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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin
enerjiye ihtiyacının giderek
artacağını, 10 yıl içerisinde 100
milyar dolarlık bir enerji yatırımına
ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak,
yatırımcıları, enerji alanında yatırım
yapmaya davet etti.

ENERJİ YATIRIMINA
İHTİYAÇ DUYULUYOR

Akhisar Rüzgâr Enerji Santrali, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve EPDK Başkanı
Hasan Köktaş’ın katıldığı tören ile açıldı.

M

anisa’nın Akhisar Rüzgâr Enerji Santrali’nin (AKRES) açılışına yönelik düzenlenen
törene Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, AKRES Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Nordex Enerji’nin Global Satış Direktörü Lars Bondo Krogsgaard,
ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile birçok
vatandaş katıldı.
AKRES Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Best-Karesi Enerji Topluluğu tarafından yaptırılan rüzgâr enerjisi santralinin 200 dönüm üzerine 1 yıl içerisinde kurulduğunu, 18 kuleden oluştuğunu, her bir kulenin 1250 ton ağırlığında olduğunu söyledi. Yırcalı, 18 kulenin 100 bin konutluk elektrik üretimi gerçekleştireceğini belirtti. AKRES Rüzgâr Santrali’nin
türbin tedarikçisi ve kurulumcusu olan Nordex Enerji'nin Global Satış Direktörü Lars Bondo Krogsgaard, Best AŞ tarafından hayata geçirilen tesisleri Türkiye’de anahtar teslimi olarak yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.
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ENERJİ YATIRIMINA İHTİYACI VAR
Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin enerjiye ihtiyacının giderek artacağını, 10 yıl içerisinde 100
milyar dolarlık bir enerji yatırımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yatırımcıları, enerji alanında yatırım yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip olacaksa, zengin bir ülke olacaksa kaliteli bir demokrasisi olmadan olmaz’’ diye konuştu.
Yabancı yatırımcılara Türkiye’de üretim yapmaları
halinde teşvik verilmesinin cari açığa çözüm olabileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, kendisi gibi Kayserili olan Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın bu yöntemi
enerji sektöründe uyguladığını dile getirerek, “Herkes
Enerji Bakanımızdan bu modeli alsın ve uygulasın, cari
açık kendiliğinden çözülür” diyerek konuşmasını
şöyle tamamladı:
“Enerji Bakanımız tam bir Kayseri icadı bir nokta
ortaya koydu. AKRES Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Alman ortağı Nordex’e ‘Santralı Almanya’da üretilen parçalarla yaparsan, ürettiğin elektriği 7 sente alırım. Gel yerli malı kullan, 11 sente alayım’ diyor.”
EKONOMİK FAALİYETLER İNSANIN İŞİ
Ekonomik faaliyetlerin devletin değil, insanın işi
olduğuna inandıklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bir iki stratejik öneme haiz kurumun dışında her şey serbest piyasa koşulları için-

ğlu, yatırımcıları,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıo
davet etti.
enerji alanında yatırım yapmaya

Akhisar Yırcalı Anaokulu’nun
açılış kurdelesini TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK İcra
Kurulu Başkanı Rona Yırcalı,
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
ve protokol üyeleri kesti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
, Türkiye’nin
büyümesi, gelişmesi ve güçlenmes
i için enerjiye ihtiyacı
olduğunu söyledi.

eliyle yapılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Yıldız, ‘‘Büyüyen, gelişen ve değişen Türkiye’nin, büyümeyen, gelişmeyen ve değişmeyen bir enerji sektörü olmaz’’ dedi. Türkiye'nin ortalama büyüme hızından enerji sektörünün daha da büyümesi
gerektiğini ifade eden Bakan Yıldız şöyle konuştu:
“Bakın rüzgârda alım garantisi verdiğimiz ﬁyat vardı, 7.3 dolar sent. Yani buradaki üretilen elektrik herhangi bir tüketiciye şu veya bu vesileyle satılamıyorsa devlet bunu 10 yıl
süreyle 7.3 dolar sentten almaya taahhüt verdi. 2005 yılından bu tarafa bir defa olsun devlet garantisinden yararlanmak isteyen yatırımcı çıkmadı. Hepsi ürettikleri elektriği özel sektör marifetiyle sattılar.”

de, girişimcilerimiz tarafından yapılacaktır. Devletin görevi onlara engel olmak değil, onların yolunu açmak,
imkân hazırlamaktır. Türkiye büyüyecekse, gelişecekse,
güçlenecekse enerjiye ihtiyacı var” dedi.
Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı olduğunu, bunun temin edilmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Arınç,
Alaşehir’de açılan 2 jeotermal kuyusundan birisindeki sıcaklık derecesinin 287 olduğunu ve burayı
50 milyon liranın üstünde bedelle
sattıklarını söyledi
RÜZGÂR ENERJİSİNDE
ALIM GARANTİLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise Türkiye’nin büyümeye ve bu büyümeyi özel sektör
eliyle yapmaya karar verdiğini, liberalleşen, serbestleşen ve daha çok
yatırımı sadece özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştiren bir yapı kurduğunu belirtti. Yatırımın özel sektör

RÜZGÂR ENERJİSİNDE MEVZUAT TAMAM
EPDK Başkanı Hasan Köktaş da Türkiye’nin rüzgâr enerjisini sevdiğini, özellikle son 5 yılda ülkenin her yerinde rüzgâr santrallerinin devreye alındığını dile getirerek, AKRES’in de
165 milyon kilovat/saat elektrik üretimi yapacağını belirtti. EPDK’ya 1 Kasım 2007
yılından bu yana 802 elektrik üretim lisansı başvurusunda bulunulduğu, bu konuda son aşamaya gelindiği bilgisini
veren Köktaş, rüzgâr enerjisi yatırımları
konusunda tüm mevzuatın sektörün
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamlandığını ifade etti.
Konuşmaların ardından Başbakan
Yardımcısı Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Yıldız, EPDK Başkanı Köktaş,
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Akres Yönetim Kurulu Başkanı Yırcalı ve bazı protokol üyeleri butona basarak rüzgar pernı
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