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Çaypınar Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi (25,2MW) 

 

Proje Özeti 

 

Son on yılda, Türkiye ekonomisi ortalama %5 oranında büyümüş ve bu da Türkiye enerji 

piyasasında enerji talebinin ve yatırımın ana itici gücü olmuştur. Temmuz 2017'de, Türkiye 

elektrik üretiminin % 34'ü doğalgazdan; % 31’i kömürden; %24’ü Hidroelektrikten; % 6’sı 

rüzgardan; %2’si Jeotermalden ve %3 ’ünü ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır.1 

Türkiye'nin doğalgaz kullanımına olan bağımlılığı, artan petrol ve gaz ithalatıyla birlikte 

artmış ve Türkiye ekonomisini dalgalanmalara giderek daha fazla maruz bırakmıştır.2 

Belirtilen bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda rüzgar enerji tesisleri enerji sektörüne yardımcı olabilme 

potansiyeli sunmaktadır. 

 

Projenin Amacı 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları yerel kaynakları kullandığı için enerji güvenliği sağlar, 

sürdürülebilirdir, yerel, ulusal veya küresel anlamda çevreye zarar vermez. Havayı, denizi 

veya karayı kirletmez. 

 

Ayen Enerji  A.Ş. (Ayen Enerji) Balıkesir ili, Kepsut ilçesinde Çaypınar RES adında temiz 

enerji ve yerli kaynaklardan elektrik üretmek amacı ile rüzgar enerjisine dayalı bir üretim 

santrali projesinin yatırımı için çalışmalar yürütmektedir. Proje 7 adet türbin ile toplam 25.2 

MWm/24 MWe kurulu elektriksel güçte olacak ve yılda yaklaşık 84,000 MWh elektrik üretimi 

yapacaktır. Türkiye’nin mevcut enerji üretim tahminleri ile karşılaştırıldığında projenin yılda 

yaklaşık 48,854 ton karbon azaltımı sağlayacaktır.  

 

Proje için üretim ön lisansı 15/10/2015’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 

tarafından verilmiştir. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte, gerekli tüm olumlu görüşler ve izinler de resmi kuruluşlardan alınmıştır. 

Üretilen elektrik enerjisi Balıkesir - Gönen iletim hattında şebekeye beslenmektedir. 

Projenin 29/10/2020 tarihinde devreye alınmıştır.  

 

Proje kapsamında, inşaat ve işletme sırasında iş olanağı sağlanması planlanmaktadır. Her 

iki aşamada da proje sahibi şirket, çalışanlarını işin gerektirdiği yetkinliği bulduğu sürece 

yerel halktan sağlamayı tercih etmektedir. İstihdamın yanı sıra yerel tedarikçilerle 

çalışmaya öncelik verilecek olup; projenin taşeronlar ve satın almalar ile de yerel 

ekonomiye önemli katkıları olacaktır. 

 

  

 

1 https://www.mondaq.com/turkey/renewables/782900/energy-2019 

2 https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-turkey-2016-review 
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Projenin sürdürülebilir kalkınmaya katkıları: 

Proje, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

Projeye özgü hedefler şunlardır: 

• Fosil yakıttan elektrik üretiminin yerini almasıyla birlikte küresel ısınmaya neden 

olan sera gazı salınımını azaltmak. 

• Proje Faaliyeti ile Türkiye'nin sera gazı emisyon envanteri azaltılarak, İklim 

Değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal çabalara katkı sağlamak. 

• Türkiye rüzgar enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmak. 

• Projenin hem inşaat hem de işletme sürecinde yerel istihdama katkıda bulunmak. 

• Çalışanlara rüzgar enerjisi ile ilgili eğitim, seminer ve sertifikalar vererek 

bilgilendirmek. 

• Fosil yakıttan elektrik üretimi sonucu oluşan kükürt dioksit, azot oksit gibi kirletici 

maddelerin azaltılmasına katkıda bulunmak. 

• Dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin enerji sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak. 

 

Toplantının amacı halkı ve katılımcıları proje hakkında bilgilendirmek ve kendileri ile 

projenin sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmektir.  

 

Sunulan proje ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için lütfen aşağıda iletişim bilgileri verilen 
yetkili ile temasa geçiniz: 

 

Ayen Enerji (Çaypınar RES) 

Hülya Sokak No: 37, G.O.P Çankaya Ankara 

Proje Sorumlusu: Hakan Demir / Tel: +90 0232 488 21 00 

Karbon Danışmanı: Oğuz Tosun / Tel: +90 505 617 68 32 & +90312 481 2142 


