu da 26.335 olup bunun 23.300 adedi koyun, 7.500 adedi de kıl 

keçisidir. Vize’de tavuk işletmesi bulunmaktadır.53.400 tavuk bulunmasına rağmen 

bunlar aile işletmeciliği ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır. 

İlde arı ve bal üretim potansiyeli de yüksek düzeydedir. Vize genelinde 3.981 adet kovan 

mevcut olup, bunların 2.886’sı sepet kovan ve 1.095 adedi modern arı kovanıdır. 

Bunlardan elde edilen bal genellikle bölgede ve İstanbul piyasasında alıcı bulmaktadır. 
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İlde özellikle tahrip edilmemiş doğal kaynakların varlığı ve önemli organik bal üretim 

potansiyelinin büyük ölçüde değerlendirilemediği dikkati çekmektedir.  

7.3.2.4 Ormancılık 

Orman bakımından zengin bir bölgenin işletme merkezini teşkil eden Vize’de orman 

alanları 72.142 hektardır.  Başlıca ağaç çeşitleri ise % 80 ölçüsünde meşe, % 15 ölçüsünde 

kayın, % 5 ölçüsünde ise gürgen kavak ve diğer ağaç grupları oluşturmaktadır. Orman 

alanının % 31’i koru ormanı, % 69’u ise baltalıktır. Bu ormanlarda yılda 242.000 ster 

yakacak odun ve 10.634 ster yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir.  Elde edilen yakacak 

odunun  % 80’i orman köylüsüne, % 20’si belediye tahsisi ile verilmektedir. Orman 

köylüsü bu emvalleri istediği yere istediği bedelle satmaktadır. 

7.3.2.5 Su ürünleri 

Vize’de ormanlık sahada tatlı su balıkçılığına uygun kaynak ve topraklar mevcuttur. 

Balkaya köyünde 4 adet, Sergen kasabasında 1 adet alabalık tesisi vardır. Kıyıköy 

kasabasında deniz balıkçılığı yapılmakta olup, çeşitli boyutlarda 110 adet balıkçı teknesi 

mevcuttur. Deniz balıkçılığı üretim miktarı yılda 60.000 kg’dır. Bunun az miktarı bölgede 

çoğu ise İstanbul piyasasında tüketilmektedir. 

7.3.2.6 Eğitim 

Kırklareli’nde ilçe ve köyler de dâhil olmak üzere 114 okul öncesi eğitim kurumu, 125 

ilköğretim okulu ve 40 lise mevcuttur. Ayrıca il merkezinde; 2 Enstitü, Teknik Eğitim 

Fakültesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, 

Teknoloji Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve üç meslek yüksekokulu, Babaeski, 

Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde birer meslek yüksekokulu olmak üzere, beş 

fakülte, bir yüksekokul ve yedi meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 
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7.3.2.7 Sosyal ve kültürel tesisler 

Kırklareli ili sınırları içerisinde bir müze ve 11 halk kütüphanesi mevcuttur. Höyük ve 

Tümülüs tarihi kazılarına devam edilmektedir, ilde çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır.  

Vize, Çömlek Tepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik 

tiyatro açığa çıkarılmıştır. 

7.3.2.8 Sağlık 

Kırklareli ilinde 5’i kamu 2’si de özel olmak üzere 7 hastane, 2 sağlık merkezi, 46 sağlık 

ocağı, 55 köy sağlık evi, 3 verem savaş dispanseri, 2 aile planlama merkezi, 2 halk sağlığı 

laboratuvarı ve 10 da 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu bulunmaktadır. Sağlık 

Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 116 uzman hekim, 169 pratisyen hekim, 22 diş hekimi, 7 

eczacı, 337 hemşire, 272 ebe ve 298 sağlık memuru görev yapmaktadır. Bir pratisyen 

hekime 2.202, bir uzman hekime 1.970 kişi düşmektedir. 

7.3.2.9 Tarihi, kültürel, arkeolojik ve turistik özellikli alanlar 

Kırklareli’nde 90 arkeolojik, 1 kentsel, 9 doğal, 2 tarihi, 2 arkeolojik ve doğal,1 arkeolojik 

ve kentsel ve 1 tarihi ve kentsel olmak üzere toplam 106 sit alanı mevcuttur.  Bunun 

dışında 256 adet kültür (Tekyapı Ölçeğinde)  ve tabiat varlıkları bulunmaktadır. 

7.3.3 Nüfus 

Proje alanının bulunduğu Kırklareli ili ve tüm ilçelerine ait Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından sağlanan 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi veri tabanına göre ilin nüfusu 

346.973 kişidir. Bu verilere göre Kırklareli’nde yaşayan nüfusun % 70’i kentlerde 

yaşamaktadır. Nüfusun % 51’ini ise erkekler oluşturmaktadır (Çizelge 7.1). 2015 yılı 

içerisinde Kırklareli ili 13.816 kişilik göç almıştır, 16.098 kişilik de göç vermiştir. 2015 

yılı net göç hızı 6,6 olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 7.2). En çok göçü 3.963 kişi ile 

İstanbul’a vermiştir. En çok göçü ise 6.088 kişiyle yine İstanbul’a vermiştir. 
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Çizelge 7.1 Kırklareli İlinin kırsal ve kentsel nüfus bilgileri (2015) 

 

Çizelge 7.2 Kırklareli iline ait göç bilgileri (2015) 

 

7.3.4 Arazi mülkiyeti 

Kırklareli ilinin yüzölçümü 655.000 ha’dır. Arazi varlığının % 41’i kültür arazisi, % 40’ı 

orman, % 5’i mera, geriye kalan % 14’ü kültür dışı arazisidir. Tarım yapılan arazinin 

55.635 hektarlık yani % 21’lik bölümünde sulama yapılabilmektedir. Bu alanın 43.635 

hektarı (% 78’i) devlet, 12.000 hektarı (% 22’si) çiftçi imkânları ile sulanmaktadır. 

İlde çiftçi aile sayısına göre arazi dağılımı dengeli değildir. Bu bakımdan tarımla uğraşan 

aile sayısı fazla olduğundan, daha çok küçük işletmeler bulunmaktadır. Tarımsal 

işletmelerin yapısına bakıldığında, işletmelerin toprak büyüklüğü bakımından 50-200 

dekar arasında yoğunlaştığı, çoğunluğunun hem hayvancılık, hem de bitkisel üretimi 

birlikte yaptıkları görülmektedir. Proje alanının yaklaşık 2,28 km batısında Evrencik 

Köyü, 2,61 km kuzeybatısında Sergen Köyü, 12,94 km kuzeyinde Demirköy Köyü 

bulunmaktadır. Proje alanının Vize ilçe merkezine olan uzaklığı 7,91 km ve Kırklareli il 

merkezine olan uzaklığı 30,87 km’dir. 

KADIN ERKEK KADIN ERKEK

BABAESKİ 47.851                 13.956    14.040    9.676    10.179  

DEMİRKÖY 8.448                   1.615      1.818      2.221    2.794    

KOFÇAZ 2.644                   291         451         910       992       

LÜLEBURGAZ 142.840               55.070    56.828    15.293  15.649  

MERKEZ 95.274                 36.573    36.944    9.778    11.979  

PEHLİVANKÖY 3.790                   834         867         1.059    1.030    

PINARHİSAR 18.704                 4.882      5.754      3.990    4.078    

VİZE 27.422                 6.409      6.686      7.064    7.263    

KIRKLARELİ 346.973               119.630  123.388  49.991   53.964   

KENTSEL KIRSAL 

TOPLAM NÜFUS

YERLEŞİM 

MERKEZİ ADI

İL 2015 NÜFUSU ALDIĞI GÖÇ VERDİĞİ GÖÇ NET GÖÇ NET GÖÇ HIZI

KIRKLARELİ 346.973        13.816         16.098            2.282     6,60                
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7.3.5 İklim özellikleri 

Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir.  Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan 

kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kışlar ise soğuktur. 

Bu kesimde, yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı az olup m2 ye düşen yıllık 

ortalama yağış oranı 800 – 900 mm dolaylarındadır. Denizden uzak iç kesimler, her 

mevsim yağış almakla birlikte, yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Bu 

kesimlerde, yıllık sıcaklık ortalaması 13,1 °C, m2 ye düşen yağış ortalaması ise 772,8 

mm dolaylarındadır. Kırklareli ili, 41°- 42° kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Bu 

konumu ile ekvatorla kuzey kutbu arasında, ama ekvatora daha yakın bir yerdedir. Buna 

bağlı olarak il, soğuk ve sıcak iklim kuşakları arasında bulunan, nemli – ılıman iklim 

özellikleri göstermektedir.  

Kırklareli ilinin Karadeniz kıyıları, iç kesimlere göre daha yağışlıdır. Bu durum büyük 

ölçüde denizin varlığına bağlıdır. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi, Yıldız 

Dağları’nın da etkisi ile kıyı kesimlere yağış bırakmaktadır. Kıyıların, ergene yöresine 

göre daha ılık olması da yine denizin etkisidir. Deniz suyu,  güneşten gelen sıcaklıkların 

bir bölümünü tuttuğu için bünyelerinde enerji biriktirirler. Soğumaya başlayınca 

biriktirdikleri enerjiyi yavaş yavaş geri verirler. Bu nedenle günlük ve yıllık sıcaklık farkı 

kıyıda daha azdır. Karadeniz kıyılarında don olayları, iç kesimlere göre daha az 

görülmektedir. Buda denizin etkisinin bir sonucudur. 

Çizelge 7.3 Kırklareli yıllık ortalama doğal etmenler 

 

Bölgenin en önemli yükseltisini yıldız dağları, en alçak kesimlerini ise Ergene Ovası 

oluşturmaktadır. Bu yükselti farkı neticesinde Ergene Ovasından Yıldız Dağlarına doğru 

gidildikçe sıcaklık düşmekte,  kış yağışları daha çok kar şeklinde olmaktadır. Yükseklik 

Yerel 

basınç 

(hPa)

Sıcaklık Bağıl 

nem

Bulutluluk 

(0-10)

Yağış 

miktarı 

(mm)

Rüzgar 

hızı 

(m/sn)

Fırtınalı 

gün 

sayısı

Kar 

yağan 

gün 

sayısı

Buhar 

basıncı 

(hPa)

989,00  13,1°C 65% 4,5 772,8 0,9 2 14 10,8



64 

 

artıkça don olaylarının süresi de artmaktadır. Ayrıca dağların kuzeybatı – güneybatı 

doğrultusunda uzaması, kuzey sektörlü rüzgârların Ergene Ovası’na kanalize olmasına ve 

daha şiddetli rüzgârların esmesine neden olmaktadır. 

Kırklareli Meteoroloji İstasyonu rasat verilerine göre bölgede yıllık ortalama sıcaklık 

13,3 °C’dir. Rasat sonuçlarına göre (1960–2015 yılları arası) ölçülen en yüksek sıcaklık 

ortalaması 18,7°C, en düşük sıcaklık ortalaması ise 8,7 °C’dir (Çizelge 7.4). 

Çizelge 7.4 Kırklareli ili meteoroloji istasyonu 1960-2015 rasat değerleri 

Aylar 
Ortalama 

Sıcaklık (ºC) 

Maksimum Sıcaklık 

Ortalaması (ºC) 

Minimum 

Sıcaklıkların 

Ortalaması (ºC) 

OCAK 2,9 6,6 0,0 

ŞUBAT 4,0 8,3 0,7 

MART 6,9 11,9 2,8 

NİSAN 12,0 17,7 7,1 

MAYIS 17,3 23,4 11,6 

HAZİRAN 21,6 27,9 15,4 

TEMMUZ 23,9 30,5 17,7 

AĞUSTOS 23,3 30,4 17,5 

EYLÜL 19,2 26,0 13,9 

EKİM 13,9 19,7 9,7 

KASIM 9,0 13,6 5,7 

ARALIK 5,0 8,6 2,1 

YILLIK 13,3 18,7 8,7 

Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960-2015 yılları arası rasat verilerine yıllık maksimum 

sıcaklık Temmuz ayında tespit edilmiş olup, 42,5 ºC’dir. Yıllık minimum sıcaklık ise -

15,8 ºC olarak belirlenmiş olup Ocak ayında gözlemlenmiştir. Uzun süreli rasat verilerine 

maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklık değerleri çizelge 7.5’de verilmiştir. 
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Çizelge 7.5 Maksimum ve minimum sıcaklık değerleri 

Aylar 
Maksimum Sıcaklık  

(ºC) 

Minimum Sıcaklık  

(ºC) 

OCAK 18,6 -15,8 

ŞUBAT 21,0 -15,0 

MART 25,7 -11,8 

NİSAN 30,5 -3,0 

MAYIS 36,0 1,4 

HAZİRAN 39,8 5,8 

TEMMUZ 42,5 8,8 

AĞUSTOS 40,4 8,7 

EYLÜL 38,8 3,0 

EKİM 37,4 -3,4 

KASIM 33,4 -7,2 

ARALIK 21,6 -11,1 

YILLIK 42,5 -15,8 

Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar rasat verilerinde tespit edilen ortalama yıllık 

toplam yağış 568 mm olarak ölçülmüştür. Günlük maksimum yağış miktarı 128,3 mm ile 

mart ayında kaydedilmiştir (Çizelge 7.6). 

Çizelge 7.6 Uzun yıllar rasat verilerine göre yağış dağılımı (1960-2015) 

Aylar 
Toplam Yağış Ortalaması  

(mm) 

Minimum Yağış  

(mm) 

OCAK 61,4 91,5 

ŞUBAT 48,7 56,1 

MART 49,0 128,3 

NİSAN 44,5 39,7 

MAYIS 50,2 57,4 

HAZİRAN 50,3 55,2 

TEMMUZ 25,9 74,9 

AĞUSTOS 20,8 50,2 

EYLÜL 34,4 71,4 

EKİM 50,9 84,4 

KASIM 62,3 57,6 

ARALIK 69,6 82,0 

YILLIK 568,0 128,3 

Kırklareli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre maksimum kar kalınlığı 30 cm olarak 

Kasım ayında gözlenmiştir (Çizelge 7.7). 
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Çizelge 7.7 Uzun yıllar rasat verilerine göre aylık maksimum kar kalıkları 

Aylar Maksimum Kar 

Kalınlığı (cm) 

OCAK 27 

ŞUBAT 28 

MART 24 

NİSAN 1 

MAYIS 0 

HAZİRAN 0 

TEMMUZ 0 

AĞUSTOS 0 

EYLÜL 0 

EKİM 0 

KASIM 30 

ARALIK 17 

YILLIK 30 

Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar verilerine göre kaydedilen aylık ve yıllık 

rüzgâr esme sayı dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmektedir. Buna göre, ildeki hâkim 

rüzgâr yönü Kuzeydoğu (KD) yönünde esmektedir. Diğer hâkim rüzgâr yönleri 

incelendiğinde 2. derece hâkim rüzgâr yönü Doğu- Kuzeydoğu (DKD), 3.derece hâkim 

rüzgâr yönünün Doğu (D) olduğu MGM verilerinden tespit edilmiştir (Çizelge 7.8). 

Çizelge 7.8 Yönlere göre rüzgârların aylık yıllık esme hızları 

 

AYLAR K KKD KD DKD D DGD GD GGD G GGB GB BGB B BKB KB KKB

OCAK 2,1 2,5 2,6 2,2 1,6 1,7 1,7 2,1 2,1 2,4 2,2 1,9 1,8 2,0 2,2 2,5

ŞUBAT 2,2 2,5 2,6 2,2 1,6 1,9 1,9 2,2 2,4 2,5 2,3 2,0 1,9 2,3 2,1 2,6

MART 2,1 2,3 2,4 2,3 1,7 1,8 1,7 2,0 2,2 2,6 2,3 2,0 1,9 2,0 2,1 2,4

NİSAN 1,8 2,1 2,2 2,1 1,6 1,9 1,8 2,2 2,3 2,7 2,3 2,3 2,0 2,4 2,0 2,1

MAYIS 1,6 1,8 2,0 2,0 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,3 2,1 2,2 1,8 2,1 1,8 2,0

HAZİRAN 1,8 1,8 1,9 2,0 1,5 1,9 1,7 2,0 1,9 2,2 1,9 2,0 1,8 2,3 1,8 2,0

TEMMUZ 1,7 1,8 1,9 2,1 1,6 1,9 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0 1,7 2,2 2,0 2,0

AĞUSTOS 1,7 1,8 2,0 2,1 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 2,2 2,0 2,1

EYLÜL 1,8 1,9 2,1 2,1 1,5 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 1,9 2,1

EKİM 1,9 2,1 2,2 2,1 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,2 2,0 1,7 1,6 1,9 1,9 2,1

KASIM 1,8 1,9 2,1 2,1 1,5 1,5 1,7 2,1 2,1 2,2 1,9 1,7 1,5 1,9 1,8 2,1

ARALIK 2,0 2,0 2,4 2,1 1,6 1,7 1,8 2,1 2,1 2,4 2,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2,2

YILLIK 1,9 2,0 2,2 2,1 1,6 1,8 1,7 2,0 2,1 2,3 2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 2,2

RÜZGAR YÖNÜ ORTALAMA HIZI(m/sn)
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7.4 Kurulacak Tesisler 

7.4.1 İnşaat işleri  

İnşaat işleri, saha içi ulaşım yolları ile vinç platformlarının teşkili ve türbin betonarme 

temellerinin yapılmasını kapsamaktadır. Zemin Etüdü neticesinde tespit edilen taşıma 

gücü değerine göre herhangi bir zemin güçlendirme işlemi yapılmasına ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Çalışma alanı 4. Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır. Bu 

nedenle çalışma alanında deprem tehlikesi açısından önlemli alan yoktur. RES projesi 

için yapılan hesap, deney, analiz, rapor, tasarım ve uygulamaları “Afet Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri de dikkate alınarak yapılmakta ve 

yatırımcı tarafından gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 

Saha içi yolları ve drenajı çalışmaları kapsamında; türbinler arasında ve trafo merkezine 

ulaşımın sağlanması için öncelikli olarak mevcuttaki kadastral yollar ve orman yolları 

kullanılacaktır. RES projesi kapsamında yaklaşık 8 km uzunluğunda yeni yol açılması 

planlanmaktadır. Mevcut olan 12 km uzunluğundaki yol güzergahında ise düzenlemeler 

ve iyileştirmeler yapılacaktır. Yeni açılacak yollar ortalama 6 m genişliğinde olacaktır. 

Santral sahasının yer aldığı arazide yeraltı su seviyesi 100 m’nin altındadır. Yüzey 

sularının drenajı için, saha içi yollarının yapımı aşamasında, gereken yerlerde, yolun 

altından beton büzlerle geçişler yapılarak, hem yolun bozulması önlenecek, hem de 

yağmur sularının drenajı sağlanacaktır. Yolların inşasına ve düzenlenmesine 

başlanmadan önce ilgili kurumlardan izinler alınacaktır. 

Türbin temelleri, 18 m çapında 3 m yüksekliğinde konik şekilli münferit betonarme 

yapılardır. Betonarme projesi, Gamesa firmasınca belirlenen maksimum değerler ve 

temel yükleri kullanılarak TSE ve Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacaktır. 

Türbinler, yapılan ayrıntılı zemin etüdüne dayanılarak tasarlanmış temeller üzerinde inşa 

edilecektir. Türbin temel hesaplarına, kuleye ait rüzgâr ve deprem açısından dayanma 

hesapları da dahil edilmektedir. Temel, çapı 18 m olan dairesel plaktan oluşmaktadır. 

Ortada 6 m çapında ve 3 m yüksekliğinde pedestal bölgesi bulunmaktadır.  
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Sömel kalınlığı en dışta 1 m’den, orta bölgede 2 m’ye kadar doğrusal olarak artmaktadır. 

Tüm temel yapısında C35/40 sınıfı beton kullanılmaktadır.  

Donatı için Ø14 – Ø32 çaplarında S420 nervürlü betonarme çeliği kullanılması 

planlamaktadır. Kule alt kısmı temel merkezine oturtulan; 550 mm genişliğinde ve 58 

mm kalınlığındaki 4.000 mm merkez çapa sahip çelik yük dağıtım plakası, 3.045 mm 

yüksekliğinde 2x80 adet 8.8 kalitesinde M42’lik ankraj çubukları ile 350 mm genişliğinde 

ve 50 mm kalınlığındaki 4.000 mm merkez çapa sahip ankraj plakasından oluşan ankraj 

sepeti ile betonarme temele bağlanmaktadır. Yağmur sızıntı sularının etkisine karşı türbin 

temeli bitüm esaslı sürme yalıtım malzemesi ile kaplanmakta, gerekli görülen türbinlerde 

temel alt kotunda drenaj yapılmaktadır. Betonarme imalatların bitmesinin ardından, statik 

açıdan da gerekli olan geri dolgu işlemi yapılıp, temel üstü kapatılmaktadır. 

Kumanda binası, 154 kV RES Şalt Tesisi içerisinde yaklaşık 500 m2 kapalı alana sahip, 

betonarme taşıyıcı sistemli inşa edilecektir. Kumanda binasında, kumanda – koruma, 

ölçü, haberleşme sistemi, 36 kV panolar, akü v.b. kapalı alanda tesis edilmesi gereken 

elektrik teçhizatını kapsayan odalar ve tesiste çalışacak personelin kullanacağı ofisler 

bulunacaktır. Bina 154 kV açık şalt merkezinin bitişiğinde yer alacaktır. 

7.4.2 Makina işleri  

Proje kapsamında mekanik aksamı oluşturan imalatların ağırlığını türbin aksamı 

oluşturmaktadır. Projede 25 adet türbin kullanılacaktır. Bu türbinlerden 23 adeti Gamesa 

G132 modeli olup 5 MW gücündedir. İki adedi ise Gamesa G114 modeli olup 2,5 MW 

gücündedir.   

Çizelge 7.9 Proje kapsamında kullanılacak türbin özellikleri 

Model Kapasite 
Kanat 

Çapı (m) 

Kule 

Yüksekliği (m) 

Kanat 

Sayısı 

Dönüş 

Yönü 
Kanat Malzemesi 

Gamesa 

G132 
5000 kW 132 120-140 3 

Saat 

yönü 

Epoksi ile güçlendirilmiş 

kompozit malzeme 

Gamesa 

G114 
2500 kW 114 80-125 3 

Saat 

Yönü 

Epoksi ile güçlendirilmiş 

kompozit malzeme 
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Gamesa G132 için 95 – 120 – 140 m, Gamesa G114 için 80 – 93 – 125 m kule seçenekleri 

mevcuttur. Yüksekliğine göre kuleler 3 veya 4 parça olarak imal edilmektedir. Sahada 

vinçler aracılığı ile montajları gerçekleştirilmektedir. İki türbin modeli için de kanatlar, 

epoksi reçine ile güçlendirilmiş kompozit malzemeden üretilmektedir. Gamesa G132 için 

132 m, Gamesa G114 için 114 m çaplarında kanat kullanılmaktadır. 

Türbin Makina Dairesine, Kule girişine, içine ve şalt tesisine yangın söndürücü tüpler 

yerleştirilecektir. Kumanda Binası’nda da yangın söndürücü tüpler yerleştirilecek olup, 

duman ve sıcaklık algılayıcıları ile uyarılan Yangın Alarm Sistemiyle donatılacaktır. 

7.4.3 Elektrik işleri  

Satışa esas enerji ölçümü şalt tesisinde yapılması planlanmaktadır. Satışa esas ana ve 

yedek olmak üzere 2 adet sayaç tesisi edilecektir. Sayaçlar ayrı bir mühürlü pano içinde 

olacaktır. Bu pano kumanda binası röle odası içinde konuşlandırılması planlanmaktadır. 

Satışa esas sayaçlar akım ve gerilim bilgisini şalt tesisi üzerindeki fidere bağlı akım 

trafosu ve gerilim trafosundan alacaktır. 

RES her bir rüzgâr türbin jeneratörü Ulusal Elektrik Sistemi ile paralel çalışacaktır. 

Jeneratörlerin çıkış gerilimi 690 V AC olacaktır. Paralele girme 690 V AC devrede 

tamamen bilgisayar kumandasında yapılacaktır. Rüzgâr türbinleri ada modunda 

çalışmamaktadır. Acil aydınlatma kaynağı olarak türbinlerde 24 V akülerden 

yararlanılacaktır. 

Türbin üreticisi Gamesa’nın standart uygulaması gereği her bir türbin temelinde 3 

halkadan ring topraklama yapılacaktır. Türbinin temeli içindeki demirler potansiyel 

eşitleme iletkenleriyle türbin topraklamasıyla birleştirilecektir. Türbin temel 

topraklaması nihai dizaynı elektrik işleri yüklenicisi tarafından sahada yapılan toprak 

özgül direnci sonrasında hazırlanacaktır. 
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RES’te Alçak Gerilim (AG) Güç Kabloları kullanımı çok olacaktır. Türbin jeneratörleri 

ile 2,7 MVA yükseltici trafo arasında 0,6/1 kV kablolar tesis edilecektir. Bu kabloların 

jeneratörden AG Panoya (kule tabanına) kadar olan kule içindeki dikey kısmı türbin 

tedarikçisi tarafından tasarlanmakta, temin edilmekte ve kule içinde, dikey olarak, kablo 

merdiveninde tesis edilmektedir. 

Türbinlerde üretilen enerji, 36 kV türbin trafosundan 154 kV Evrencik RES şalt tesisinin 

36 kV ana şaltına 20,3/35 kV anma yalıtım geriliminde (N)A2XSY aluminyum yeraltı 

kablolarıyla aktarılması planlanmaktadır. OG Kablolar yeraltında, toprağa gömülü 

olarak, üçgen oluşturacak şekilde birbirine bağlanarak döşenmektedir. 

Kablolar nihai boyutlandırılmasında ve tasarımında, kablonun döşenmesine bağlı olarak 

yük akımlarının incelenmesinin yanında gerilim düşümü /yükselmesi de incelenmiş, 

kabul edilebilir sınırlar içinde tutulacaktır. Kablolar nihai tasarımında ve 

boyutlandırmasında, kablo yük akımlarının ve gerilim düşümü / yükselmesinin 

incelenmesinin yanında kablolar kısa devre akımları açısından da incelenecek ve 

uygunluğu açıklığa kavuşturulacaktır. 

RES şebeke yönetmelikleri dahilinde talep edilen reaktif güç aralıklarında çalışması 

planlanmaktadır. Bu gücün türbinlerin kendisi tarafından sağlanması planlanmaktadır. 

Türbin kanatları, makina dairesi (nacelle) ve kulenin yıldırım koruması türbin imalatçısı 

tarafından tasarlanmakta ve imal edilmektedir. Kanatlar ve makine dairesi yıldırım tutucu 

uçlar ve iletkenlerle donatılmıştır, türbinin kendisi paratoner haline getirilmiştir. 

7.4.4 Şalt tesisi ve enerji nakil hattı  

RES, Ulusal Elektrik Ağı’na 154 kV gerilimde bağlanmaktadır. Bunun için, RES’in kendi 

mülkiyetinde 154kV RES şalt tesisi kurulacaktır. RES şalt tesisi, yatırımcı ile TEİAŞ 

arasında 16.07.2013 tarihinde imzalanan Bağlantı Anlaşması gereğince TEİAŞ tarafından 

yapılacak olan 380/154 kV Vize Havza TM’ye bağlanacaktır. Şalt Tesisi (Açık Şalt); 

harici tipte 2 ana bara, gerilim trafoları, (toprak bıçaklı) ayırıcılar, akım trafoları, kesiciler, 

parafudrlar, 154/33,6 kV, 80/100 MVA trafo (ve dahili tip kumanda, koruma, ölçü 



71 

 

teçhizatını) kapsayan 4 adet (1 adet Hamitabat Hat Fideri , 2 adet Trafo Fideri,1 adet 

kuplaj) 154 kV fider ve 5 adet yedek fider yerini kapsamaktadır. Yaklaşık 11.000 m2’lik 

bir alanı kapsayan şalt tesisinin etrafı tel çit ile kapatılması planlanmaktadır. 

RES projesi kapsamında, yatırımcı ile TEİAŞ arasında 16.07.2013 tarihinde imzalanan 

İletim Bağlantı Anlaşmasına istinaden, RES şalt tesisi ile tesis edilmesi planlanan 154 kV 

Vize Havza TM’ye bağlanması amacıyla 154 kV Evrencik RES TM – Vize Havza TM 

EİH tesis edilecektir. EİH, TEİAŞ’ın direktörlüğünde yatırımcı tarafından projelendirilip, 

tesis edilecek ve mülkiyeti ile birlikte TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilecektir. 

EİH projesi kapsamında 154 kV, 1272 MCM iletkenli, tek devre, toplamda 18,21 km 

uzunluğunda iletim yapılması planlanmaktadır. RES, TEİAŞ tarafından yapılacak olan 

Vize Havza TM’nin 154 kV barasına bağlanacaktır. 

RES’ te güç trafoları 2 adet 154 /33,6 kV, 80/100 MVA, normal işletme şartlarında 

birbirlerinde bağımsız olarak çalışan (paralel çalışmayan) tipte dizayn edilmesi 

planlanmaktadır. 

154kV TM’nin 36kV panoları dahili tip, metal muhafazalı (klad), çift bara ve kuplaj 

düzeninde, toplam 2 adet giriş, 8 adet türbin çıkışı ve 2 adet 33,6/0,4 kV iç tüketim trafosu 

hücresi ve 2 adet ölçü ve 1 adet kuplaj ve bara yükseltme hücresinden oluşacaktır. Tesiste, 

tip testi yapılmış panolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Şalt tesisi ve kontrol odası iç 

ihtiyacı için 2x250kVA gücünde bir iç ihtiyaç trafosu tesis edilmesi planlamakta olup 

belirtilen tüketicilerin kullanımı için yeterli olacağı düşünülmektedir. 

TEİAŞ’ın ilgili yönetmelik ve şartnameleri gereği 154 kV şalt tesislerinde kumanda 

beslemesi ve acil aydınlatma 110 V DC akü sistemiyle sağlanacaktır. Şalt tesisinde 100 

amper-saat, 110 V akü gurubu, 60 amper şarj redresörü tesis edilmesi planlanmaktadır. 

Nihai dizayn sonrasında güçler netleştirilecektir. 

TEİAŞ ile haberleşme sistemi; Bağlantı Anlaşması doğrultusunda tesis edilip 

kurulacaktır. 
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RES projesinin, Ulusal Elektrik Ağı’ndan enerji alınamadığı hallerde iç ihtiyacın 

karşılanması için, otomatik çalışabilen, bir adet 400 V - 200 kVA imdat jeneratörü 

kurulması planlanmaktadır. İmdat Jeneratörü ile şalt tesisi ve kumanda binasının acil 

enerji ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. İmdat jeneratörü, şalt tesisinin iç ihtiyaç 

dağıtımının yapıldığı AC Yardımcı Servis Kumanda Panosu’na (İmdat Jeneratörü için 

Ana Dağıtım Panosu, ADP olacak) bağlanarak, enerji kesildiği zaman otomatik devreye 

girecektir. Tesis edilen imdat jeneratörünün kendi kumanda sisteminde otomatik çalışma 

devreleri mevcut olacaktır. İmdat jeneratörü kapalı bir muhafaza içinde olması nedeniyle 

bina içinde değil açıkta monte edilmesi planlanmaktadır. 

RES şalt tesisinde açıktaki 154 kV teçhizat altında topraklama ağı tesis edilecektir. 

Kumanda binası topraklama ağına bağlanacaktır. Topraklama da 120 mm2 kesitinde bakır 

kullanılması planlanmaktadır, nihai boyutlandırma nihai dizayn sonrasında belli 

olacaktır. 

Türbin jeneratörlerin 0,66 kV gerilim devresinde, türbin imalatçısının tesis ettiği 

korumalar olacaktır, türbin jeneratör aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı frekans, düşük 

frekans röleleriyle ve 660 kV kesicinin aşırı akım 1. kademe ve aşırı akım 2. kademe 

açmalarıyla korunacaktır. Türbin RMU hücrelerinde ise trafo (jeneratör) fiderlerinde aşırı 

akım/toprak koruması, 154kV şalt tesisi 36kV şalt türbin çıkış ve giriş fiderlerinde aşırı 

akım/toprak koruması ve nötr direncinin aşırı akım / toprak koruması olacaktır.  

154 / 33,6 kV trafonun öz korumaları ve diferansiyel koruması olacaktır. 154 kV fider 

mesafe koruma ve yönlü aşırı akım korumalarıyla donatılacaktır. Ayrıca bara koruma 

tesis edilecektir. 36 kV devrede röle koordinasyonu aşırı akım ve toprak koruma röleleri 

arasında yapılacaktır. 

7.4.5 Termin programı  

RES için EPDK tarafından 09.02.2012 tarihli kurul kararı ile yatırımcıya üretim lisansı 

vermiştir. Projenin inşaat işleri öncesi süresi 09.10.2017 yılında tamamlanmaktadır. Bu 
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süre içerisinde, projenin inşasına geçebilmek için gerekli tüm izinler alınarak T.C. Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na ön proje onayı alınarak inşaat sürecine geçilecektir. Tesis 

tamamlanma süresi 09.10.2021 yılında dolacaktır. Bu süre içerisinde saha hazırlığı ve 

türbin montajı tamamlandıktan sonra gerekli testler yapılarak, geçici kabul aşamasına 

gelinecek, geçici kabulü müteakip elektrik üretimine başlanacaktır. Üretim lisansı süresi 

49 yıldır.  

7.4.6 Emniyet tedbirleri  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile Elektrik Tesisleri 

Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak tesis ve işletme aşamasında önlemler sağlanacaktır; 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun gerekli tedbirler yatırımcı tarafından alınacaktır. 

Çevrenin koruma altına alınması ve emniyetsiz uygulamaların önlenmesi için gereken 

yerlere tel örgü, barikatlar, bariyerler, işaretler ve lambaları, kurulacak ve muhafaza 

edilecektir. Şalt tesisi girişine konulacak olan nizamiye ile de şalt tesisine tüm giriş 

çıkışlar kontrol edilecektir. Tüm elektrik kabloları kanal içine alınarak üstü kapatılacaktır. 

Şalt sahası doğrudan yıldırım düşmesine karşı, uygun şekilde korunacaktır.  

Yardımcı servis trafosu paratonerin koruma alanı içindedir. Standart yol işaretleri, uyarı 

işaretleri, kontrol işaretleri ve yön işaretleri konulacaktır. Levha yazıları okunaklı şekilde 

yazılacak ve bunları temiz ve okunaklı şekilde muhafaza edecektir. Santral binası içinde 

de çeşitli kazalara (elektrik çarpması, düşme gibi) uyarı levhaları ile güvenlik önlemleri 

hatırlatılacaktır. Düşmeye yol açacak yerler korkuluk ile çevrilecektir. Kamera sistemi 

kişilerin kapsama alanı içerisinde herhangi bir pozisyondan açıkça görülmesine müsaade 

edecek şekilde tasarlanacaktır. Kontrol kumanda yazılım programında alarm ve açmalar 

yazılıp ve tesisin emniyetini ilgilendiren durumlarda ekipmanların korunması için santral 

koruma altına alınacaktır. Kontrol binasında bir yangın alarm sistemi bulunacaktır. Bir 

merkezi yangın alarm sistemi, detektörü ve alarm ve tahliye fonksiyonu kontakları, 

santral binası içinde temin edilecektir. İşçi güvenlik ve sağlığını etkileyecek hususlar 

metal uyarı levhası şeklinde ekipmanların üzerine asılacak olup olası bir kazaya karşı 

çalışanlar uyarılacaktır.  
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Bu hususlara ilave olarak yatırımcı, RES projesinin inşaat ve işletme aşaması ve EİH 

projesinin inşaat aşaması için taahhüt ettiği tüm tedbirleri alacaktır. EİH, inşaatı 

tamamlandıktan sonra mülkiyeti ile birlikte TEİAŞ’a devredileceği için, EİH işletme 

dönemi tedbirlerinden Evrencik Ltd. sorumlu olmayacaktır. 

7.5 Tesis Maliyeti 

RES projesinde yer alan tesislerin keşif bedelleri hesabında, projelendirmesi şirketimizce 

yapılarak yapımı daha önce tamamlanmış benzer projelerden faydalanılmıştır. Türbin 

teçhizatı yurt dışından temin edileceği için bu teçhizatın bedel hesabında, yurtdışı 

firmalardan alınan tekliflerle edinilen fiyatlar göz önünde bulundurulmuştur.  

EİH, yatırımcı yükleniminde olup inşaatın tamamlanmasını müteakip TEİAŞ’a 

devredilecek olup, yapılan harcamalar TEİAŞ tarafından sonrasında geri ödenecektir. 

Dolayısıyla EİH için maliyet hesabı yapılmamıştır. Enerji projelerinin gerçekleştirilmesi 

uzun bir zaman sürecinde gerçekleşiyor olması ve rüzgâr enerjisi santrallerinde üretilen 

elektriğe devlet tarafından dolar üzerinden satın alım garantisi verilmesi nedeniyle, dolar 

birimi kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. RES projesinin 166.000.000 $’lık 

bir yatırım olacağı öngörülmektedir. Yatırım için harcanacak bedelin sadece % 88’i 

türbinler için harcanacaktır (Çizelge 7.9).  

Çizelge 7.10 RES toplam yatırım tutarı tablosu 

Maliyet Kalemi Birim Fiyatı (USD) 
Birim 

(adet) 
Ara Toplam (USD) 

Türbin toplam maliyeti 5.600.000,00 25 140.000.000,00 

İnşaat Maliyeti 272.000,00 25 6.800.000,00 

Elektrik İşleri 484.000,00 25 12.100.000,00 

Proje Geliştirme 6.000.000,00 1 6.000.000,00 

Şalt Tesisi 150.000,00 1 150.000,00 

Mühendislik Hizmetleri 600.000,00 1 600.000,00 

Diğer Giderler 350.000,00 1 350.000,00 

Toplam Yatırım Tutarı (USD) 166.000.000,00 

MW başına türbin maliyetinin 1.170.000 $, MW başına yatırım maliyetinin 1.380.000 $ 

olması beklenmektedir.  
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RES projede 25 adet türbin kullanılacaktır. Gelişen teknolojiler dikkate alınarak türbin 

seçim çalışmaları devam etmekte olup, 23 adet Gamesa G132 model 5 MW ve 2 adet 

Gamesa G114 model 2,5 MW kurulu gücünde türbinler kullanarak toplamda 120 MW 

kurulu güce ulaşacak şekilde planlanmaktadır. Bu sayede yılda tahminen 325.000 MWh 

elektrik üretimi yapılması öngörülmektedir. RES projesinde üretilen elektrik, RES şalt 

tesisinin, tesis edilmesi planlanan 154 kV Vize Havza TM’ye bağlanması amacıyla 154 

kV RES TM – Vize Havza TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı Projesi üzerinden ulusal 

şebekeye verilecektir.   

RES projesi kapsamında üretilen elektrik, 18.05.2005 tarih 25819 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun tarafında değerlendirilecek olup, 10 

yıl süreyle 7,3 cent/kWh fiyatından satılacaktır.   

Yatırımcı, TEİAŞ tarafından 29.06.2011 tarihinde düzenlenen ihalede 3,54 kr/kWh teklif 

vererek RES için bağlantı hakkı kazanmıştır. İhalede teklif edilen bedel, tesisin geçici 

kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl süre ile üretilen elektrik miktarına oranla 

TEİAŞ’a ödenecektir. Yılda 325.000.000 kWh elektrik üretimi öngörülen RES, TEİAŞ’a 

yılda 3.861.000 $ ödeme gerçekleştirecektir. Böylece, senelik 325.000.000 kWh elektrik 

üretimi yapması beklenen RES yılda 23.725.000 $ gelir elde edecektir. Yıllık işletme 

maliyetlerinin ortalama 200.000 $ seviyesinde olduğu öngörüsüyle ve ihale bedeli 

düşülünce RES yılda 19.664.000 $ net kar sağlayacaktır. RES’in geri dönüş süresi 

yaklaşık 9 yıl olacaktır.   
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8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgâr enerjisinden 

yararlanmanın hem çevresel, hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Türkiye, mevcut verilere göre dünya sıralamasında oldukça geri sıralarda 

bulunmaktadır. Bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmesi gelecekteki enerji kazancı 

bakımından önem taşımaktadır. Türkiye’nin mevcut potansiyeli değerlendirildiği 

takdirde enerji ihtiyacının çoğunun bu alandan karşılayabileceği anlaşılmaktadır. Rüzgâr 

enerjisi kurulu gücünün arttırılmasında gelişmiş hava tahmin sistemlerinin kurulması ve 

maksimum güç için rüzgâr çiftlikleri de türbinlerinin düzenini optimize edilmesi 

gerekmektedir. 

Yeni nesil teknoloji ve gelişmiş standartlar ve test edilmiş gelişmiş malzemeler 

kullanılarak oluşturulacak üretim ve tedarik zinciri rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 

arttırılmasını sağlayacağı gibi ithalat kalemlerimizin azalmasına, ihracatın artmasına 

olanak sağlayacağı gibi, istihdam artışına ve işletme ve bakım açısından hizmet 

sektörünün gelişmesine olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede işgücü kalitesinin artması ve 

kalifiye personel yetiştirilebilmesi için üniversitelerde orta dereceli okullarda ve meslek 

yüksekokul düzeylerinde teknik eğitim ile işgücünün geliştirilmesine ağırlık verilmelidir.  

Özel sektör yatırımları için açık ve tutarlı politikalar belirlenmelidir. Yatırımcılar için en 

önemli kurallardan biri öngörülebilirliktir. Vergi veya teşviklerle ilgili mevzuatlarda 

yapılacak değişiklikler hâlihazırdaki birçok projeyi ekonomik getirisi olmaktan 

çıkarabileceği unutulmamalıdır. Hâlihazırdaki projeleri etkilediği gibi bir sonraki yatırım 

projesinin risklerini ve dolayısı ile maliyetlerini arttırmaktadır.  

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili mevzuatta sabit fiyattan alım süresi 10 yıl 

olarak belirleniştir. Yerli yatırımcılar için bu sürenin 15 hatta 20 olarak belirlenmesi 

halinde daha çok yerli yatırımcı tarafından tercih edilebilecektir. Yerli katkı ilave süresi 

mevcut kanuna göre 5 yıl süre ile belirlenmiştir. Yerli üretimin geliştirilmesi için bu süre 

daha uzun belirlenmelidir. Rüzgâr enerjisi, geniş halk desteğine sahip ve kamu iktisadi 

kalkınma stratejilerinin temel bir parçası olabilir. Rüzgâr enerjisi yatırımları 
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planlamasında yerli ürün kullanılası teşvik edilmeli ve yerel ekonomik kalkınma teşvik 

edilmelidir. 

Rüzgâr enerjisi yatırımlarında en büyük maliyet kalemini türbin maliyetleri ve arazi 

edinimi oluşturmaktadır. Yatırımların finansmanı, yatırımcı ve finans kurumlarının 

bekledikleri getiriyi sağlamasına bağlı bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları için 

değişik finansman modelleri bulunmaktadır. Kırklareli ilinde yapılan çalışmada da 

görüleceği gibi rüzgâr enerjisi yatırımcılarının beklediği getiriyi sağlamaktadır. Tutarlı 

politikalar ile rüzgâr enerjisi Türkiye de elektriğin yaklaşık % 20 sini karşılayacak şekilde 

büyüyebilmesi ve bu tesislerde 200 bin kişiye istihdam sağlanması mümkündür.   

Yenilenebilir enerji ve rüzgâr enerjisi üretimi ile ilgili yapılacak yatırımlarda belirli kalite 

ve teknoloji standartları ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Aksi takdirde yapılacak eski 

teknoloji yatırımları çok yakın gelecekte kirlilik olarak kendini gösterecektir. Türkiye’de 

rüzgâr enerjisi kurulu gücü için 2023 yılı sonunda öngörülen 20 GW hedefi doğru 

yaklaşımlarla revize edilmeli ve gerçekçi stratejiler ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede 

rüzgâr enerjisi yol haritası hazırlanmalıdır. Rüzgâr santrali kurulacak yerlerin edinimi ve 

gerekli arazi büyüklüğü ve yerleşim planlarının yeniden düzenlenmesi zorunludur. Yer 

seçimi, arazi edinimi, kamulaştırma ve imar ile ilgili bütün çalışmaların yeniden 

düzenlenmesi gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Rüzgâr santrali kurulumu için kurum ve kuruluşlardan görüş alınmakta, çevresel etki 

değerlemesi yapılmakta, harita üzerinde rüzgâr santrali kurulabilecek alanlar net olarak 

belirlenmeli, yatırımcılara bildirilmelidir. Lisans süreci tamamlanmış bir yatırımcının 

arazi ile ilgili kurumların iznini alamama sebebine bağlı olarak lisans koşullarını yerine 

getirememesi hem yatırımcılar için zaman ve ekonomik kayıp, ülke içinse geç kalınmış 

yatırım nedeni ile daha çok enerji ithalatı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda verimli, 

adil ve açık izin süreçleri belirlenmelidir. Yaban hayatın korunması, askeri altyapılardan 

uzak, orman alanlarına duyarlı, toplum endişelerini giderecek Yenilenebilir Enerji 

Kullanım alanları belirlenmelidir.  
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Türkiye’de offshore rüzgâr santrali kurulumu için gerekli çalışmalar bir an önce 

yapılmalıdır. Enerji arzının çeşitlendirilmesi ve enerjide dışa bağımlılığın önüne 

geçilebilmesi için bu çalışmaların ivedilikle yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de varlık fonları için enerji sektörü yatırım yapılabilir durumda olmasına 

rağmen, bu tür yatırımlarda varlık fonları kullanılmamaktadır. Emeklilik fonlarının düşük 

faizli getiri yerine rüzgâr enerjisi yatırımlarında değerlendirilmesi, ülkenin enerjide dışa 

bağımlılığını azaltacağı gibi, emeklilik fonlarına veya varlık fonlarına yatırım yapanların 

gelir elde etmelerine olanak verecektir. İnceleme sonuçlarına göre 1 MW rüzgâr enerjisi 

yatırımının değeri 1.320.000 $ olarak tahmin edilmektedir. Belirtilen büyüklükteki 

yatırımın gerçekleştirilmesi ve kaynak temini, birçok projenin gerçekleşmesini olumsuz 

etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 

kentlerdeki konut ve ticari taşınmaz yatırımı yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

yenilenebilir enerji üretimi alanına yönlendirilmesi ile yatırımların hızlandırılması ve 

enerji üretiminde kendine yeterliliğe önemli katkı yapılması mümkün olacaktır. 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi enerji yatırım ortaklığı şirketlerinin kurulması ve bu 

şirketlere yatırım yapılmasının teşvik edilmesi yoluyla Türkiye’nin enerjide dışa 

bağımlığının azaltılabilmesine katkı yapılması öngörülmektedir.  

İnceleme sonuçlarına göre Kırklareli ilinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre rüzgâr 

enerjisi yatırımcılarının beklediği getiriyi sağladığı ve verimli bir yatırım alanı niteliğine 

sahip olduğu ortaya konulmuştur. Ancak birçok projenin yer seçimi, arazi edinimi, 

kamulaştırma, imar ve ruhsat işlemleri ve bunlarla ilgili olarak açılan davaların uzun 

zaman alması gibi sorunlar nedeni ile başlayamadığı ve yatırımların büyük ölçüde 

geciktiği dikkati çekmektedir. Kamu ve özel kurumlarda enerji üretimi için kuruluş yeri 

seçimi, proje geliştirme ve değerleme, proje finansmanı arazi edinimi, kamulaştırma, imar 

ve ruhsat işleri, çevresel ve sosyal etki değerleme gibi birçok konunun gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında başarı ile tamamlanması söz 

konusu yatırımların yapılabilirliğine pozitif katkı yaptığı vurgulanmalıdır. Birçok enerji 

üretim projesinde işin başından sonuna kadar müşavirlik verecek olan kurumlara ve 

uzmanlara gereksinim olduğu görülmekte olup, bu tür çalışmaların kamu ve özel 

kurumlardan alınması mümkündür. Özellikle üniversitelerin uluslararası düzeyde 

akredite edilmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden proje geliştirme ve 
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proje değerlemesi, sosyal ve çevresel etki değerleme, arazi edinimi, kamulaştırma, etki 

hafifletme politikalarının geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun politikaların 

uygulanması konularda bütün kamu ve özel kurumlara müşavirlik ve danışmanlık 

hizmetleri vermesine büyük ölçüde gereksinim bulunmaktadır. Bu tür hizmetlerin 

sunulması söz konusu yatırımların uluslararası kurumlar tarafından finansmanı için de 

kolaylık sağlayacak bir avantaj olarak görülmelidir.   
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