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RUSYA'DA RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ VE GELECEĞE YÖNELİK 
PERSPEKTİFLER 
Rüzgâr enerjisi, dünyadaki yenilenebilir 
enerji kaynaklarının (YEK) en gelişmiş ve 
yatırım çeken türlerinden biridir. Rusya'da 
YEK'in ekonomik potansiyeli yılda 2,225 
bin GWh’dir, verimli bir şekilde kul-
lanılabilecek toplam potansiyelin bir par-
çası olan teknik potansiyel ise yılda 37,366 
bin GWh'dir. Ülkenin YEK potansiyeli, 
esas olarak rüzgâr ve güneş enerjilerinin 
teknik potansiyeli ile karşılanmaktadır. En 
gelişmiş YEK türü (büyük hidroelektrik 
santralleri hariç) küçük hidroelektrik sant-
ralleri olup bunu biyo-yakıtlar izlemekte-
dir. Rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi ise 
Rusya'da en az gelişmiş YEK türleridir. 
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 
ülkenin yılda 250 bin GWh rüzgâr enerjisi 
potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştır. 
Bu rakam, bir yıl içinde ülkenin toplam 
enerji tüketiminin %25'ine denk gelmekte-
dir. Büyük hidroelektrik santralleri 
(HES’ler) dikkate alınmadığında Rusya'nın 
toplam elektrik üretiminde YEK'in payı 
%1'den az iken, HES'lerin payı %15 ci-
varındadır. Dolayısıyla, ülkenin potansiye-
line rağmen, şu anda Rusya'da YEK kul-
lanılarak sağlanan enerji üretimi nispeten 
düşüktür. Örneğin, 2014 yılında Rusya'da 
yenilenebilir enerji yoluyla sağlanan top-
lam elektrik üretimi 174 bin GWh iken, 
Çin, ABD ve Brezilya sırasıyla 1,253 bin 
GWh, 559 bin GWh ve 430 bin GWh yeşil 
enerji üretmiştir. 
Ülkenin geniş toprakları dikkate 
alındığında YEK'in geliştirilmesi, merkezî 
güç kaynağı eksikliği çeken Rusya'nın uzak 
ve izole bölgelerine elektrik sağlanması 
bakımından caziptir. Ülkenin uzak bölge-
lerinde, toplam 7 GW ve yıllık 50 bin GWh 
üretim kapasiteli dizel jeneratörler kul-
lanılmaktadır. Bu bölgelerde YEK yoluyla 
elektrik üretiminin sağlanması, yüksek 
teknolojik maliyetlere rağmen daha çekici-
dir. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak fosil 
yakıtlarla elektrik üreten Rusya, ülkenin 
uzak ve izole bölgelerinde yenilenebilir 
enerji kaynakları geliştirmeyi planlamak-
tadır. 
Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen du-
ruma rağmen, YEK kullanılarak üretilen 
enerji ile geleneksel elektrik üretiminin 
düşük tarifeleri arasındaki büyük farktan 
dolayı YEK sektörü tam olarak geliştirile-
memiştir. Örneğin, Rusya'da 21. yüzyılın 
başında başlatılan YEK projelerinin çoğu 
finansal fizibilitenin sağlanamaması nede-
niyle iptal edilmiştir. YEK'in maliyet yük-
sekliği probleminin yanı sıra başka 
sıkıntıları da mevcuttur. Rusya'da rüzgâr 

enerjisi sektörünün kalkınmasında yaşanan 
temel zorluklar ekipmanın maliyetli olması, 
nitelikli yerel işgücü eksikliği, ülkenin 
kuzeyindeki aşırı soğuk hava koşulları 
nedeniyle lojistikte ve batı teknolojilerinin 
uygulanmasında yaşanan güçlüklerdir. 
Rusya'da iklimin sert olmasına rağmen, 
rüzgâr türbinlerinin çalışması için şart olan 
rüzgâr hızının saniyede 6 metre (m/s) üze-
rinde olduğu rüzgâr koridorlarının varlığı 
nedeniyle, ortam rüzgâr çiftliği inşaatları 
için uygun görünmektedir. Potansiyel 
rüzgâr çiftliklerinin yerlerini gösteren ilk 
rüzgâr atlası 1930'lu yıllarda basılmıştır. 
Bu atlas, 2000 yılında Rusya-Danimarka 
Enerji Verimliliği Enstitüsü ve Riso Ulusal 
Laboratuvarı tarafından güncellenmiştir. 
Atlas'a göre, ülke genelinde yüksek rüzgâr 
enerjisi potansiyeline sahip birçok bölge 
vardır. Kuzey Batı Federal Bölgesi'ndeki 
Murmansk ve Kaliningrad oblastları, Gü-
ney Federal Bölgesi'ndeki Krasnodar ve 
Volgograd oblastları, Sibirya Federal Böl-
gesi'ndeki Omsk ve Novosibirsk oblastları 
ile Uzak Doğu Federal Bölgesi'ndeki Ha-
barovsk oblastı, ülkede en yüksek rüzgâr 
enerjisi potansiyeline sahip bölgelerdir. 
Barents ve Kara denizleri, Bering Denizi ve 
Ohotsk Denizi kıyıları boyunca yer alan 
bölgede en yüksek ortalama rüzgâr hızı 6 
m/s'yi aşmaktadır. Kuzeyde Doğu-Sibirya, 
Çukçi ve Laptev denizleri ile doğuda Ja-
ponya Denizi kıyılarında rüzgâr hızı 5-6 
m/s'dir. Güneydeki Kara, Azov ve Hazar 
denizleri ile kuzeybatıdaki Beyaz Denizin 
kıyılarında ortalama rüzgâr hızı 3.5-5 
m/s'dir. Maalesef, Rusya'da rüzgâr enerjisi 
üretimi kısa vadeli olma özelliği 
taşımaktadır. Örneğin, ülke çapında orta-
lama yıllık rüzgâr hızındaki değişim, kış 
aylarında yüksek rüzgâr hızı ile 2-3 m/s'dir. 
Bu nedenle, rüzgâr enerjisinin, belli bir 
programa göre üretilebilen başka bir enerji 
türü ile birlikte kullanılması gerekmektedir. 
Ülke çapında rüzgâr enerjisi potansiyeli 
uzun bir süre araştırılmış olmasına rağmen, 
rüzgâr enerjisinin geliştirilmesine ilişkin ilk 
yasalar ve yönetmelikler son dönemlerde 
çıkarılmıştır. 2020 Yılına Kadar Yenilene-
bilir Enerji Kullanımı Üzerine Elektrik 
Enerjisi Endüstrisinin Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Konusunda Devlet Politikası 
Yönergeleri gibi 2009'da onaylanan resmi 
belgelere göre, HES’ler hariç yenilenebilir 
enerjiler yoluyla enerji üretiminin payının 
%0.5'ten %4.5'e yükseltilmesi plan-
lanmıştır. Bu arada, Rusya Enerji Ba-
kanlığı, RusHydro ve Rusya Enerji Strate-
jisi Enstitüsü, rüzgâr enerjisi santrallerinin 

toplam kapasitesini 2030 yılına kadar 7 
GW'a çıkarmayı planlamışlardır. Bununla 
birlikte, YEK tesislerinin işletmeye alınma 
hızının düşük olması nedeniyle uygulama 
planları revize edilmiş ve 28 Mayıs 2013 
tarihinde Rusya Hükümeti tarafından YEK 
üretiminin düzenlenmesine ilişkin yeni bir 
yasal çerçeve, Toptan Elektrik Piyasasında 
Yenilenebilir Enerji Teşvik Mekanizmasına 
İlişkin 449 Sayılı Karar kabul edilmiştir. 28 
Mayıs 2013 tarihli ve 861-r sayılı Karar’a 
göre, ülkenin yıllık rüzgâr enerjisi hedefi-
nin 2014 ve 2016 yıllarında sırasıyla 100 
MW ve 250 MW düzeyinde olması plan-
lanmıştır. 2017 yılında bu rakamın 500 
MW olması beklenmektedir. Bu şartlar 
altında, iyimser bu beklentiler bir kez daha 
karşılanamamıştır: 2015 yılında rüzgâr 
enerjisi kapasitesi ancak 103 MW olmuş-
tur. Ayrıca, 2016 yılında Rusya'da üretilen 
toplam enerji miktarı 1,048.3 bin GWh 
iken bunun 0.1 bin GWh’ı YEK kul-
lanılarak üretilmiştir. 
Rusya'da rüzgâr enerjisi projelerinin geliş-
tirilmesi sürecinin yavaş ilerlemesine rağ-
men, operasyonel aşamada olan birkaç 
proje bulunmaktadır. Örneğin, Rusya'daki 
en büyük rüzgâr çiftlikleri; Ostaninskaya 
(26 MW), Donuzlav (18.7 MW), Tarhankut 
(15.9 MW) ve Zelenograd rüzgâr çiftlikle-
ridir (5.1 MW). Ayrıca, Kalmukya Cum-
huriyeti'nde (Rusya'nın güneyinde) 51 MW 
kapasiteli bir rüzgâr çiftliği projesinin 2017 
sonunda devreye sokulması ve Ulyanovsk 
oblastında toplam 35 MW kapasiteli bir 
rüzgâr projesinin inşasının 2017 yılında 
başlatılması planlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, 2015 yılında rüzgâr enerjisi piyasasına 
giren devlet kuruluşu Rosatom, yan kuru-
luşu VetroOGK aracılığıyla toplam 610 
MW kapasiteli bir YEK projesi paketi 
sunmuştur. 
Sonuç olarak, Rusya'nın büyük bir ekono-
mik ve teknik rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahip olmasına rağmen, ülke bu YEK tü-
rünü kullanarak henüz yeterli miktarda 
enerji üretememiştir. Merkezi güç kaynağı 
olan bölgelerde YEK ve geleneksel enerji 
kaynaklarını kullanarak üretilen elektriğin 
tarifeleri arasındaki farktan dolayı ve ülke-
nin sert ikliminden kaynaklanan teknik 
zorluklar nedeniyle rüzgâr enerjisi üreti-
mine geçiş hala ekonomik açıdan mümkün 
görünmemektedir. Bazı rüzgâr enerjisi 
projeleri olsa da, şu anda Rusya, YEK 
pazarında çoğunlukla hidro enerji ile yer 
almaktadır denilebilir. 



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
• Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziya-

rette Özbekistan Cumhurbaşkanı Şev-
ket Mirziyoyev ve Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ka-
zakistan ve Özbekistan arasındaki ti-
caret hacminin artırılmasına yönelik 
beklentiler üzerinde odaklanarak ikili 
ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi 
imkânlarını görüşmüşlerdir. Ziyaretin 
sonunda taraflar, Kazakistan ve Özbe-
kistan arasında stratejik ortaklığın ge-
liştirilmesi ve iyi komşuluğun güçlen-
dirilmesi üzerine ortak bir Deklaras-
yon, Bölgelerarası İşbirliği Anlaşması, 
2017-2019 Yılları İçin Ekonomik İş-
birliği Stratejisi, Askeri İşbirliği An-
laşması ve Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşmasında Değişiklik 
ve Ekleme Yapılmasına Dair Protokol 
dâhil olmak üzere bir dizi işbirliği bel-
gesine ve protokole imza atmışlardır. 

• Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
Pakistan Federal Su ve Enerji Bakanı 
Khawaja Asif ve Tacikistan Cumhur-
başkanı Emomali Rahmon, güvenlik ve 
savunma, enerji, petrol ve doğalgaz, 
ulaşım ve transit fırsatlarını kullanma 
gibi karşılıklı öneme sahip alanlarda 
işbirliği konularını ele almışlardır. 
Toplantının sonunda taraflar, Enerji ve 
Altyapı Sorunları konusunda Ortak 
Çalışma Grubunun ve CASA-1000 
elektrik projesinin uygulanmasında 
Petrol ve Doğalgaz İşbirliği Ortak Alt 
Grubunun etkin bir şekilde 
çalışmasının teşvik edilmesi üzerinde 
anlaşmışlardır. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, 
Özbekistan ve Kırgızistan hükümetleri 
heyetlerinin çalışma grupları arasında, 
10 gündür devam eden Özbekistan ve 
Kırgızistan arasındaki devlet sınırının 
sınırlandırılmasıyla ilgili görüşmelerin, 
ilgili protokolün imzalanmasıyla sona 
erdiğini açıklamıştır. Oş'ta yapılan 
görüşmeler çerçevesinde Kırgızistan'ın 
Batken, Celal-Abad ve Oş bölgeleri ile 
Özbekistan'ın Andijan, Namangan ve 
Fergana bölgelerindeki eyaletler arası 
sınır çizgisinin en sıkıntılı bölgelerinin 
ortak saha araştırmaları ve jeodezik öl-
çümleri tamamlanmıştır. 

• Özbekistan ve Hindistan Dışişleri Ba-
kanlıkları arasında Yeni Delhi'de 
yapılan İstişarelerin 13. turunda Özbek 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilyor Ha-
kimov, Hindistan’ın Dış İlişkilerden 
Sorumlu Devlet Bakanı Mübaşir Javid 
Akbar ve Hindistan Dışişleri Bakanı 
Sekreteri Preeti Saran ile bir araya 
gelmiştir. Taraflar, üst düzey siyasi de-
ğişiklikler, savunma işbirliği, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiler gibi pek çok 
konu üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
(CSTO) Sekretaryasının Moskova'da 
yapılan oturumunda CSTO Analitik 
Birliği, Orta Asya ve Afganistan'daki 
CSTO üyesi devletlere yönelik ulusla-
rarası terör ve dini aşırılık ile ilgili teh-
ditler konusunda bir kamu raporu sun-
muştur. Sekreter Vekili General Valery 

Semerikov, raporda yer alan pek çok 
noktanın, CSTO'nun terör, aşırılık, ya-
sadışı uyuşturucu ticareti ve diğer gü-
venlik tehditleri ile mücadelesinin et-
kinliğini artırmak için CSTO üyesi 
devletlerin başkanlarına yönelik öneri-
lerin geliştirilmesi için kullanıldığını 
vurgulamıştır. 

• Türkiye Savunma Bakanlığı, 
Hakkâri’de PKK militanları tarafından 
organize edilen silahlı saldırıda bir 
Türk askerinin şehit olduğunu ve dört 
kişinin yaralandığını bildirmiştir. 

• Rusya-Hindistan askeri ve sanayi 
konferansının oturumlarında, Rusya 
Birleşik Uçak Üretim Şirketi Başkanı 
Yury Slyusar ve Hindistan'ın Hin-
dustan Aeronautics Limited Havacılık 
Şirketi Başkanı Suvarna Raju, Hint 
Hava Kuvvetleri'nde faaliyete geçen 
Rus yapımı Sukhoi Su-30MKI savaş 
uçakları için bakım hizmetleri sağla-
mak üzere sözleşme imzalamışlardır. 
Sözleşme, uzatılma imkânı ile birlikte 
beş yıllık bir süre için imzalanmıştır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Enerji Bakanı Aleksander No-
vak, ülkenin 2017 yılı Mart ayı itiba-
riyle petrol üretimini günlük 160,000 
varil azalttığını açıklamıştır. Ayrıca, 
Nisan 2017 sonuna kadar Rusya'nın 
petrol üretimini günde 300,000 varil 
azaltmayı ve bu seviyeyi yılın ilk 
yarısının sonuna kadar sürdürmeyi 
planladığı belirtilmiştir. 

• Kazakistan İstatistik Komitesi'nden 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin petrol 
üretimi 2017 yılının Ocak-Şubat döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre 
%4.4 oranında artmıştır. İlgili dönemde 
petrol ve doğalgaz kondensat üretimi 
13.69 milyon ton (11.47 ton petrol ve 
2.23 ton doğalgaz kondensat) olmuştur. 
Şubat 2017'de ise petrol ve doğalgaz 
kondensat üretimi 6.57 milyon ton ol-
muştur. Bu rakam, Ocak 2017'ye göre 
%7.7 daha düşüktür. Kazakistan'ın 
2016'da 78.04 milyon ton olan petrol 
ve kondensat üretimi, 2015'e göre %1.8 
daha düşük gerçekleşmişti. 

• Kazakistan devlet şirketi Passajirskiye 
Perevozki, Mart 2017'de Almatı-Taş-
kent güzergahında Tulpar-Talgo hızlı 
treninin çalışmaya başladığını duyur-
muştur. Yolculuğun yaklaşık 16 saat 30 
dakika süreceği kaydedilmiştir. 

• Özbekistan devlet gıda şirketi Uzbeko-
ziqovqatholding, ülkenin 2016 yılında 
307 milyon dolar değerinde olan 
482,600 ton meyve ve sebze ihracatını 
2017'de 410 milyon dolar değerinde 
560,000 tona çıkarmayı planladıklarını 
açıklamıştır. Ocak-Şubat 2017 döne-
minde Kazakistan'a gönderilen taze ve 
işlenmiş sebze ve meyve hacminin 
15.97 milyon dolar değerinde 22,070 
tona ulaştığı bildirilmiştir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ti-
mur Zhaksylykov, imzalanan anlaşma 
çerçevesinde, Kırgızistan ekonomisinin 
çeşitli sektörlerinin sağlık, bitki sağlığı 
ve veterinerlik kontrolü alanlarında 
Avrasya Ekonomik Birliği standart-
larına uyumunun sağlanması için ülke-

nin, Kırgızistan'a 41 milyon dolarlık 
mali yardımda bulunacağını 
açıklamıştır. Ayrıca, bir laboratuvarın 
ve belgelendirme kuruluşunun kurul-
masına yönelik ekipmanın satın 
alınması için teknik yardım sağlanacağı 
da belirtilmiştir. 

• Özbekistan Ekonomi Bakanlığı, ülke-
nin 2017 yılında üretimin yerelleştiril-
mesi sonucunda 1.1 milyar dolar değe-
rindeki ithalatını azaltmayı plan-
ladıklarını açıklamıştır. Aralık 2016'da 
kabul edilen 2017-2019 yılları için ye-
relleştirme programı çerçevesinde 3.4 
milyar dolarlık toplam üretim hacmine 
sahip rekabetçi ithalat ikameci mallar 
için 1,146'dan fazla projenin baş-
latılacağı belirtilmiştir. 

• Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 
Bakanlığın ülkenin 2017 yılı GSYİH 
artışıyla ilgili görünümünü %0.6'dan 
%1.5-2'ye çıkardığını açıklamıştır. 

• Uluslararası Motorlu Taşıt Araç 
Üreticileri Örgütü (OICA), Özbekis-
tan'da otomobil üretiminin 2016 
yılında bir önceki yıla göre %52.5 
oranında azaldığını bildirmiştir. Rapora 
göre, Özbekistan'da otomobil üretimi 
2015 yılında 185,400 otomobil iken 
2016 yılında 88,152 otomobile düş-
müştür. Özbekistan'ın Rusya'dan sonra 
BDT ülkeleri arasında otomobil üretimi 
hacminde (2016'da 1.304 milyon oto-
mobil) ikinci sırada yer almaktadır. 

• Türkmenistan Hükümeti, ülkenin 2023 
yılına kadar serbest ekonomik bölgeler 
oluşturma konsepti geliştirdiğini 
açıklamıştır. Belgenin, mineral kaynak-
larının entegre ve rasyonel kullanımını 
teşvik etmek, ihracat potansiyelini 
artırmak ve yabancı yatırımları çekmek 
için tasarlandığı kaydedilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• Kazakistan, Tacikistan, Türkiye, Rusya 
ve diğer Avrasya devlet başkanları, 
Londra'daki terör saldırısı nedeniyle 
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa 
May'a başsağlığı dileklerini iletmişler-
dir. İngiliz Parlamentosu önünde mey-
dana gelen saldırı sonucu en az 5 kişi 
hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 40 kişi 
yaralanmıştır. 

• Ukrayna Savunma Bakanı Stepan 
Poltorak, Doğu Ukrayna'nın Harkov 
yakınlarındaki Balakliya yerleşim böl-
gesinde bulunan ve füze ve topçu si-
lahları dâhil olmak üzere mühimmat 
saklamak için kullanılan büyük bir si-
lah deposunda meydana gelen bir dizi 
patlamanın ardından, 20,000'den fazla 
kişinin tahliye edildiğini bildirmiştir. 
Balakliya’nın 50 km. yarıçapındaki 
hava sahasının kapandığı da kaydedil-
miştir. 

• Bişkek'teki ABD Büyükelçiliğinden 
yapılan açıklamaya göre, ülke, USAID 
Veremle Mücadele Projesi aracılığıyla 
Kırgızistan'ın sağlık sistemine beş yıl 
içinde 12 milyon doların üzerinde 
yatırım yapmıştır. 2014 yılından bu 
yana Proje çerçevesinde yaklaşık 3,200 
doktor, hemşire ve laboratuvar 
çalışanının eğitildiği ve 1,000'den fazla 
hastanın desteklendiği kaydedilmiştir. 
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