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Rüzgar Enerjisi Sektörü
 Rüzgar enerjisi giderek daha yaygın, rekabetçi ve güvenilir bir güç
teknolojisi haline gelmektedir.
 Rüzgar enerjisi sektörü aşağıdakilere olumlu katkılar yapar :
 enerji ithaline bağımlılığı azaltmak.
 arz güvenliğini arttırmak.
 enerji çeşitliliğini yükseltmek..
 uzun vadede elektrik üretiminin maliyetlerini istikrar kazandırmak.

 Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve temizdir
 doğrudan sera gazı salımları yoktur
 başka çevre kirletici madde salımı yapmaz (sülfür ve nitrojenin
oksitleri gibi);
 su tüketmez.

 Rüzgar Enerjisi sektörü iki ana kesiti içerir
 Kara bazlı rüzgar enerjisi; anakarada kurulu olan rüzgar türbinleri
tarafından üretilen enerjidir
 Açık deniz (Offshore) rüzgar enerjisi; deniz üzerinde kurulu olan
rüzgar türbinleri tarafından üretilen elektrik enerjisidir. Denizin
derinliğine bağlı olarak bu alan, kıyı hattından birkaç on kilometer
uzakta olabilir.
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Avrupa
 Günümüzde açık deniz rüzgarı için kurulu ve faal en yüksek kapasite Kuzey Avrupa açıklarındadır.
2016 sonunda Avrupa’da faaliyet gösteren 12,6 GW’lık kapasitenin %40’lık kısmı Birleşik Krallık
sularında, %32’lik kısmı Almanya sularında ve kalan kapasitenin neredeyse tamamı da Kuzey Denizi
ve Baltik Denizi’nde bulunmaktadır.
 2015’te açık deniz rüzgar enerjisi Avrupa’nın toplam elektrik üretimine %1.6 ve Avrupa’nın yenilebilir
elektrik üretimineyse %6.9 katkı yapmıştır.
Asya
 2016 sonunda Asya’da kurulu 1,7 GW’lık kapasite ağırlıklı olarak Çin ve Japonya’da bulunmaktadır. Bu
miktara bölgedeki çeşitli tanıtıcı gösterim niteliğindeki rüzgar tarlaları da dahildir ve bunların ilki 2010
yılında devreye alınan 100 MW’lık tarladır (Donghai Köprüsü, Çin).
 Asya’da açık deniz rüzgarı, elektrik üretiminin %0.1’inden azına katkıda bulunmaktadır. Geliştiricilerin
ve dahil olan tedarik zinciri firmalarının sayısı da Avrupa’dan azdır. Endüstride belirgin bir bağımsız
faaliyet veya bakım firması aktif değildir.
Dünyanın geri kalanı
 Kuzey Amerika’da 2016 yılında, tek bir 30 MW’lık proje Rhode Island’da faaliyet göstermektedir. Ek
olarak çeşitli büyük projeler de saha kontrolü teminatı almış ve çevresel araştırmalar yapmaya
başlamışlardır. Bu durum ilerleyen yıllarda Kuzey Amerika’da açık deniz rüzgarında bir genişleme
görülebileceği izlenimini uyandırmaktadır.
 Dünyanın geri kalanında etkinlik düşüktür.

Açık Deniz Rüzgarı: Paylaşılan Bir Kaynak
(kaynak Wind Europe)

Küresel Kümülatif
Açık Deniz Rüzgarı Kapasitesinin
Gelişimi 2001-2015

Coğrafik gelişim ve eğilimler
 İlk açık deniz rüzgar projesi 1991’de Danimarka açıklarında kurulmuştur. O tarihten beri, ticari
ölçekli açık deniz rüzgar tesisleri dünya çapında -çoğunlukla Avrupa’da- sığ sularda faaliyet
göstermektedirler.
 Danimarka, Birleşik Krallık’la birlikte açık deniz rüzgarı konusunda öncülük üstlenmiştir. Birleşik
Krallık’taki kurulu kapasite her yıl belirgin şekilde artarken, Danimarka’daki büyümeyse düşüş
göstermiştir.
 Yakın geçmişte Almanya açık deniz rüzgarına kuvvetli yatırımlar yapmaya başlamıştır ve böylece
2010 yılında en büyük 6. açık deniz rüzgarı ülkesiyken diğer ülkelere yetişmiş ve bugün 2. sıraya
yerleşmiştir.
 2016 ilk yarısında, Avrupa’ya görece daha az kapasite eklenmiştir. Sadece Almanya’nın ve
Hollanda’nın şebekeye bağlı yeni açık deniz rüzgar tarlaları bulunmaktadır.
 Çin (2015’te 1 GW kurulu) ve aynı zamanda ABD (2015 neredeyse kurulu kapasite yok, 2016’da
yaklaşık 30 MW’lık güç Rhode Island rüzgar tarlasında devrede), açık deniz rüzgarının
geliştirilmesine dair ciddi bir ilgi göstermeye başlamışlardır.
 Yeni veriler ABD’nin kıyıları boyunca ve Büyük Göller’indeki açık deniz rüzgar potansiyelinin yaklaşık
4,000 GW olduğunu göstermektedir. Bu miktar ABD toplam güncel elektrik üretim kapasitesinin
dört katıdır. Derin deniz rüzgarı da katılınca ABD’de, gelişme sürecinin ileri safhalarında olan
planlanmış toplam kapasitesi yaklaşık 4.9 GW olan 14 tane proje bulunmaktadır.
 Erken kurulum sürecinde belirgin olan projeler Kuzey-Batı Avrupa ve Çin’de bulunmaktadır. Yakın
zamanda aynı projeler Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD’de de başlamıştır.



Rüzgar Enerjisi Genel Değerlendirme
Kara
Bazlı
ve
Açık
Deniz
Kara bazlı rüzgar, ana karada kurulu rüzgar türbinleri tarafından üretilen enerjiye verilen addır.
–

–

–
–
–



Kıyı rüzgarı, kapsamlı bir küresel tedarik zincirine sahip, kanıtlanmış, olgun bir teknolojidir. Kıyı teknolojisi, kurulan her
megawatt kapasite için üretilen elektriği azami seviyeye çıkarmak için son beş senede gelişmiştir. Makinalar, daha
yüksek göbek boyları, geniş rotor çapları, hatta bazı vakalarda rüzgarın ve arazinin spesifik özelliklerine bağlı olarak
büyük jeneratörler sayesinde daha da büyük hale gelmişlerdir.
Şu sıralar imalatçılar rotor çapları 50 m ile 125 m arasında, jeneratör güçleri 1.5 MW ile 3.5 MW arasında ve göbek
yükseklikleri 90 m ile 150 m arasında değişen şebeke ölçekli türbinler üretmektedirler. Ayrıca, geçen yılda bazı
imalatçılar 4-5 MW’lık platformları da üretmeye başlamışlardır. Bu sırada, tekil kurulu kıyı rüzgar türbinin en büyük
jeneratör kapasitesi 7.5 MW’a ulaşmıştır.
Geçen yılda (2014-2015), rüzgar türbinlerinin fiyatlarının %3-5 arasında, yüksek hızlı türbinlerde USD 1050/kW ve
düşük-orta hızlı türbinlerde USD 1175/kW düştüğü tahmin edilmektedir.
Yenilenebilir kapasitenin ve üretimin üçte biri için kıyı rüzgar hesapları 2015 yılında artmıştır.
Yeniden güçlendirme - başka bir deyişle “eski” rüzgar türbinlerinin daha modern ve üretken malzemelerle
değiştirilmesi, yükseliştedir. Yeniden güçlendirmenin rüzgar gücünü arttırırken kaplama alanını azalttığı gösterilmiştir.
80 metre (m) çaplı rotora sahip 2 MW’lık bir rüzgar türbini günümüzde, 1995’te kurulmuş 40 m çaplı rotora sahip 500
kW’lık bir rüzgar türbininden dört ila altı kat daha fazla elektrik üretmektedir.

Açık deniz rüzgar enerjisi, denizde kurulu bir rüzgar türbini tarafından üretilen elektrik enerjisine
verilen addır. Deniz derinliğine bağlı olarak bu alan, deniz kıyısıdan birkaç on kilometer uzakta olabilir.
–

–

–

Denize türbin kurmak, kara bazlı sahalardan daha iyi rüzgar kaynaklarına erişme avantajına sahiptir. Böylece açık deniz
türbinleri belirgince daha fazla tam yük saati elde ederler. Açık deniz rüzgar türbinleri kıyıya yakın geniş talep
merkezlerine yakın konumlandırılarak, kara bazlı yenilenebilir güç kurulumlarında yaşanan uzun güç iletim hatlarından
kaçınabilirler. Bu durum açık deniz kurulumlarını, özellikle kıyıya yakın talep alanlarına sahip ve kara bazlı rüzgar
kaynaklarının ülkenin iç kısımlarında konumlandığı ülkeler olan Çin, çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD için çekici kılabilir.
Çevresel paydaşları memnun etmek gerektiğinde açık deniz rüzgar tarlaları genellikle daha az toplumsal muhalefetle
karşı karşıya kalırlar ve günümüze kadar kara kurulumlarıyla karşılaştırıldığıklarında alan için daha az rekabet görürler.
Bunun sonucu olarak gelecekte projeler büyük ölçekte ve 1 GW’lık güç santrallerinin kurulumu mümkün olabilir.
Büyük ölçekli açık deniz kurulumları, başlangıçta umud edilenden daha yavaş olarak çoğunlukla Avrupa’da başlamıştır.
2012’inin sonunda, 5.4 GW’lık bir kurulum (2008’deki 1.5 GW’tan yukarıya) özellikle Birleşik Krallık’ta (3 GW) ve
Danimarka’da (1 GW) tamamlanmıştır. Bunlara ek olarak Belçika’da, Çin’de, Almanya’da, Hollanda’da ve İsveç’te de
geniş açık deniz rüzgar enerjisi santralleri kurulmuştur. Ayrıca Norveç’te, Japonya’da, Portekiz’de ve Kore’de de açık
deniz türbinleri faaliyet gösterirken, beri yandan da Fransa ve ABD için yeni projeler planlanmaktadır. Birleşik Krallık’ta
46 GW’lık açık deniz projeleri kayıt altına alınmıştır ve bunların yaklaşık 10 GW’lık kısmı razı olmaya, yapıma ve
işletmeye doğru ilerlemektedir.
2014’te küresel açık deniz rüzgarı, 2013’ten %20 daha fazla tahmini 25 TWh’lık bir üretim gerçekleştirmiştir. 2014’te
açık deniz rüzgarının küresel kurulu kapasitesi 8.8 GW’a ulaşmış, bunun 1.7 GW’ı 2012’den bu yana kurulan yeni
eklentilerdir.

Açık Deniz Rüzgar Kesiti

Açık deniz rüzgarının kuvvetli yönleri


Açık deniz rüzgarı teknolojisi, yüksek rüzgar kaynaklı sahalara alan açar. Açık deniz rüzgarları karaya
nazaran daha kuvvetli ve eşit dağılımlı esmektedir.



Üretilen ortalama gücün anma puant güce bölümü olarak tanımlanan “ortalama kapasite faktörü”nün
Avrupa’da 2015’te edinilen değeri %42’dir ve bu değer aynı yıl için Avrupa’daki kıyı rüzgarından 18 puan
daha fazladır.



Yüksek kapasite faktörleri ve geniş ölçekli sahaların erişilebilirliği kombinasyonu açık deniz rüzgarını,
şebeke ölçeğinde düşük karbon elektriği için çekici bir alternatif kılmaktadır.



Fosil yakıtlar, nükleer ve biyo kütleden üretilen elektrikle karşılaştırıldığında çok daha düşük seviyelerde
su kullanarak şebeke ölçeğinde düşük karbon elektriği üretir.



Açık deniz rüzgar tarlaları gigawatt mertebesinde kıyı bölgesindeki yoğun nüfuslu bölgelere yakın olarak
daha hızlı inşa edilebilir ve böylece ihtiyaç duyulan uzun mesafeli iletimi düşürür.



Rüzgar gücü teknolojisindeki gelişimler maliyet düşürme ve yeni pazarlara açılma noktasında devam
etmektedir.



Yoğun nüfuslu bölgelerde kıyı rüzgarı üretimine göre türbin boyutu, işletme sesi ve görsel hoşluk
noktasında daha az fiziksel kısıta sahiptir.



Kıyı rüzgarı endüstrisi tarafından yıllardır geliştirilmiş olan bir çok teknolojiyi kullanabilir. Açık deniz
rüzgar türbinleri, tasarımda kara bazlı büyük ölçekli türbinlere çok benzerdirler.

Açık deniz rüzgar, enerji sektörünün
uygun maliyetli bir şekilde dekarbonize
edilmesi için teknolojiler portfolyosuna
önemli bir ilavedir.







Küresel ekonomiyi dekarnobinize edebilmek için rüzgar gelişimi esastır. IRENA’nın analizine
göre rüzgar enerjisi, küresel ekonominin dekarbonize olmasını garantilemek için, 2030
itibariyle üretim teknolojisinin öncü gücü olmak zorundadır.
Daha iyi rüzgar kaynakları olan yerlere kapıyı açan açık deniz rüzgar uygulamaları için,
teknoloji gelişimine artan bir ilgi vardır.
Sektör gelişimi, aşağıdaki durumları mümkün kılan teknolojik yenilikler üzerinden
ilerlemektedir:
 Maaliyetleri azaltmak
 Kıyıdaki enerji şebekeleriyle entegre olmak
Yenilikler devam ettiği sürece, 2030 itibariyle açık deniz rüzgar kapasitesi 100 gigawatt’a
(GW) ulaşabilir.
Açık deniz rüzgar, küresel enerji karışımının kilit bir parçası olacaktır.

Açık Deniz Rüzgar
Tarlalarının Ana Özellikleri
 Her ne kadar, türbinleri yüzen platformlara monte edip daha derin sularda veya
daha uzaktaki kıyıda uzak alanlara yayılmayı mümkün kılacak teknolojiler geliştirilse
de genellikle, türbinler direkt bir şekilde gölün veya okyanusun dibine
yerleştirilmektedir.
 Karada üslenmiş rüzgar türbinine oranla daha yüksek kurulum ve yükleme
maliyetleri sebebiyle, altyapı gerekliliklerini azaltmak için, açık deniz rüzgar çiftlikleri
genellikle daha geniş türbinleri öne çıkartır.
 Açık deniz rüzgar türbinleri tipik olarak cismen 3-5 MW’tır, fakat Vestas 8 MW’lık
türbin kurmuştur ve hatta daha büyük türbinler (10-15 MW) gelişim aşamasındadır.
 Açık deniz rüzgar tarlalarının, kıyıda üslenmiş projelere göre kurulumu daha
pahalıdır ve daha fazla seviyelendirilmiş enerji maliyetine sebep olmaktadır ($
1118/MWh kıyıdaki rüzgar için $32-$62/MWh ile kıyasla).
 Açık deniz rüzgar enerjisi, liman ve gemi inşaatı gibi kıyı endüstrilerinin mali
etkinliklerine projenin gelişiminden yapımına ve işletimine kadar bütün
aşamalarında potansiyel sunmaktadır.

Sektör gelişimi

 Yaklaşık 15 yıllık süre içinde, açık denizdeki rüzgarın kurulu kapasitesi birkaç
megawatt’tan 12 gigawatt’ın fazlasına ulaşmıştır.
 Teknolojinin gelişimi 1991’de ilk megawatt ölçekli açık deniz rüzgar çiftliğinin
Danimarka’da sığ sularda kıyıya yakın yerde bugünkü en geniş türbinin 8’de 1’i
boyutlarında bir türbin kullanarak işletilmeye başlamasıyla başlamıştır. İlk ticari
ölçekli açık deniz rüzgar santrali 2002’de, yine Danimarka’da, 160 megawatt’lık
(MW) kurulu kapasitesiyle işletime girmiştir.
 Rüzgar türbini teknolojilerinde ve yapım, kurulum, erişim, işletim ve sistem
entegrasyonundaki gelişimler açık denizde, daha iyi rüzgar kaynakları olan daha
büyük alanlara ulaşmak için derin sularda hareketli olmaya izin vermiştir.
 2001’den 2015’e kadar projeler, ortalama, kıyıdan daha uzaktaki daha büyük
alanlara, daha derin sularda daha iyi rüzgar kaynakları olan ve daha hızlı rüzgar hızı
olan daha geniş alanlara taşınmıştır.
 Türbinlerin nominal gücü artmış ve üreticiler özellikle açık deniz piyasası için yeni
rüzgar türbinleri geliştirmiştir.
 Projelerin kapasiteleri de artmıştır. Kurulum metodları ve açık deniz kurulum
gemileri daha karmaşık ve etkili bir hale girmiştir.
 Maliyet açısından, özelleşmiş parçalar yavaş yavaş daha düşük maliyetli daha büyük
sayılarda üretilen standart parçalarla değiştirilmiştir.

Kıyıdan daha uzağa

(kaynak Irena )

Daha Derin Sulara

(kaynak Irena )

Teknolojik Yenilik Tarafından Yürütülen
Sektör Gelişimi
 Açık deniz rüzgar türbinleri şu an dünya üstünde dönen en büyük makinelerdir. 2015 itibari ile, 154
m çark çapına sahip 6 MW türbinler 40 m derinlikteki ve ortalama saniye başına 10 metrelik rüzgar
hızına (m/s) sahip alanlara yerleştirilmiştir. Henüz ticarileşmemiş 7 ve 8 MW’lik türbinler kıyıda
yerleştirilmiş, ve ticarileşmemiş yüzen ilk rüzgar türbinleri Japonya, Norveç ve Portekiz açıklarındaki
derin sularda işletime girmiştir.
 2007’ye kadar açık deniz rüzgar türbinleri 20 metrenin (m) altındaki derinliğe sahip sulara ve kıyıdan
30 kilometreden (km) daha yakın yerlere yerleştiriliyordu. Bugün ise, aksine, türbinler düzenli
olarak 40 metreye kadar olan derinliklere ve kıyıdan 80 kilometreye kadar uzak noktalara
yerleştirilmektedir.
 Genellikle, su derinlikleri, iskeleye olan uzaklıklar ve proje büyüklüğü, en temelde Birleşik Krallık
(UK) sularındaki 30 türbin ile sınırlı erken ticarileşme projelerinden sıyrılıp projeler daha geniş
alanlara yayıldıkça artmaktadır. Alman sularında kurulum, dönemin sonuna doğru bu artışlara ivme
kazandırmıştır. Bu alanlara olan hamlelerle ilgili olarak, rüzgar kaynaklarında genel bir artış
yaşanmaktadır.
 Temel tipteki trend, sadece Baltık Denizi gibi daha sakin alanlarda beton olmuştur. Monopiller daha
sığ ve daha az türbin olan alanlarda, monopil olmayan çelik yapılar (kuver, tripod ve tri-piller) daha
geniş türbinli daha derin sularda kullanılmaktadır. Monopillerin ekonomik olduğu su derinliği ve
türbin genişlik zarfı yıllar içinde artmış ve şu an 6 MW türbinleri içermektedir.

Açık Deniz Rüzgarı ile İlgili
Önemli Gerçekler

 Açık deniz rüzgarı 15 yıllık bir süre içinde yeni bir konsept olmaktan, çok uluslu bir
endüstri haline geldi.
 Geçtiğimiz senelerde Asya’da başlayan yerleştirmelerle birlikte, neredeyse bütün açık
deniz rüzgar gelişimi Avrupa’da gerçekleşmiştir.
 Ticari projelerde kullanılan açık deniz rüzgar türbinlerinin nominal gücü kapasite
açısından 15 senelik dönem içinde üçe katlanmış, 2 MW’tan 5 MW’a yükselmiştir.
 Açık deniz rüzgarı, artan bir şekilde derin sularda ve kıyıdan uzak yerlerde
kullanılmaktadır.
 Endüstrinin açık deniz rüzgar enerji projeleri işletmesi için en temel itici güç; enerji
maliyetlerindeki önemli düşüş, farklı ülkelerin elektrik tedariki güvencesi bağlamında
devlet desteği olarak sunduğu finansal katkılar, kıyıdaki yeni rüzgar kapasitesinde
yaşanan sıkıntılar, iletim altyapısındaki zayıflıklar ve elektrik üretiminin
dekarbonizasyonu olmuştur.
 Rüzgar türbini teknolojisindeki yenilikler, açık deniz kurulum metotları ve indirilmiş
sermaye maaliyetleri, açık deniz rüzgar gelişiminin kritik kolaylaştırıcıları olmuştur.

Avrupa’da Açık Deniz Rüzgar

Rüzgar Enerjisi ve AB Hedefleri
 2009/28/EC Yenilenebilir Enerji Direktifi, 2020 itibariyle toplam
enerjinin en az %20’sinin yenilenebilir enerji olmasını sağlamak için,
yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek adına zorunlu ulusal hedefler
koyarak bir Avrupa çerçevesi oluşturmuştur.
 Her bir üye devlet, Haziran 2010 itibariyle, Ulusal Yenilenebilir Enerji
Aksiyon Planları (NREAP) üzerinden sektörel hedeflerini belirlemek
zorundaydı. Her bir plan teknoloji karışım senaryosunu, takip edilecek
gidişatı ve engelleri aşmak ve yenilenebilir enerjinin geliştiğinden emin
olmak için tedbir ve reformları belirlemiştir.
 Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planlarında tanımlanan plana göre,
rüzgar enerjisi 2020 enerji hedeflerini karşılama yolunda önemli bir
role sahiptir: Avrupa Birliği’nde 2020 itibariyle beklenen kurulu
kapasite 209.6 GW’dır (165.6 GW kıyıda ve 43.9 GW açık denizde). Bu
figürler 2020 itibariyle kurulmuş olacak elektrik teknolojilerinin
%43.1’ini oluşturacaktır (%34 kıyıdaki %9.1 ise açık deniz rüzgar
enerjisine karşılık gelir.)

Uygulamalar ve AB Hedefleri
 Kıyı rüzgar enerjisinin gerçek katkısı Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon
Planları’nda belirlenen trajektörlerle uygun ilerlemektedir: AB içerisinde
2016’da kıyıda kurulu kapasite yaklaşık 154 GW civarındadır ve 2020 için
konulan 165.6 GW’lık kapasiteyle uyum içinde hatta daha iyi noktadadır.
 Açık deniz rüzgar enerjisi açısından ise durum farklıdır: 2016’daki 12.642
GW’lık kurulu kapasite, 2014’te planlanan 12.360 GW dolaylarındadır.
Görünüşe göre AB ülkelerinin bu iki yıllık farkı kapatmaları çok mümkün
olmamakla birlikte, 2020 itibariyle açık deniz rüzgar kapasitesi beklenen
toplam kapasitesini karşılayamayacaktır (43.920 GW).
 Dikkate değer birkaç istisna dışındaki (İsviçre, Birleşik Krallık ve Danimarka)
ülkeler planladıkları miktarın altında uygulamada bulunmuştur. 2020 için
planlanan açık deniz rüzgar kapasitesine sahip ana istasyonlarda açık bir
şekilde açık deniz rüzgar enerjisi için düzenleyici çerçevenin eksikliği
mevcuttur. Bu eksiklik planlanan projelerin çoğunun işin sonunda
gerçekleştirilmemesine sebep olabilmektedir.

Açık deniz rüzgar gelişimi, AB içinde
kritik bir konu haline gelmektedir
 Açık deniz rüzgar kapasitesi için küresel kurulu kapasite, dünyadaki 15 ülke
arasında, 2016 sonunda yaklaşık 14.284 MW’a erişmiştir.
 Mevcut durumda, açık deniz kurulumlarının %88’den fazlası (12.642 MW)
Avrupa sularındadır.
 2015’te AB’de tüketilen enerjinin %11.4’ten fazlası rüzgar türbinleri
tarafından üretilmiştir, 40 TWh’den biraz fazla değerin %9.9’u kıyıda ve
%1.5’i de açık denizdeki üretime karşılık gelmektedir.
 İşletimdeki türbinlerin toplam boyutu İrlanda adasındaki yaklaşık 11
GW’luk toplam kurulu kapasiteden daha fazladır.
 40 TWh, aynı sene içinde 7.2 milyon kişinin yaşadığı Bulgaristan tarafından
tüketilen enerji miktarına eşittir.

Açık Deniz Rüzgarına Yapılan Yatırımlar
2015’te, 3 GW’lık fazladan kapasite kurulmuştur;
bu 2014’te fazladan kurulan kapasitenin iki katıdır.
Finansman terimleriyle 2015, yeni açık deniz rüzgar
varlıklarına yapılan 13.3 Milyar Euro’luk yatırımı
görmüştür.
Referans olarak 13.3 Milyar Euro, Letonya’nın o
yıllık GSYİH’sinin yaklaşık yarısına denk gelmektedir.
2015 yeni açık deniz rüzgar varlıklarına yapılan
yatırımın toplamının kıyıdaki rüzgar varlıklarına
göre az da olsa daha fazla olduğu ilk senedir.

1993-2005 arasında Avrupa’da
Kurulan Açık Deniz Rüzgar
Kapasitesinin Kapasite Büyüme Hızı

2000’den 2015’e açık deniz kurulu
kapasitesinin gelişimi:
Birleşik Krallık ivme kazanıyor, Danimarka
yerinde sayıyor ve Almanya arayı kapatıyor
•
•

Sadece önemli miktarda kıyıdan uzakta rüzgara sahip ülkeler
Kaynak: http://www.gwec.net/global-figures/global-offshore/

Açık Deniz Rüzgar
Maliyetleri ve Rekabetçilik

Açık Deniz Rüzgar Maliyetleri
 Açık Deniz Rüzgarının seviyelendirilmiş elektrik maliyeti
(LCOE) kıyıdaki rüzgar ve güneş fotovoltaikler (PV) gibi
yerleşmiş kaynaklardan ve kömür enerji
istasyonlarından elde edilen enerjiden, ve kombine
edilmiş gaz türbini enerji istasyonlarının ana
değerlendirmesinden daha fazladır.
 En temelde, türbinlerin yeni üretimini tanıtarak açık
denizdeki rüzgarın LCOE’sini düşürmek için önemli bir
gelişme elde edilmiştir. Fakat açık denizdeki rüzgarın
orta ve uzun dönemli geleceği LCOE’yi daha çok
düşürmek için fazladan gerçekleşecek teknolojik
gelişimlere ve yeniliklere bağlıdır.

Sübvansiyonsuz Seviyelendirilmiş Enerji
Maliyetinin Karşılaştırması (lazard 2016)

Sermaye Maliyeti Karşılaştırması

Potansiyel Yenilikler








Açık deniz rüzgar teknolojisine ilişkin en önemli yeniliklerin, daha büyük çarklara sahip yeni-nesil üretimin
kullanıma alınmasını ve elektrik iletimindeki gelişmeleri kapsaması beklenmektedir.
 Kanat ve aktarma organları teknolojisinde süregelen gelişmeler, daha yüksek güç oranlarına sahip daha
büyük türbinleri bile mümkün kılacaktır. Mevcut durumda etkin olan açık deniz rüzgar türbinleri tipik olarak
yaklaşık 6 MW'lık nominal kapasiteye ve 150 m.'lik çark çapına sahiptir. Yaklaşık 15 MW'lık türbinlerin
2030'da ticarete sokulması beklenmekteyken, 2020'de 20 MW'lık türbinlerin ticarete girmesini
beklenmektedir.
Açık deniz kurulumunun basitleştirilmesine devam edilecektir
 Rüzgar türbinlerinin bir limanda kurulması ve önden hizmete sokulmasıyla ve tam, entegre türbinin (rotor ve
kule dahil) açık denizde tek bir operasyonda kurulumuyla, pek çok adım gerekliliğini kaybeder.
 Daha ileri bir yenilik, ısmarlama bir gemi ya da römorkör aracılığıyla, türbin temel yapısını alana
yedekleyerek, türbin ve temeli beraber kurmaktır. Bu sistem, dibi sabit ya da yüzen sistemlere uygulanabilir.
Yüzen temeller, muhtemel yüksek etkiye sahip bir diğer yenilik alanıdır. Ticari açıdan 2020 itibariyle erişime
açılmaları beklenmektedir. Bu temel tipi, açık deniz rüzgar endüstrisi için, güçlü rüzgar kaynağına sahiptir ve
50m'den derin sulardaki nüfus merkezlerine yakın geniş alanlara erişim sunmaktadır. Ortalama derinlik şartlarında
(30-50m) kaygan temeller, temel tasarımları için standardizasyon ihtimali, kıyı aktivitelerinin maksimizasyonu ve
düşük-masraflı hazırda mevcut kurulum gemilerinin kullanımı dolayısıyla, sabit-dipli temellere daha düşük maliyetli
bir alternatif sunuyor olabilir.
Açık deniz rüzgar tarlalarının elektrik ara bağlantısı pek çok yenilik fırsatı sunmaktadır. Bunlar arasında, gerekli açık
deniz Yüksek Gerilim Alternatif Akım (YGAA) altyapısı miktarının düşürülmesi de bulunmaktadır. Yüksek Gerilim
Doğru Akım (YGDA) iletimi, kayıpları ve bağlantı maliyetlerini düşürmek adına kıyıdan uzak projelerden YGAA
iletimine kıyasla tercih sebebidir. YGDA altyapı maliyetini düşürmek yeni piyasalar açabilir ve açık deniz YGDA
trafolarının uluslararası ya da ülkeler arası YGDA süperşebekelerinin ilk öğesine bağlantısını sağlayabilir.

Genel Görünüm
 Teknolojik gelişmeler ve diğer tür yenilikler, önümüzdeki otuz yıl içerisinde, açık deniz rüzgar
gücünü 50m'den daha derine taşıyabilir, coğrafik kapsamını genişletebilir ve maliyetleri yarıdan
daha fazla azaltabilir.


Teknolojik yeniliklerin, farklı alan seçimlerini, yeni piyasa stratejilerini ve finansal riskleri azaltacak
geliştirilmiş araçları vb. teknolojik olmayan çeşitli yeniliklerle birleştirmesiyle, açık deniz rüzgar
tarlaları için LCOE'yi 2030'da 95Amerikan Doları/Mwh ve 2045'te 74 Amerikan Doları /Mwh'ye
düşürmesi beklenmektedir. Bunun içerisine oyun-değiştirici teknolojilerin potansiyel etkisi dahil
edilmemiştir. Bu gibi kesintiler açık deniz rüzgarı, enerji sektörünün, maliyet açısından etkili
biçimde, dekarbonize edilmesi için gerekli teknolojiler arasına sağlam şekilde yerleştirir.

 Diğer önemli etkiler, riskte değişiklikler ve dolayısıyla finans maliyeti ve rekabet düzeyi ve
endüstrileşmeye ilişkindir, (Şekil S9). Bu durum, Avrupa'da proje-odaklı rekabetçi açık arttırmalara
geçişle beraber zaten gözlemlenmiştir. Mal fiyatlarındaki küresel dalgalar, başta çelik ve bir oranda
da bakır ve yakıtta olmak üzere, analizi 2015'e kadar etkiler ancak mal fiyatların etkisi ve
makroekonomik şartların 2015-2045 döneminde sabit kalacağı varsayılmıştır.
 Gelecek otuz yıl içerisinde açık deniz rüzgarının, teknolojik yeniliklerin ve bu raporda ele alınan nateknolojik ön açıcı faktörlerin ışığında, yeni bir ticari teknoloji olmaktan küresel enerji karışımının
endüstriyelleşmiş ve önemli bir parçası olmak üzere büyümesi beklenmektedir.

Maliyet Düşürme Yolu

Maliyet Düşürme Alanları

Açık Deniz Rüzgarda Rekabet
 Açık deniz rüzgar endüstrisindeki büyümenin ana öncüsü, teknolojideki gelişmelere
bağlı olarak görülen, güç-üretim maliyetlerindeki önemli düşüş olmuştur.
 İlk rüzgar tarlasının açılmasından bu yana geçen 15 sene içerisinde maliyetler
%30'dan fazla düşmüştür. Açık deniz rüzgardan gelen seviyelendirilmiş elektrik
maliyeti, 2001'de megawatt-saat başına yaklaşık 240 Amerikan Doları ortalamasına
sahipken, 2015 sonu itibariyle yaklaşık olarak 170 Amerikan Doları/MWh'ye
düşmüştür.
 Yaşanan gelişmelere rağmen, yüksek düzeyde rekabetçi olmak adına açık deniz
rüzgar sektörü -bir yandan çevre, sağlık ve güvenliğe olan odağını korurkenmaliyetleri düşürmeye, kıyı şebeke sistemlerine entegrasonunu kolaylaştırmaya ve
karşılık verebileceği piyasaları genişletmeye devam etmelidir.
 Düzenleyici çerçeve, yeni yatırımcıların cezbedilmesi ve uygun bir uygulama
seviyesine ulaşmak adına yaşamsal bir rol oynamaktadır. Destek şemalarıyla
sağlanan ek gelirin yanı sıra yeni rüzgar tarlalarının kurulumunun teşvikinde düzenleyici stabilite, karmaşık olmayan izin ve bağlantı prosedürleri, piyasa yapısı
ya da diğer potansiyel engellerin yokluğu gibi- diğer açılar da yaşamsal unsurlardır.

Açık Deniz Rüzgar Sektörü
Düzenlemesi

AB ülkelerinde rüzgar enerjisine dair
düzenleyici çerçevenin mevcut durumu


Şebeke çalışma sorunları (şebeke kullanma önceliği ve dengeleme) ve engelleri dahil olmak üzere, düzenleyici
çerçevenin çoğunluğu hem kıyıyı hem açık deniz rüzgarını kapsamaktadır.



Her ülke farklı faktörlere dayalı özgün düzenleyici bir çerçeve uygulamıştır: Kendi yenilenebilir enerji hedefleri,
yenilenebilir kaynakların yerel varlığı, enerji karışım yapısı, mevcut altyapılar ve kamu algısı ya da elektrik üretim ve
tüketim noktalarının coğrafik dağılımı gibi diğer faktörler. Mevcut durumun analizi, bazı ülkelerde rüzgar enerjisini
desteklemeye güçlü bir bağlılık görülürken bazı diğer ülkelerde desteğin istenen yatırım seviyesini canlandırmakta
yeterli olmadığını göstermektedir.



Düzenleyici çerçeveyi üç ana başlık belirlemektedir: Destek şemaları, elektrik şebekesi sorunları ve rüzgar gücünün
kullanımında potansiyel engeller.



Rüzgar üreticilerinin piyasaya dahiliyeti, destek seviyesinin tarife garantisi primleri ve rekabetçi açık arttırma
prosedürlerinin artmasıyla zemin bulmasına bağlı olarak son birkaç yıldır artmaktadır.



Şebeke sorunlarına ilişkili olarak, yeni rüzgar üreticilerinin sadece en yakın bağlantı noktasına olan uzatma
maliyetlerini karşılaması ortak uygulamalardandır, çoğu Üye Ülkelerde öncelik ya da garanti erişim sağlanmaktadır
ve rüzgar üreticilerinden dengeleme gereklilikleri genellikle istenmemektedir (Avrupa Komisyonu tarafından
verilen yeni prensipleri takiben bunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde değişmesi beklenmektedir).



Rüzgar enerjisi kullanımının önündeki potansiyel engellerin analizi, düzenleyici çerçevenin stabilitesinin,
yatırımcılar için en önemli unsurlardan birini oluşturduğunu gösterir.

Rüzgar enerjisi teşviği için destek
şemaları
Rüzgar enerjisi için destek şemaları, yenilenebilir
enerji için kullanılanlardan farklı değildir ve genelde
farklı tedbirlerin birleştirilmesiyle uygulanır.
Tarife Garantileri (FiT), Prim Garantileri (FiP),
ihaleler, kota zorunlulukları (Ticareti Yapılabilen
Yeşil Sertifika'larla (TGC) birlikte) ya da Kur Farkı
Sözleşmeleri (CfDs) genellikle uygulanan ana destek
enstrümanlarıdır.
Yatırım tahsisleri, mali önlemler ve finanslama, ek
bir destek seviyesi sağlamak adına uygulanır.

Koyu mavi hücreler, kıyıda rüzgar enerjisi için olan destek
şemalarını temsil ederken, turuncu hücreler açık deniz rüzgar
enerjisi için düzenlenmiş destek şemalarını göstermekte, açık
mavi hücreler destek şemalarının sadece mikro-rüzgar enerjisi
için sunulduğu durumları ve gri hücrelerse rüzgar dışındaki diğer
teknolojilere uygulanabilir destek şemalarını göstermektedir.

2013-2014 AB Komisyon Prensipleri
 Kasım 2013'te Avrupa Komisyonu, FiT'lerdense FiP'leri tercihi önerdiği yenilenebilir destek
şemaları rehberinde yenilenebilir üreticilerinin daha yüksek piyasa varlığı için çağrı yapmıştır.
 Rekabeti arttırmak ve teknolojinin fiili maliyetlerinin izini sürmek adına ihaleler ya da açık
arttırmalar da önerilen uygulamalar arasındadır. Bu rekabetçi teklif verme usülleri, FiPler, yatırım
destekleri ya da TGC'ler gibi farklı enstrümanlarla sağlanan destek, yer tahsisi için kullanılabilir.

 Benzer çerçevede, Haziran 2014'te yayınlanan "Çevre Koruma ve Enerji için Devlet Desteği
Rehberi 2014-2020"de, piyasa bazlı mekanizmalar aracılığıyla maliyet açısından etkin bir geçişi
sağlamaya uyumlu destek mekanizmaları için çağrıda bulunulmuştur.


Prensipler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şartları getirmiştir
(3MW'tan düşük kurulu gücü olan veya üçten az rüzgar türbininden oluşan rüzgar tarlaları hariç):
 destek, piyasa fiyatına ek şekilde ödenmek üzere prim olarak sağlanmaktadır,
 yenilenebilir üreticileri, dengeleme sorumluluklarına tabidir (likit gün-sonrası piyasalarının
bulunmaması halinde),
 2015-2016 dönemi boyunca ek olarak, destek, yeni yenilenebilir kapasitenin en az %5'i için
rekabetçi teklif verme usullerince oluşturulmalıdır. Bu şart 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren
tüm yeni projeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda,
Birleşik Krallık'ta açık deniz rüzgarına
yönelik destek şemalarına genel bir bakış
Açık deniz rüzgar henüz genç bir teknolojidir ve bazı Ülkeler, gelecekte
yüksek maliyet azaltımına erişmek adına, özel destek şemaları
uygulamış ya da ödeme seviyelerini benimsemişlerdir. Bunlar arasında
Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık
bulunmaktadır.

Açık Deniz Rüzgarına yönelik özel
destek şemaları: Fransa, Belçika
 Fransa, açık deniz rüzgar tarlalarına 28 Mayıs 2014'ten önce satın
alım koşuluna bağlı olarak bir FiT sunar ancak açık deniz rüzgar
tarlalarına asıl destek mevcut durumda ihale şeması kapsamında
bulunmaktadır.

 Belçika, federal hükümete bağlı bir TGC destek şeması sunar. Bir açık
deniz rüzgar santrali yeşil sertifikası için minimum fiyat ilk 216MW
için 107 Avro iken bunun üstünde kapasite için 90 Avrodur. Fakat
açık deniz için bir sertifika piyasası olmadığı sürece, üreticiler
elektrik faturalarına yansıtılmasıyla finanse edilen sertifikalar için
garanti bir minimum fiyat alırlar. Yanı sıra, proje başına maksimum
25milyon Avro olmak üzere bağlantı maliyetleri de ek yardım olarak
Belçika tarafından sağlanmaktadır.

Açık deniz rüzgarı için belirli
destek şemaları: Danimarka, İtalya
 Danimarka’da aşağıdaki iki yaklaşım temel alınarak dolayı FiP’e geçiş seçilmiştir.
 İhale çağrısı. FiP’e geçiş şeklinde alınacak olan tahsisat ihale prosedürüyle seçilmiştir.
İhaleler için son çağrı şu şekilde sonuçlanmıştır: Horns Rev 2 rüzgar çiftliği için 69.5€/MW
s, Rødsand 2 rüzgar çiftliği için 84.4€/MW s ve Anholt rüzgar çiftliği için 105.1€/MW s.
Mevcut durumda Horns Rev 3 (400 MW) ve Kriegers Flak (600 MW) için iki tane daha
devam eden ihale vardır.
 Açık kapı prosedürü.2008’den sonra yetkilendirilmiş FiP şeması kapsamındaki açıkdeniz
rüzgar çiftlikleri 22 000 tam çalışma saatlerine denk gelen 30€/MW h prim artı
dengeleme maliyetini koruma için 3€/MW s almaktadırlar. Ayrıca, kıyısal projelerde proje
sahibinin %20 hissesi yerel halka ya da şirketlere teklif edilmek zorundadır [37]. Eğer bu
hisse %30’a ulaşırsa ekstra 1.3€/MW s prim FiP üzerinden ödüllendirilebilir[24]. Aynı
anlamda,yerel sahiplerden alınan kredi garantileri Danimarka iletim sistemi işleticisi,
Energinet.dk, tarafından sağlanmaktadır.
 İtalya’da, 25 yıl boyunca alınacak ücret, açıkdeniz projeleri için 165€/MW s taban fiyatla teklif
şeması tarafından belirlenir. İhale sürecine kabul edilmek için, teklifçiler taban fiyat üzerinden
%2–30 arası indirim önermeleri gerekmektedir. İtalya’da ticari olan bir açıkdeniz rüzgar çiftliği
yoktur.

Açık deniz rüzgarı için belirli destek
şemaları: Hollanda, Birleşik Krallık
 Hollanda’da, açık deniz rüzgar çiftlikleri, kıyı için
uygulanabilir olan aynı ihale prosedürü kapsamındaki
desteğe başvurabilirler. Destek 15 yıl süresince ve yıllık en
fazla 3000 saate denk gelecek şekilde verilir. Mevcut
durumdaki şema kapsamında, açık deniz rüzgar çiftlikleri
tavan fiyat altında kalan teknolojilerle yarışmaktadır. Yine
de, sadece açık deniz için belirli bütçeli bir teklifi dikkate
alan bir model yürürlüğe girmektedir.
 Birleşik Krallık’ta, açıkdeniz çiftlikleri TGC veya yeni CfD
şemaları aracılığıyla desteklemeye yetkililerdir. Açık deniz
rüzgar çiftliklerinde üretilen her MWh için iki sertifika
verilmektedir (ör. 0.5 MW s/sertifika),2016’dan sonar 0.55
MWh olarak değişecektir.

Açık deniz rüzgarı için belirli destek
şemaları: Almanya
 Almanya FiT ve FiP arasında seçme imkanı sunmaktadır.
 Almanya’daki FiP, referans bedel olarak FiT’i dikkate
almaktadır. Prim, bu bedelden bir önceki ay süresince olan
ortalama elektrik maliyeti çıkarılarak hesaplanmaktadır.
 Almanya’nın destek sistemi, Alman Yenilenebilir Enerji
Eylemi’yle birlikte reformun ortasındadır.
 Elektrik jeneratörlerine 8 yıl boyunca 184€/MWh ve devam
eden 12 yıl boyunca 154€/MWh sabit bir bedeli garantileyen
önceki ‘Sprinter Bonus’, Ocak 2020’den sonra 20 yıla kadar
çıkma ihtimali olan desteğin ilk 12 yılında 154€/MWh tarife
garantisiyle değiştirilecektir.

Şebeke Sorunları
Şebeke bağlantısı
Bağlantı prosedürü
Bağlantı maliyetlerinin paylaştırılması
İşletme
Şebeke kullanma önceliği
Dengeleme

Açık deniz rüzgarın bağlantısı için
düzenleyici yöntemler
Açık deniz yenilenebilir enerji projelerini kıyı
şebekesine bağlamak için iki baskın düzenleyici
yöntem: “Alman İletim Sistemi Operatörü (TSO)
modeli” ve “Birleşik Krallık üçüncü parti modeli”.
Birleşik Krallık ve Almanya: Enerjiyi kıyıya taşımak
için iki farklı yaklaşım

Birleşik Krallık İhale Yaklaşımı
•

Kuruluş, Mülkiyet ve İşletim
–

–

•

Maliyeti Karşılama
–

•

Mevcut durumda, Birleşik Krallık dünyadaki en büyük açık deniz rüzgar piyayasıdır. 2015 yılının sonunda, yaklaşık 5 GW
rüzgar gücü Birleşik Krallık şebekesine bağlanmıştır ve bu kapasitenin 2020’de iki katına çıkması beklenmektedir. [Bu
jeneratörleri anakaraya bağlamak milyarlarca avroya mal olmaktadır. UK üçüncü partilerin, Açık deniz İletim Sahipleri
(OFTOs), açık deniz iletim varlıklarının mülkiyeti ve işletimi için rekabete girmelerine izin vermek için ihaleler organize
etmeye karar vermiştir. Bunu yapmasının ana nedenleri; düşük maliyetli yatırımlar ortaya koymak, gerekli taze
sermayeyi çekmek ve teknik uzmanlık getirmektir.
OFTO düzeni 2009’dan itibaren bulunmaktadır, öncesinde açıkdeniz rüzgar çiftlikleri şebeke bağlantıları, rüzgar
çiftlikleri sahipleri tarafından yapılır, alınır ve işletilirdi.Ayrı fiyatlandırma gereklilikleri nedeniyle, açık deniz üretim
geliştiricileri üretim ve iletim varlıklarının ikisini birden ellerinde tutamıyorlardı. Bununla birlikte, mevcut duurmda
açık deniz üretim projelerinin geliştiricileri hala ya iletim varlıklarının inşasını kendileri yapmayı ya da OFTO’nun
inşadan sorumlu olmasına izin vermeyi seçebilirler.
Her ne kadar elektrik tüketicileri hem kıyı hem açık deniz iletim sistemi maliyeti için ödeme yapsalar da, bu giderlerin
nasıl toplandığı belirgin bir öneme sahiptir. Birleşik Krallık’ta açık deniz üretim geliştiricileri anakaraya olan kendi
bağlantılarını ödemektedirler.

Planlama ve Koordinasyon
–

Açıkdeniz rüzgar projeleri daha büyük, kompleks ve kıyıdan daha uzak mesafelerde kurulmaktadırlar. Sonuç olarak,
iletim altyapısının gelişimdeki daha büyük bir düzenlemeden kazanılacak potansiyel verimler mevcuttur. Bununla
birlikte, OFTO’ların bireysel varlıklar için tekliflerinin duruma göre paranın karşılığını almaya odaklandığı ve doğrudan
merkezler arasındaki düzenlemeyi desteklemediği durumlarda bu yaklaşım izlenmektedir. Ofgem, rekabetçi açık deniz
iletim yöntemlerini sürdürüken, açık deniz iletim ağlarının koordinasyonuna yardım edecek ölçümleri
geliştirmektedir.]

Almanya TSO Yaklaşımı
• Kuruluş, Mülkiyet ve İşletim
– Almanya,geçen yıl yaklaşık 3.5 GW anakaraya bağlı açık deniz enerjisiyle en
güçlü büyüyen açık deniz rüzgar ülkesiydi. Geçen yıl, hükümet açık deniz
rüzgarı için ülkenin desteğini bu on yılın sonuna kadar uzatmıştır.
– Almanya’da açık deniz bağlantıları TSO’lar tarafından kurulmakta, alınmakta ve
işletilmektedir. Almanya’da TSO’ların açık deniz şebeke bağlantılarını
düzenleme yöntemleri 2013’teki yönetim değişikliğiyle iki kısma ayrılabilir
• İlk kısımda, “reaktif TSO modeli” uygulandı denilenebilir. Şebeke bağlantısı yasal olarak
teminatlı ve bu nedenle de rüzgar parkı geliştiricilerinin sorumluluğunda değildi.
Hükümet, ilgili TSO’ları teminatlı bir şebeke bağlantısı sağlamak zorunda bıraktı fakat,
Kuzey Denizi’ndeki açık deniz rüzgar çiftlikleri bağlantılarından sorumlu olan TSO, şebeke
bağlantısı sağlamakta ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Şebeke gecikmeleri, aşağıdaki
şekilde de görülebileceği gibi, gelir kaybına neden olmuştur ve rüzgar parkı geliştiricileri
için tehlikeli bir risk olmuştur.
• Bu önemli gecikmelerle karşılaşmış olarak, Almanya açık deniz şebeke bağlantısı için yeni
bir yaklaşım üzerinde çalışmıştır. “Proaktif TSO modeli” denilenebilecek model ikinci
kısımda uygulandı. 2013’ten beri, Alman TSO’lar tarafından düzenlenen ve yıllık
güncellenen bir Açık Deniz Şebeke Geliştirme Planı (O-NEP) Federal Şebeke Dairesi’ne
(BNetzA) sunulmuştur. Geliştiricilerin hakkı olan bağlantı talebi, iletim varlıklarının
bireysel rüzgar çiftlikleri arasında paylaşılmasına izin veren objektif, şeffaf ve ayrımcı
nitelikte olmayan paylaştırma prosedürüyle değiştirilmiştir.

Almanya Proaktif TSO MOdeli
• Maliyet Karşılama
– Açık deniz üretim geliştiricileri şebeke bağlantısını
ödememektedirler; maliyet TSO’nun tüketicilerden vergi
şeklinde almasıyla bölünmektedir. Bu durum açık deniz
rüzgar projelerine, üretimden alınan konvansiyonel
yenilenebilir desteğin yanında ilave finansal bir destektir.

• Planlama ve Koordinasyon
– Almanya’da açık deniz üretimiyle açık deniz bağlantısı
arasında önemli koordinasyon sorunları olmasına ragmen,
TSO’yu açık deniz şebeke planlamasından sorumlu yapmak,
üretim projeleri arasındaki koordinasyonu teşvik etmiştir

Hangi yaklaşım geçerli olmaktadır?
• Açık deniz rüzgarına önemli yatırımlar yapan başka hiçbir ülke açık deniz
şebeke bağlantısına aynı yönetimi uygulamamaktadır fakat eğilimler
görülmektedir.
• Danimarka modeli Alman ‘proaktif TSO model’ine çok benzerdir.
’Denizdeki enerji soketi’ ni geliştirmek için somut planları olan Belçika ve
Hollanda, Alman modeline yakınlaşmaktadırlar. Sadece Birleşik Krallık’ta
açık deniz kablolalarına TSO’lar değil de üçüncü kişiler sahiplerdir.
• Planlama ve koordinasyona ilişkin Alman ‘proaktif TSO modeli’ geçerli
olmaktayken, Birleşik Krallık şebeke varlıklarını kimin yapılandırması,
alması ve işletmesini gerektiği sürecine öncülük ediyor gözükmektedir.
Rekabet tanıtılmış ve maliyetleri düşürerek daha ucuz sermaye etkilenmiş
ve teşviklerin sıralanmasıyla gecikmeler daha iyi kontrol altına alınmıştır.
• Not edilmelidir ki Birleşik Krallık’taki kurulu açık deniz jeneratörleri
yaklaşık olarak Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda’dakilerin
toplamına eşittir.

Açık Deniz Rüzgarı Özgül Yönetmeliği
Bağlantı Maliyetleri
•

Açık deniz rüzgar çiftliklerinin genellikle şebeke artırımıyla ilgili maliyetlerini üstlenmeleri gerekmez,
çünkü yeni bir denizaltı hattı yapmanın yüksek maliyetleri büyük bir finansal baskı yaratabilir ve
yatırımcıların cesaretini kırabilir.

–

–

–

–
–

Belçika’da santral geliştiricisi kıyı şaltına şebeke bağlantısının maliyetini üstlenmektedir (sığ
yaklaşım). Bununla birlikte, bu maliyetler kısmi olarak, yatırımın %33’ünden maksimum 24 M€’e
kadar devlet yardımlarıdır. Bu destek 5 yılın üzerine yayılmaktadır (Her yıl %20 sağlanmasıyla).
Danimarka’da, devam eden açık deniz ihalelerin daha fazlası için, iletim sistemi işletmesi açık deniz
şaltına şebeke bağlantısı maliyetini üstlenmektedir (fazla sığ yaklaşım). Bununla birlikte ,ya ihalelerle
ya da açık kapı yönetmeliğiyle kurulmuş olan yakın kıyı projelerinin santral geliştiricileri kendi açık
deniz şaltlarının ve karaya bağlantının maliyetlerini üstlenmek zorundadırlar (sığ yaklaşım).
Almanya’da, şebeke bağlantı maliyetleri şebeke işletmecileri tarafından üstlenilmektedir (fazla sığ
yaklaşım). Yeni açık deniz rüzgar çiftliklerinin bağlantıları planlanmış kapasite paylaşımına göre temel
alınır. Kapasite paylaşımları 2017 sonuna dek 7.7 GW’ a kadar sonrasında 2020’ye kadar 6.5 GW’a
kadar mümkündür.
Hollanda’ da bağlantı maliyeti santral geliştirici tarafından üstlenilmektedir (sığ yaklaşım).
Birleşik Krallık’ta, kıyıya iletim altyapısı (genelde) geliştirici tarafından yapılır ve iletim ücreti alan
diğer oluşumlara (bir ihale vasıtasıyla) dışarıdan yaptırılmaktadır.

Şebekenin işletilmesi ve kullanımı
 Rüzgar üreticisinin geliri, satılan enerjinin hacmine bağlıdır.
 Şebekenin kullanımı ve işletilmesine ilişkin hacim riski
oluşturabilecek iki ana husus: şebekeye bağlanma önceliği ve
kesinti.
 Bazı Ülkeler, ister öncelikli erişim (iletim operatörleriyle yapılmış
satınalma sözleşmelerinin varlığında) ister garantili erişim (rüzgar
üreticilerinin piyasaya katıldığı vakalarda) yoluyla yenilenebilir
kurulumlarda şebekeye öncelikli erişim için gerekli koşulları tesis
etmiş olan, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen
enerjinin iletimi için imtiyazlı erişim sunmaktadır.
 Bazı ülkelerde rüzgar üreticilerinin dengeleme sorumluluklarını
karşılaması zaruri kılınmıştır.
 Açık deniz Rüzgar için özel kurallar bulunmamaktadır.

Açık deniz rüzgar enerjisi kullanımının
en yüksek seviyede olduğu beş
Ülkedeki izin hususları.
Açık deniz rüzgar projeleri için izin süreçleri
oldukça karmaşıktır ve aşağıdakileri kapsar:
Deniz mekansal planlaması, farklı otoriteler
ve uygulanabilir kanunlar.
Denizaltı iletim sistemi ve şebeke bağlantı
prosedürü, yanı sıra ilgili uzatma ve şebeke
güçlendirme maliyetlerinin paylaşımı

Belçika
 Kuzey Denizi’nin Belçika kısmında açık deniz rüzgar enerji üretimi için ayrılmış bölge , 17
Mayıs 2004 tarihindeki Kraliyet Kararnamesi’yle belirlenmiştir. Tayin edilen alan toplam 2000
MW kapasite için 270 km²’yi kapsar.
 Bir açık deniz rüzgar tarlası geliştirmek için adaylar şunları gereksinir:
 Rüzgar gelişimi için ayrılmış bölgede bir alan imtiyazı (bir arazi parçası kullanma hakkı)
 Deniz ortamından sorumlu Bakan’dan çevresel izin.
 Verili bir zaman için ve belirli şartlar altında belirli bir aktiviteyi gerçekleştirmek üzere Çevre
Bakan’ınca onaylanmış yapım ve kullanım izni. Dahası, çevresel iznin verilmesini takiben,
projenin deniz ortamına etkilerini değerlendirmek için bir gözetim programı zorunlu
kılınmaktadır.
 Açık deniz şebeke bağlantısı prosedürü, federal otoritelerin yetkisindedir. Santral kurucusunun,
bağlantının tahmini maliyeti hakkında bir oryantasyon etüdünü istediği ilk adım isteğe bağlıdır.
Sonrasında santral kurucusu, şebeke bağlantısına dair hem teknik hem de mali teklif verip
detaylı bir çalışma yapacak olan iletim sistem operatörüne bağlantı için başvurur. Başvuru
sahibi kabul ederse, taraflar bir bağlantı sözleşmesi imzalar.

Danimarka 1/2
 Danimarka’da açık deniz rüzgar enerji üretimi için ayrılmış bölge, Nisan 2007’de
yayımlanan ve en son Nisan 2011’de güncellenmiş olan Gelecek Açık Deniz Rüzgar
Türbin Konumları -2025 raporunda belirlenmiştir.
 İzinler, proje geliştiricisi için tek noktada hizmet sunumu görevi gören, Danimarka
Enerji Ajansı tarafından verilmektedir.
 Bir açık deniz rüzgar projesi kurmak için toplamda, arka arkaya temin edilen, 3
lisans gereklidir:
 1. Lisans: ön incelemeleri yapmak üzere.
 2. Lisans: açık deniz rüzgar türbinlerini kurmak üzere (sadece ön incelemeler,
projenin denizde ilişkili faydalarla uygunluğunu gösteriyorsa verilir).
 3. Lisans: verili sayıda yıl için rüzgar gücünü kullanmak üzere ve elektrik
üretimi için izin (projenin kurulumu için şartların karşılandığı durumlarda).
 Şebekeye bağlanma prosedürü, gerekli izin ve lisansların başvuruyla beraber
şebeke operatörüne teslim edilmesiyle başlar. Sonrasında şebeke operatörü ve
santral kurucusu bağlanma sözleşmesine varır.

Danimarka 2/2
 Açık deniz rüzgar tarlası kurulumu için başvurulmak üzere iki prosedür
bulunmaktadır
 İhale çağrısı.
 Açık deniz rüzgar tarlası için ihale bölgeleri (hem kıyıya yakın hem de özel
ekonomik bölgede bulunan), Yenilenebilir Enerji Akti’nde belirlenir. Belirlenmiş
bir coğrafik alan ve nominal güce sahip uygun bir proje için Danimarka Enerji
Ajansı, normalde 50 000 olan, belirli sayıda tam-yük saati için elektrik üretimi
karşılığında başvuru sahibinin kabul edeceği sabit bir fiyat teklifi ile başvuruya
davet eder. İhale tekliflerinin sunulmasına başlanmadan önce, gerekli çevresel
etki değerlendirmesi Danimarka otoritelerince yapılmış olmalıdır.

 Açık-kapı prosedürü.
 Bu metot altında, proje kurucusu belirli bir alanda bir açık deniz rüzgar tarlası
kurma inisiyatifini alır. Başvuruya geçmeden önce, Danimarka Enerji Ajansı,
diğer kamu kurumlarının proje uygulamasına müdahale edecek başka kamu
faydası olup olmadığını incelemesi üzere bir soruşturma başlatır. Eğer bölge
geliştirilebilir ise, Danimarka Enerji Ajansı, Çevresel Etki Değerlendirmesi dahil,
ön araştırmaların yürütülmesine izin verir. Daha önce Yenilenebilir Enerji Akti
kapsamında ihaleye çıkarılan bölgeler bu prosedüre başvuramaz.

Almanya

 Almanya’da Özel Ekonomik Bölgeler için deniz mekansal planlaması,
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI, (Federal Ulaşım ve
Dijital Altyapı Bakanlığı) tarafından ve karasuları (12 deniz mili bölgesi) durumunda
ise ilgili devlet otoritesi tarafından yapılır. Federal Deniz ve Hidrografik Ajansı,
Alman özel ekonomik bölgesinde konumlanan rüzgar tarlaları başvuru sürecinden
sorumludur [84].
 Onay ve izin süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:
 Proje başvurusu ve kamu faydalanıcı tarafları (su ve gemicilik otoriteleri, Federal Doğa Koruma
Ajansı, vb gibi) ve fayda grupları (balıkçılık, doğa koruma dernekleri, vb.)
 Başvuru konferansı. Başvuru sahibi, Açık deniz Kurulumları Hükümleri [85]’te korunan varlıklar
(Fauna, toprak, su, vb.) ve projeye dahil diğer kamu ve özel paydaşlar ile potansiyel
anlaşmazlıkları tartışacağı bir sunum yapar.
 Raporun hazırlanması ve diğer belgeler. Başvuru sahibi çevresel çalışmalara dayanarak bir
Çevresel Etki Değerlendirmesi hazırlar. Gemilerin rüzgar tarlası kurulumlarıyla çarpışma
olasılığıyla ilgili bir risk analizi de zorunludur.
 Değerlendirme ve onay. Belgelerin teslim alınmasının ardından, Federal Deniz ve Hidrografik
Ajansı, yorumlarını almak üzere belgeleri yetkili otorite ve derneklere gönderir. Sonrasında
Federal Deniz ve Hidrografik Ajansı, onayın verilmesi için gerekli şartların karşılanıp
karşılanmadığını inceler. Aynı zamanda, yetkili bölgesel otorite, deniz ulaşımının güvenliği ve
etkililiğine ilişkin olarak onayın verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Her iki otorite de proje
üzerinde anlaşırsa, 25 yıllık bir zaman dilimi için onay verilir. Ayrıca bölgelerin gelecek kullanım
için rezerve edilmesini önlemek amacıyla, rüzgar tarlasının inşasına onay bildirimini takiben
2.5 yıl içerisinde başlanmalıdır.

•

Şebeke bağlantısı. Ağustos 2014 tarihli düzeltilmiş Yenilenebilir Enerji Akti’ne
uygun şekilde, Federal Şebeke Dairesi (BnetzA) ihale yoluyla şebeke bağlantısı
kapasite dağılımına yönelik yeni bir prosedürü onaylamıştır.

Hollanda








20 Mart 2014 tarihinde Ekonomik İşler Bakanlığı ve Altyapı ve Çevre Bakanlığı tarafından yeni açık deniz
rüzgar eylemlerine dair bir taslak yayımlanmıştır.
26 Eylül 2014 tarihinde Hollanda hükümeti açık deniz rüzgar kullanımı için seçilen bölgeleri duyurmuştur:
Borssele (1 400 MW), Hollandse Kust Zuid-Holland (1 400 MW) ve Hollandse Kust Noord-Holland (700
MW).
Yeni akit kapsamında ihale prosedürü önerilmektedir.
Önerilen prosedürün ana adımları aşağıdaki gibidir:
 Açık deniz rüzgar kullanımı için bölgelerin Ulusal Su Planı kapsamında belirlenmesi.
 Yeni rüzgar tarlası konumları ile inşa ve işletme şartlarının seçimi. Ekonomik İşler Bakanlığı ve Altyapı
ve Çevre Bakanlığı bu bağlamda yetkili kurumlardır. Bu aşamada çevresel etki değerlendirme ve
Hollanda Doğa Koruma Akti’ne dayalı uygun bir değerlendirme de gereklidir.
 Rüzgar tarlalarının konumuna dair karar sürecinde, inşa ve işletme şartlarına dair iyi bir öngörü
sağlayabilmek adına Hükümet rüzgar, toprak ve su şartlarına dair özel etütler yürütür.
 Rüzgar tarlası kurucusu nihayet, (teklifin önceden belirlenen maksimum miktarın altında olması
durumunda) en düşük teklif sunanın projeyi inşa ve işletme hakkını elde ettiği bir ihale süreciyle
seçilir.
Şebeke bağlantısı. İlk adım, şebeke operatörüne şebeke bağlantısı isteğinin bildirilmesidir. İkinci olarak,
şebeke operatörü bağlantının ne şekilde uygulamaya geçeceğine dair bir ön tasarım sunar. Santral
kurucusunun önerilen tasarımı kabul etmesi durumunda bağlantı anlaşması imzalanır. Yeni ihaleler
kapsamında ise Hollanda; açık deniz trafosunun kurulumunun İletim Sistem Operatörü (TSO), TenneT
sorumluluğunda olduğu ve ihale kazananlarına bağlantı noktası olarak trafonun sunulduğu aşırı
basitleştirilmiş yeni bir yaklaşım sunar.

Birleşik Krallık
 Deniz ve Kıyı Erişim Akti 2009, Birleşik Krallık’taki deniz bölgelerini, bölge
için bir deniz planı hazırlayan ilgili bir planlama otoritesiyle beraber deniz
planlama bölgelerine ayırmıştır. Açık deniz rüzgar tarlalarının nereye
konumlandırılacağına dair kararlar iki aşamada verilir. İlk olarak, Enerji ve
İklim Değişikliği Departmanı, Açık deniz Enerji Stratejik Çevresel
Değerlendirmesini gerçekleştirir. İkinci olarak, Kraliyet Mal Varlığı (‘Crown
Estate’: Birleşik Krallık deniz yataklarının kullanımı için kiralama yapan
kurum) uygun bölgeleri tasarlar. Farklı bölgelerin farklı Otoriteleri, kendi
özel yaklaşım/yerel kanunlarını takiben izin süreçlerini yürütürler.
 Şebeke bağlantısı. Birleşik Krallık ve diğer ülkelerin bağlantı
prosedürlerindeki ana farklılık, kıyıya iletim altyapısının (genellikle) kurucu
tarafından inşa edilmesi ve sonra iletim ücreti alan diğer kişilere (ihale
yoluyla) açılmasıdır.

