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Konu : Pandemi – mücbir sebep Hk

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Sayın Bakanım;
Malumları olduğu üzere Enerji, hayatımızın sürdürülebilirliği üzerinde vaz geçilmez
unsurlardan olduğu için, her birimizin üyesi olduğu regüle bir piyasada işleme tabi tutulmaktadır.
Yine malumlarınız olduğu üzere, bu sebepledir ki, diğer piyasalardan farklı olarak her bir aşaması
sürelidir ve yaptırımlara bağlanmıştır.
Bu günlerde küresel boyutta yaşadığımız KOVİT–19 krizinde güvenilebilecek kaynakların
ancak yerli ve milli kaynaklar olduğu ve bu doğrultuda yürütülen politikaların önemi, enerji
çeşitlendirmesinin ve yenilenebilir enerjinin değeri, bir kez daha anlaşılmıştır. Yine düşük karbon
ekonomisinin desteklendiği bu dönemde; yenilenebilir enerjinin; temiz, milli ve güvenilir olarak tüm
alanlarda kullanılmasının devam edebilmesi için mevcut ve yeni yatırım kararlarının desteklenmesi
ve krizlerde yok olmaması şarttır.
Tüm dünyayı etkisine alan KOVİT 19 salgınının ülke ekonomilerini ve dolayısı ile pek çok
sektörü olumsuz etkilediği ortadadır. Önceleri, sadece küresel tedarik zincirinin pek çok ülkeye
yayılmış olması nedeniyle bu zincirin halkalarından birinde veya birkaçında meydana gelecek bir
tıkanma olarak görülse de sonraları alınan hukuki tedbirler nedeniyle konuya tahsilat zincirinin
kırılması da eklenmiş, sektördeki mali akış da etkilemiştir. Nakit akışını bozan bu duruma rağmen
finansal yükümlülükler halen devam etmektedir.
Pandemi ilanını takiben görülmüştür ki, talebe konu mücbir sebep çok yönlüdür. Hem salgının
kendisinin hem de salgının seyrini yavaşlatmak amacıyla alınan tedbirler aşağıdaki durumlara sebep
olmuştur.
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•
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Sınırların kapatılması nedeniyle tedarik zinciri kırılmış ve uluslararası ekip, ekipman,
yedek parça ve uzman gelişleri engellenmiştir.
Son 2 ayda, gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaşanan sokağa çıkmama telkin ve
yasakları sanayide öngörülemez talep düşüşüne sebep olmuştur.
Dünya çapında olan para piyasalarındaki dalgalanmalar, piyasalara olan güveni
temelinden sarsmış bırakın finansman bulunmasını olan limitlerin kullandırılmasına
bile engel olmuştur.
Adli mercilere başvuruların askıya alınması tahsilat zincirinin kırılmasına sebep
olmuştur.
Yukarıdaki önlem ve sebepler projelerin YEKDEM süresi sonuna kadar yetişememe
riskini ortaya çıkarmıştır.
Her aşaması kısa, orta ve uzun vadeli plan ve program doğrultusunda giden
sektörümüz ile ilgili olarak maalesef bırakın aylık plan yapılmasını 10 günlük plan
bile yapılamaz hale gelmiştir.
Her şeyden öte riskler ne kadar büyük olsa da artık konu insan unsuru ve sağlığı ile
ilgilidir. Bu nedenle saha çalışmaları da toplu çalışma ortamı olması nedeniyle
tümüyle iptal edilmiştir.
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Bu nedenle; sektörümüzün de mücbir sebep kapsamına alınarak;
1YEKDEM süresinin bu yıl sonu itibariyle sona eriyor olması nedeniyle
önlemeye, bertaraf etmeye ve kaçınmaya çalışsak da birçok santralin yıl sonundan
önce devreye girememesi durumu ile karşı karşıyayız. Finansmanı YEKDEM’e
girecek şekilde tamamlanmış ve buna göre proje çalışmalarına başlanmış santrallerin
Koronovirüs’ten kaynaklanan gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına
girememe durumunda sonuçlarını engellemeye çalışsak da projelerin finansal yapıları
altüst olacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye giremeyecek olan tesisler için
YEKDEM’e girişleri için süre uzatımı verilmesi ve tüm hukuk sistemlerince kabul
edilen Mücbir Sebep olgusunu kabul eden gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep
etmekteyiz.
2Enerji piyasası regülasyonlarında yaptırıma bağlanması öngörülmüş
her türlü sürenin (projelerin onaylatılması gibi) mücbir sebep nedeniyle uzatılarak hak
kaybına sebep olunmasının önlenmesini talep etmekteyiz.
3Son alınan tedbirlerle, tahsilat zinciri kırılan sektörde her türlü vergi,
ceza ve gecikme faizlerinin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren
uzatılması hususunda girişimlerde bulunulmasını talep etmekteyiz.
Yukarıdaki hususları tensiplerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.

Cem Özkök
Yönetim Kurulu Başkanı
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