
2020 yılı, hiçbirimiz için kolay olmadı ne Türkiye 
ne de dünya, Kovid-19 salgınının yarattığı 
sarsıntıya hazırdı. Salgına ek olarak ülkemiz yılın 
başından sonuna hepimizi üzen ve zorlayan 
sayısız doğal afete, kazaya, beklenmedik 
olaylara sahne oldu. Salgının ekonomik anlamda 
yarattığı kriz hepimizi olumsuz etkiledi, sektörler 
değişik ölçülerde yara aldı. Rüzgar sektörü 
ise, salgın kaynaklı kısıtlamalar dolayısıyla 
küresel tedarik zinciri kesintileri gibi olumsuz 
durumlarla karşılaşsa da hem ülkemizde hem 
dünya genelinde bu krizden güçlenerek çıktı; 
daha da önemlisi üretime ara vermeyerek 
‘enerji arz güvenliğinde’ hafife alınmayacak bir 
güce sahip olduğunu ispatlama şansı buldu. 

TUREB
2020 yılını hem iç pazarda hem de globalde yaşanan ‘sert rüzgarlar ve 
türbülanslarla’ oldukça hareketli geçiren rüzgar sektörü, 1.224 MW ek 
kurulu güçle kapatarak, bu süreçte dayanıklılığını ispatladı. 2021 bitmeden 
10 GW hedefini gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılan sektör, 2021 ve 
sonrasında 2025 yılına kadar olan dönemi de yakından izleyecek. 

RÜZGAR 2021 VE SONRASINDA ‘BÜYÜMEYE
DEVAM ETME’ ARZUSUNDA!
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin Ücretsiz Yayın Organıdır.

RÜZGAR 10 GW YOLUNDA;
2030’DA 25 GW MÜMKÜN 

EBRU ARICI

Son dönemdeki meraklı bekleyişin 
ardından Türk Lirası bazlı yeni YEKDEM 29 
Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı 
ile sonunda hayatımıza girmiş oldu. Bu 
yazımızda yeni YEKDEM’i kredi veren bakış 
açısıyla inceleyecek ve yeni YEKDEM’e 
tabi örnek bir rüzgar projesi üstünden 
finansmanın nasıl olabileceğini tartışacağız. 

RÜZGARA 2.000 MW’LIK MINI YEKA RES

KADINLARIN COVID-19 SONRASI DÜNYASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık 
olarak mini YEKA GES’te olduğu 
gibi bir mini YEKA RES ilan etmenin 
arifesinde olduklarını ve yarışmanın 
2.000 MW için planlandığını açıkladı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı 
değişimler yaratan salgının, küresel olarak 
hemen her coğrafyada geçerli kabul edilen 
ortak etkileri de oldu. Bunların belki de en 
önemlilerinden biri ‘toplumsal cinsiyete 
dayalı kayıplar’ olarak nitelendiriliyor.

Devamı Sayfa 10’da

Devamı Sayfa 25’de
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RÜZGAR 10 GW YOLUNDA; 
2030’DA 25 GW MÜMKÜN
2020 yılı, hiçbirimiz için kolay olmadı ne Türkiye ne de dünya, Kovid-19 salgınının 
yarattığı sarsıntıya hazırdı. Salgına ek olarak ülkemiz yılın başından sonuna 
hepimizi üzen ve zorlayan sayısız doğal afete, kazaya, beklenmedik olaylara sahne 
oldu. Salgının ekonomik anlamda yarattığı kriz hepimizi olumsuz etkiledi, sektörler 
değişik ölçülerde yara aldı. Rüzgar sektörü ise, salgın kaynaklı kısıtlamalar 
dolayısıyla küresel tedarik zinciri kesintileri gibi olumsuz durumlarla karşılaşsa 
da hem ülkemizde hem dünya genelinde bu krizden güçlenerek çıktı; daha da 
önemlisi üretime ara vermeyerek ‘enerji arz güvenliğinde’ hafife alınmayacak bir 
güce sahip olduğunu ispatlama şansı buldu. 

Yaşanılan tüm olumsuzluklara karşın 2020 yılı sonu itibariyle 1.224 MW’lık gücün 
devreye alınmasıyla, ülkemizin rüzgar enerjisi kurulu gücü 9.305 MW’a ulaştı. 
2021 yılı sonu itibariyle 10 GW’ın fazlasıyla aşılmış olacağına yürekten inanıyoruz. 

Tüm kalbimizle inandığımız bir başka önemli konu ise ‘Türkiye rüzgar sektörünün 
sahip olduğu müthiş büyüme kapasitesi’. 2020 yılında kurulumlarıyla dünyada 
8. sıraya yükselen; 2010’da toplam kurulu gücü 1.370 MW iken, 2020 sonunda 
10 GW seviyesine ulaşan; yüzde 65 oranında yerlilik oranına sahip; dünya devi 
markalara uluslararası standartlarda ürün ve hizmet tedarik edebilen güçlü Türk 
şirketlerinin 75 fabrikada üretim yaptığı ve ihracat ağırlıklı çalıştığı; doğrudan 18 
bin, dolaylı olarak 25 bin kişinin istihdam edildiği; Türk mühendisliğinin ön plana 
çıktığı ve inanılmaz kıymetli bir bilgi birikiminin her geçen gün daha da arttığı bir 
sektörden söz ediyoruz. Ne kadar zorlanırsa zorlansın, yatırım yapma iştahını hep 
diri tutabilen öncü bir sektör rüzgâr enerjisi sektörü. Biz de TÜREB olarak böyle bir 
sektörü temsil etmekten, bu sektörün daha da ilerlemesi için çalışıyor olmaktan 
gurur duyuyoruz. 

Ancak sektörün uzun vadeli öngörülebilirliğin ihtiyacı da gün gibi ortada. Mevcut 
proje stokuna baktığımızda 2022 yılını takiben ani bir daralma riski kendini her 
geçen gün daha da hissettiriyor. Bu durum neler getirebilir? Rüzgârda bu kadar 
kararlı ve istikrarlı bir büyüme varken bu alandaki yatırımların devam edememesi 
ve başka ülkelere kayması gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun yanı 
sıra; böylesine gelişmiş bir alandaki bilgi birikimi, deneyim ve insan kaynağının 
başka coğrafyalara göç etmesine de tanıklık edebiliriz. Karar verici tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla, yatırımcılarıyla, tedarikçisiyle, mühendisiyle, malzeme üreticisiyle 
bunca yolu aşmış bir sektörün elimizden kayıp gittiğini görmeyi hiçbirimiz 
istemiyoruz. Bizim hedefimiz 2030 yılında 25 GW kurulu gücüyle rüzgarından çok 
daha fazla yararlanan; yalnız ürün değil know-how da ihraç eden, dünyada ilk 
sıralarda yer alan bir sektör olmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. 10 GW’ı 
başardıysak, çok daha fazlasını da elbette başarabiliriz. 

 

Mini YEKA GES’lerin ardından sıra Mini YEKA RES’lerde 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan, 24 Mart’ta TÜREK@home toplantımıza katıldı ve sektörümüz 
için 2 bin MW’lık bir mini YEKA RES yarışması hazırlığında olduklarını açıkladı. Elbette bu alanda Bakanlığımızla görüşmelerimiz uzun 
süredir devam ediyordu ancak konu artık açıklama olgunluğuna gelince Sayın Tancan’ın bunu TÜREK panelinde duyurmuş olması 
bizleri mutlu etti. Bildiğiniz üzere EPDK, 2 bin MW’lık proje başvuru kabulünü 2018 yılında yapmayı planlıyordu ancak daha sonra 
geçtiğimiz yılın Ekim ayına ertelendi ve Ekim ayı yaklaşırken de proje süresiz askıya alındı. Gördüğümüz kadarıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, bu kapasiteyi, TEİAŞ’ın uygun gördüğü ve EPDK’nin kapasite olarak açacağı YEKA olarak kullanma kararı aldı. 
TÜREB olarak biz, yatırımın geri dönüşü ve üretim fizibilitesi dikkate alındığında mini YEKA RES’te proje kapasitelerinin 20, 30 ve 50 
MW şeklinde belirlenebileceğini düşünüyoruz. Bu şekli ile Mini YEKA RES yarışmalarına farklı yatırımcılar katılabilir ve santraller daha 
hızlı hayata geçirilebilir. Böylece projelerin daha kolay finanse edilmesi de mümkün olabilir. Mini YEKA RES’te rüzgarın halihazırda 
güçlü olduğu lokasyonlardan ziyade kurulumun daha az yapıldığı bölgelerin değerlendirilmesini bekleyebiliriz. Projelerin yatırım 
tutarının yaklaşık 1,6 milyar Euro olması tahmin edilmekte, ki bu ülkemiz ekonomisi açısından son derece olumlu olacaktır. Yerli 
şirketlerimiz projeler için gerekli ekipmanı rahatlıkla sağlayabilir. Bir diğer umut verici konu da depolama şartı olacaktır. Söz konusu 
mini YEKA RES projelerinin bir kısmında elektrik depolanması şartı aranırsa, sektörümüzün uzun zamandır beklediği bir gelişme de 
gerçekleşmiş olur. Bu da hem doğal kaynağın kendisinden gelen sistemdeki değişkenliklerini önlemede altyapıya destek sağlar hem de 
daha güvenilir ve sağlam bir elektrik altyapısına kavuşmamıza yardımcı olur.

Rüzgar Enerjisine ‘Kadın Lider’ 

Son olarak, 30 Mart 2021 tarihinde yapılan TÜREB Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlık görevine seçilmemden bahsetmek 
istiyorum. Bildiğiniz üzere, TÜREB’in Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu pandemi önlemleri çerçevesinde 4 Eylül 2021 tarihine 
ertelendi. Ancak Başkanlık görevini yürüten Sayın Güray Erol’un iş değişikliği nedeniyle tüzel kişiliği de değişmiş oldu ve Yönetim 
Kurulu’nun kendi içinden Başkan ve Genel Sekreter seçimi yapması gerekliliği doğdu. Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyeleri de beni 
Başkanlık görevine layık gördüler, kendilerine bir kez de buradan teşekkür etmek isterim. Yine aynı toplantıda, Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Borusan EnBW Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tuna Güven de TÜREB Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Bu kapsamda 
devraldığımız bayrağı Yönetim Kurulumuzun rüzgar sektörü hedefleri doğrultusunda, daha ileriye taşımak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Ayrıca, rüzgar gibi dev bir sektöre yön veren TÜREB’e Başkan seçilmemin enerji sektöründe kadın varlığını güçlendirmek 
açısından önemli bir kilometre taşı olacağına inancımı da bu vesileyle dile getirmek isterim. 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Ebru Arıcı

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
Adına
Ebru ARICI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zeynep ALİMOĞLU

Yayına Hazırlayanlar
Gülşah ALTIKULAÇ

Katkıda Bulunanlar
Burcu Ünüvar
Emre Hatem 

Reklam Rezervasyon
Tel: +90 (312) 474 0274

Yönetim Yeri
Green Office Kızılırmak Mah.
1443 Cad. 22/16
Çukurambar 06520-ANKARA
Tel: +90 (312) 474 0274
Faks: +90 (312) 474 0275

TASARIM

Alacaatlı Caddesi, Anchor AVM 
A-Blok, No:18/6
Çayyolu, 06810
Çankaya / ANKARA
+90 (312) 431 44 49
info@dantatsu.com

Okur önerileri ve yorumlar için
turebdergi@tureb.com.tr

Dernek üyelerine ücretsiz 
dağıtılmaktadır.
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RÜZGAR 2021 VE SONRASINDA ‘BÜYÜMEYE DEVAM ETME’ 
ARZUSUNDA!

2020 yılını hem iç pazarda hem de globalde yaşanan ‘sert 
rüzgarlar ve türbülanslarla’ oldukça hareketli geçiren rüzgar 
sektörü, 1.224 MW ek kurulu güçle kapatarak, bu süreçte 
dayanıklılığını ispatladı. 2021 bitmeden 10 GW hedefini 
gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılan sektör, 2021 ve 
sonrasında 2025 yılına kadar olan dönemi de yakından 
izleyecek. Bunun nedenleri birkaç ana başlıkta toplanıyor: 

Düzenli ve sürdürülebilir kapasite artışı ihtiyacı
 
Gelişen türbin teknolojileri sayesinde onshore rüzgar gücü 
kapasitesinin 100 bin MW’lara çıkabileceği değerlendirilen 
ülkemizde, onshore rüzgarın yanı sıra artık ‘deniz üstü’ 
(offshore) rüzgar kapasitesi de ön plana çıkmaya başladı. 
Rüzgar enerji yatırımlarının tamamında teknoloji baş 
döndürücü bir hızla gelişiyor. Enerji talebi artarken tüm ülkeler 
enerji arzı ve güvenliğini stratejik bir hedef olarak belirlemiş 
durumda. Bundaki en önemli etkenlerden biri elbette iklim 
krizinin dünya üzerinde yaşamın devamlılığını tehdit eder bir 
noktaya varmış olması. Bu da yenilenebilir enerji yatırımlarının 
finans kuruluşları tarafından önceliklendirilmesi sonucunu 
beraberinde getiriyor. 

Türkiye’de 2000’li yılların başında stratejik bir hedef olarak 
gündeme alınan yenilenebilir enerji alanında büyüme 
hedefine özellikle rüzgar enerjisi hızlı adımlarla yaklaşıyor. 
Onshore rüzgarda 100 bin MW kapasitesi olduğu tahmin 
edilen ülkemizde, bu gelişimin çok daha emin adımlarla 
sürdürülebilmesi için uzun vadeli yatırım planlamalarına 
ciddi ihtiyaç olduğu aşikar. Yatırım iştahının yüksek olduğu 
rüzgarda her yıl ortalama 1.500 MW büyüme gerçekleştirilmesi 
gerekirken, bu rakamlar 2020 yılı hariç son 4 yıllık dönemde 
ne yazık ki gerçekleştirilemedi. Eldeki proje stoklarının 2022 
sonrasında azalacağı göz önüne alınarak, 5 yıllık planlamalarla 
her yıl en az 1.000 MW’lık kapasite açıklanması hayati önem 
taşıyor. Enerjide bölgenin lider ülkelerinden biri olan ve 
rüzgarda gerçek bir başarı hikayesine imza atmış bulunan 
Türkiye, bu başarıyı çok daha ileriye götürebilecek güce sahip. 

Yerlilik desteğinin güçlendirilmesi kritik önemde

2020 yılında Kovid-19 nedeniyle, özellikle YEKDEM’e 
yetişemeyecek olan yatırımlar için yerinde bir kararla 6 aylığına 
uzatılması sayesinde rüzgar sektörü rahat bir nefes aldı. Yılı 1 
GW’ın üstünde, 1.224 MW kurulumla kapatan sektör, yüzde 
60’ları aşan yerlileşme oranıyla da ‘bayrak taşıyıcı’ konumunda 
bulunuyor. Son on yıl içinde hızlı bir gelişme kaydeden 
sektörün, itici güçlerinden biri de şüphesiz ‘güçlü yerli 

sanayimiz’ oldu. Bu kapsamda, yerli üreticinin daha fazla 
desteklenmesi, gerek ülkemiz ekonomisine gerekse de 
olgunlaşma seviyesine gelmiş sanayimizin devamlılığına 
katkı sağlayacaktır. 

Destek mekanizmalarında finansman koşullarının 
iyileştirilmesi 

30 Ocak 2021 tarihinde açıklanan ve 30 Haziran 
2021’den sonra geçerli olacak yeni YEKDEM 
mekanizması, sektördeki belirsizliği ortadan kalkması 
açısından olumlu bir karar olarak nitelendirildi. Gerek 
yerli gerek yabancı yatırımcılar için yatırım planlaması 
yapmak için uzun süre beklenen mekanizma, yeni 
alım ve yerli katkı payları ile sektörün beklentilerinden 
farklı çözümler sunmuş olsa da kamunun, RES YEKA 
3 kapsamında sektörün görüşlerine açık bir tutum 
sergiliyor olması rüzgar sektörü açısından önemli bir 
fırsat. 

Bu aşamada, yeni YEKDEM mekanizmasının detaylarını 
hatırlamakta fayda var. Mekanizmada fiyatlamalar döviz 
üzerinden değil, TL cinsinden açıklandı. Buna göre, 1 
Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye 
girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak 
YEKDEM fiyatı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri 
için destek, kilovatsaat başına 32 kuruş olarak belirlendi. 
Bu tesisler için YEKDEM’in uygulama süresi 10 yıl olarak 
açıklanırken, yerli katkı desteği kilovatsaat başına 8 
kuruş, yerli katkı uygulama süresi ise 5 yıl olarak ilan 
edildi. YEKDEM fiyatları Temmuz ayından başlamak 

üzere üçer aylık dönemler halinde güncellenecek ve 
güncellemede ‘değişken’ olarak döviz kurlarının yanı 
sıra enflasyon oranları da kullanılacak. Ayrıca, fiyatların 
güncellenmesinde rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri 
için 5,10 dolar/sent ‘üst sınır’ olarak uygulanacak. 30 
Haziran 2021’e kadar uzatılan YEKDEM mekanizmasında 
ise elektriğin kilovatsaatine rüzgar için 7,3 dolar/sent 
teşvik veriliyor ve teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre 
değişiklik gösterebiliyordu.  

Sürdürülebilir ve finanse edilebilir bir mekanizma, rüzgar 
enerjisinin geleceği açısından hayati önem taşıyor. 
Rüzgar sektöründe girdi fiyatları büyük ölçüde döviz 
üzerinden olmasına karşın yeni mekanizmada desteklerin 
TL üzerinden belirlenmiş olması; 8 kuruşluk yerli katkı 
desteğinin 5 yıl süresince verilmesi ve yerli imalat için 
teşvik fiyatının bir önceki mekanizmada baz fiyatın yüzde 
50’sine çıkarken bu yeni mekanizmada ancak yüzde 25’e 
çıkabilmesi, rüzgar sektörünün yeni mekanizmaya dair öne 
çıkardığı değerlendirmeler arasında yer alıyor. Eskalasyon 
hesaplamasında, yüzde 48 ağırlığın döviz bazlı olması ise 
proje finansmanında doğal olarak yüzde 48’ini daha makul 
maliyetli döviz kredisi ile kullanmayı mümkün kıldığından 
olumlu karşılandı. Fakat, yüzde 52’lik TL kısmına ödenecek 
yüksek faiz nedeniyle, bugünkü şartlarda projelerin sadece 
yüzde 12-13 gibi paçal faiz oranı ile fonlanabilmesi söz 
konusu. Bu da, açıklanan destekleme mekanizmasının 
yatırımcıları zorlayabileceği anlamına geliyor. Yine de 
devreye alınacak düzenlemenin öngörüldüğü şekilde 
çalışması durumunda belirlenen fiyatın, yüzde 35 kapasite 
faktörüne sahip örnek bir tesis için TÜREB tarafından 

yapılan fiyat hesaplamalarıyla başa baş olacağı da 
değerlendiriliyor. 

Bunun yanı sıra, son dönemde yapılması planlanan RES 
YEKA’ların da açıklanması kamunun rüzgar sektörüne olan 
inancının devam ettiğini gösterdi ve sektöre moral oldu. 
 
Rüzgarın gündemi

Tüm bu gelişmeler ve değerlendirmeler; sektörün orta 
ve uzun vadeli hedeflere odaklanabilmesi, yüksek yerlilik 
oranını sahip sanayinin sürdürülebilmesi, yerli rüzgar 
türbini üretimi ve rüzgar kurulu gücünün her yıl en az 1 
GW artarak 2030’da 25 GW’a ulaşması açısından sektörün 
gündeme taşımaya devam edeceği konular arasında yer 
alıyor.  
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MAKALE

Yeni YEKDEM ile Rüzgarın Finansmanı

Son dönemdeki meraklı bekleyişin ardından 
Türk Lirası bazlı yeni YEKDEM 29 Ocak 2021 
tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sonunda 
hayatımıza girmiş oldu. Bu yazımızda 
yeni YEKDEM’i kredi veren bakış açısıyla 
inceleyecek ve yeni YEKDEM’e tabi örnek bir 
rüzgar projesi üstünden finansmanın nasıl 
olabileceğini tartışacağız.

Yeni YEKDEM’i değerlendirdiğimizde 
matematiksel olarak modelleme yapmanın 
eskisi kadar kolay olmadığı, birçok varsayıma 
dayanan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Eski YEKDEM yapısında direkt 
olarak döviz satış fiyatını sabit alıp projeleri 
döviz krediyle modellerken, yeni yapıda 
enflasyon ve kur artışı varsayımı yapıp, 
kur riskinden azami ölçüde kaçınılabilecek 
şekilde bir finansal model oluşturması 
gerekecek. İlaveten herhangi bir taban 
seviyesi konulmadan sadece tavan fiyat yapısı 
getirilmesi ise proje nakit akışında ayrı bir 
belirsizliğe sebep olacak. Bu nedenle artık 
yatırımcıların ve kredi verenlerin hayatı eskisi 
kadar basit olmayacak diyebiliriz.

“Peki yeni YEKDEM’le finansman nasıl olacak” 
sorusuna cevaben 50 MW kurulu gücünde 
ortalama bir rüzgar projesi üzerinden bir 
vaka analizi oluşturduk. Aşağıdaki bölümde 
finansmanın ana unsurları olan (i) kredi para 
birimi, (ii) kredi vadesi, (iii) kredilendirme 
oranı, (iv) teminat paketi özelinde ekte 
verilen örnek finansal modelin çıktısı ve 
çeşitli hassasiyet analizlerinden yola çıkarak 
görüşlerimizi paylaşacağız.

Kredi Para Birimi: 
Para birimini ve kredinin ne kadarının döviz 
olabileceğini belirlerken eskalasyon yani 
cirodaki paydan ziyade işletme giderlerini 
de dikkate alarak kredi ödemelerine kalacak 
nakit akışta döviz oranına bakmamız 
gerekiyor. Rüzgarda işletme giderlerinin 
büyük kısmını bakım&onarım, sistem kullanım 

bedelleri ve sigorta gibi dövize endeksli 
diyebileceğimiz kalemler oluşturuyor. Bunlar 
içinde özellikle sistem kullanım bedelinin 
döviz artışının da üzerinde bir oranda artma 
riskinin olduğunu dikkate almak gerekiyor. 
İşletme giderlerinin içerisinde bir miktar TL’ye 
endeksli kalemler olmakla birlikte güvenli 
tarafta kalmak adına giderlerin %100 dövize 
endeksli olduğunu değerlendirebiliriz. 

Modelde görüleceği üzere vade boyunca 
projenin EBITDA marjı yaklaşık %70 
seviyesinde oluyor, bu da cironun ortalamada 
%30’unun işletme giderlerine gideceğini 
gösteriyor. Ciro içerisindeki %48’lik döviz 
kısmın %30’unu işletme giderleri kullanacağı 
için kredi geri ödemesi için %52 TL kısım ve 
%18 döviz kısım kalacak. Buna istinaden kur 
riskini bertaraf etmek adına %75 TL %25 döviz 
olacak şekilde bir kredi kompozisyonunun 
doğru olacağı görüşündeyiz.

Burada karşıt bir görüş olarak eskalasyondaki 
%26 ÜFE ve %48 döviz komponentin 
kur riskini bertaraf etmek için yeterli 
olduğu iddia edilebilir. Geçmiş verilere 
baktığımızda özellikle son 3-5 yıllık dönemde 
bu eskalasyon formülünün satış fiyatını 
döviz bazında korumakta yeterli olmadığı 
görülebiliyor. İlaveten, enflasyon ve kur 
artışı gibi değişkenlerin piyasa koşullarına 
göre belirlendiğini ve geçmişteki trendlerin 
gelecek projeksiyonlarını anlamak için 
sağlıklı olamayacağını söylememiz gerekiyor. 
Ekteki 3 numaralı hassasiyet analizinde 
görülebileceği üzere, kredinin %100 döviz 
kullanılması ve kur artışının enflasyondan 
%10 fazla olması durumunda nakit akışın 
ne kadar olumsuz etkilendiği projedeki 
kur riskini gösteriyor. Buna karşın %75 TL 
%25 döviz kredi senaryosunda kur artışı 
enflasyonun üzerinde olsa bile proje nakit 
akışına yansıması çok daha kısıtlı oluyor, bu 
da bu kompozisyonun kur riskine karşı çok 
daha iyi bir koruma sağladığını gösteriyor. 
Tavan fiyat, eskalasyondaki geçmiş çeyrek 
endekslemesiyle spot döviz sepetinin 
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ESKI YEKDEM 
YAPISINDA DIREKT 
OLARAK DÖVIZ 
SATIŞ FIYATINI SABIT 
ALIP PROJELERI 
DÖVIZ KREDIYLE 
MODELLERKEN, YENI 
YAPIDA ENFLASYON VE 
KUR ARTIŞI VARSAYIMI 
YAPIP, KUR RISKINDEN 
AZAMI ÖLÇÜDE 
KAÇINILABILECEK 
ŞEKILDE BIR FINANSAL 
MODEL OLUŞTURMASI 
GEREKECEK. 

farklılaşması ve eskalasyondaki yuvarlama farkları gibi 
konularla maalesef kur riskini %100 bertaraf eden bir yapı 
bulmak mümkün değil gibi gözüküyor.

Kredi Vadesi:
YEKDEM’in vadesi 10 yıl olarak sabit tutulmuş durumda. 
Projelerin yatırım maliyetinin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü 
düşündüğümüzde, YEKDEM sonrası yalnızca 1 yıllık 
piyasa fiyat riski (merchant risk) alacak şekilde 12 yıl 
vadeli (1,5 yıl geri ödemesiz) bir kredinin uygun olduğunu 
değerlendiriyoruz. 

Kredinin %75’inin TL olması gerekir dediğimizden dolayı bu 
kadar uzun vadelerde TL kredi fonlamasının mümkün olup 
olmadığı sorulabilir. Ticari Türk bankalarının bu vadelerde 
TL fonlama sağlama konusunda sıkıntı yaşayacağına dair 
bir çekincemiz olmadığını belirtebiliriz. Türk bankacılık 
sektöründe 15-20 yıl vadeler konut kredisi kullandırıldığını 
düşündüğümüzde, uzun vadeli TL fonlamaya ulaşmada bir 
sıkıntı olmayacaktır diyebiliriz.

Kredilendirme Oranı:
Daha önceki yazılarımızda da paylaştığımız üzere bankalar 
projenin hangi oranda kredi ödeyebileceğini finansal 
modeldeki borç servisi karşılama oranına (BSKO) veya 

İngilizce adıyla debt service coverage ratio (DSCR) bakarak 
karar veriyorlar. Bu örnek finansal modelde BSKO’nun 1,20x 
olmasının sağlıklı olduğunu düşünüyoruz, bu proje yıllık 120 
birim nakit yaratıyorsa ödeyebileceği azami kredi taksitinin 
100 birim olması gerektiği anlamına geliyor. Aradaki 20 birim 
ise güvenlik marjı olarak, beklenmeyen durumlar ve riskler 
(üretimin beklentinin altında gerçekleşmesi veya işletme 
giderlerinin beklenin üzerinde olması gibi) için alınıyor.

Projenin nakit yaratma varsayımlarına ilaveten kredilendirme 
oranını etkileyen en önemli parametrelerin başında faiz 
oranı geliyor. Uzun vadeli TL krediler şu an itibarıyla faiz 
oranları maalesef %19-20 bandına gelmiş durumda. Bu faiz 
oranlarıyla projelerin feasible olmadığını, projelerin feasible 
olabilmesi için uzun vadeli TL faizlerin %14-15 bandına 
düşmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. 

Biz örnek finansal modelimizde bu nedenle uzun vadeli TL 
faizin %15 seviyesinde olduğu bir senaryoyu çalıştık. Buna 
göre baktığımızda MW başı 1 milyon $ bedelinde her şey 
dahil bir yatırım maliyeti varsayımı üzerinden %33 kapasite 
faktörü olan ortalama bir RES projesine 12 yıl vadeli %65 
oranında kredi verilebileceğini söyleyebiliriz. Bu şüphesiz ki 
eski YEKDEM döneminde alıştığımız 80/20 kredilendirme 
oranlarına kıyasla oldukça düşük bir seviye. Bu nedenle yeni 
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Ek 2: Hassasiyet Analizleri (Kredi Vadesi Boyunca Ortalama BSKO’yu Göstermektedir) 

Baz Senaryo - %75 Sabit Faizli TL Kredi-%25 Döviz Kredi: 

 

Senaryo 2 - %75 Değişken Faizli TL Kredi-%25 Döviz Kredi: 

 

Senaryo 3 - %100 Döviz Kredi: 

 

20           1,30        1,43        1,55        1,63        1,56        1,50        1,45        1,40        1,35        
15           1,16        1,27        1,39        1,47        1,43        1,39        1,36        1,33        1,29        
10           1,04        1,14        1,25        1,33        1,31        1,29        1,27        1,25        1,24        

5             0,93        1,05        1,15        1,22        1,21        1,20        1,19        1,19        1,18        
-10 -7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10

Yıllık Enflasyon Oranı (%)

Yıllık Kur Artışı - Yıllık Enflasyon Oranı (%)

20           1,53        1,44        1,21        1,00        0,84        0,73        0,64        
15           1,58        1,48        1,24        1,02        0,86        0,75        0,66        
10           1,64        1,52        1,27        1,04        0,88        0,76        0,67        

5             1,72        1,58        1,32        1,07        0,90        0,78        0,68        
-10 5 0 5 10 15 20

Yıllık Enflasyon Oranı (%)

Yıllık Kur Artışı - Yıllık Enflasyon Oranı (%)

20           1,58        1,70        1,82        1,87        1,79        1,71        1,63        1,57        1,51        
15           1,31        1,43        1,54        1,61        1,56        1,51        1,46        1,42        1,38        
10           1,09        1,18        1,28        1,35        1,32        1,30        1,28        1,26        1,25        

5             0,86        0,95        1,06        1,12        1,11        1,10        1,10        1,10        1,10        
-10 -7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10

Yıllık Enflasyon Oranı (%)

Yıllık Kur Artışı - Yıllık Enflasyon Oranı (%)

YEKDEM döneminde finansmanlarda sermaye gücünün ön 
plana çıkacağını belirtmemiz gerekiyor. 

Ekte görebileceğiniz üzere TL sabit faizli fiyatlama yerine 
TL değişken faizli bir kredi alternatifini de modelimizde 
çalıştık. Değişken faizli TL krediler TLREF’e endeksli olarak 
veriliyor. Her ne kadar ciro içerisinde enflasyonun %52 
payı olduğu ve TLREF’in de bu enflasyon sepetine paralel 
gideceği düşünülse de eskalasyon ve faiz hesabına esas 
bakiyeler arasındaki fark dolayısıyla değişken faizli kredi 
kullanılması durumunda enflasyon/faiz artışlarında 
projenin nakit akışı olumsuz etkileniyor. Eskalasyon 
projenin cirosunu belirleyen satış fiyatı üzerinden 
uygulanıyor ancak faizin tahakkuk ettiği kredi bakiyesi 
yaklaşık 3-4 yıllık ciroya denk geliyor, bu nedenle ciro 1 
birim artarken faiz ise 3-4 birim artabiliyor. Bu nedenle TL 
sabit faizli borçlanmanın risk yönetimi anlamında daha 
sağlıklı olduğu görüşündeyiz.

Teminat Paketi:

Biz örnek modelimizde TL enflasyonun %15 seviyesinden 
başlayıp uzun vadede %5’e düştüğü ve kur artışının da 
yıllık enflasyondan %2,5 yüksek olduğu bir baz senaryo 
varsayımıyla ilerledik. Hassasiyet analizlerinden de 

görebileceğiniz üzere yeni YEKDEM’de projen in nakit akış 
performansı enflasyon ve kura oldukça bağlı. Kredi vadesi 
boyunca proje bu tarz risklere maruz kalacağı için yeni 
YEKDEM yapısında sponsor garantisinin olmadığı sadece 
proje nakit akışına dayanan (non-recourse) finansman 
yapılmasının zor olacağını söyleyebiliriz. Yeni yapıda standart 
olarak alınan proje teminatlarına (hisse rehni, taşınır 
rehni, alacak temliki, hesap rehni vb.) ilaveten hassasiyet 
analizlerine göre oluşabilecek nakit açıklarını karşılayacak 
şekilde full veya kısmi sponsor garantileri alınması gerekecek.

Sonuç:

Özetle belirsizliklerin ve güvenilir modelleme yapmanın 
zor olduğu bir yeni YEKDEM yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 
Yeni yapıda kredinin büyük kısmı TL bazında olacak ve 
hem düşen satış fiyatları hem de TL’deki yüksek finansman 
maliyeti dolayısıyla kredi/özkaynak oranının ortalama 65/35 
seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Türbin fiyatlarının 
gerilemesi durumunda ise daha düşük özkaynak oranlarını 
görme şansımız olabileceğini değerlendiriyoruz. 

Ek 1: 50 MW Örnek RES Projesi için Nakit Akış Projeksiyonu
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* Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen 
“Türkiye Rüzgar Piyasası Görünümü: Yerli ve 
Küresel Pazarlardan çıkarılan Dersler ve İş Modeli 
Karşılaştırmaları” başlıklı TÜREK@home oturumu 24 
Mart 2021 Çarşamba günü öğleden sonra online olarak 
gerçekleştirildi.

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturum, 
sektörle ilgili önemli açıklamalara ev sahipliği yaptı. 
Oturuma, Türkiye rüzgar piyasasının ilk 5 yatırımcısı, 
Polat Enerji CEO’su Zeki Eriş, Güriş Holding Enerji 
Grup CEO’su Ali Karaduman, Demirer Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirer, Borusan EnbW 
Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı ve Eksim Yatırım 
Holding Genel Müdürü Sabahattin Er konuşmacı 
olarak katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan, Bakanlık olarak mini YEKA GES’te olduğu gibi 
bir mini YEKA RES ilan etmenin arifesinde olduklarını 
ve yarışmanın 2.000 MW için planlandığını açıklarken, 
rüzgar sektörünün ilk 5 yatırımcısının yer aldığı 
oturumda konuşmacılar da finansman, yerli imalat ve 
yerli pazar, izin süreçleri, Türk mühendisliği ve gelecek 
iş modelleri gibi konularda önemli değerlendirmelerde 
bulundu.

2.000 MW’lık Mini Yeka Res Açıklaması 
İşletmedeki rüzgar santrallerinin toplam kurulu 
güce oranının 2021 Şubat ayı itibarıyla yüzde 9,5’e 

RÜZGARA 2.000 MW’LIK
MINI YEKA RES ALL WE NEED IS WIND

ulaştığını ve 2020 yılında rüzgar enerjisinden üretilen 
elektriğin yaklaşık 25 milyar kilovatsaate ulaştığını belirten 
Abdullah Tancan, yeni mini YEKA RES’le ilgili şu açıklamayı 
yaptı: “Düzenli ve takvime bağlı kapasite arzı önemli. 
Biz Mini YEKA GES’te olduğu gibi Mini YEKA RES’in ilanı 
arifesindeyiz. Ama bütün mevzuat düzenlemeleri dahil 
olmak üzere sektörle istişare halinde bunu yapmak için 
TÜREB yönetimine bu düşüncemizi ilettik. Biliyorsunuz 
2.000 MW’lık daha önceden kapasiteleri ilan edilmiş fakat 
bugüne kadar başvuruları alınmamış bir kapasite arzı söz 
konusuydu. Bu bölgeleri korumak ve ilan edilmiş bölge 
sınırlarını değiştirmemek üzere önümüzdeki günlerde 
Mini YEKA RES olarak ilan etmeyi düşünüyoruz. TÜREB’ten 
tavan fiyatları ve yarışma koşulları ne olmalı ve ne kadar 
süre verilmeli gibi konularda görüş talep ettik. Bu görüşü 
ivedilikle bekliyoruz. Tabiri caizse yarın görüş iletseler biz 
öbür gün ilana çıkabilecek durumdayız. TÜREB Yönetim 
Kurulu’ndan beklediğimiz görüşler olgunlaştığında 2.000 
MW’lık Mini YEKA RES diyebileceğimiz ilana çıkma 
aşamasındayız.” 

“Türk Mühendisliğini Yerli Türbinimizin 
Geliştirilmesinde Kullanmamız Gerekiyor”
Oturumda ilk sözü alan Güriş Holding Enerji Grup CEO’su 
Ali Karaduman Türk markalı türbin ve ekipman üretimini 
gerçekleştirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti: 
Dünyanın geleceğinin temiz enerjide olduğu kesin. 
Küresel olarak rüzgar enerji endüstrisi genişledikçe türbin 
tedarikçisi firmalar arasında ücretlendirme politikası 
rekabet kazanacak, maliyetler düşmeye devam edecek. 
Temiz ve uygun fiyatlı bir teknoloji olarak rüzgar enerjisi 

ülkeleri, şirketleri ‘yeşil bir iyileşmeye giden yoldaki’ 
değerleri desteklemek için kritik bir öneme sahip olacak. 
Biz ne kadar yatırım yapsak da buradaki en önemli olay 
milli ve yerli değerimiz olan Türk mühendisliğini yerli 
türbinimizin geliştirilmesinde kullanmamız gerekliliği. 
Türkiye’de uygulanan türbinler yurt dışı menşeli, artık 
bunu Türkiye’ye mal etme zamanımız geldi. Jeotermalde 
biz bunu yaptık, rüzgarda da yapmak istiyoruz. Türki 
Cumhuriyetler, Mısır, Arabistan gibi yerlere çok rahatlıkla 
Türk markalı türbinleri gönderebiliriz.” 

Türkiye’de santral yapımlarında izin süreçlerine de 
dikkat çeken Karaduman, “Ülkemizde orman izinleri, 
imar izinleri ve ÇED davaları belimizi bükmekte. Eskiden 
24 aya sığdırırken şimdi 36 veya 44 ayda yapınca 
seviniyoruz. Bu bize zaman ve para kaybının yanı sıra 
Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden faydalanmasını da 
geciktiriyor” dedi. Ali Karaduman ayrıca “Pandemi 
nedeniyle yatırımlarımız gevşemedi, son sürat devam 
ediyor. Ancak yeni YEKDEM’le yüzde 40’lık bir gelir 
kaybımız olduğu için mecburen frene bastık. Hem 
pandemi sürecinde finans bulma zorluğumuz hem de 
YEKDEM mekanizmasındaki fiyat düşüklüğü bizlerin 
yatırım yapmasını neredeyse engeller durumda” 
şeklinde konuştu. 

Erol Demirer: Rüzgar Yatırımlarının Finansman 
Yapısı Farklı 
Oturumda söz alan bir diğer yönetici Demirer Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirer de rüzgar 
yatırımlarının finansman yapısının farklı olduğuna dikkat 
çekerek, “Bir doğal gaz santrali ile karşılaştırırsak ömrü 

boyunca masrafının doğal gaz santralinde yüzde 30’u 
yatırım yüzde 60’ı yakıt yüzde 10’u işletme; rüzgarda ise 
yüzde 90 yatırım yüzde 10’u işletme. Yani bizim baştan 3 
misli fazla yatırım yapmamız lazım” dedi. Bu durumun uzun 
vadeli ve düşük faizli krediyi çok önemli hale getirdiğini 
belirten Demirer, hem faiz yüksek hem de enflasyon 
dolayısıyla kredinin dövizle alınması gerektiğine vurgu 
yaparak şunları söyledi: Makinelerin fiyatları döviz bazında, 
ama makineler TL bazlı bile olsa her durumda krediyi 
dövizle almamız lazım. Tabi dövizle kredi alabilmek için 
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de bankacılar dövizle gelir istiyor yoksa çok büyük risk 
görüyor. YEKDEM fiyatları dövize endekslendikten sonra 
yatırımlar büyük bir hızla arttı. En başta 20 MW’lardan 
bugün 10 bin MW’lara dayanmış durumdayız. Ama yeni 
YEKDEM’de hem fiyatlar düşük; onun yanı sıra TL bazında 
yarısı dövize yarısı enflasyona endeksli. Dövizde son 
yıllarda büyük çalkantılar görüyoruz. Bu da yatırımlarda 
ödemelerde büyük zorluklar getirebilir. Bu üzerimize 
bir risk faktörü olarak biniyor. Zaten çok rekabet yüklü 
fiyatlar yüzünden böyle bir risk marjını karşılayacak 
durumumuz da yok. Yeni santrallerin finansmanında 
sorun görüyorum.” Erol Demirer, ayrıca yerli üretimin 
yanı sıra ‘yerli pazar’ ihtiyacının da altını çizdi. 

“Rüzgar Ekosisteminin Korunması Büyüme 
Trendinin Devamı Için En Önemli Başlık Olacak”

“Rüzgarda yerli imalat, kurulum, mühendislik, inşaat, 
devreye alma, bakım, işletme gibi kabiliyetlerle büyük 
bir ekosistem oluşturuldu, çok ciddi bir istihdam ve bilgi 
birikimi meydana geldi. Bu ekosistemin korunması da 
büyüme trendinin devamı bundan sonraki kısım için 
en önemli başlık olacak” diyen Borusan EnBW Enerji 
Genel Müdürü Enis Amasyalı, öngörülebilirliğin önemini 
vurgulayarak “Bakanlığımızın her yıl 1000 MW RES 
kapasitesi hedefi var. Bu hedeflere sadık kalmak önemli, 
biz de tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Mevzuatın rüzgar gibi regüle pazarlarda işin üretimini, 

hızını belirleyen temel faktör olduğuna dikkat çeken Amasyalı, 
mevzuat konusunda karşılıklı paylaşım ve istişare mekanizmasının 
problemleri aşma yönünde başarılı oolduğunu ve Türkiye’nin, 
Avrupa’ya göre yepyeni bir sektörde iyi bir ritim yakaladığını 
kaydetti. Rüzgar enerjisi santralleri için “flora, fauna ve yerel halkla 
iyi komşuluk” konusunu da vurgulayan Enis Amasyalı, bu konularda 
doğru bilgilendirme yapılması ve paydaşlarla etkili iletişim 
kurulmasının önemli olduğunu da kaydetti. “Sosyal ve çevresel 
etkiler başlığı tüm bu çıkarımlarla önümüzdeki dönemde daha 
da geliştirmek zorunda olduğumuz bir başlık” diyen Amasyalı, 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini bir üst lige taşımak 
amacıyla başlatılan hibrit ve depolama tesisleri adımlarının da 
son dönemde sektör için en önemli gündem maddeleri arasında 
bulunduğunu belirtti. Enis Amasyalı, sektör olarak umutla 
bekledikleri hibrit ve depolama tesisleri ilgili mevzuatların yeni iş 
modelleri oluşturacağını belirterek “Depolamanın ticarileşmesi 

ile birlikte buna depolamayı da katarak, aslında bir nevi 
santrallerimizi kısmi baz yük santrallerine çevirmek 
hedeflerimiz arasında. 2020’de deniz üstü rüzgar 
santralleri küresel ölçekte 35,6 GW seviyesine ulaştı. 
Henüz karada kat edeceğimiz çok yol var ama Dünya 
Bankası’nın yaptığı bir analiz var; buna göre Türkiye’nin 
teknik deniz üstü kapasitesi 70 GW, küçümsenecek bir 
değer değil.Bu konuda gerekli ölçümlerin yapılması ve bu 
konudaki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının ardından 
orta uzun vadede gelişen piyasa dinamiklerine bakılarak 
burada da bir yatırımcı iştahı olacağını öngörüyoruz” dedi. 

“2022’den İtibaren Proje Stokumuz Azalacak”

Eksim Yatırım Holding Genel Müdürü Sabahattin Er de 
“Rüzgarda halen 9.300 MW’lık santral işletmede, 1.700 
MW da inşa halinde. Tamamlandığında 11 bin MW’a 
ulaşmış olacağız. 13-14 yılda ciddi bir ivme yakaladık.
Tabi bu sırada ciddi bir sanayi de gelişmiş oldu. Tüm 
ülkeler yenilenebilir gücünü ve özellikle rüzgarı artırmayı 
hedefliyorlar. Ayrıca üretici firmaları kendi ülkelerinde 
yerli imalat yapmaya zorlayarak daha stabil bir üretim 
hedefliyorlar. Benzer bir şekilde ülkemizde de böyle. 
Ancak inşa halindeki projeleri tamamladığımızda 2022’den 
itibaren proje stokumuzun azalacağına dikkat çekmek 
isterim. EPDK tarafından mevcut santrallere tahsis edilen 
ilave kapasiteler var ama bunlarla ilgili sektörün talebi 
şu: Yatırımcılar ilave kapasiteler yapılırken yerli katkıdan 
yararlanmak istiyor. Fakat bu durum şu an mevzuata 
uygun değil. Bu yatırımcıları yurt dışından malzeme 
tedarik etmeye itebilir. Yatırımcı bu sebeple yerli katkının 
devam etmesini istiyor” şeklinde konuştu. “Her yıl 

1.000 MW’lık kapasite sözünü” hatırlatan Sabahattin Er, 
“Hem yatırımcı şimdiden planlamasını yapsın hem de 
ülkemizdeki üretim süreci kesintiye uğramasın diye 5+5 
(yıl) şeklinde ihale planlamasını şimdiden bekliyoruz” dedi. 
Er ayrıca, rüzgar sahalarına GES kurulumu izni verilirse 
buradaki kapasiteleri daha optimum seviyelere çıkarmayı 

hedeflediklerini belirterek orta vadede, hala maliyetleri 
yüksek olan depolama çözümlerini de değerlendirmek 
istediklerini sözlerine ekledi.

“Üretemediğimiz Enerjiyi Ithal Etmek Zorunda 
Kalacağız” 

Dünya genelinde ve ayrıca Türkiye’de yapılan yarışma 
süreçlerini değerlendiren Polat Enerji CEO’su Zeki Eriş ise 
“Yarışmaların gerçekten aslında burada yarışmayı hak eden 
ve burada yarışması gerekli yarışmacılar arasında yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Yarıştırmamız gereken şey yatırımcının öz kaynağının getiri 
beklentisi olmalı. Fiyat mekanizması TL olur, döviz olur, bitcoin 
olur ama sonuçta öngörülebilir bir fiyat mekanizmasına banka 
karar verir. Sonuç itibarıyla bunu gerçekten yapabilecek 
kişileri idare değerlendirerek bunu belirli bir fiyatla almayı 
garantileyecek. Eşit olmayan tarafları yarışmalara dahil ederek 

beş altı sene bu kapasiteleri oyalıyoruz. Üretemediğimiz 
enerjiyi hala ithal etmek zorunda kalacağız. Ayrıca bu yatırımı 
yapabilecek kişilerin zaten zor buldukları ve bir şekilde 
plase etmek durumunda kaldıkları öz kaynağı, bildikleri bir 
işten belki de bilmedikleri bir işe, faize ya da yurt dışında 
başka bir işe yatırmalarına vesile olacağız. Dolayısıyla bunu 
kaybedeceğiz, bu ülkenin sermayesini elimizden kaçıracağız” 
uyarısında bulundu. 

Eriş, yarışmalarla ilgili bir ceza mekanizmasının olmamasını 
büyük bir hata olarak gördüğünü vurgulayarak, ülke olarak 
bu işi bilen, parası olan ve kendini gerçekten ispatlamış 
yatırımcılara ihtiyacımız olduğunu belirtti.
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• Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB, 2020 
yılı verilerini kapsayan Türkiye Rüzgar Enerjisi 
İstatistik Raporu’nu yayınladı. 

• Rapora göre 2019 sonu itibarıyla 8.080 MW 
olan Türkiye rüzgar kurulu gücü, Covid-19 
salgınının olumsuz etkilerine karşın 2020 
yılında 1.224 MW’lık artış göstererek yıl 
sonunda 9.305 MW’a ulaştı. 

• 2020 yılında rüzgardan elde edilen elektrik 
toplamı 24 milyon 486 bin 679 MW/saate 
erişirken bu miktar Türkiye’de üretilen toplam 
elektriğin yüzde 8,44’ünü oluşturdu. Nisan 
2020’de ise rüzgarın Türkiye’de üretilen 
elektrikteki payı yüzde 10’u geçti ve yüzde 
10,36 olarak gerçekleşti.

TÜREB tarafından yayınlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye rüzgar sektörünün Covid-19 
salgınının olumsuz etkilerine karşın ciddi bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Salgın döneminde sektörün 
dayanıklılığını da ispatlayan 1.224 MW’lık artışta, 2020 Aralık sonu itibarıyla YEKDEM kapsamında devreye 
alınması gereken santrallerin tamamlanması yönündeki olağanüstü çabalar da etkili oldu.

Rapora göre 31 Aralık 2020 itibarıyla 
Türkiye’de:

• Rüzgar kurulu gücü 9.305 MW,
• Halihazırda işletmede olan Rüzgar Enerji   

Santrali sayısı 3.591,
• Tamamlandığında 1.872,13 MW kurulu   

güç sağlayacak olan inşa halindeki santral 
sayısı ise 41 oldu. 

Yaklaşık 2 GW’lık rüzgar santrali inşa halinde 

Halen inşası devam eden santrallerde ilk 5 
sırayı RT Enerji, Fina Enerji, Türkerler, Erciyes 
Anadolu Holding ve Sanko Enerji paylaşıyor. 
Buna göre: 

•  RT Enerji’nin 264,61 MW’lık
•  Fina Enerji’nin 203 MW’lık
• Türkerler’in 172,89 MW’lık
•  Erciyes Anadolu Holding’in 169,50 MW’lık 

ve,
•  Sanko Enerji’nin de 140,60 MW’lık rüzgar 

santrali inşası devam ediyor. 

RÜZGAR KURULU GÜCÜ 10 GW YOLUNDA
RÜZGARDA TOPLAM KURULU GÜÇ 2020’DE 1.224 MW ARTARAK 9.305 MW’A ULAŞTI

Enerji yelpazesinin yüzde 8,44’ünde rüzgar imzası

2020 yılında rüzgardan sağlanan elektrik oranı 
yüzde 8,44 oldu. En yüksek üretim sağlanan aylar 
yüzde 9’un üstünde olmak kaydıyla Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan, Temmuz, Kasım ve Aralık ayları 
olurken, rüzgardan elektrik üretimi oranı yalnızca 
Ekim ayında yüzde 5’in altında kaldı: yüzde 4,67. 
2020 yılında özellikle kısıtlamaların yoğun olarak 
yaşandığı dönemde rüzgar enerji santralleri elektrik 
talebini karşılamada önemli rol oynadı. 

Rüzgar yatırımları tüm Türkiye genelinde hız 
kesmeden devam ediyor 
Rüzgar enerjisinde yakalanan ciddi ivme tüm 
Türkiye çapında hız kesmeden devam ediyor. 
Ülkemizin 7 bölgesinde de rüzgar yatırımları mevcut 
ve en çok rüzgar yatırımı alan iki bölge halen Ege ve 
Marmara. 2020’de bölgelere göre dağılım ise şöyle 
gerçekleşti: 

•  Ege yüzde 37,73
•  Marmara yüzde 35,56
•  Akdeniz yüzde 12,04
•  İç Anadolu yüzde 9,90
•  Karadeniz yüzde 3,80
•  Güneydoğu Anadolu yüzde 1 ve 
•  Doğu Anadolu ise yüzde 0,16. 

TÜREB Başkanı Ebru Arıcı, son 10 yılda Türkiye’nin 

en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan rüzgar 

enerjisi sektörünün ülke genelinde büyümeye 

devam ettiğini belirterek 2020 yılında YEKDEM’in 

de etkisiyle yatırımlara hız verildiğini ve Kovid-19 

salgınının olumsuz etkilerine karşın ciddi bir ivme 

yakalandığını belirtti. Arıcı, “Hem kamusal - yasal 

düzenlemeler tarafında hem de yatırımcılar 

açısından elbette hala atılacak adımlar var, ancak 

biz ‘Rüzgar Bize Yeter’ demeye ve rüzgarı ülkemiz 

için değere dönüştürmeye devam edeceğiz” 

şeklindekonuştu. Ebru Arıcı, mevcut rüzgar 

sanayisini korumanın yanı sıra güçlendirmek için 

uzun vadeli düzenli ihaleler açıklanarak proje 

stoku oluşturulmasının ve finansman konusundaki 

çözümlerin sektörle birlikte geliştirilmesinin kritik 

olduğunu da sözlerine ekledi. 
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Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından 
Şubat ayı sonunda yayınlanan ‘Wind Europe 2020 Avrupa 
İstatistikleri ve 2021-2025 Görünümü Raporu’na göre 
Avrupa’da 2020 yılında 14,7 GW’lık yeni rüzgar enerjisi 
kurulumu gerçekleştirildi. Rüzgar santralleri kurulumu 
artışındaki bu hızın, halen 220 GW’lık toplam rüzgar 
enerjisi kapasitesine sahip olan kıtanın ‘Yeşil Anlaşma’ 
ve iklim hedeflerini sağlamak için yeterli olmayabileceği 
değerlendiriliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde yılda 15 GW’lık 
rüzgar kurulumu yapma kapasitesine sahip olan Avrupa’nın, 
2030’a kadar emisyonlarında yüzde 55 azaltım yapabilmesi 
için, bu rakamı yılda 27 GW’a çıkarması gerekiyor. 

WindEurope tarafından hazırlanan rapor, Avrupa ülkelerinin 
yeni rüzgar santralleri açma hedefinin Covid-19 salgınından 
yüzde 19 oranında etkilendiğini de ortaya koydu. 2020’de 
faaliyete geçen 14,7 GW’lık kurulu rüzgar gücünün 10,5 GW’ı 
AB27 ülkelerinden gelirken en çok santral yatırımı yapan 
ülkeler sırasıyla Hollanda, Almanya, Norveç, İspanya ve 
Fransa oldu. Türkiye ise bu sıralamada 1.224 MW kurulum ile 
6.sırada yer aldı. 2020’de yapılan kurulumların yüzde 80’ini 
karasal rüzgar santralleri oluşturdu.

Avrupa’da 2020’De Tüketilen Elektriğin Yüzde 16’Sı 
Rüzgardan Sağlandı

Avrupa’da 2020 boyunca tüketilen tüm elektriğin yüzde 
16’sı rüzgardan sağlanırken bu oran Danimarka’da yüzde 48, 
Almanya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 27 ve İspanya’da ise yüzde 
22 olarak gerçekleşti.

WindEurope, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’da 105 GW’lık 
yeni rüzgar santrali kurulmasını ve bunun yüzde 70’inden 
fazlasını karasal santrallerin oluşturmasını öngörüyor. Ancak 
bu öngörü, ‘Yeşil Anlaşma’ ve karbon emisyon azaltımı 
hedeflerine erişim için gereken hızın çok altında kalıyor. AB27 
ülkeleri, 2021-2025 arasında yılda yalnızca 15 GW yeni rüzgar 
santrali kurulumu gerçekleştirecek. Ancak birlik üyelerinin 
2030 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için 2021-2030 
yılları arasında yılda 18 GW; emisyonlarda yüzde 55 hedefine 
ulaşmak içinse yılda 27 GW’lık yeni kurulum yapması 
gerekiyor.

İzin Süreçlerindeki Sorunlar Öne Çıkıyor, Eski 
Santrallerin Yeniden Güçlendirme Tartışılıyor

Avrupa rüzgar sektöründe santral kurulumu için gerekli 
izin süreçlerinin karmaşık olduğu ve hızlı karar alınabilmesi 
için bu süreçlerde daha fazla uzman istihdam edilmesi 
gerekliliği tartışmaları devam ediyor. Bu da yatırımcıların 
yatırım kararı vermesinde önemli bir engel teşkil ediyor. 
Sektörün beklentisi hükümetlerin bu sorunu çözmek için 
acil önlemler alması yönünde.  

Bir diğer konu da operasyonel ömürlerinin sonuna 
gelen eski rüzgar türbinlerinin sayısındaki artış. 2020 
yılında Avrupa 388 MW’lık rüzgar kurulu gücünü devre 
dışı bıraktı. Hizmet dışı bırakılan pek çok rüzgar santrali 
güçlendiriliyor ancak bu oran yeterli değil. Yeniden 
güçlendirme süreçlerinin önündeki engeller, Avusturya’nın, 
2020 yılı başında olduğundan daha az rüzgar kapasitesiyle 
kapatmasıyla sonuçlandı. Avrupa’da önümüzdeki beş yıl 
içinde, toplam 38 GW’lık rüzgar kurulu gücü 20 yıllık faaliyet 
süresini tamamlamış olacak ve bu santrallerin gelecekleri 
için bir karar alınması gerekecek: Yeniden güçlendirme, süre 
uzatımı ya da tam hizmetten çıkarma.

Kıta Genelinde Rüzgar Kurulu Güç Artışının ‘Yeşil Anlaşma’ Hedefleri Için Yeterli Olmadığı Kaydedildi

AVRUPA’YA 2020’DE 14,7 GW RÜZGAR ENERJİSİ KURULDU

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde deniz üstü rüzgar 
enerjisi kapasitesi, geçen yılki 2.918 MW ek kurulu 
güçle toplamda 25 bin MW’a ulaştı. Söz konusu ilave 
kapasite 356 deniz üstü rüzgar türbininin elektrik 
sistemine bağlanmasına denk geliyor.

Geçen yıl Fransa, Hollanda, Almanya ve Birleşik 
Krallık’taki yeni deniz üstü rüzgar projelerine ise 
toplamda 26,3 milyar avroluk yatırım kararı verildi. 
AB ülkeleri arasında Birleşik Krallık ve Almanya son 
10 yılın en fazla deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımı 
yapılan bölgeleri oldu.

Almanya Son 10 Yılın En Düşük Artış Seviyesini 
Gördü

Avrupa’da uzun süredir rüzgar enerjisinin lokomotifi olan 
Almanya’da geçtiğimiz yıl yalnızca 1.65 GW’lık rüzgar 
çiftliği kuruldu ve bu son on yılın en düşük seviyesi oldu. 
Rüzgar yarışmalarına katılımlar çoğu yerde düşük kaldı. 
İzin süreçleri sorunlu olmasına karşın 2020’de yeni rüzgar 
santralleri için alınan izin sayısında artış gözlendi. Bu durum 
yakın gelecekte sektörde bir toparlanma beklenebileceğine 
işaret etse de Almanya yenilenebilir enerji hedeflerini 
karşılamak için kurması gerekenden hala çok uzak. Polonya 
ise bir yandan kayda değer oranda yeni karasal rüzgar 
santrali inşa ederken bir yandan da büyük bir deniz üstü 
rüzgar santrali inşa etme taahhüdünde bulundu. Karasal 
rüzgar santrallerinde istikrarlı büyüme yakalayan Fransa ise 
önümüzdeki yıllarda ilk ticari açık deniz rüzgar santrallerini 
kurmaya başlayacak.

Raporla ilgili bir değerlendirme yapan WindEurope CEO’su 
Giles Dickson şunları söyledi: “Rüzgar şu anda Avrupa 
elektriğinin yüzde 16’sını karşılıyor. Ancak Avrupa, AB’nin 
iklim ve enerji hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli sayıda 
yeni rüzgar santrali inşa etmiyor. Asıl sorun izin süreçleridir. 
İzin kuralları ve prosedürleri çok karmaşık. İzin veren 
makamlarda izin başvurularını işleme koymak için yeterli 

sayıda kişi çalışmıyor. Hükümetler bunu ele almak zorunda. 
Aksi takdirde Yeşil Anlaşma risk altındadır.”

WindEurope Raporu’na göre, AB ülkeleri, aday 
ülkeler ve Rusya ile Ukrayna’nın da aralarında yer 
aldığı 38 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü geçen 
yıl itibarıyla 219 bin 546 MW olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 
194 bin 533 MW’ını karasal rüzgar santralleri, 25 
bin 13 MW’ını ise deniz üstü (offshore) rüzgar 
santralleri oluşturdu.

Söz konusu ülkeler arasında rüzgarda kurulu gücü 
en yüksek ülke, 62 bin 627 MW ile Almanya oldu. 
Almanya’yı, 27 bin 264 MW kurulu güçle İspanya 
ve 24 bin 167 MW kurulu güçle Birleşik Krallık takip 
etti.
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• Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK@home’un 
‘Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar’ adlı 
ikinci oturumu, dünyanın en büyük rüzgar türbini 
üreticilerinin küresel yöneticilerini Türk enerji 
sektörü ile buluşturdu.

• 27 Ocak’ta gerçekleştirilen ve WindEurope CEO’su 
Giles Dickson’ın yönettiği oturuma, Nordex Acciona 
Windpower CEO’su Jose Luis Blanco Dieguez; 
Siemens Gamesa Renewable Energy Onshore 
CEO’su Lars Bondo Krogsgaard; Vestas MENA, MED, 
LATAM, MENA Başkanı Javier Rodriguez Diez, GE 
MENAT CEO’su Dr. Manar AI Moonef ve Enercon 
GmbH İş Geliştirme Başkanı Dr. Marcus Orlowski 
katıldı.

Türkiye’nin en kilit pazarlardan biri olduğu noktasında 
hemfikir olan 5 büyük şirketin global CEO’su, orta 
ve uzun vadede en önemli konunun yatırım yapma 
ve proje geliştirme kararlarında belirleyici olan 
‘öngörülebilirlik’ olduğu konusunda birleşti. “Türkiye 
bizim için çok önemli bir pazar ve sektör de bizi burada 
yatırım yapmamız için ikna edebilecek güce sahip 
olduğunu gösterdi” diyen GE Orta Doğu, Kuzey Afrika 
ve Türkiye Bölge CEO’su Manar Al Moneef, yatırıma 
devam edebilmeleri için, en azından önümüzdeki 5 yılı 
öngörebilecek durumda olmaları gerektiğini ve zamanı 
belirsiz tahsislerden ziyade, netleştirilmiş bir proje 
takvimine ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

“Herkes İçin Uçtan Uca Değer Üretimi Olmalı”

“Düzenleyiciler hem üreticiler hem de kullanıcılar için 
uçtan uca değer yaratmaya önem vermeliler” vurgusu 
yapan Nordex Acciona Windpower CEO’su Jose Luis Blanco 
Dieguez de proje finansmanı konusunda Exim kredilerinin 
değerlendirmeye alınabileceğini söyleyerek bunun proje 
yapım maliyetlerini azaltabileceğine dikkat çekti. Yeni 
mekanizmada kur konusundaki bir soruyu yanıtlayan Enercon 
GmbH İş Geliştirme Başkanı Dr. Marcus Orlowski ise “Böyle 
bir mekanizmada hangi para birimi olması gerektiği konusu 
zor bir soru. Bizim için dolar ya da euro olabilir veya TL tarife 
ile bunlar arasında bir bağlantı kurulabilir. Bunun sadece 
imalatçılar açısından değil bankalar ve proje geliştiricileri 
açısından da iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

ALL WE NEED IS WIND

“TÜRKIYE EN KILIT PAZARLARIMIZDAN BIRI” DIYEN 
GLOBAL RÜZGAR TÜRBINI ÜRETICILERINDEN MESAJ:
“DOĞRU POLITIKALARLA PAZAR ÇOK DAHA FAZLA BÜYÜYEBILIR”
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“İzin Süreçlerinde Kurumlar Arasında Esneklik, 
Koordinasyon, Eşgüdüm ve Hıza İhtiyaç Var”

Rüzgar yatırımlarının gerçekleştirilmesinde izin 
süreçlerine dair değerlendirmesi sorulan Vestas MENA, 
MED, LATAM, MENA Başkanı Javier Rodriguez Diez de 
projelerinartırılması için kurumlar arasında esneklik, 
koordinasyon, eşgüdüm ve hıza ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek “Aksi durumda gerçekten büyük hayal kırıklıkları 
yaşanabiliyor” ifadesini kullandı. Türkiye’de türbin 
değiştirmenin artık nispeten daha kolay olduğunu belirten 
Siemens Gamesa Renewable Energy Onshore CEO’su Lars 
Bondo Krogsgaard ise “Hala, izin için çok fazla başvurulması 
gereken kurum var. Bunların hepsinin bir araya gelmesi ve 
toplu onayını vermesi gerekiyor. Bizim önerimiz bu süreci 
hızlandırmak adına onayların tek bir otoriteden verilmesi 
yönünde” dedi. 

“Türkiye’de Şebeke Doğuya Doğru Genişlemeli”

Türk rüzgar sektörünün iddialı hedefleri olduğunu dile 
getiren Krogsgaard, “Tam bir kapsama isteniyorsa, 
şebekenin doğuya doğru genişlemesi gerekli” derken 
“Türkiye çok büyük bir ülke ve potansiyeli de çok yüksek” 
diyen Nordex Acciona Windpower CEO’su Jose Luis 
Blanco Dieguez “Sektörü geliştirebilmek adına şebekelerin 
de doğru hızda evrilmesi gerekiyor. Kısa vadede sorun 
görünmüyor olabilir ama orta vadeli planlamalarda bu 
sorun olabilir. Yönetmeliklere paralel kapsamlı bir ülke 
stratejisi uygulanmalı” uyarısında bulundu. 

Yerli Üretimde Rekabetçilik Konusu da Ele Alındı

Oturumda, Türkiye rüzgar sektöründe yerli tedarik zincirinin 
rekabetçilik konusu da detaylı olarak ele alındı. Tüm şirket 
yöneticileri Türkiye’de özellikle kanat, kule ve jeneratör 
konusunda yerli üretim yaptıklarını ve özellikle kalite 
açısından rekabetçi olunması üzerinde çalıştıklarını belirtirken, 
maliyetlerle ilgili atılması gereken adımlar olduğunu hatırlattı. 
Rekabetçi olabilmek için kalite ve maliyet konusunun bir arada 
ele alınması gerektiğini belirten Vestas MENA, MED, LATAM, 
MENA Başkanı Javier Rodriguez Diez, sürekli Ar-Ge yatırımları 
ve sağlam ve stabil bir yerel Pazar sayesinde kalıcı üretimin 
sağlanabileceğine vurgu yaptı. 
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• TÜREK@home programında yer alan ‘Rüzgar Türbini 
Kanatlarında Kompozit Kullanımı ve Yerlilik” konulu 
seminer TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi olan, aynı 
zamanda Duratek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Kerem 
Paksoy’un moderatörlüğünde 27 Ocak tarihinde online 
olarak gerçekleştirildi. 

• Seminere, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
Ramazan Usta; hammadde firmalarını temsilen 
DowAksa Satış ve İş Geliştirme Müdürü Koray Özatay 
ve Metyx Composites Satış Müdürü Bahattin Şendoğan 
ile kanat üreticilerini temsilen de LM Wind Power 
Fabrika Müdürü Emre Kahya, TPI Composites EMA 
Bölgesi ve Hindistan Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar 
konuşmacı olarak katıldı. 

Ekonomilerin sürdürülebilir şekilde büyümesi için gerekli 
temel unsurlardan birinin ‘kesintisiz, kaliteli ve katlanılabilir 
maliyetli enerji’ olduğuna dikkat çeken Enerji İşleri Genel 
Müdürü Yardımcısı Ramazan Usta, halen 1 milyardan 
fazla insanın elektriğe erişimi yok iken 2040 yılında 1,9 
milyar insana daha enerji sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Öngörülebilir piyasa yapısının sağlanması ve enerjimizi milli 
ve yerli teknolojiler ile üretilmesi için Milli Enerji ve Maden 
Politikası çerçevesinde yatırımların sürdüğünü belirten Usta, 
2019 yılı sonunda gerçekleştirdikleri envantere dayanarak 
Türkiye’de üretilen kanatlarda yerlilik oranının yüzde 52 ila 
yüzde 80 arasında değiştiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 
“2020’de devreye alınan kurulu gücün neredeyse tamamı 
yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Nisan ayı boyunca 
yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 
66’ya ulaşarak rekor kırdı ve 24 Ocak 2021 günü de günlük 
enerji üretimimizin yüzde 21,4’ü ilk defa rüzgardan elde 
edilerek yeni bir rekora imza atıldı. Rüzgarda hedefimiz 

2023 sonu itibarıyla 11.883 MW’a ulaşmak. Rüzgar özelinde 
desteklere bakıldığında kanat, jeneratör ve güç elektroniği, 
türbin kulesi, rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksam 
(kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan 
ödemeler hariç) ve bunların bütünleştirici parçalarının Yerli 
Aksam Yönetmeliği kapsamında desteklenen ekipmanlar. 
Türkiye’deki yerli rüzgar ekipman üreticilerinin genellikle 
Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmış durumda ve iç 
pazarın yanı sıra ihracat da yapıyorlar. Yerli aksam için, Kasım 
2020 sonu itibarıyla 3 milyar TL ödeme yapmışız. YEKDEM 
kapsamında da 116 milyar TL’lik bir ödememiz olduğunu 
görüyoruz. Rüzgara baktığımız zaman yerli aksama yaklaşık 
2 milyar TL; YEKDEM olarak da 36 milyar TL’lik bir ödeme 
yapmışız. Ve 2013’te 1 kanat üreticisi varken 2020’de hepsi 
İzmir’de yerleşik 3 kanat üreticisi var. Bu üreticiler 4.500’den 
fazla çalışanla yılda 3.500 adet kanat üretim kapasitesine 
sahip.”

ALL WE NEED IS WIND

KOMPOZİTÇİLERDEN ‘YERLİ DESTEK’ VURGUSU

“Rüzgarda Tam Entegrasyon Modeliyle Çalışıyoruz”

DowAksa’nın Türkiye’deki ilk ve tek karbon elyaf üreticisi 
olarak 2006’dan bu yana faaliyette olduğunu söyleyen 
DowAksa Satış ve İş Geliştirme Müdürü Koray Özatay, karbon 
elyafın yüksek performans sergileyen bir malzeme olduğunu 
belirtti. Otomotivden rüzgar enerjisi sektörüne kadar 
birçok sektörde kullanılan karbon elyafın, yüksek mekanik 
özellikleriyle rüzgar türbinlerinde verimliliği yükseltmede 
kullanıldığını söyleyen Özatay, DowAksa’nın entegre bir karbon 
elyaf üreticisi olduğunu ve özellikle rüzgar enerjisi tarafında 
tam entegrasyon modeliyle çalıştığını vurguladı. Rüzgar 
türbini kanatlarının üretiminin önemli ölçüde Türkiye’de 
yapılabildiğini belirten Koray Özatay, karbon elyafın yanı sıra, 
kumaşlar, lamineler ve prepreg’lerin de üretimini Türkiye’de 
yapabildiklerini ve Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu 
nedeniyle Asya, Avrupa ve Afrika’ya hizmet verebildiklerini 
belirtti. Özatay, dünyada karbon elyaf ve karbon elyafla 
güçlendirilmiş kompozit talebinde rüzgar enerjisinin bir 
numarada yer aldığını da vurguladı. 

“Uluslararası Bir Şirket Olmamızda Rüzgarın Payı Çok Büyük”

Tela imalatıyla birlikte kompozit malzemeler üretimi ve 
dağıtımı yapan Metyx’in 800’den fazla çalışanla 5 lokasyonda 
üretim ve hizmet sunduğunu söyleyen Metyx Composites Satış 
Müdürü Bahattin Şendoğan da Metyx’in uluslararası bir şirket 
olmasında rüzgar enerjisinin çok büyük bir payı olduğunu 
belirtti. 

Türkiye’de kompozitin ve rüzgar sektörünün yıllar içerisinde 
gelişimiyle birlikte yüzde yüz yerli sermayeli Metyx markasını 
önce Macaristan’a, sonra da Amerika’ya taşıdıklarını 
vurgulayan Şendoğan, yaklaşık 50 bin tonluk NCF (non-crimp 
fabric) dokunmamış dikişli kumaş üretimi ve yaklaşık 30 bin 
m3’lük core-kit (nüve malzeme) işleme kapasitesine sahip 
olduklarının altını çizdi. Amerika’da yaptıkları bazı ürünlerin 
üretimini yakın zamanda Türkiye’ye taşımayı planladıklarını 
söyleyen Bahattin Şendoğan, Türkiye’de üretimi olmayan 
ürünler için de farklı distribütörlük kanalları kurduklarını 
belirtti. 

“Endüstriden Deniz Araçlarına Kadar Çok Geniş Bir Alanda 
Üretimdeyiz”

50 yıla yaklaşan geçmişiyle Duratek’in yapı inşaat, endüstriyel 
boyalar, deniz araçları, askeri savunma, kompozit ,otomotiv 
gibi birçok sektöre ürün sunduğunu belirten Duratek Genel 
Müdür Yardımcısı  Dr. Kerem Paksoy ise inşaat sektöründe 
en yüksek üretimi zemin kaplamaları alanında yaptıklarını, 
bunun dışında boyama, su izolasyon malzemeleri ve kaplama 

sistemleri; binaların güçlendirilmesinde kullanılan yapı 
kimyasalları; deniz araçlarına yönelik yapısal ve koruyucu 
ürünler; savaş gemilerinin zeminlerinin yanma geciktirici 
malzemelerle kaplanması, helikopter pisti kaplaması 
ürünleri, silahlı insansız deniz araçlarına yönelik ürünler; 
rüzgar türbin kanatları da dahil olmak üzere farklı 
sektörler için kompozit ürünler ürettiklerini belirtti. 

“Türkiye’yi Önümüzdeki Dönemde ‘Teknoloji Merkezi’ 
Olarak Tanımlamak Için Çalışıyoruz”

GE bünyesinde yer alan LM Wind Power Fabrika Müdürü 
Emre Kahya, LM Wind Power’ın dünyanın önde gelen 
rüzgar türbinleri için kanat tasarımı geliştirme, üretim, 
servis ve lojistik hizmetleri verdiğini belirterek “Dünya 
üzerindeki yaklaşık her beş türbinden biri LM Wind 
Power kanatlarını kullanıyor” dedi. 4 kıtadaki 15 üretim 
tesislerinden birinin Bergama’da olduğunu dile getiren 
Emre Kahya, Türkiye’yi de önümüzdeki dönemde bir 
teknoloji merkezi olarak tanımlamak için çalışmalarını 
sürdüreceklerini kaydetti. LM Wind Power’ın 1978 
yılından bu yana 13 GW kurulu güce karşılık gelen 228 
binden fazla kanat ürettiğini ve böylece doğaya her yıl 
242 milyon karbon salınımını önlediğini vurgulayan Kahya 
sözlerini şöyle sürdürdü: 738 kişiyi istihdam ettiğimiz 
Bergama fabrikamız 2017 yılında faaliyete geçti. Yüzde 
25 kadın çalışan oranımızla globalde ön sıralardayız. 
Yıllık 816 kanat üretme kapasitesine sahip bu fabrikamız 
2021’de Türkiye’de rüzgar türbinlerine takılacak 
kanatlarıyla 752 MW kurulu güç oluşumuna katkıda 
bulunacak.    

“Türkiye EMEA Bölgemizin üretim hub’ı”

TPI Composites’in Türkiye’yi de kapsayan EMEA Bölgesi 
ve Hindistan Başkan Yardımcısı olan Gökhan Serdar 
ise 1968’de tekne üretimine yönelik kurulmuş olan, 
2000’lerde ise kanat üretimine ağırlık vermeye başlayan 
TPI’ın dünyanın 5 ülkesinde üretim yaptığını, Türkiye’nin 
de EMEA bölgesinin üretim hub’ı olduğunu vurguladı. 
Dünyada üretilen her 100 kanadın 18’ini ürettiklerini 
belirten Serdar, 2012’de Türkiye’de faaliyete başladıklarını 
ve 100 bin m2 alanda 4.000 çalışanla ve yılda 3.000 kanat 
üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. 
Rüzgarın hem Türkiye’de hem de globalde büyümesi 
sayesinde Türkiye’deki üretimin yüzde 70’ini ihraç 
ettiklerini söyleyen Gökhan Serdar sözlerine şöyle devam 
etti: İhracat konusundaki yüksek yüzdemiz son 6 senedir 
bu alanda bize birincilik getirdi. Bunda EMEA bölgesinde 
rüzgarın büyümesinin de rolü var. 

Şişecam ve Boytek gibi şirketlerin ürettiği kompozit, 
doymamış polyester reçineleri vb. rüzgar sektörü ürünleri 
de oturumda tanıtıldı. 

Yerlileştirme Detaylı Olarak Tartışıldı 

Oturumda rüzgar sanayisinde yerlilik konusu da detaylı 
olarak ele alındı. TPI Composites’ten Gökhan Serdar, 
“Türkiye’de 7 yıl önce tüm hammaddelerimiz ithal 
girdiydi ama bugün baktığımızda bunlar burada üretiliyor. 
7 senede bu noktaya gelmiş olmamız önemli. Türkiye’ye 
sektör olarak ciddi bir yatırım getirdiğimizi, katma değerli 
üretim yaptığımızı, önemli bir sanayi oluşturduğumuzu 
düşünüyorum” derken rüzgarın bu yöne evrilmesinde 



w
w

w
. t

ur
eb

.c
om

.tr

22 23

ciddi politika desteğinin söz konusu olduğunu da kaydetti. 
Sektör olarak ihracat ağırlığının fazla olduğunu da belirten 
Serdar, “Daha alınacak çok yolumuz var ama bugüne kadar 
güzel adımlar atıldı. Örneğin karbon kumaşlar çok önemli 
ve değerli bir girdi. Yerli olarak üretebiliyor ve rekabetçi 
de olabiliyoruz. Nüve-kitlerde de belli bir noktaya geldik, 
ciddi bir kapasite oluşmuş durumda. Tabi reçineyi de 
kullanabilmek istiyoruz, reçine için özellikle Kerem Bey’lerin 
verdiği mücadeleyi önemli buluyorum. Bu örnekleri 
çoğaltmak ve kanadın diğer ekipmanlarında da yerlileşmek 
hedefimiz. Rüzgar büyümeye devam ediyor, bu sanayiyi 
Türkiye’de büyütmeye devam etmeliyiz” diye düşüncesini 
vurguladı. 

“Kanat üreticileri olarak rekabet bizde de var. Bunun en 
önemli driver’ı maliyet ve kalite” diyen LM Wind Fabrika 
Müdürü Emre Kahya da “Biz Türkiye olarak işçilikte ön 
plandayız fakat kanat üretiminin yüzde 60’ın üstündeki 
maliyeti malzeme. Malzemeler ciddi bir maliyet. Bu 
nedenle bizim rekabeti daha da güçlendirmek için rekabete 
daha da uygun teşvikleri görmemiz ve global anlamda bir 
şeyleri anlatabilmek için de daha uzun vadeli bir resmi 
görmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. “Bir kanat tipine 
karar vermemizden üretime başlamamız arasında geçen 
süre bugünden yarına olmuyor” diyen Kahya sözlerini şöyle 
sürdürdü: Bu kolay monte ya da transfer edilen bir şey 
değil. Malzemeleri maksimum hassasiyetle kullanmalıyız. O 
yüzden global firmaları resme daha fazla dahil edebilmek 
için biraz daha uzun zamanlı konuşmak gerekebiliyor. Ayrıca 
Ar-Ge teşvikleri OEM ve tedarikçileri için vazgeçilmez. 
Bizim için Ar-Ge, el işçiliğiyle yaptığımız ürünü daha 
hızlı, daha kaliteli ve daha kısa sürede yapabilmek. Aynı 
şekilde aldığımız malzemelerde de bizi daha esnek hale 

getirebilecek, rekabeti hızlandıracak ve bu sektörün bence 
en önemli gelişmesi gereken alan olan israfları azaltacak 
çalışmalar olması önemli. Çünkü bu israflar toplamda 
maliyetleri artırıyor. İsraf konusunun gündeme gelmesi ve 
gerek TÜREB kapsamında gerek Bakanlıkta, ayrıca Sanayi 
Bakanlığını da dahil ederek bunu önleyici otomasyon, 
Ar-Ge veya inovasyon çalışmaları yapmamız gerektiğine 
inanıyorum. Çok genel bir oran vereceğim: biz aldığımız 
malzemeyi yüzde 20 oranında israf ediyoruz ve bu çok 
yüksek bir oran. Bu da maliyete gidiyor. Uzun vadede en 
büyük engellerden biri bu. Çevre Bakanlığı ya da Sanayi 
Bakanlığı olabilir, bu konuda tüm ilgililerle bir araya 
gelip bunu OEM’lerin desteğiyle, bizleri de dahil ederek 
malzemeleri daha verimli nasıl kullanabiliriz konusunu 
çalışmayı öneriyorum. 

GE Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de 
1,35 GW üzerinde rüzgar santrali 
kurulumu gerçekleştirmiştir. İlk 
projemizi gerçekleştirdiğimiz 2006 
yılından itibaren 44’ün üzerinde 
santral işletmeye alınmış, 520 
adedin üzerinde rüzgar türbini 
kurulmuştur. İlaveten 2021 yılı 
sonuna kadar Türkiye’de uzun 
dönemli servis sözleşmeleri ile 
birlikte devreye girecek olan toplam 
1 GW’ın üzerinde, 20 farklı santralde 
200’den fazla türbin kurulumu 
devam etmektedir.

GE Türkiye Rüzgar 
Enerjisi Faaliyetleri

GE’nin karasal rüzgar 
türbinlerinde son platformu

EN YENİ 6.0-164

ge.com/renewableenergy

GE Cypress 158 –4.8 MW , 5.3 
MW, 5.5 MW platformları 
türbin teknolojilerinde çığır 
açan çift parçalı kanat dizaynı 
ile sunulmaktadır. Bu sayede 
rüzgar türbini kanatları çok 
daha büyük çaplarda imal 
edilebilmekte, aynı zamanda 
ulaşımı en zor sahalarda dahi 
nakliye esnekliği 
sağlamaktadır. 

5.3-158 platformuna göre ~11% daha 
fazla üretim 
6 MW türbinler GE’nin yaygın 2 MW,       
3 MW ve Cypress platformları 
deneyimleri ile geliştirilmiştir. Platform 
mimarisi 2017 yılında lanse edilen GE 
158 inovasyonları üzerine geliştirilmiştir. 

Duratek Genel Müdür Yardımcısı Kerem Paksoy, 
yerlileştirilmesi çok zor bir malzeme olan reçine için 
uzun yıllardır zorlu bir savaş verdiklerini belirtirken 
“Tycor” malzemesini yerli bir şekilde üretmek için 
fizibilite çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Metyx 
Composites Satış Müdürü Bahattin Şendoğan da “Tycor’u 
hammaddeleriyle birlikte tamamen yerli bir şekilde 
üretmek hedefindeyiz, yatırım da çok büyük ihtimalle 
Manisa fabrikamızda olacak. Kompozit malzemeye ilk 
günden beri inanıyoruz, bu inancın karşılığını da şimdiye 
kadar, özellikle rüzgar sektörünün de gelişimiyle gördük 
ve sektöre daha da fazla yatırım yapmak istediğimizi 
belirtmek isterim” şeklinde konuştu. 

“Rüzgarda Yerlileşme Konusunda Verdiğimiz Desteğin 
Arkasındayız”

DowAksa’nın büyüme stratejilerinin en büyük 
sacayaklarından biri rüzgar enerjisi olduğuna dikkat 
çeken Koray Özatay da “Rüzgar enerjisi sektöründe 
yerlileşme konusunda verdiğimiz desteğin her zaman 
arkasındayız. Bizim tabii ki bu ülkeye daha fazla katma 
değer getirmek için ihracat hedefimiz de var ama bunun 
yanında Türkiye’de değer zincirini çok büyük bir kısmını 
yerli kaynaklarla yapabildiğimiz ve yerli müşterilerimizin 
olduğu, yerli OEM’lerin olduğu yerlerde biz de yerlilik 
katkısını vermekten dolayı mutluyuz. Atıkların rasyolarının 
artışıyla ilgili olarak da Kompozit Sanayicileri Derneği 
olarak da bir çalışma yapabiliriz. Belki bunların azaltılması 
değil yeniden değerlendirilmesi anlamında hep birlikte 
çalışabiliriz. Böylece toplam karbon ayak izimizi azaltabilir 
ya da katma değerli ürüne dönüştürebiliriz” dedi. 

“Gördüğümüz kadarıyla sektör gerek kompozitçisi gerek 
kanatçısı ile yerli üretme ve yurt dışına açılma konusunda 
istekli ve yatırıma açık” tespiti yapan Enerji İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Ramazan Usta da, “Malzemelerin yüzde 20’sinin 
israf edilmesi konusunda ilgili bakanlıklarla temasa geçilip 
hem sektörle hem de STK’larla bunların ne yapılabileceği 
konusunun irdelenmesinde fayda var” şeklinde konuştu. 
Sektörün beklentileri doğrultusunda Çandarlı Limanı’nın 
hizmete açılması konusunu Ulaştırma Bakanlığı’na ilettiklerinin 
altını çizen Usta, “Çandarlı Limanı’nın açılmasının sektöre 
çok destek verip katma değer sağlayacağını paylaştık, bunu 
paylaşmaya da devam ediyoruz” dedi. Ülkenin enerjisinin 
yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik 
çalıştıklarını belirten Ramazan Usta, sözlerine şöyle devam etti: 
En azından yerli üretilen malzeme kullanılması durumunda 
bunun desteklenmesini sağlıyoruz. Üretilen ürünle alakalı bizim 
birebir verdiğimiz bir destek olması yönünde de görüşmelerimiz 
sürüyor. Finansman destekleri belki diğer bakanlıklar ve hazine 
nezdinde değerlendirilebilir.
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Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. (Şirketimiz) 2006 yılında kurulmuş olup, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ve satışı 

faaliyetinde bulunmaktadır. Kıvanç Enerji yatırımlarını (proje geliştirme, inşaat, işletme ve enerji ticareti) bünyesinde 
oluşturduğu deneyimli kadrosu ile sürdürmektedir. Şirketimiz yenilenebilir enerjide kaynak çeşitlendirmesi yaparak 
yatırımlarını Hidroelektrik, Rüzgâr ve Güneş enerjisi alanında yapmaktadır.  

 
Kıvanç Enerji Grubu bünyesinde hâlihazırda işletmede üç adet lisanslı Hidroelektrik Enerji Santrali, lisanslı iki adet 

Rüzgâr Enerjisi Santrali ve bir adet lisanslı Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Ayrıca grup bünyesinde işletmede 
19.840 MWp Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır.  

 
Şirketimizin işletmede ve kurulum aşamasında 230,40 MW Kurulu gücü bulunmakta olup 118,20 MWm’lık kısmı 

işletmededir. İnşa halindeki rüzgâr ve güneş projelerimizin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanarak işletmeye alınması 
planlanmaktadır.   

 
 Projelerin tamamı işletmeye geçtiğinde grubumuz toplamda tamamı yenilenebilir enerjiden oluşan toplam 

230,40 MWm Kurulu güce ulaşacaktır 

1.166 Sektör Profesyoneli Türek@Home Dijital Fuarı’na 
Katıldı; Sanal Fuarın ‘Kapıları’ 12.788 Kere Açılıp 
Kapandı
Covid-19 önlemleri dolayısıyla bu yıl dijital ortamda ve 
bir konferanslar dizisi şeklinde yapılmak üzere planlanan 
TÜREK@home panellerinin ikincisi, dijital ortamdaki TÜREK@
home Fuarı eşliğinde gerçekleştirildi. Son teknoloji sayesinde 
‘gerçeklik’ duygusu en üst düzeyde aktarılarak gerçekleştirilen 
dijital fuarda toplam 3 salonda 36 firma ziyaretçilerle 
buluştu. Sektörün önde gelen şirketlerinin yanı sıra TÜREB’in 
kendi standının da yer aldığı dijital fuar alanında online 
olarak görev yapan 118 temsilci, ziyaretçilere, şirketlerinin 
sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili anlık bilgilendirmeler yaptı, 
sordukları soruları eş zamanlı olarak yanıtladı.

Dijital Fuara Rekor Giriş 

Pandemi nedeniyle hemen hemen tüm etkinliklerin dijital 
olarak gerçekleştirildiği bir gündemde ziyaretçilerin dikkatini 
çekebilmek de giderek daha zor hale geliyor. Türkiye rüzgar 
sektörünün temsilcisi olan TÜREB’in düzenlediği dijital fuar 
ise rekor ziyaretçi sayıları ile dikkat çekti. Tüm gün devam 
eden dijital fuarın yazılım analiz sonuçlarına göre 1.360 kişi 
etkinliğe kayıt yaptırdı; bu kişilerin 1.166’sı fuara katıldı ve 
fuar alanına rekor sayılabilecek bir rakamla tam 12.788 kez 
giriş-çıkış gerçekleştirdi. Fuar paralelinde aynı gün yapılan 
“Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar” oturumuna da 
Türkçe yayın için 571 kişi, İngilizce yayın için de 163 kişi olmak 
üzere toplam 734 kişi dinleyici olarak katıldı. 

TÜREK@HOME FUARI’NDA
REKORLAR KIRILDI ALL WE NEED IS WIND

Having the first wind power plant established in Turkey, İzmir is a pioneer city in wind 
energy. İzmir, “the Wind Capital of Turkey”, accounts for 20% of the Wind Energy In-
stalled Capacity in Turkey with 1.619 MW.
Apart from wind energy power plant investments, İzmir host manufacture, R&D, ser-
vice, and maintenance centers investments of the global Original Equipment Manu-
facturer (OEM) companies in wind energy the sector. There are prodcution facilities of 
Siemens-Gamesa, Enercon, TPI Composites, GE-LM Wind Power, CS Wind, JSB Plast 
and Saertex; operation and maintenance services of Nordex, GE and Enercon in İzmir.
In addition to the global firms, many domestic companies such as Ateş Wind Power, 
Dirinler Döküm, GİMAS, Tibet Makine, Say Yenilenebilir Enerji contribute to the eco-
system by producing wind turbine equipment. 

İzmir, Türkiye’de kurulan ilk rüzgâr enerjisi santraline ev sahipliği yapan, rüzgâr en-
erjinin öncü bir şehridir. “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Başkenti” İzmir, 1.619 MW Rüzgâr 
Enerjisi Kurulu gücü ile Türkiye RES kurulu gücünün %20’sini oluşturmaktadır.
İzmir, rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarının yanı sıra, rüzgâr enerjisi sektöründe faa-
liyet gösteren küresel Orijinal Ekipman Üreticisi(OEM) firmalarının üretim, Ar-Ge, 
bakım ve onarım merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. İzmir’de Siemens-Gamesa, 
Enercon, TPI Composites, GE-LM Wind Power, CS Wind, JSB Plast ve Saertex’in üre-
tim tesisleri; Nordex, GE ve Enercon’un bakım onarım merkezi bulunmaktadır. 
Küresel firmalara ilave olarak Ateş Wind Power, Dirinler Döküm, GİMAS, Tibet Makine, 
Say Yenilenebilir Enerji gibi çok sayıda yerel firma rüzgâr türbini ekipmanları üreterek 
ekosisteme önemli katkı sunmaktadır.

İ Z M İ R  R Ü ZG A R I N I  YA KA L AYI N

The Wind Energy Cluster Ecosystem Continues to Grow in İzmir, the 
Wind Energy Equipment Manufacturing and Service Hub of Turkey.

Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi Ekipman İmalat ve Hizmet Üretim Üssü 
İzmir’de Rüzgar Enerjisi Küme Ekosistemi Büyümeye Devam Ediyor.
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Covid-19 salgınının toplumsal hayatı yalnızca bir yıldan 
az bir sürede ve hiç beklenmedik şekilde değiştirdiği bir 
gerçek. Bu alandaki sosyolojik, ekonomik ve istatistiki 
araştırmalar çoktan başlamış durumda. Dünyanın farklı 
coğrafyalarında farklı değişimler yaratan salgının, küresel 
olarak hemen her coğrafyada geçerli kabul edilen ortak 
etkileri de oldu. Bunların belki de en önemlilerinden 
biri ‘toplumsal cinsiyete dayalı kayıplar’ olarak 
nitelendiriliyor. Kadınların salgın döneminde bir yandan 
ev içindeki iş ve bakım yükleri artarken bir yandan da 
ekonomiye katılımda ve istihdamda yaşadıkları kayıplar 

görmezden gelinemez bir noktaya ulaştı. Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Haftası 
dolayısıyla Fransız Kalkınma Ajansı AFD ve Fransa İstanbul 
Başkonsolosluğu iş birliği ile düzenlediği “Sanayide Kadın 
Eşitliği Konferansı”nda konuşmacı olan TSKB Baş Ekonomisti 
Burcu Ünüvar yaptığı sunumda bu kayıpların geldiği noktayı 
gözler önüne serdi. Ünüvar’ın “Kadınların Covid-19 Sonrası 
Dünyası” adlı sunumu, kadınların bu alanlarda erkeklere 
oranla yaşadıkları olumsuz tecrübe ve kayıpları grafiklerle 
gündeme taşıdı. 

Kadınlar için ev işleri ve bakım sorumluluğu arttı

Covid-19 sonrası dünya ekonomisini ‘Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’ perspektifinden aktaran TSKB Baş Ekonomisti Burcu 
Ünüvar, salgının dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinde yarattığı etkileri paylaşırken kadınların 
hem dünyada hem de Türkiye’de salgının ekonomik ve sosyal 
sonuçlarından daha olumsuz etkilendiğini vurguladı.

TÜSİAD’ın “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından 
Etkileri Araştırması”na göre, kadın çalışanların salgın 
döneminde en çok karşılaştığı ilk sorunun yüzde 99 ile ‘artan 
ev işleri ve bakım sorumluluğu’, yüzde 97 ile ‘uzaktan/evden 
çalışma ile artan iş yükü’ ve yüzde 95 ile ‘endişe, psikolojik 
stres ve tükenmişlik’ olduğunu belirten Burcu Ünüvar; bu 
sıralamanın erkek çalışanlarda yüzde 74 ile ‘salgın döneminde 

KADINLARIN COVID-19
SONRASI DÜNYASI 

12.788 KEZ GIRIŞ-ÇIKIŞ

3 SALONDA 36 FIRMA

118 TEMSILCI

1.360 KIŞI ETKINLIĞE KAYIT YAPTI

1.166 KIŞI FUARA KATILDI
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ücret/gelir yetersizliği’, yüzde 69 ile ‘iletişim ve bilişim 
teknolojilerine erişim’ ve yüzde 65 ile ‘endişe, psikolojik stres 
ve tükenmişlik’ şeklinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Salgında iş kaybından en çok etkilenenler 
kadınlar oldu
Kadın çalışanların salgın sonrası temizlik, yemek hazırlama, 
hanehalkı için alışveriş, yetişkin/yaşlı bakımı ve çocuk bakımı 
gibi ücretsiz işlere ayırdığı sürenin erkeklere göre önemli 
ölçüde arttığını vurgulayan Ünüvar; salgının toplumsal 
cinsiyet eşitliği dengelerini zayıflattığının altını çizdi. Pek 
çok sektörde yaşanan iş kayıplarından en çok kadınların 
etkilendiğini ifade eden Ünüvar, istihdam piyasalarına erişim 
engeli, iller arası eşitsizlik, sektörler arası farklılık ve iklim 
krizi gibi konuların toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu 
daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Salgın dolayısıyla ortaya çıkan bu olumsuz sonuçların 
derecesinin, ‘zayıf küresel ekonomi, kaynaklara asimetrik 
erişim, ücret farkı, davranış farkı, düzenleme farkı, kültür 
farkı, eğitim farkı ve iklim krizi’ gibi faktörlere bağlı olarak 
değişmekle birlikte tüm kadınlar ekseninde ortak olarak 

paylaşıldığına değinen Ünüvar “Bu durum elbette kader 
değil. Bu alanlarda yapılacak değişimlerle kadınların 
tecrübe etmek zorunda kaldığı olumsuzlukları en aza 
indirmek yine bizim ellerimizde” şeklinde konuştu.

Pandeminin herkesi potansiyel işsiz konumuna taşıdığına 
da işaret eden Burcu Ünüvar, “herkes için daha zor, bazıları 
için daha zor” olarak nitelendirdiği bu şartların kadınları 
özellikle “iş gücünden ayrılma” konusunda erkeklere oranla 
daha derinden etkilediğini kaydetti. Bloomberg Toplumsal 
Cinsiyet Eşitlik Skoru’na göre her sektörde eşitsizliklerin 
devam ettiğini belirten Ünüvar ancak sanayi sektöründe 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha da yüksek olduğunu 
vurguladı.

 Ünüvar, cinsiyetlere göre dünyada aşırı yoksulluk 
seviyesinde yaşayan insan sayısının 2020-2021 döneminde 
pik yaptığının ve 434,8 milyon kadının şu anda aşırı 
yoksulluk seviyesinde yaşam mücadelesi verdiğinin altını 
çizdi (erkeklerde bu rakam 430,3 milyon). Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Covid-19 ortaya 
çıkmamış olsaydı bu rakamın kadınlar için 387,7 milyon; 
erkekler içinse 381,5 milyon olarak gerçekleşeceğini 
hesaplıyor. 

GWEC: KARBON NÖTR HEDEFINE ULAŞMAK IÇIN 
RÜZGAR KURULUMLARI 10 YILDA 3 KAT ARTMALI

Küresel rüzgar enerjisi gücü 2020’de 742,7 GW’a ulaştı

Yayınladığı “Küresel Rüzgar Raporu 2021” raporuyla dünya 
genelinde rüzgâr enerjisi kurulu gücünün toplam 742,7 GW’a 
ulaştığını gözler önüne seren GWEC Küresel Rüzgar Enerjisi 
Konseyi, karbon nötr ve iklim hedeflerine ulaşabilmek için 
rüzgar kurulumlarında daha kısa zamanda daha hızlı artış 
gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. GWEC’e göre bu hedeflere 
ulaşılabilmesi için rüzgar kurulumlarının 10 yılda 3 kat artmış 
olması gerekiyor. Kuruluş, bunun için politika yapıcılara, 
yatırımları artıracak ve rüzgâr projeleri için lisanslama ve izin 
süreçlerini basitleştirerek daha fazla kurulumu hızlandıracak 
acil eylemde bulunmaları çağrısı yaptı. 

25 Mart 2021 tarihinde yayınlanan GWEC raporuna göre, 2020 
yılı içerisinde bir önceki yıla oranla yüzde 53’lük bir artışla 
93 GW’lık yeni rüzgar gücü devreye alındı ve toplam küresel 
rüzgar gücü 742,7 GW’a ulaştı. Bunun 707,4 GW’lık bölümünü 
karasal, 35,3 GW’lık bölümünü ise deniz üstü rüzgâr santralleri 
oluşturdu. GWEC, mevcut kurulu rüzgâr kapasitesinin, her yıl 
Güney Amerika’nın toplam yıllık karbon emisyonlarına eşdeğer 
olan 1,1 milyar tondan fazla karbondioksitten kaçınılmasına 
yardımcı olduğunu tahmin ediyor. 
Rüzgarda Covid-19’un etkilerine karşın rekor bir büyüme 
sağlandığının ve 2020’nin rüzgar endüstrisi için şimdiye kadar 
kaydedilmiş en iyi yıl olduğunun belirtildiği raporda, tüm 
bunlara rağmen, karbon ve iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için 
bundan sonraki 10 yılda kurulumların en az 3 kat artmasının 
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gerektiği kaydedildi. Şu andaki öngörü ise önümüzdeki 5 
yılda her yıl ortalama 94 GW’lık büyüme sağlanabileceği 
yönünde. GWEC Başkanı Ben Backwell, “Mevcut pazar 
tahminlerimiz, önümüzdeki beş yıl içinde 469 GW’lık yeni 
rüzgâr enerjisi kapasitesinin kurulacağını gösteriyor. Ancak 
küresel ısınmayı 2° C’nin çok altında sınırlandırmak ve 
hedeflerimize ulaşmak için 2025’e kadar her yıl en az 180 
GW yeni kapasite ilavesi gerekiyor; yani şu anda hedeften 
86 GW eksik olarak ilerliyoruz” dedi.

Kapasite artışında iklim politikaları etkili oldu
Rapora göre salgının etkilerine rağmen büyümedeki en 
büyük etkenlerden biri teknolojik gelişmeler olurken 
bir diğer etken de ekipman üretimine dahil olan yeni 
oyuncuların sektörde rekabeti artırması ve bunun da 
kurulum maliyetlerini azaltması oldu. 

Ayrıca hükümetlerin kararlı iklim politikalarını sistematik 
bir şekilde uygulaması da itici güçler arasında yer aldı. Bu 
politikalar çerçevesinde fosil kaynaklardan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçişte sert adımların atılıyor ve ilgili 
uygulamalar yakından takip ediliyor. 

Çin, ABD ve Brezilya ilk üç sırada; Türkiye sekizinci 

sıraya yükseldi

Geçtiğimiz yıl devreye alınan karasal rüzgar gücünde ilk 
üç sırayı Çin, ABD ve Brezilya paylaştı. 48.940 MW’lık yeni 
kurulu güçle ilk sırada bulunan Çin’i, 16.913 MW’la ABD ve 
2.297 MW’la da Brezilya takip etti. 2020 sonu itibarıyla 10 
GW sınırına dayanan Türkiye ise 1.224 MW’lık yeni kurulu 

güç ile en fazla kurulum yapılan sekizinci ülke oldu. 
Son artışların ardından karasal rüzgâr enerjisi alanında Çin 
278.324 MW kurulu güç ile lider konumunu pekiştirmiş 
oldu. İkinci sıradaki ABD’nin toplam rüzgar kurulu gücü 
122.275 MW’a, üçüncü sıradaki Almanya’nın ise 55.122 
MW’a ulaştı.

İngiltere deniz üstü santrallerde toplam 10 GW ile 
rekor kırdı 

2020 deniz üstü santrallerde de rekorlara ev sahipliği 
yaptı. İngiltere yeni deniz üstü kurulumlarıyla 10 GW’ı 
geçen ilk ülke oldu ve toplam 10.216 GW’lık deniz 
üstü kuruluma ulaştı. Buna karşın Çin, bu alanda da 
2020 liderliğini bırakmadı ve 3.060 MW’lık yeni güç ile 
geçtiğimiz yıl deniz üstünde de en çok artışı sağlayan ülke 
oldu.

Deniz üstü santrallerdeki artışlarda ikinci sırada 1.493 
MW’la Hollanda yer alırken, 706 MW’la Belçika da üçüncü 
oldu. Deniz üstünün lideri İngiltere’de ise 2020’de 483 
GW’lık artış sağlandı. 

GWEC, mevcut kurulu rüzgâr kapasitesinin, ülkelerin her 
yıl Güney Amerika’nın toplam yıllık karbon emisyonlarına 
eşdeğer olan 1,1 milyar tondan fazla karbondioksitten 
kaçınmasına yardımcı olduğunu tahmin ediyor. Kuruluş, 
politika yapıcıları yatırımları artırarak ve rüzgâr projeleri 
için lisanslama ve izin süreçlerini basitleştirerek daha 
fazla kurulumu hızlandırmak için acil eylemde bulunmaya 
çağırıyor.

YAN KAPINIZDAKİ
GLOBAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ…

“TAM ZAMANINDA”

GELECEK 10 YILDA 1 TW GÜCÜNDE YENI RÜZGÂR 
TÜRBINI DEVREYE GIRECEK

Pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, 
2030 yılına kadar 1 Teravatı aşan güce sahip rüzgar türbininin 
devreye alınacağını öngörüyor. Wood Mackenzie’ye göre bunda 
Avrupa pazarında gelişen teknoloji ve yeniden güçlendirme 
projeleri etkili olacak.

Kuruluşa göre bu gelişmede en büyük pay, 2030 yılında rüzgâr 
ve güneş enerjisinde toplamda 1.200 GW’lık kurulu güce 
ulaşma hedefine sahip olan Çin’in olacak. Bu dönemde yalnızca 
Çin’de 73 GW’lık bölümü deniz üstü olmak üzere toplam 408 
GW düzeyinde yeni rüzgâr türbini devreye girecek. Asya Pasifik 
bölgesinin diğer ülkelerinde ise 126 GW gücündeki yeni rüzgâr 
türbinleri elektrik üretmeye başlayacak.

Avrupa Birliği’nin karbon nötr kıta olma hedefinin de bu 
bölgede yüzde 66’lık bölümü karasal alanda olmak üzere 248 
GW gücünde yeni rüzgâr türbinin devreye alınmasını sağlaması 
bekleniyor. Kıtadaki kurulumlarda etkili olması beklenen 
faktörler ise daha büyük rüzgâr türbinlerinin geliştirilmesi, 
yaşlanan türbinlerin yenileri ile değiştirilmesi ve Doğu Avrupa 
pazarının gelişmesi olacak. Latin Amerika ülkelerinde ise 18 
GW’a yakın güce sahip yeni rüzgâr türbini devreye girecek.
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RÜZGAR VE GÜNEŞ, ELEKTRIK ÜRETIMINDE 
KÖMÜRÜ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR 

İklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember’in 
yayınladığı ‘Küresel Elektrik Görünümü 2021’ başlıklı rapor, 
rüzgar ve güneş enerjisinin kömür kullanımını kayda değer 
ölçüde azalttığını gözler önüne serdi. Rapora göre rüzgar 
ve güneş enerjisi santrallerinden dünya çapında sağlanan 
elektrik üretimi geçtiğimiz yıl 314 teravatsaat artarken, 
bu büyüme kömürden elektrik üretiminde yüzde 4’e denk 
rekor bir düşüşü de beraberinde getirdi.

Geçen yıl dünyadaki toplam elektrik üretimi 25.850 
teravatsaat seviyesinde gerçekleşirken, bunun 2.435 
teravatsaati rüzgar ve güneşten sağlanmış oldu. Böylece, 
rüzgar ve güneş 2020’de küresel elektrik üretiminin 
yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu.

Rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik 
üretimindeki payının artmasında elektrik talebinin salgın 
nedeniyle yavaşlaması etkili olurken, talebin yeniden artışa 
geçmesiyle dünyada daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi 
kapasitesinin oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye rüzgar ve güneşten elektrik üretimde dünya 
ortalamasının üzerinde

Aynı raporda yer alan bilgilere göre rüzgar ve güneşten 
elektrik üretimiyle G20 ülkeleri arasında beşinci sırada yer 
alan Türkiye, ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkeleri geride 
bıraktı. Türkiye geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 
12’sini rüzgar ve güneşten karşılayarak yüzde 9,4 olan 
dünya ortalamasının üzerinde performans gösterirken, bu 
kaynaklardan elektrik üretimini de 2015-2020 döneminde 
3 katına çıkarmış oldu.

www.guris.com.tr

ÇELIK DEVI’NDEN RÜZGAR ENERJISI VE YEŞIL 
HIDROJENLE ‘KARBONSUZ’ ÜRETIM HEDEFI

IEA: PETROL TALEBININ GELECEĞINI TEMIZ 
ENERJI DÖNÜŞÜMÜNÜN HIZI BELIRLEYECEK

GARANTI BBVA KÖMÜRÜ FINANSE ETMEYECEK

Alman çelik devi Salzgitter, rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen 
yardımıyla neredeyse ‘karbonsuz’ üretime ulaşmak için 
yeni bir proje başlattı. Şirket, endüstriyel gaz firması 
Linde ve E.ON yan kuruluşu Avacon ile ortaklaşa, rüzgar 
enerjisiyle çalışan yeşil bir hidrojen fabrikasını devreye 
aldı. Böylece Hidrojen, demir cevherini eritmek için gerekli 
karbonun yerini alacak.

Çelik şirketi, saatte yaklaşık 450 metreküp hidrojen 
üretecek iki adet Siemens 1,25 MW elektrolizör kurarken, 
Avacon sahada toplam 30 MW’lık bir üretimle yeni inşa 

IEA’ya göre, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler 
nedeniyle tarihi düşüş görülen petrol talebinin 
yeniden yükselmesi istikrarlı temiz enerji politikalarıyla 
engellenebilir.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) “Petrol 2021” raporuna 
göre, 2019’da günlük 99,7 milyon varil olan küresel petrol 
talebi geçen yıl salgın kapsamında uygulanan kısıtlamalar 
nedeniyle 91 milyon varile geriledi. Dünya petrol talebinin 
bu yıl günlük 96,5 milyon varile yükselmesi ve 2023 
itibarıyla Covid-19 öncesi seviyesine dönmesi bekleniyor. 
Bu dönemde petrol talebi günlük 101,2 milyon varile 
ulaşacak.

Talebin gidişatını temiz enerji politikaları değiştirebilir
Ülkelerin temiz enerji politikaları, petrol talebindeki artışın 
gidişatını belirleyecek. Rapora göre, dünya genelinde 
elektrikli araç satışlarının 2026’da 12 milyonu geçmesi 
beklenirken, toplam elektrikli araç filosu 60 milyona 
yaklaşacak.

Garanti BBVA, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş için, kömürü ve kömürle ilişkili 
aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyurdu.

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, bu taahhüt 
aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) tavsiyeleriyle uyumlu ve küresel sıcaklık artışını 

maksimum 1,5 santigrat derece ile sınırlama, 2050’de 
karbon nötr ekonomi hedeflerine de hizmet ediyor.

Garanti BBVA, adil dönüşüm ilkesi doğrultusunda, bu 
alanda faaliyet gösteren müşterilerini yeşil yatırımlar 
için teşvik etmeyi hedeflerken, müşterilerinin yeşil 
yatırımlarına finansman sağlamaya devam edecek.

edilmiş 7 rüzgâr türbini işletiyor. Bu, şirketin 3 yüksek fırını 
doğrudan indirgeme tesisleri ve elektrik alternatiflerinin 
bir kombinasyonu ile değiştirme planının bir parçası.

Şirket, çelik üretimini bu şekilde dönüştürmenin, ilgili 
karbondioksit emisyonlarını 2050 yılına kadar yaklaşık 
yüzde 95 oranında azaltabileceğini öngörüyor. Aşağı 
Saksonya Ekonomik İşler, Çalışma ve Ulaştırma ve Dijital 
İşler Bakanı Dr. Bernd Althusmann, “İklim hedefi açısından, 
çelik üretiminin yeşil hidrojen yardımıyla karbondan 
arındırılması, Almanya’nın çelik endüstrisi için bir 
kilometre taşını temsil ediyor” dedi.

Toplam petrol talebinin yüzde 60’ını oluşturan 
ulaşım sektöründe elektrikli araçlar ve otobüslerin 
yaygınlaşmasıyla günlük talep 2020 seviyesine göre 
yaklaşık 1 milyon varil azalacak.

Öte yandan, şirketlerin iş seyahatlerini salgın öncesi 
döneme göre yarı yarıya azaltması ve uzaktan çalışmanın 
devam etmesiyle günlük petrol talebi yaklaşık 1,7 milyon 
varil düşürülebilir. Bu uygulamaların yanı sıra plastik 
kullanımının ve elektrik sektöründe petrol tüketiminin 
azalması, içten yanmalı motorlu araç kullanımının 
sınırlandırılmasıyla petrol talebi günlük 5,6 milyon varil 
azaltılabilir. Söz konusu önlemler, küresel petrol talebinin 
2019 seviyelerine dönmesini engelleyebilir.
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YILLIK ELEKTRIK TÜKETIMININ TAMAMINI RÜZGARDAN KARŞILAYACAK 

GITTIGIDIYOR, I-REC YENILENEBILIR ENERJI SERTIFIKASI ALDI 

Aksa Elektrik’le gerçekleştirdiği iş birliğiyle yıllık 500 
MW’lık elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından temin etmeyi taahhüt eden GittiGidiyor, 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. 
Şirket, aldığı sertifikayla yıllık 500 MW’lık tüketiminin 
tamamını rüzgardan karşılayacak. Böylece yıllık 246 bin 
ton karbondioksit salınımını engellemekle beraber, doğada 
600’e yakın ağacın kesilmesine engel olacak.

JAPONYA DENIZ AŞIRI KÖMÜR PROJELERINE 
DESTEĞINI SONLANDIRMAYI PLANLIYOR

ÇIN RÜZGARDA LIDERLIĞI ALDI 

Dijitalleşme ve yeşil enerji uygulamalarında diğer gelişmiş 
ülkelerin gerisinde görünse de Japonya deniz aşırı kömür 
projelerinden desteğini çekmeye hazırlanıyor. Japon 
hükümetinin bu kararı ABD ve Avrupa’nın dekarbonizasyon 
alanındaki çalışmalarını takip etmek adına aldığı 
belirtiliyor. 

Başbakan Yoshihide Suga’nın, Nisan ayı içerisinde 
ABD Başkanı Joe Biden ile ilk toplantısında karbondan 
arındırma konusunda işbirliğini tartışmaya hazırlandığı 
açıklandı. Japon hükümeti kaynaklarına göre, bu alandaki 
girişimlerin 22 Nisan’da ABD liderliğinde yapılacak iklim 
değişikliği zirvesinde kamuoyuna duyurulacak. 

İngiliz Financial Times gazetesi (FT), Çin’in 2020’deki 
rekor kurulumlarının ardından küresel rüzgar enerjisi 
endüstrisinin liderliğine oturduğunu belirtti.

Çin, 52 GW’lık yeni kapasite ile 2020’de tek bir yılda 
kurulan en büyük rüzgar enerjisi kapasitesiyle dünya 
rekorunu kırdı ve bu rakamlarla ülkenin yıllık rüzgar 
enerjisi kurulumlarını bir önceki yıla göre ikiye katlamış 
oldu. GWEC Pazar İstihbaratı ve Strateji Başkanı Feng Zhao, 
“Bölgede rüzgar enerjisinin inanılmaz ve hızlı büyümesine, 
şu anda Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’nın 
toplamından daha fazla rüzgar gücü kapasitesine sahip 
olan Çin liderlik ediyor” yorumunda bulundu. Zhao, 
“Karasal rüzgârdaki tarife garantisinin 2020 sonunda 
aşamalı olarak kaldırılması nedeniyle geçen yıl Çin’de 
bir kurulum artışı bekliyorduk ancak Çin rüzgar pazarı 

Japonya denizaşırı kömür santrallerini ancak iki şartla 
destekliyor: Bu santrallerin geleneksel santrallere göre 
daha düşük karbon emisyonu yaratacak son teknolojleri 
kullanması ve santrallerin bulunduğu ülkelerin de 
düşük karbon taahhüdüne sahip bulunmaları. Bu 
şartları sağlayan santrallere Japon Uluslararası İş Birliği 
Bankası’ndan alınan kredilerle destek veriliyor. Ancak 
bu durum ülkenin ciddi eleştirilerle karşılaşmasını da 
beraberinde getirdi. Japonya üzerindeki baskı iklim 
değişikliğini birinci öncelik olarak konumlandıran yeni 
Amerikan Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasıyla 
büyüdü. Biden’ın özel Başkanlık Elçisi eski Dışişleri Bakanı 
John Kerry, Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi’yi denizaşırı 
kömür projeleri için hükümet desteğini sona erdirmeye 
çağırdı.

tahminlerimizi yüzde 73’ün üzerinde aştı” dedi.

GWEC’in Çin Direktörü Liang Wanliang da “Sübvansiyon 
desteği yerine rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik 
şebekesine entegre edilmesini gerektiren ve yukarıdan 
aşağıya uygulanan politikalar muhtemelen yenilenebilir 
enerjilere daha büyük geçişi sağlayacaktır” dedi.

FT ayrıca, Çin’in CO2 emisyonlarının 2030’dan önce 
zirveye ulaşmasını ve 2060’dan önce karbon nötr 
olmayı hedeflediğini; bu sayede Çin’in “küresel iklim 
müzakerelerinde bir atılım için iyimserliği ateşlediğini” 
söyledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan 
verilere göre Çin’de temiz enerji tüketiminin payı 2016’da 
yüzde 19,1’den 2020’de yüzde 24,3’e yükseldi.

BloombergNEF, 2020 yılının global rüzgar pazarı için 
rekor bir yıl olduğunu açıkladı. Covid-19 salgınında 
dayanıklılığını ispatlayan rüzgar sektörü 2020 yılında yüzde 
59 büyüdü ve yılı 96,7 GW’lık yeni kurulumla tamamladı. 
Yeni kurulumların yüzde 93’ü karada, yüzde 7’si ise deniz 
üstünde gerçekleşmiş oldu. Bu rakam bir önceki yıl 60,7 
GW olarak gerçekleşmişti. 

GE, Vestas, Goldwind ve Envision, tüm kurulumların yüzde 
51’inde yer alan üreticiler oldu. Araştırmaya göre lider 
üreticiler ve daha küçük şirketler arasındaki boşluk da 
derinleşti. 

BloombergNEF’in (BNEF) en son verileri, ABD ve Çin’deki 
kurulum artışlarından sonra GE ve Goldwind’in 2020’de 
en büyük iki türbin tedarikçisi olduğunu gösteriyor. Bu 
alanda dört yıl birinciliği elinden bırakmayan Vestas, 
2020 sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Rapora ilişkin 
konuşan BloombergNEF’in rüzgar ortağı ve ‘2020 Küresel 

Rüzgar Türbini Pazar Payları’ raporunun baş yazarı Isabelle 
Edwards, “Vestas geçtiğimiz yıl 34 ülkede devreye alınan 
türbinlerle daha az piyasa riski alıyor”şeklinde konuştu. 

GE, karadaki kurulumlarını yıllık 6,6 GW artırarak 
sıralamada zirvede yer aldı ve ABD’deki kurulumları 
şirketin 13,5 GW’lık küresel portföyünün yaklaşık yüzde 
70’ini oluşturuyor. Bu arada Çin’deki yeni kurulumların 
yüzde 98’i de Çinli türbin üreticileri tarafından 
gerçekleştirildi. Çin’deki türbinlere olan bu talep artışı, 
daha küçük yerli türbin üreticilerinin boşta çalışan üretim 
kapasitelerini tam olarak kullanmalarına ve küresel 
sıralamada yabancı rakiplerine zemin hazırlamalarına izin 
verdi.

2020’de toplam kara rüzgar kurulumları Amerika’da 19.4 
GW, Avrupa’da 12.6 GW ve Afrika ve Orta Doğu’da 863 
MW olurken, Asya Pasifik 57.3 GW oldu. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK DENIZ RÜZGAR 
TÜRBINI ÜRETICISINDEN ‘FIYAT BASKISI’ UYARISI

2020 RÜZGARDA REKOR YILI OLDU 

Siemens Gamesa Başkanı Andreas Nauen, yüksek meblağlar 
sebebiyle açık deniz rüzgar türbini üreticilerinin daha sert 
rekabet ve fiyat baskısı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki deniz üstü rüzgar 
projelerinde milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin sözü 
edilirken, türbin üreticileri bir yandan yüksek girdi maliyetleri 
ve yüksek çelik fiyatları nedeniyle, diğer yandan da daha ucuz 
türbin isteyen yatırımcıların baskısıyla karşı karşıya. 

Açık deniz rüzgar görünümü, farklı hükümetlerin hedefleriyle 
desteklenmiş durumda. Birleşik Krallık 2030 yılına kadar deniz 
üstü rüzgar kapasitesini dört kat artırarak 40 GW’a çıkartmayı 
hedeflerken, ABD’de ise deniz üstü rüzgar santrali projelerinin 

sayısı artıyor. Geçen ay dünyanın en büyük açık deniz rüzgâr 
pazarı olan Birleşik Krallık’ta düzenlenen bir yarışma, birkaç 
petrol devi de dahil olmak üzere sektöre yeni giren oyuncuların 
ortaya çıkmasıyla rekor fiyatlarla sonuçlandı. ABD’deki ilk büyük 
açık deniz projesi olan Massachusetts kıyılarındaki Vineyard 
Wind de Mart ayı ortasında yasal onay aldı.

BloombergNEF’ten alınan son verilere göre, açık deniz rüzgar 
sektöründeki toplam yatırım 2019’da 32 milyar dolardan 
2020’de 50 milyar dolara yükseldi, ancak aynı dönemde 
tamamlanan toplam yeni kurulumlar GW cinsinden yüzde 
19 azaldı. Yatırım tutarı artarken kurulumların azalmış olması 
arasındaki tutarsızlık, yatırımların yapıldığı zaman ile projelerin 
çevrimiçi hale gelmesi arasındaki zaman gecikmesinden 
kaynaklanıyor.

AVRUPA BIRLIĞI 2030 EMISYON AZALTIM
HEDEFINI TUTTURAMAYABILIR! 
Avrupa’nın 2030’a kadar iddialı bir emisyon azaltma hedefine 
ulaşmak için enerjiye geçiş hızını hızlandırması ve bölgenin 
karbon pazarını genişletmesi gerektiğini söyleyen enerji 
danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, Avrupa Birliği’nin 1990 
yılı emisyon değerlerini yüzde 55 azaltma hedefinden uzak 
olduğunun ve bu oranın on yılın sonunda yüzde 46 oranında 
gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. 

Wood Mackenzie araştırma direktörlerinden Murray Douglas, 
“2030 hedefine ulaşmak için Avrupa’nın varsaydığımız her 
şeyi daha hızlı yapması gerekecek” derken kıtanın, Paris 
İklim Anlaşması hedeflerine uygun olarak enerji geçişini 
hızlandırmaya yardımcı olacak rüzgar ve güneş kapasitesini 
artırması; kömür santrallerini devreden çıkarması ve 2030 
yılında binek araç satışlarını oluşturacak elektrikli ulaşıma 
odaklanması gerekiyor. Ancak bu durumda bile 2030 yılında 
emisyonlarda yüzde 53 azaltım sağlanabilecek ve yüzde 55 
hedefine ulaşılabilmesi için 2 yıla daha ihtiyaç olacak. 

AB’nin karbon azaltma hedefine ulaşması için büyük önem 
taşıyan ‘kirliliği fiyatlama ve yeşil teknolojiye yatırımı teşvik 
etme’ stratejisinde önemli bir plan olan Emisyon Ticareti 
Sistemi’ni de yeniden biçimlendirmesi ve genişletmesi 
gerekiyor. Murray Douglas,”ETS sektörlerinin 2030 yılına kadar 
hedeflenen azaltımların yalnızca üçte birini sağlayacağı gerçeği, 
reform ihtiyacının altını çiziyor” vurgusu yaptı. 

Karbon izinleri fiyatlarının son haftalarda rekor 
seviyelere tırmanmış olmasının kömürden çıkış planlarını 
hızlandırabileceği, yenilenebilir enerji üretimini daha rekabetçi 
hale getirebileceği ve karbon yakalama teknolojisinin gelişimini 
destekleyebileceği öngörülüyor. 

Düşük karbonlu fırsatlara yönelik özel yatırımların, emisyon 
hedeflerini karşılamanın anahtarı olacağı da bir diğer öngörü. 
Rüzgar, güneş ve depolama kapasitesinin artmasının yanı sıra 
şebeke altyapısının genişletilmesinin 2030 yılına kadar 585 
milyar dolarlık yatırım yapılmasını gerektireceği tahmin ediliyor.



Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin Ücretsiz Yayın Organıdır.

www.tureb.com.tr


