


“Arkasında bir hikaye bırakmış insan sonsuza dek 
yaşar” derler. Sonsuzluk kavramı eşyanın tabiatı 
gereği bir sektör için geçerli olamasa da hikayesi 
olan, hele de gelecek projeksiyonlarında daha uzun 
süre yer alacağı açıkça görülen bir iş kolunun, bir 
sektörün, özgün bir hikayesi de var ise uzun ömürlü 
olacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu yazıya rüzgar 
enerjisi sektörünün ülkemizdeki çok kısa hikayesiyle 
başlamak istiyorum. Nedenine gelince: Nereden 
geldiğimizi ve ne kadar yol aldığımızı birbirimize 
ne kadar çok hatırlatırsak bundan sonra almamız 
gereken yolu ve nihayetinde elde edebileceğimiz 
başarıları hayal edip gerçekleştirme şansımız o 
kadar artar… 

1998 yılında, yani tam 23 yıl önce yalnızca 1.5 MW’lık 
bir ‘kurulu güç’le Türkiye’ye ‘merhaba’ diyen rüzgar 
enerjisi sektörü, tüm zorluklara, aşılması gereken 
engellere rağmen kendi hikayesinin senaristi ve 
ayrıca oyuncusu olmaktan vazgeçmediği için bugün 
10 bin MW’ı geride bıraktı. 30 Ekim 2021 itibarıyla 
10 bin 252 MW’lık kurulu gücü aşarak 11 bin MW’a 
doğru yol alan bu sektör, özellikle son 10 yılda yaptığı 
atak ile Türk sanayisinin en güçlü bileşenlerinden 
biri, güvenilir bir bayrak yarışçısı haline geldi.  

Son derece hızla gelişen, güçlü ve her daim güvenilir 
sanayisi ile ülkemizin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra 
dünya devlerine en üst kalitede tedarik sağlayabilen, 
katma değer ve istihdam yaratan, ayrıca Ar-Ge 
konusunda yine sektörün global liderlerinin sayılı 
merkezlerinden biri haline gelen bir sektörden söz 
ediyoruz. Ülkemize temiz ve yeşil enerji sağlayan 
bu sektör, güçlü rüzgarlarıyla Türkiye ekonomisinin 

yelkenlerini doldurmada üzerine düşen görevi 
fazlasıyla yerine getiriyor.

Evet 10 bin MW sınırını aşmak hepimiz için bir 
kilometre taşı oldu! Ancak ülkemizin rüzgar 
enerjisi potansiyelinin aslında 100 bin MW’ın 
üstünde olduğu gerçeği, bize buraya odaklanıp 
kalmamamız gerektiğine işaret ediyor. Şu anda 
elimizdeki veriler, 2021 sonu itibarıyla 17 bin MW’ın 
üstünde proje kapasitesi olacağını gösteriyor. Bunun 
gerçekleştirilmesi ve kurulu gücün 25 bin MW’ın da 
üstüne çıkması belki 2030’u bulabilir ancak artık 
biliyoruz ki rüzgarın hızı kesilemez; kesilmemeli. 
Rüzgarlarımız ne kadar güçlü eserse ülkemiz adına 
yarattığımız katma değer o kadar yükselecek; iklim 
ve emisyon hedeflerimizi yerine getirmemiz o ölçüde 
kolaylaşacak; yerel sanayimiz o kadar güçlenecek ve 
dünya trendlerini eş zamanlı takip ediyor olmamız o 
düzeyde mümkün olacak. Aynı zamanda işletmede 
olan projelerimiz hibrit GES yatırımları ile de 
verimliliklerini artırmaktadır.

Dijitalleşme alanında elde ettiği becerileri sayesinde 
2020’deki yaşadığımız zorlu süreci ve beraberinde 
gelen dalgalanmaları başarıyla atlatmayı bilen 
rüzgar sektörü, ülkemizin de artık bir tarafı olduğu 
Paris Anlaşması’nın getirdiği iklim ve emisyon 
taahhütlerine ulaşmada başta gelen yenilenebilir 
enerji kaynakları arasında yer alıyor. Keza AB Yeşil 
Mutabakatı’nın getirdiği yükümlülükleri yerine 
getirmemizde yine en güvenilir enstrümanlardan biri 
rüzgar olacak. Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz 
bu güçlü sektör, odak noktalarını hiç kaybetmeden 
gelişim için birlikte hareket etmeye; sektörle ilgili tüm 

konu başlıklarını sürekli diyalog halinde kalarak çözmeye ve 
geliştirmeye devam edecek. Bunun en önemli kanallarından 
biri ise 2020 yılından itibaren ‘dijital’ olarak gerçekleştirmeye 
başladığımız ve tüm yıl rüzgar sektörünü gündemde 
tutmamızı kolaylaştıran TÜREK@home panellerini bu sene 
TÜREK#10GW+ adı altında gerçekleştiriyor olacağız. 

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl iki ayda bir yerine 
sektörden gelen beklentiler de göz önüne alınarak her ay 
düzenleyeceğimiz TÜREK#10GW+ paneller serisi 15 Aralık 
2021’de başlayacak ve 9 Mart 2022’ye kadar devam 
edecek. Karar vericiler, özel sektör, dernekler, akademi 
ve medya olmak üzere bizzat sektörün içinde bulunan 
birbirinden yetkin uzman ve karar alıcıların bir araya 
gelerek sektörümüze ait can alıcı konuları ele alacağı bu 
toplantıların Açılış Toplantısı “10’dan Sonra Rüzgar” başlığı 
altında yapılacak.  Toplantı kapsamında, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Sayın Ziya Altunyaldız, EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz, 
bizlerle sektöre ve 2022’ye dair görüşlerini paylaşacak. 

Sektörümüzün bu en etkili buluşma platformunda sizlerle 
bir araya gelecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Gelin, 2022 
ve ötesinde rüzgarın hangi yönden esmesini istediğimizi 
hep birlikte tartışalım. Detaylı takvimi aşağıda sunulan 
TÜREK#10GW+ oturumlarında buluşmak dileğiyle!

Ebru ARICI,
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Başkan 

RÜZGAR İKİ BİN YİRMİ İKİDE HANGİ YÖNDEN ESECEK?







Kongre Hakkında
Ülkemizin elektrik üretiminin %10’undan fazlasını sağlayan rüzgar kurulu 
gücümüzün 10 GW’ı aşmasını kutladığımız bu yıl aynı zamanda, kamu ve 
özel sektörün geniş katılımı ile rüzgar enerjisinin nabzını tutuğumuz Türkiye 
Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK) 10.sunu gerçekleştirecek olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Kongremize, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü 
TÜREK#10GW+ adı altında online olarak başlıyoruz.

Geçen sene belirli periyotlarda evlerinize konuk olarak yaklaşık 1 sene boyunca 
rüzgar enerjisini gündemde tutmayı başaran TÜREK@home ile ilgili sektörümüzden 
olumlu geri dönüşler aldık. Söz konusu geri dönüşlerden almış olduğumuz 
motivasyon neticesinde bu yıl ayda bir düzenleyeceğimiz kongremizde beş 
online panel ve bir günlük sanal fuar ile rüzgar enerjisi sektörü için önem arz eden 
konuları tartışmaya devam edeceğiz.

TÜREK#10GW+ Panel Tarihleri
15 Aralık 2021 - Açılış Söyleşisi: ‘10’dan Sonra Rüzgar’ 
15 Aralık 2021 - Gelecek 10 Yılın Rüzgarı 
12 Ocak 2022 - Rüzgarda Yeni Dönemin Finansmanı 
9 Şubat 2022 - Rüzgar Enerjisi Üretiminde Yeni Teknolojiler 
2 Mart 2022 - Online Fuar + Sanayi Semineri
*Online panellere katılım ücretsizdir.

• 



10’dan Sonra Rüzgar
The Wind After 10GW

Fa�h DÖNMEZ
T.C. ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANI

Ziya ALTUNYALDIZ
TBMM SANAYİ, TİCARET, 

ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR,
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

BAŞKANI

Ebru ARICI
TÜREB BAŞKANI

Saat | Time
15 ARALIK 21
DECEMBER
ÇARŞAMBA | WEDNESDAY 11.00 - 12.30



Gelecek 10 Yılın Rüzgarı
Wind In Next 10 Years

Enis AMASYALI
GENEL MÜDÜR

BORUSAN ENBW
ENERJİ

Abdullah TANCAN
BAKAN YARDIMCISI
T.C. ENERJİ VE TABİİ

KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Arkın AKBAY
GENEL MÜDÜR
POLAT ENERJİ

Ali KARADUMAN
ENERJİ GRUP CEO
GÜRİŞ HOLDİNG

Erol DEMİRER
YÖNETİM KURULU

BAŞKANI
DEMİRER HOLDİNG

Saat | Time
15 ARALIK 21
DECEMBER
ÇARŞAMBA | WEDNESDAY 14.30 - 16.00

MODERATÖR



Rüzgarda Yeni Dönemin
Finansmanı

Financing of Wind Energy in the New Era
11.00 - 12.30
Saat | Time

12 OCAK 22
JA N UA RY
ÇARŞAMBA | WEDNESDAY

Murat Zekeriya AYDIN
Enerji İşleri Genel Müdürü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Emre HATEM
Direktör

Garan� BBVA

Özgür UZUNOĞLU
CFO

AKFEN

Murat ÇOLAKOĞLU
Şirket Ortağı
PwC Türkiye

Heymi BAHAR
Kıdemli Analist

Uluslararası Enerji Ajansı

MODERATÖR



11.00 - 12.30 (GMT+3)

S a a t  |  T i m e

9 ŞUBAT 22
FEBRUARY
ÇARŞAMBA | WEDNESDAY

Rüzgar Enerjisi Üre�minde
Yeni Teknolojiler

New Technologies in Wind Energy

MODERATOR

Arif GÜNYAR
CEO of Region Central Asia,

Middle East and Africa
Enercon

Giles DICKSON
CEO

WindEurope

Jose Luis JIMENO
President Mediterranean,

Middle East and Africa
Vestas

Clark MacFarlane
CEO, North Europe,

Middle East & Turkey Region
Siemens Gamesa

İbrahim ÖZARSLAN
Europe CEO

Nordex

Renjith VIRIPULLAN
Land Constrained Segment,

Engineering Leader
GE Onshorewind



Genç TÜREK 
Fuar + Sanayi Semineri

10.00 - 18.00 (GMT+3)

S a a t  |  T i m e

2 MART 22
MARCH
ÇARŞAMBA | WEDNESDAY



Paydaşlık Kapsamında Verilecek Hizmetler
TÜREK@10GW+ bu yıl, ayda bir düzenlenecek online paneller ile toplamda beş 
panel ve bir günlük online fuardan oluşacak, bu sayede;

• Firma logonuz, etkinlik süresi boyunca Kongre web sitesinde
       (www.turek.org.tr),
• Daimi olarak TÜREBtv youtube kanalında yayınlanacak olan oturumlara ait 

videolarda ve
• Haftalık yayınlanan TÜREB e-bültende yer alacaktır.

• 2 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek olan online fuar kapsamında bir gün 
boyunca, paydaşlarımızın ziyaretçileri ile birebir görüşmeleri ve toplantı 
ayarlamalarını sağlayacak online stant imkanı sunulacaktır.

• 3 ayda bir yayınlanan TÜREB Dijital Dergide tek seferlik reklam hakkı 
sunulacaktır.

• Paydaşlarımızın logolarına 18,000 + takipçisi olan TÜREB Sosyal medya 
hesaplarında yer verilecektir.

Paydaşlık
Paydaşlık ücreti üye olmayan firmalar için 30.000 TL+ KDV olup,
üyelerimiz için 25.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.





Fuar Hakkında

• Stant ziyaretçileri bilgilerine erişim

• Farklı stant alternatiflerinden stant modülü 

seçimi

• Anlık yazılı ve görüntülü görüşme

• Fuar iç sayfalarında standa doğrudan link

• Stant alanı için 5 görevli atama hakkı

• Ürün katalog, görsel ve videolarını 

paylaşabilme imkanı

• Firma iletişim bilgileri ve sosyal medya 

linkleri

• İnfografik raporlar
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