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Rüzgar Enerjisi projlerinin popüleriliğini her geçen gün arttırmaktadır. Yüzlerce projenin projelendirme 
aşamasında olduğu günümüz Türkiye’sinde projelerin finansman kuruluşları tarafından nasıl 
değerlendirildiği konusu yatırımcılar (sponsorlar) için -projenin finanse edilebilir olmasını sağlamak 
adına- kritik önem taşımaktadır. 

RES projeleri proje finansmanı yönetimi ile finanse edilir ve her proje için A.Ş. statüsünde bir 
şirket kurulur. Türkiye’de proje finansmanı büyük ölçüde yerli bankalar tarafından sağlanmaktadır 
ve bu durum RES projeleri için de farklı değildir. Rüzgar Enerjisi projelerinde türbinler toplam 
bütçenin yaklaşık % 80-85’lik kısmını oluşturmaktadır ve geri kalan kısım da büyük ölçüde inşaat 
maliyetlerinden oluşur. Türbinlerin leasing yapılmaya uygun yapısı özellikle büyük ölçekli Finansal 
Kiralama Şirketlerinin RES projelerine ilgisinin temel nedenidir. Her proje finansmanı işleminde olduğu 
gibi RES projelerinde de finansal kuruluşlar projenin sahibi durumunda olan sponsorların kredibilitesi, 
yüklenicinin kalitesi, öz kaynak tutarı vb. temel bazı kriterleri değerlendirmeye almaktadır. 

Rüzgar projelerine özgü kritik riskler de bulunmaktadır. RES projelerinde teknoloji son 10 yılda büyük 
bir değişim göstermiştir ve gelişim süreci halen devam etmektedir. Bu durum teknolojik anlamda bazı 
riskleri de beraberinde getirir. Yüksek teknoloji kullanımı ve projelerin konumlandırıldığı alanların çoğu 
zaman zorlu iklim koşulları ve yerleşim alanlarına uzak olmaları faaliyet yönetimi riskini de beraberinde 
getirmektedir. Söz konusu riskin ortadan kalkması amacı ile kullanılan yaygın yöntem türbin üreticisi 
şirketlerle yapılan uzun vadeli faaliyet ve bakım (O&M Contracts) anlaşmaları yapmaktır. RES 
projelerinde bir başka önemli risk de çevresel risklerdir. Türkiye’nin kuşların göç yolları üzerinde olması 
dolayısı ile türbinlere çarpacak olan kuşlar ve yarasalar, türbinlerin çalışması sırasında çıkan 100 
desibeli geçen aşan ses şiddeti, bölgede yaşayan insanlar başta olmak üzere, evcil hayvanlara, tarım 
alanlarına, doğal bitki örtüsüne ve yaban hayvanlarına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verecek 
olması ve askeri üslere yakın tesislerin radarlara olumsuz etkileri vb. nedenler RES’lerin konumlanacağı 
alanine da özenle seçilmesini gerektirir.  Enerji nakil hatlarına uzaklık da önemli faktörlerden biridir. 
RES projelerinde belki de en önemli risk bölgedeki rüzgar hızı ölçümü ve santralin kapasite faktörünün 
tespitidir. Rüzgar ölçümü için minimum gerekli süre 1 yıldır ve karşılaştırma yapabilmek amaçlı 
sürenin 2 yıl olması tercih nedenidir. Rüzgarın hız ve yönü ölçülerek ve çevredeki havaalanı gibi 
diğer kaynaklardan da faydalanarak projede üretilebilecek enerji miktarının tespiti amacı ile kapasite 
faktörü tahmin edilmeye çalışılır. Kapasite faktörü projede üretilebilecek teorik maksimum enerjinin 
yüzde kaçının üretilebileceğini gösterir. Bu şekilde P50, P70 ve P90 kapasite faktörleri belirlenir. 
Bankalar finansal fizibilite çalışmalarını % 90 gerçekleşme olasılığını ifade eden P90’a göre yaparlar. 
Bu oldukça muhafazakar bir tahmin yöntemidir ve riski minimize etmek amacı ile tercih edilir. Rüzgar 
hızı tahmininde yapılan olası % 2’lik bir sapmanın enerji üretimine % 8’lik bir yansıması olacaktır. 
Bankaların muhafazakar tahmin yöntemlerini tercih etmesinin bir nedeni de bu durumdur. Rüzgar hızı 
mevsimsel değişimler de gösterebilir dolayısıyla da elektrik üretiminde dönemsel farklılıklar oluşabilir. 
Dönemselliğin,  proje ile ilgili kredi taksitleri belirlenirken özellikle dikkate alınması ve projenin nakit 
akışına uygun bir geri ödeme planı yapılandırmasında büyük fayda vardır. 

Rüzgar enejisi projeleri, proje geliştirme ve yönetimi profesyönelce yapıldığı takdirde zamanında ve 
tahmini bütçe içinde gerçekleştirilebilir. Çoğu RES projesinde gecikme ve maliyet aşımı olmasının 
başlıca nedeni planlama eksikliği ile yönetim zaafiyetidir. Bu bakımdan RES yönetim kalitesi de 
bankalar için büyük önem taşır.

2015 yılı sonuna kadar devreye sokulacak RES’ler için enerji alış fiyat garantisi 7.3 ABD $ cent olarak 
belirlenmiştir. Yapılan finansal fizibilite çalışmalarında özellikle kapasite faktörü yüksek olmayan 
projelerin mevcut koşullarda yapılabilir (feasible) olmadığı gözlemlenmektedir. Projelerin yapılabilir 
olması için kredilerin mevcut piyasa koşullarından çok daha uzun vadeli olması gerekmektedir. RES 
projelerinin yapılabilirliğini artırmak amaçlı karbon emisyon projeleri geliştirilmesi de faydalı olacaktır. 
Yıllık emisyon azaltımına bağlı olarak çıkartılacak karbon senetlerinin gönüllü pazarlarda satılması 
ile ekstra gelir yaratılılır ve projenin karlılığına olumlu etki yapar. Ayrıca üretim tesislerinde kullanılan 
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mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde 
üretilecek elektrik enerjisi için mevcut 7.3 ABD $ cent fiyat üzerine  5 yıl süreyle ek tarife bedelleri de 
eklenebilmektedir. Projenin yapılabiliriliğini geliştirmek adına şartlar elverdiği ölçüde bu ek avantajdan 
da faydalanmak gerekir.

Son olarak, RES projeleri titiz bir planlama ve etkin yönetim gerektirmektedir. Projedeki risklerin analiz 
ve yönetimin kapsamlı şekilde yapılması bankabiliteyi arttıracak projenin daha uygun koşullarla finanse 
edilmesinin önünü açacaktır. 


