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Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

1978 İzmir doğumluğum.  İzmir Amerikan Koleji sonrası, Hacettepe Kimya mezunuyum.  2002 
senesinde satınalma temsilcisi olarak başladığım iş hayatımın bir dönemini yurt dışında geçirdikten 
sonra 2010 senesinde önce rüzgar türbini kanadı, daha sonrasında kulesini üreten şirketlerde 
Satınalma ve Lojistik Müdürü olarak görev yaptım.  Alanında dünyanın 1 numaralı şirketi olan CS 
Wind’in 2018 senesinde Türkiye’ye gelmesi sonrasında şirketimizin; insan kaynakları, muhasebe ve 
finans, tedarik zinciri yönetimi, idari işler ve bilgi teknolojileri birimlerinin toplandığı Üretim Destek 
Bölümü’nden sorumlu olarak görev yapmaktayım.  

CS WIND TURKEY KULE İMALATI A.Ş. ‘nin 20 yıla yakın bilgi ve birikimi ile rüzgar türbin kulesi 
imalatı  sektörüne  başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan biri olduğunu 
biliyoruz. Kısaca firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz?

CS Wind Türkiye, eski adı ile Ege Kule firmasının yüzde yüzünün satınalınması ile Türkiye pazarına 
giriş yaptı.  Hızlıca kardeş şirketlerimizde uygulanan organizasyon yapısı ve üretim süreçlerinin 
Türkiye fabrikamıza da uyarlanması ile verimlilik ve maliyetlerde iyileşme sağladık.  Yenilenebilir 
enerji alanındaki küresel talebe bağlı olarak, mevcut kapasitemizin arttırılmasını hem güncel 
fabrikamızda hayata geçirdik, hem de çok yakında inşaatına başlamayı planladığımız ikinci 
fabrikamızla beraber Avrupa’nın 1 numarası olma hedefi yolunda önemli bir adım atmış olacağız.

Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğünüz 
çalışmalar nelerdir?

CS Wind Grubu olarak küresel pazar lideriyiz. Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticileri ile en üst 
düzeyde görüşmekte ve halihazırda çalışmaktayız.  Diğer taraftan ürünlerimiz direkt son kullanıcıya 
satılan ürünler olmamakla beraber, sektör ile ilgili bazı uluslararası yayınlarda yer almaktayız.
 
Rüzgar türbin kulesi imalatı  sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta 
hakkında değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Bu sektörde geleceğe yatırım 
yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli , önerileriniz nelerdir?

Sizlerin de bildiği üzere fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir enerji kaynaklarına talep ve yatırım her 
geçen gün artmakta.  Birçok ülke politikalarını bu temelde şekillendirmekte ve yatırımlar için belirli 
bütçeler ayırmakta.  Ülkemiz de, Avrupa’da rüzgar potansiyeli en yüksek ülkeler arasında ilk sıralarda 
yer almakta. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında rüzgar enerjisini geleceği oldukça parlak olan bir 
sektör olarak değerlendirebiliriz.  Bu sektöre yatırım yapmak isteyen firmalara önerim; sektörün 
ihtiyaçlarını iyi analiz etmeleri. Ülkemizden örnek vermem gerekirse; üzerinde benim de epey 
zaman harcadığım kule iç aksamı üretimi olacaktır.  Birçok bileşenin üretimi burada rahatlıkla 
yapılabilir olmasına rağmen hala ithal etmek zorunda kalıyoruz.  En basit örneği kule içi asansörü 
olarak verebilirim.  Ülkemizde üretimi yapılabilir, müşterilerden onayı alınabilir ve sadece iç pazarla 
sınırlı kalmayıp çok kısa sürede ihracatına dahi başlanabilir.  

CS Wind
Ersan Özsoy



e-bülten
Temmuz 2021

Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Ürünlerimize belirli süreler için garanti vermekteyiz.  Fabrikamızdan çıktıktan sonra sahada kurulum 
tamamlanana kadar geçen süre içinde müşterilerimizden gelebilecek her türlü destek talebine 
anında cevap veriyoruz.

Son olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Covid-19) salgınının iş hayatı üzerinde 
yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?

Virüs kaynaklı iş gücü kaybı hammadde sıkıntılarına yol açtı. Üretim/Çalışma saatlerinin kısalması, 
yarı zamanlı çalışmaya dönme tüm süreç üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Hammadde teslim 
süreleri uzadıkça planlama yapmak zorlaştı.  Asya’da yaşanan lojistik ile ilgili problemler maliyetlerin 
daha da artmasına yol açtı. Normalleşme süreci hız kazandıkça toparlanmaların olacağını 
düşünüyorum ama fiyatların kısa vadede salgın öncesine dönmesinin pek mümkün olmadığı 
kanaatindeyim.
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