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ANADOLU AJANSI
-ENERJİ İHTİYACINA 723 MEGAVATLIK KATKI
-KALKINMA BANKASI'NCA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANAN 25 HES VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI NİSAN 2011'DE FAALİYETE GEÇERKEN,
21'İNİN YATIRIMIN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR
-DEVAM EDEN YATIRIMLAR DA TAMAMLANDIĞINDA TÜRKİYE, TOPLAM
723 MEGAVATLIK KURULU GÜCE SAHİP 46 SANTRALE KAVUŞACAK
ANKARA-Türkiye'nin cari açığına en fazla etki eden enerji sektöründe Nisan 2011 itibarıyla Kalkınma
Bankası'nın finansman desteği sağladığı 25 tesis faaliyete geçti. Devam eden 21 yatırımın tamamlanması
halinde Türkiye yaklaşık 723 megavat kurulu güce sahip 46 santrale kavuşacak.
Enerji de dahil olmak üzere birçok alanda firmalara kredi desteği sağlayan Kalkınma Bankası AŞ Genel
Müdür Vekili Metin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji yatırımları için firmaların kredi
talebinin yoğun olduğunu belirterek, bu yılın Mart ayı itibarıyla enerji yatırımları için verilen kredilerin
toplam kredi içindeki payının yüzde 39 olduğunu söyledi.
-''Karadeniz'deki yatırımlarda hassas davranıyoruz''Kış şartları nedeniyle yenilenebilir enerji inşaatlarının çok hızlı yürümediğini ifade eden Pehlivan,
''Hareketlilik yeni başladı. Yılın ikinci çeyreğinde daha hızlı olacağını öngörüyorum'' dedi.
''Çevresel ve sosyal etki analizi doğru yapıldığında yenilenebilir enerji yatırımlarının doğru bir yatırım
olduğuna'' dikkati çeken Pehlivan, HES yatırımları dahil olmak üzere kredi talebi konusunda herhangi bir
ilgi kaybı olmadığını dile getirdi.
Sadece çok fazla ekolojik ortam ve biyosfer alanı olmasından Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırımlar
konusunda hassas davrandıklarını anlatan Pehlivan, ''Onun dışındaki diğer bölgelerde işlem alıyoruz,
devam ediyoruz. Karadeniz'de daha dikkat ediyoruz. Karadeniz'de inşaat yapmak zor'' diye konuştu.
-''HES yatırımları hatasız''HES yatırımları konusunda Türk müteahhitlerinin iyi çalıştığını kaydeden Pehlivan, ''Bunlarda, onların
bakışından söylüyorum, mühendislik ve süreç yönetim hatası yok. Burada yatırımcı var, taşeronları var ve
kreditör olarak biz varız. Çoklu bir yapı var. Bir de bize kaynak sağlayan uluslararası kuruluş var. Orkestra
gibi çok fazla kişi aynı anda birşeyler yaparken ahengin bozulmaması lazım. Bu santrallerde çok şükür
'sıfır' hata söz konusu'' değerlendirmesinde bulundu.
Yapımı süren yatırımlar hakkında da bilgi veren Pehlivan, anılan 21 yatırımın arasında HES yatırımlarının
yanı sıra jeotermal ve rüzgar enerjisi yatırımları olduğunu söyledi.
Jeotermal ve rüzgar santrali yatırımlarını ilgi çekici bulduğunu ifade eden Pehlivan, bu alanların
yatırımcılar açısından çok iyi alanlar olduğunu dile getirdi.
Rüzgar santralleri ve HES'lerde yılın belli dönemlerinde yüksek verim alındığını anlatan Pehlivan, ''Ama
jeotermalde 12 ay yüzde 100 kapasiteyle çalıştırabileceğiniz bir enerji kaynağına ulaşıyorsunuz. Başarılı bir
yatırım sonrasındaki üretim ve karlılık çok yüksek oluyor'' dedi.

-ProjelerKalkınma Bankası'nca finansman desteği sağlanan projelerden Nisan 2011 itibarıyla
faaliyete geçenlerin türlerine göre dağılımı şöyle:
Kurulu güç
Yatırım türü
Sayısı
(megavat)
Hidroelektrik santralleri 20
281,61
Enerji verimliliği
1
25
Jeotermal enerji
1
8,5
Çöp gazı
3
33,8
Toplam
25
348,91
Devam eden yatırımların türlerine göre dağılımı şöyle:
Kurulu güç
Yatırım türü
Sayısı
(megavat)
Hidroelektrik santralleri 18
255,15
Enerji verimliliği
1
50
Rüzgar santralleri
1
34,85
Jeotermal enerji
1
34
Toplam
21
374

HÜRRİYET EKONOMİ
ENERJİ İHTİYACINA 723 MEGAVATLIK KATKI
TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞINA EN FAZLA ETKİ EDEN ENERJİ SEKTÖRÜNDE NİSAN 2011
İTİBARIYLA KALKINMA BANKASI'NIN FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLADIĞI 25 TESİS
FAALİYETE GEÇTİ. DEVAM EDEN 21 YATIRIMIN TAMAMLANMASI HALİNDE TÜRKİYE
YAKLAŞIK 723 MEGAVAT KURULU GÜCE SAHİP 46 SANTRALE KAVUŞACAK.
ANKARA-Türkiye'nin cari açığına en fazla etki eden enerji sektöründe Nisan 2011 itibarıyla Kalkınma
Bankası'nın finansman desteği sağladığı 25 tesis faaliyete geçti. Devam eden 21 yatırımın tamamlanması
halinde Türkiye yaklaşık 723 megavat kurulu güce sahip 46 santrale kavuşacak.
Enerji de dahil olmak üzere birçok alanda firmalara kredi desteği sağlayan Kalkınma Bankası AŞ Genel
Müdür Vekili Metin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji yatırımları için firmaların kredi
talebinin yoğun olduğunu belirterek, bu yılın Mart ayı itibarıyla enerji yatırımları için verilen kredilerin
toplam kredi içindeki payının yüzde 39 olduğunu söyledi.
-''Karadeniz'deki yatırımlarda hassas davranıyoruz''Kış şartları nedeniyle yenilenebilir enerji inşaatlarının çok hızlı yürümediğini ifade eden Pehlivan,
''Hareketlilik yeni başladı. Yılın ikinci çeyreğinde daha hızlı olacağını öngörüyorum'' dedi.
''Çevresel ve sosyal etki analizi doğru yapıldığında yenilenebilir enerji yatırımlarının doğru bir yatırım
olduğuna'' dikkati çeken Pehlivan, HES yatırımları dahil olmak üzere kredi talebi konusunda herhangi bir
ilgi kaybı olmadığını dile getirdi.
Sadece çok fazla ekolojik ortam ve biyosfer alanı olmasından Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırımlar
konusunda hassas davrandıklarını anlatan Pehlivan, ''Onun dışındaki diğer bölgelerde işlem alıyoruz,
devam ediyoruz. Karadeniz'de daha dikkat ediyoruz. Karadeniz'de inşaat yapmak zor'' diye konuştu.
-''HES yatırımları hatasız''HES yatırımları konusunda Türk müteahhitlerinin iyi çalıştığını kaydeden Pehlivan, ''Bunlarda, onların
bakışından söylüyorum, mühendislik ve süreç yönetim hatası yok. Burada yatırımcı var, taşeronları var ve
kreditör olarak biz varız. Çoklu bir yapı var. Bir de bize kaynak sağlayan uluslararası kuruluş var. Orkestra
gibi çok fazla kişi aynı anda birşeyler yaparken ahengin bozulmaması lazım. Bu santrallerde çok şükür
'sıfır' hata söz konusu'' değerlendirmesinde bulundu.

Yapımı süren yatırımlar hakkında da bilgi veren Pehlivan, anılan 21 yatırımın arasında HES yatırımlarının
yanı sıra jeotermal ve rüzgar enerjisi yatırımları olduğunu söyledi.
Jeotermal ve rüzgar santrali yatırımlarını ilgi çekici bulduğunu ifade eden Pehlivan, bu alanların
yatırımcılar açısından çok iyi alanlar olduğunu dile getirdi.
Rüzgar santralleri ve HES'lerde yılın belli dönemlerinde yüksek verim alındığını anlatan Pehlivan, ''Ama
jeotermalde 12 ay yüzde 100 kapasiteyle çalıştırabileceğiniz bir enerji kaynağına ulaşıyorsunuz. Başarılı bir
yatırım sonrasındaki üretim ve karlılık çok yüksek oluyor'' dedi.
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AKŞAM (17.05.2012)
ENERJİ İHTİYACINA 723 MEGAVATLIK KATKI
Kalkınma Bankası'nca 25 HES ve yenilenebilir enerji yatırımı faaliyete geçerken, 21'inin
yatırımın tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor .
Türkiye'nin cari açığına en fazla etki eden enerji sektöründe Nisan 2011 itibarıyla Kalkınma Bankası'nın
finansman desteği sağladığı 25 tesis faaliyete geçti. Devam eden 21 yatırımın tamamlanması halinde
Türkiye yaklaşık 723 megavat kurulu güce sahip 46 santrale kavuşacak.
Enerji de dahil olmak üzere birçok alanda firmalara kredi desteği sağlayan Kalkınma Bankası AŞ Genel
Müdür Vekili Metin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji yatırımları için firmaların kredi
talebinin yoğun olduğunu belirterek, bu yılın Mart ayı itibarıyla enerji yatırımları için verilen kredilerin
toplam kredi içindeki payının yüzde 39 olduğunu söyledi.

