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RÜZGAR NEDİR 

Rüzgâr, atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, doğal, çoğunlukla yatay 

hareketleridir. 

Hava hareketlerinin temel sürücüsü, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı 

değerlerde bulunmasıdır. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren 

hava akımıdır, daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki 

bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Rüzgâr 

sahip olduğu hıza göre esinti, fırtına gibi isimler alır. 

TÜRKİYE’DE RÜZGAR OLUŞUMU   

 Anadolu; kışın, Sibirya yüksek basıncının etkisinde bir yüksek basınç alanı, Karadeniz 

ve Akdeniz ise bir alçak basınç alanıdır. Bu nedenle; kışın, rüzgarların karalardan denizlere 

doğru esmesi beklenir. Yazın ise Anadolu, güneyden gelen tropikal hava kütlelerinin 

etkisindedir ve Kuzeybatı Avrupa üzerinde yerleşen yüksek basınç alanından Basra alçak basınç 

alanına yönlenmiş rüzgarların etkisinde kalır. Nitekim, yazın; eteziyen adı verilen kuzey batıdan 

esen rüzgarlar, Marmara ve Ege’yi etkilerler. Türkiye’deki rüzgarların, bu genel beklentiye tam 

olarak uymadığı görülmektedir. Bunun nedeni; meltem ve föhn rüzgarlarını da oluşturan yerel 

etmenler ve Sibirya yüksek basınç alanının yıllara göre zayıf veya güçlü olmasıdır. 

1973-1974 YILLARI SONRASI ALTERNATİF ENERJİNİN GELİŞİMİ: 

1973 Petrol Krizi, 15 Ekim 1973 tarihinde Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliğinin 

OAPEC (OAPEC, OPEC üyesi Arap ülkeleriyle Mısır ve Suriye’den oluşur) Yom Kippur 

Savaşında ABD’nin İsrail Ordusuna destek vermesine karşılık olarak ilan 

ettiği petrol ambargosudur. OAPEC, ABD ve savaşta İsrail’den yana tavır sergileyen ülkelere 

artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirir. Bununla beraber OPEC üyesi ülkeler dünya petrol 

fiyatlarını yükselterek ülkelerine giren kaynakları artırmaya karar verirler. Gelişmiş ülke 

sanayileri petrole bağımlı durumda olduğu için OPEC ülkelerinin önde gelen müşterileri 
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durumundadır.1973 yılında petrol fiyatlarındaki şaşkınlık verici artış ve 1973-4 dönemindeki 

borsanın çöküşü 1929 Krizinden beri yaşanan küresel bir ekonomik krizdi ve sadece fiyat 

artışlarıyla açıklanamayacak mekanizmalara ve uzun dönem etkilerine sahipti. 

Ambargonun kısa vadede çok çarpıcı etkileri olmuştur. OPEC, petrol şirketlerinden 

ödemeleri artırmalarını isteyince petrol fiyatı dört kat artarak varil başına 12 dolara çıkar. 

Petrol fiyatındaki bu artış petrol ihraç eden ülkeleri çok etkilemiş, yıllarca Batılı devletlerin 

kontrolündeki petrol gelirleri Ortadoğu ülkelerine akmaya başlamıştır. Kendi ihraç mallarının 

fiyatı düşen ve petrole yüksek fiyat ödemek zorunda kalan gelişmekte olan ülkeler bu 

açmazdan çok etkilenecektir.  

Enerji krizi yenilenebilir enerji kaynakları arayışına yol açmış ve bu yönde yapılan 

araştırmalar daha çok güneş ve rüzgar enerjisine yönelik olmuştur. Ayrıca Kuzey Amerika 

petrollerini çıkartılması yönünde baskı yapmış, Avrupa kıtasında ise kömür ve nükleer 

reaktörlerden enerji elde etme yolları araştırılmaya başlanmıştır. Avustralya’da kışın ısınmak 

için petrol ürünleri kullanımı durdurulacaktır. Bu yüzden özellikle önceden sık kullanılan fuel-

oil için tasarlanmış kazan daireleri veya yanma odaları artık gündemden düşmüştür.  

RÜZGAR ENERJİSİ VE KULLANIMI 

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. 

Şöyle ki, güneş, yer yüzeyini ve atmosferi homojen olarak ısıtamaz ve ortaya çıkan sıcaklık ile 

basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla 

ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, 

aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yerdeğiştirmelerine rüzgar adı 

verilmektedir (YEGM, 2014).Yer değiştiren dolayısıyla sürekli hareket halinde olan havanın 

(rüzgarın) kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine 

dönüştüren makinelere rüzgar türbinleri denilmektedir. Rüzgar santrallerinin ana yapı elemanı 

olan rüzgar türbinleri, geçmişten günümüze küçük, orta ve büyük güçlerde elektrik sağlayacak 

şekilde üretilmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak 1Megawatt (MW) -6 

MWgücünde rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. Rüzgâr türbini teknolojilerinin bugünkü halini 

almaya başlaması 1980’li yıllarda olmuştur. Türbin teknolojisinde gerçekleşen gelişmelerle 

doğru orantılı olarak dünyadaki rüzgar enerjisi kurulu gücü de hızla artmıştır. 2015 yılı itibariyle 

tüm dünyada rüzgar enerjisi kurulu gücü 370.000 MW’ı aşmıştır. Türkiye’de rüzgar enerjisi 

kurulumları 1990’ların ikinci yarısında başlamıştır. 2015 yılına kadar geçen yaklaşık 20 yıllık 

süreçte mevzuat eksikliği, finansman modelinin oluşturulamaması ve iletim altyapısının 

yetersizliği nedenleriyle rüzgar enerjisindeki kurulu gücün artış hızının yüksek olamadığı 

görülmektedir. 2015 yılı itibariyle 3500 MW’dan fazla kurulmuş ve 1500 MW’a yakın da 

kurulmakta olan rüzgar enerjisi yatırımı bulunmaktadır. 2015 yılının Nisan ayının son 



 

 

haftasında rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulabilmesi için gereken lisansı alabilmek için 

yatırımcılar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur. EPDK’dan yapılan 

açıklamaya göre 3000 MW yeni RES lisansı verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle Türkiye’nin 

Kurulu gücü kısa zaman içinde 8000 MW’lar düzeyine çıkacaktır.  

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ RÜZGÂR ENERJİSİ UYGULAMALARI VE 
SON GELİŞMELER  

Modern rüzgâr enerjisi çalışmaları bakımından dünyada iki bölge dikkati çekmektedir. 

Bunlardan biri., Batı Avrupa ülkeleri., diğeri ise A.B.D. dir.  

Danimarka'da, 1918 yılında başlatılan bir çalışma ile, yaklaşık 120 kırsal yerleşmede 

elektrik üretimi amacıyla, 20-35 kW'lık rüzgâr türbinleri kurulmuştur. 1959 yılında ise, 200 kW 

gücünde Gedser Türbini (Foto 8) işletmeye sokulmuş ve bu türbin, 1970 yılında 650 kW'lık bir 

türbin ile değiştirilmiştir. Avrupa rüzgâr enerjisi toplam kurulu gücü içinde Danimarka, 1994 

yılına kadar birinci sırada yer almakta iken, bu yıldan sonra liderliği Almanya'ya kaptırmıştır. 

Fakat yine de rüzgâr enerjisi konusunda çalışmalarını sürdürmüş ve kurulu güç bakımından 

önemli gelişmeler göstermiştir. 1996-1999 yılları arasında kurulu güç, iki katından fazla 

artırılarak, 614 MW'tan 1560 MW'a çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen bu artışla, günümüzde 

Danimarka'nın elektrik enerjisi ihtiyacının %8'i, rüzgâr enerjisi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca, 

1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren, rüzgâr gücü ile ilgilenmenin sağladığı avantaj ve 

oluşan bilgi birikimi sayesinde, dünya rüzgâr jeneratörü üretimi ve rüzgâr türbini teknolojisi 

bakımından da söz sahibi bir ülke durumundadır. 

Fransa'da, 1950'den sonra, yüksek güçlü türbinler inşa edilmeye başlanmıştır. Bunlar 

içinde, Nogent Le Roi'de kurulan 300 kW'lık türbin, modern uygulamalar içeren ve yüksek 

kapasiteli ilk türbin olma özelliğindedir. Fransa'da, 1958 yılında yapılan ve o yıllarda Avrupa'nın 

en yüksek kurulu gücüne sahip olan rüzgâr türbini 800 kW gücünde idi.,  

Rusya'da ise ilk rüzgâr türbini, 1931 yılında 100 kW olarak kurulmuş, 1952 yılında ise 

Yalta'da, 1000 kW kurulu güce sahip diğer bir türbin bunu izlemiştir. Sovyetler Birliği 

dağılmadan önce, 500 000 kırsal yerleşmeye rüzgâr türbinleri ile elektrik sağlayacak bir proje 

başlatılmış olmasına rağmen, son durum hakkında bir bilgiye sahip bulunmamaktayız.  

Almanya'da yıllarca devam eden çalışmalar, ülkenin Aşağı Saksonya eyaletinin özellikle 

kuzey kıyılarında potansiyelin yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkarmış, 1960 yılından sonra bu 

bölgede, toplam kurulu gücü 8265 kW olan, üç adet rüzgâr santrali kurulmuştur. Almanya, 

1961-1966 yılları arasında bu husustaki teknik çalışmalarını artırarak, araştırmalarını 100 

kW'lık türbinler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, Almanya'nın kurulu 

rüzgâr gücü, 1987 yılında 50 MW'a, 1994 yılında 632 MW'a çıkarak, Danimarka'yı %17 



 

 

oranında geçmiş ve Avrupa birinciliğine yükselmiştir.. Almanya'nın kurulu rüzgâr gücü, 1996'da 

932 MW'iken, 1999 yılında 3000 MW'ı aşmıştır. Bu gelişmelerle Almanya, 1996 yılına kadar, 

toplam kurulu güç bakımından dünyada birinci sırada olan A.B.D.'nin sahip olduğu miktar 

kadar artış gerçekleştirilerek, dünya birinciliğine yükselmiştir.. (Tablo:1, Şekil:4, Şekil:5) 

Almanlar,ayrıca 1993 yılında ülke toprakları d ışında, Ortadoğu'da Golan Tepeleri üzerinde, 6 

MW'lık bir rüzgâr tesisi de inşa etmişlerdir.  

İngiltere'de ise rüzgâr gücü ile ilgili ilk çalışmalar, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1945 

yılında başlanmış ve ilk kez Enfeild kentinde 100 kW kurulu güce sahip bir türbin inşa edilmiştir. 

İngiltere, rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından, etüdlerini tamamlamış bir ülkedir. Tespitlere 

göre ülkede, her biri 2000-3000 kW gücünde, çok sayıda rüzgâr santrali kurulabilecek yüksek 

bir potansiyel vardır. Nitekim Scottish Adası üzerindeki Orkney Türbini, 3 MW'lık gücüyle, 

dünyadaki dev türbinlerin başında gelmektedir. İngiltere'de 1993 yılında, rüzgârdan 202000 

MWh elektrik enerjisi üretilmiş, bu miktar 1994 yılında ise, 317000 MWh'a çıkarılarak, 290000 

kişinin elektrik ihtiyacı karşılanmıştır. 1995 yılındaki 171 MW'lık kurulu güç, bir yıl sonra 

yaklaşık olarak 20 MW artırılarak, 1996'da 190 MW'a ve nihayet 1999 yılında, 341 MW'a 

çıkarılmıştır.  

Avrupa'da, rüzgâr enerjisi ve kurulu gücü bakımından, dikkat çekici diğer ülkeler olarak, 

İspanya ve Hollanda'yı görmekteyiz. İspanya, 1996 yılında 163 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu 

güç miktarını, 1999 yılında yaklaşık beş kat artırarak, 834 MW'a yükseltme başarısını 

göstermiştir. Avrupa'da rüzgâr değirmenleri vasıtasıyla, rüzgâr gücünden mekanik olarak ilk 

faydalanan ülke olan Hollanda ise, aynı dönemde rüzgâr santralleri kurulu gücünü, 202 

MW'tan, 369 MW'a çıkarmıştır (Foto 9). Hollanda'da, dünyanın en büyük rüzgâr santrali 

olmaya aday, 1000 MW'lık dev bir santralin yapımına, 1994 yılından itibaren Spijk'te 

başlanmıştır. 

A.B.D'nde, ilk kez 1940 yılında Vermont Eyaleti'ndeki Montpelier kenti yakınlarında 

(Grandpa's Knob) dönemin en büyük rüzgâr santrali olan ve 1250 kW kurulu güce sahip 

Putnam rüzgâr santrali kurulmuştur (Doğanay,1991,190). Günümüzde Dünya'nın en büyük 

rüzgâr çiftliği, A.B.D'nin California bölgesinde 370 MW gücündeki, Altamount Pass Rüzgâr 

Çiftliği'dir (Foto 10). Kapladığı alan 81600 dekarı aşmakta ve 3540 adet rüzgâr türbini 

bulunmaktadır ( 3500 adedi 100 kW, 40 adedi 300-405 kW'lıktır). Bu rüzgâr çiftliği ile birlikte 

California bölgesindeki rüzgâr türbinlerinin sayısı, 15000 civarındadır. Bu bölgedeki 

türbinlerden, 1987 yılı itibariyle 750000 civarında nüfusa sahip olan San Francisco şehrinin bir 

yıllık tüketimine eşit miktarda (3 milyar kWh) elektrik üretmiştir. Bu türbinlerden, elektrik 

üretiminin yanında, California bölgesindeki portakal bahçelerinin sulanması şeklinde de 

faydalanılmaktadır. A.B.D'nde rüzgârdan elde edilen toplam elektriğin % 90'ı California 

bölgesinden sağlanmaktadır (Tümertekin-Özgüç, 1997, 446). Bu bölgedeki santrallerin, 1991 



 

 

yılı itibariyle, A.B.D.'nde yılda 4,8 milyon varil petrole eşdeğer miktarda, enerji tasarrufu 

sağladığı hesaplanmıştır.    

Gelişmiş ülkelerin yıllık elektrik gereksinimlerinin yılda %2 oranında, gelişmekte olan 

ülkelerde ise bu oranın %7 civarında arttığı günümüz dünyasında, rüzgâr gücü potansiyeli 

yüksek, Meksika, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde, bu potansiyeli kullanmaya 

yönelik önemli çalışmalar görmekteyiz. Meksika'da, enterkonnekte sisteme bağlanabilmesi 

için milyarlarca dolarlık yatırım gerektiren, ülkenin ücra köşelerindeki kırsal yerleşmelerin 

elektriğe kavuşturulması programı, ülkenin sahip olduğu yaklaşık 4000 MW'lık rüzgâr gücü 

potansiyeline dayanmaktadır. Benzer gelişmeleri gösteren Çin ise, günümüzde rüzgâr enerjisi 

kurulu gücünü 233 MW'a çıkarmıştır. Gelişmekte olan ülkeler içinde en önemli gelişmeyi 

gösteren ülke, Hindistan'dır. 20000 MW'lık potansiyelin kullanımıyla, 1994 yılına kadar 100 

MW civarında olan rüzgâr kurulu gücü, 1996'da 601 MW'a, 1999 yılında ise 1004 MW'a 

yükselmiştir. Hindistan, son yıllarda gösterdiği bu gelişmelerle, rüzgâr kurulu gücü bakımından 

Asya kıtasında ilk sırada, dünya sıralamasında ise dördüncü sırada yer alır. 

Yukarıda belirtilen ülkelerden başka, İtalya, İsveç, ve Yunanistan'da da bu konuda çeşitli 

uygulamalar görmekteyiz. 1999 yılı itibariyle sırasıyla, 223, 197 ve 63 MW'lık kurulu güçleriyle, 

elektrik üretmişlerdir. Özellikle Yunanistan, adalardaki yerleşmelerin elektrik ihtiyacının 

karşılanması ve meskun olmayan adalarda da telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesi 

amacıyla, rüzgâr enerjisinden faydalanmaktadır.   

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN EVRİMİ VE SINIFLANDIRILMASI 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’lerde yatay ve dikey (Darrieus tipi) rüzgar 

türbinleri üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları yapılmış, ayrıca 1980’li yılların başlarında 

Uluslararası Enerji Ajansı eşgüdümünde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının katkısıyla  çağdaş 

enerji türbinlerinin şekli ortaya çıkmıştır. 



 

 

 

Resim.1:Rüzgar türbini çeşitleri 

Dönme Eksenlerine Göre Rüzgâr Türbinleri   
Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre üç gruba ayrılırlar; yatay eksenli rüzgâr türbinleri, dikey 

eksenli rüzgâr türbinleri, eğik eksenli rüzgâr türbinleridir. 

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri (YERT)   

Bu türbinlerde; dönme ekseni rüzgâr yönüne 

paralel, kanatlar rüzgâr yönüne diktir. Bu 

türbinlerde rotor kanatların sayısı azaldıkça rotor 

daha hızlı dönmektedir. Bu türbinlerin verimi 

yaklaşık %45’dir. YERT genel olarak yerden 20-30m 

yüksekte ve çevredeki engellerden 10m yüksekte 

olacak şekilde yerleştirilmelidir. Rüzgâr hızının, 

rotor kanadı uç hızına bölünmesi ile elde edilen 

orana kanat uç hız oranı (λ) denir. 

 

                                                                                                   
Resim.2: Yatay eksenli rüzgar türbin  

 

 

 



 

 

Eğer; 

λ= 1–5 Çok kanatlı rotor  

λ= 6–8 Üç kanatlı rotor,  

λ= 9–15 İki kanatlı rotor, 

λ>15 Tek kanatlı rotor kullanılır. 

Günümüzde en çok kullanılan tip üç kanatlı olanlardır. Bu türbinler elektrik üretmek 

için kullanılır. Geçmişte çok kanat lı türbinler tahıl öğütmek, su pompalamak ve ağaç kesmek 

için  kullanılmıştır . 

 Düşey Eksenli Türbinler  

Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş yönüne diktir.  

Savonius tipi, Darrieus tipi gibi çeşitleri vardır. Daha çok deney amaçlı üretilmiştir. Ticari 

kullanımı çok azdır.  

Bu türbinlerin üstünlükleri şöyle sıralanabilir:  

• Jeneratör ve dişli kutusu yere yerleştirildiği için, türbini kule üzerine yerleştirmek 

gerekmez, böylece kule masrafı olmaz.  

• Türbini rüzgâr yönüne çevirmeye, dolayısıyla dümen sistemine ihtiyaç yoktur.  

• Türbin mili hariç diğer parçaların bakım ve onarımı kolaydır.  

• Elde edilen güç toprak seviyesinde çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır.  

Sakıncaları ise şöyledir:  

• Yere yakın oldukları için alt noktalardaki rüzgâr hızları  düşüktür.  

• Verimi düşüktür.   

• Çalışmaya başlaması için bir motor tarafından ilk  hareketin verilmesi gerekir, bu 

yüzden ilk hareket motoruna ihtiyacı vardır.  

• Ayakta durabilmesi için tellerle yere sabitlenmesi  gerekir, bu da pek pratik değildir.  

• Türbin mili yataklarının  değişmesi gerektiğinde, makinenin tamamının yere yatırılması 

gerekir. 

Darrieus tipi : 

Darrieus tipi düşey eksenli rüzgâr türbininde, düşey şekilde yerleştirilmiş iki tane kanat 

vardır. Kanatlar, yaklaşık olarak türbin mili uzun eksenli olan bir elips oluşturacak biçimde 

yerleştirilmiştir. Kanatların içbükey ve dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı 



 

 

nedeniyle dönme hareketi oluşur. Yapısı gereği Darrieus tipi rüzgâr türbinlerinde, devir başına 

iki kere en yüksek tork elde edilir. Rüzgârın tek yönden estiği düşünülürse; türbinin verdiği güç, 

sinüs şeklinde bir eğri oluşturur.                                 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.3: Düşey Eksenli Darrieus Tipirüzgar Türbin 

  



 

 

Savonius tipi  

Savonius türbinleri, iki ya da üç adet kepçeye benzer kesitin birleşimi şeklindedir. En 

yaygını iki adet kepçenin bulunduğu durumdur 

ve “S” şeklini andıran bir görüntüsü vardır. 

Savonius türbininde akışkan içbükey kanat 

üzerinde türbülanslı bir yol izler ve burada 

dönel akışlar meydana gelir. Bu dönel akışlar 

Savonius türbininin performansını düşürür, bu 

nedenle elektrik üretiminde pek fazla 

kullanılmazlar. Daha çok su pompalama amaçlı 

ve rüzgâr ölçümlerinde kullanılan anemometre 

olarak kullanılırlar.                                                             

Resim.4: Düşey Eksenli Savonius Tipi Rüzgar Türbini 

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN BİRBİRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Rüzgar çiftlikleri kurulumunda; rüzgar şartları, kurulacak alan ve ciddi kayıplardan 

kaçınmak için rüzgar türbinlerin özellikleri bilinmelidir. Rüzgar türbinleri incelendiği üzere 

kanat çeşitleri, rüzgarı alış şekilleri ve kullanım alanlarına göre birkaç çeşitte imal 

edilebilmektedir. Aşağıda tablo 1, tablo 2 ve tablo 3’de rüzgar türbinlerinin birbirleri ile çeşitli 

özellikleri ve tipleri dikkate alınarak kıyaslanması verilmiştir. Bu tablolarda; türbinin kullanış 

amacı, bölgedeki rüzgar ve maddi imkanlara göre nasıl bir türbin seçimi gerektiği veya 

kurulmak istenen türbinin özellikleri görülmektedir. 

Tablo.1: Büyüklüklerine göre türbinlerin karşılaştırılması 

Tablo.2: Rüzgar alış yönüne göre türbinlerin karşılaştırılması 



 

 

Tablo.3: Kanat çeşitlerine göre türbin çeşitlerinin karşılaştırılması 

Yerel yüzey yapısı, bitki örtüsü ve yüksek bina gibi engeller rüzgar hızını etkileyen 

faktörlerin başında gelmektedir. Türbinler düz tepelerde, en yüksek noktaya; vadi, kanyon ve 

geçitlerde ise hakim rüzgarı alabilecek ve tüketiciden uzak olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Kanat yerleşiminde, asgari kanatın yerden 3m yüksekte olması ve kullanım yerinden 40m 

uzakta olması avantajdır. Rüzgar çiftliklerinde yapılan düzenlemelerde her bir türbin, rüzgarı 

en iyi alacak şekilde ve birbirlerinin arkasına, gölgeleme etkisi en az olacak şekilde 

yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Sonuçta ticari olarak en çok kullanılan türbin çeşitleri 

YERT’lerdir.  Bu türde: kanat çapları 100m ve kule yükseklikleri 105m olan türbinler 

bulunmaktadır. Belirli bir uygulamada kullanılan rüzgar türbinleri o uygulamanın gerektirdiği 

özelliklere sahip olmalıdır. Çok hızlı dönen bir kanat, çok yavaş dönen fakat çok kanatlı bir 

pervane ile aynı düzeyde enerji toplamaktadır. Böylece az kanat yapılması malzeme tasarrufu 

sağlayıp maliyeti ve kule ağırlığını düşürmektedir. Ana amaç verimin yüksek, maliyetin düşük 

olmasıdır. Küçük bir arazide rüzgar türbinlerinin sayısının artışı ile toplam enerji miktarında 

artma olmasına rağmen, rüzgar çiftliğinin veriminde azalma görülür. Bu nedenle arazi 

özelliklerine, rüzgar hızına ve kullanım amacına uygun türbinler seçilmelidir.  

TÜRBİN KANAT TASARIMI VE ÖNEMİ 

Rüzgar türbinlerinin tasarımlarında dikkat edilen en önemli unsur, daha fazla rüzgarı 

yakalayıp maksimum elektrik üretimi için daha fazla dönüş sağlayabilmektir. Çevremizde 

rastladığımız rüzgar türbinleri üç kanatlıdırlar ve bu tasarım tesadüf değildir. Temel olarak iki 

kanatlı türbinler daha verimli olmalarına rağmen genelde üç kanatlı türbinler tercih edilir. İki 

kanatlı türbinlerde kanat sayılarının az olması ile daha fazla rüzgar akışı ve daha fazla 

dönüş sağlanır. Ancak bu türbinlerde dengeyi sağlamak ve elektrik üretmek için özel 

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/ruzgar-turbinlerinin-cesitleri-ve-birbirleriyle-karsilastirilmasi/8178#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/amortisorden-elektrik-uretimi/8478#ad-image-0


 

 

amortisörler ve özel olarak tasarlanmış hub gerekmektedir. Tabi bu durum maliyeti arttırdığı 

için iki kanatlı rüzgar türbinleri pek tercih edilmez. 

Ticari rüzgar türbinleri istisnai durumlar oluşmadığı sürece 3 kanatlı olarak 
tasarlanırlar. 
  

Üç kanatlı rüzgar türbinleri iki kanatlılara göre daha az maliyetle daha fazla elektrik 
üretimi sağlamaktadır. Bu sistemler her 120 derecelik dönüş ile elektrik üretimi için gerekli 
torku oluşturur. Ayrıca üç kanatlı tasarımların bir diğer artısı da diğer tasarımlara göre daha 
güvenli olmasıdır. Örneğin; tek kanatlı bir rüzgar türbininde dönüş hızı çok yüksek olacağı için 
türbinin hızı ayarlanamayacak ve korumaya girecektir. 
 

Tabi bu durumda akıllara ''4-5 ya da daha fazla kanatlı türbinlerde daha küçük açılı bir 
dönüş ile tork sağlanır ve daha fazla elektrik üretilmez mi?'' sorusu gelecektir. 
 3’ten daha fazla kanatlı olmaları durumunda kanatlara daha fazla rüzgar çarpar ancak dönme 
sayısına neden olmaz. Çünkü kanat sayısının daha fazla olması durumunda her kanat 
aşağısındaki kanat için gelen rüzgarı engeller ve kanatlar arasındaki rüzgar akışı yetersiz kalır. 
Böylelikle kanatlardaki hava ile olan sürtünme kuvveti artar. Bu durum ise dönüş hızının 3 
kanatlıya göre çok daha az olmasına neden olur. Bununla doğru orantılı olarak da elektrik 
üretimi daha az olur. 

BETZ KANUNU 

Kanatları kesen rüzgârın tamamı rotorda mekaniksel güce dönüşmez. Rüzgârın kinetik 

enerjisinden elde edilen mekaniksel güç ifadesi için rotor verimi hesaplanmalıdır. Rotor 

kanatları tarafından yakalanan gerçek güç miktarı, rüzgâr kanalı girişi ile rüzgâr kanalı çıkışı 

hava akışları arasındaki kinetik enerjilerin farkıdır. 

 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-evlerimize-kadar-nasil-gelir-cocuklar-icin-elektrik/8804#ad-image-0


 

 

  

Resim.5: Rüzgarın kanatlara geliş ve çıkışı 

Pk → Rotor kanatlarının yakaladığı mekanik güç (Türbin gücü) 

 Vi → Rotor kanatlarının girişindeki rüzgâr hızı  

Vo → Rotor kanatlarının çıkışındaki rüzgâr hızı  

Vk → Rotor kanatları düzlemindeki rüzgâr hızı V kanat 

 

Görüldüğü gibi rüzgâr kanalı boyunca (rüzgâr hızı Vi’ den Vo’ ya) hareket ederken 

sürekli sabit formda değildir. Dolayısıyla dönen kanatlar boyunca hareket eden havanın kütle 

akış oranı (birim zamanda akan kütle miktarı) ortalama hız ile hava yoğunluğunun çarpımından 

elde edilebilir (veya rotor düzlemindeki rotor süpürme alanı içerisindeki Vb hızı dikkate alınır).  

   ifadesi güç denkleminde yerine konulursa, 

 olur. İfade düzenlenerek, 

 elde edilir. 

Genel olarak Vi=V ve λ =Vo/V olarak tanımlanırsa, 

 



 

 

Burada Cp rotor verimi olarak bilinir. Maksimum rotor verimini bulmak için Cp ’ nin  λ ’ 

ya göre türevi alınıp sıfıra eşitlenirse; 

 

     =>   , ( Not:ƛ =-1çözüm değil) 

ƛ=1/3 iken rotor verimi  

 

cp’nin λ ile değişimi çizilir ise, 

 

Bu durumda maksimum teorik verim %59.26’ tür bu verime “Betz” verimi veya “Betz kanunu” 

denir. Bu değer pratikte 0.5’ in altında kalır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo.4: cp’nin λ ile değişimi 

 

  



 

 

RÜZGAR ENERJİSİNİN AVANTAJLARI 

• Rüzgar yerli, sürekli, temiz, çevreyi kirletmeyen ve doğrudan kullanılabilirliği nedeniyle, 
yakıt-hammadde maliyeti olmayan yenilenebilir bir enerji olarak, fosil yakıt tüketimini 
azaltmaktadır. 

• Rüzgar türbinlerinin çevreye olan en önemli katkısı, fosil yakıtların yanması sonucu 
oluşan zararlı gazları oluşturmayarak, sera etkisi ve asit yağmurlarına neden 
olmamasıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan, sera gazlarının 
azaltılmasına yönelik olarak 1997’de Japonya’da imzalanan Kyoto Protokolüne göre, 
sanayileşmiş ülkelerin sera gazı miktarlarını 2012 yılına kadar, 1990 yılındaki 
seviyesinden % 5 daha azaltmaları gerekmektedir. Buna göre; küresel ısınmaya neden 
olan gazların havaya yayılmasını azaltmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih 
edilmesi gerekmektedir. Rüzgar enerjisi dünyanın pek çok yerinde, yeterli potansiyeli 
olan ve gelecek için ümit veren yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. 

• Türbinlerin ortalama 20–30 yıl süreyle kullanılabilmesi kuruluş, işletme ve bakım 
maliyetlerinin uzun bir zamana yayılması açısından avantaj sağlamaktadır. 

• Rüzgar türbinlerinin üretime geçmesi, inşaatının başlamasından itibaren 4-5 ay gibi kısa 
bir süre gerektirirken bu zaman gecikmesi, nükleerde ortalama 7 yıl, doğalgazda 1-1,5 
yıl, hidrolikte ise 2-10 yıl olabilmektedir. 

• 20 adet türbinden oluşan tipik bir rüzgar çiftliği 1 km2 alan kaplamakta bu alanın 
yaklaşık % 1’i türbin kurulum yeri olarak kullanmakta ve geri kalan yerler, çiftçilik-
hayvancılık için ya da doğal araziler biçiminde değerlendirilmektedir. 

• Rüzgar enerjisi sektörü istihdam yaratarak, ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi sektöründe günümüzde 400000 kişi istihdam edilmekte 
olup, bu sayının artarak gelecek yıllarda 1000000 kişiye ulaşacağı beklenmektedir 
(GWEC, 2010). Türbin, kanat ve diğer bileşen üreticileri, üretilen elektriği satan/dağıtan 
işletmeler, danışmanlık, mühendislik ve uzmanlık gerektiren Ar-Ge, montaj-servis 
bakım, finans, pazarlama vb. çok sayıda teknik ve idari iş kollarında yeni istihdam 
imkanları yaratmaktadır. 

• Kırsal alanda kurulan türbinlerin arazisi için ödenen satın alma veya kira bedelleri 
santral yöresinde yaşayan insanlara önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. 

• Rüzgar enerjisi santralları, acilen yeni elektrik enerjisi üretme ihtiyacı duyan ülke veya 
işletmeler için çok uygun bir seçenektir. Temel elektrik altyapısı ve gücün taşınması için 
şebeke yatırımları gerektiren büyük güç santralleri ile karşılaştırıldığında, göreceli 
olarak daha çabuk ve ucuz bir şekilde devreye alınabilmektedirler. 

 

 



 

 

RÜZGAR ENERJİSİNİN DEZAVANTAJLARI 

• Rüzgar enerjisi santrallarının planlama, tasarım aşamasında inşaat bölgesindeki 
rüzgarın yapısı ve özelliklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Türbin kuruluş yeri seçimi, 
türbin tipinin belirlenmesinde ve rüzgar potansiyelinin saptanmasında, uzun dönemli 
ve güvenilir ölçüm ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

• Rüzgar hızının değişken olması, istenilen her bölgeye rüzgar santrali kurulmasını 
engellemektedir. Aslında rüzgarın bu değişkenliğini aşmak için en sağlıklı yol, elde 
edilen enerjiyi doğrudan ana iletim hattına bağlamaktır. 

• Başlangıçtaki türbin kuruluş maliyetleri yüksek olmasına rağmen, yerli, temiz ve doğal 
bir enerji kaynağı olması nedeniyle, dünyada uygulanan çeşitli teşvikler rüzgar 
enerjisinin kullanımı giderek yaygınlaştırmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
çiftliklerde, ev ve iş yerlerinde de elektrik enerjisi üretmek amacıyla küçük ve büyük 
ölçekli rüzgar türbin modelleri geliştirilmektedir. 

• Rüzgar santrali kurulumu için gereken alet ve techizatın büyük bölümünün yurt 
dışından ithal edilmesi, türbinlerin kuruluş maliyetini arttırmaktadır. Bu sorunun 
giderilmesi için, yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

• Göçmen kuşların göç yolları güzergahlarına inşa edilen rüzgar türbinlerinin, kuş 
sürülerine verdiği zararlara ek olarak, oluşturduğu gürültü ve görüntü kirliliği, yörede 
yaşayanları olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak türbin teknolojilerindeki gelişmelere 
bağlı olarak, gürültü gün geçtikçe düşürülmekte ve hatta türbinden 150-200 metre 
uzaklıkta 40 dB fısıltı seviyesinin altına inilmektedir .Dolayısıyla gürültü kirliliği, rüzgar 
enerjisi santralları için ihmal edilebilecek düzeydedir. 

• Rüzgar enerjisinin belirtilen dezavantajlarına rağmen, sahip olduğu avantajlar onu 
diğer kaynaklara göre, daha ekonomik ve cazip hale getirmektedir. 

RÜZGAR KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE YER SEÇİMİ 

Bir bölgenin rüzgar potansiyelinin sistemli olarak değerlendirilebilmesi için en azından 

bir yıl, belli zaman aralıklarında rüzgar hızı ölçümlerinin alınması ve bunların kaydedilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem türbin kurulması planlanan noktada, türbinin hub yüksekliğine 

yerleştirilen rüzgar hızı ölçer ( anemometre ) ile yapılmaktadır. Rüzgar türbinleri çevredeki 

engellerin rüzgârı kesemeyeceği yükseklikte bir kule üzerine yerleştirilirler. Zira rüzgâr hızı hem 

yükseklikle artmakta, hem de daha az değişken olmaktadır. Daha çok elektrik üretmek için 

türbinlerin rüzgâr hızının sabit olduğu alanlarda kurulması uygundur. Ölçüm işlemleri sırasında 

ölçüm aralıklarının rüzgar enerjisi yoğunluğu hesaplarına etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan rüzgar enerjisi potansiyelinin 

değerlendirilmesi hakkındaki yönetmeliğinin ikinci kısım madde 5-1’inde belirtildiği gibi güç 

yoğunluğu en az 250 W/m2 olan santral kurmaya elverişli alanlar rüzgar kaynak alanı olarak 



 

 

belirlenmiştir ve başvuruların teknik değerlendirmesi sırasında santral alanında güç yoğunluğu 

300 W/m2’ nin altında olan başvurular EİE tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. 

TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ, KULLANIMI VE 
POLİTİKALARI 

Rüzgar enerjisi, ithalata ve dışa bağımlılığı azaltan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de giderek artan oranda ilgi görmektedir. Türkiye’de 
rüzgar enerjisinden ticari olarak yararlanılması oldukça yakın zamanlardan beri söz konusudur.  

Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 
Türkiye Rüzgar Atlası için, Danimarka Meteoroloji Teşkilatı tarafından hazırlanan ve 

Avrupa Rüzgar Atlasının hazırlanmasında da kullanılan WASP (Wind Atlas Analysis And 
Application Program) paket programından yararlanılmıştır. Bu program kullanılarak Türkiye 
üzerinde homojen dağılım gösteren 96 adet meteoroloji istasyonu için yerinde incelemeler 
yapılmış ve bu istasyonlardan 45 tanesinin verileri kullanılarak Türkiye Rüzgar Atlası 
hazırlanmıştır. 50 m yükseklik için hazırlanan bu rüzgar atlasına göre, özellikle Ege ve Batı 
Karadeniz kıyıları ile MarmaraBölgesi ve Doğu Akdeniz kıyılarında rüzgar enerjisi potansiyeli 
yüksek olduğu ve bu bölgelerde yapılacak detaylı çalışmalar ile rüzgar enerjisinden verimli bir 
şekilde yararlanılabileceği belirtilmektedir. 

Türkiye’nin karasal alanlarda 400 milyar kWh/yıl brüt potansiyel, 120 milyar kWh/yıl 
teknik potansiyel ve 50 milyar kWh/yıl ekonomik potansiyel bulunmaktadır. Brüt potansiyel 
160000 MW, teknik potansiyel 48000 MW ve ekonomik potansiyel ise, 20000 MW kurulu güce 
eşdeğerdir ve Türkiye’nin kıyı bölgelerinde 8200 MW kurulu gücünde potansiyel mevcuttur. 
Türkiye’nin deniz alanlarında rüzgar teknik potansiyelinin 60000 MW (150 milyar kWh/yıl) 
düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de yıllık rüzgar hızı 8,5 m/s ve üzerinde olan 
yörelerde en az 5000 MW, 7,0 m/s’nin üzerindeki bölgelerde ise, en az 48000 MW 
büyüklüğünde rüzgar enerjisi potansiyeli bulunduğu ifade edilmektedir. 

Tabloda yer alan 10 metre yüksekliğe göre, Türkiye’nin % 64,5’inde rüzgar enerjisi güç 
yoğunluğu 20 W/m2’yi geçmezken, % 16,1’inde 30–40 W/m2 arasında, % 5,9’unda 50 
W/m2’nin ve % 0,08’inde de 100 W/m2’nin üzerindedir. Türkiye’nin en fazla rüzgar alan 
bölgeleri Marmara, Ege bölgesi ve sahilleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesidir. 



 

 

 

Tablo.5: Bölgelere Göre Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı ve Rüzgar Gücü Yoğunluğu 

Marmara bölgesinde yıllık ortalama rüzgar hızı 3,29 m/s ve yıllık ortalama rüzgar 
yoğunluğu 51,91 W/m2 olarak ölçülmüştür. Bunu yıllık ortalama 2,69 m/s rüzgar hızı ve 29,33 
W/m2 ortalama rüzgar yoğunluğu ile Güneydoğu Anadolu, 2,65 m/s yıllık ortalama rüzgar hızı 
ve 23,47 W/m2 ortalama rüzgar yoğunluğu ile Ege bölgesi takip etmektedir. 

Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Kullanımı 
Türkiye’de rüzgardan elektrik enerjisi, ilk defa 1986 yılında Çeşme Altınyunus 

tesislerinde 55 kW elektrik üreten türbinden elde edilmiştir. Uluslararası alanda 1998 yılında 
Çeşme Germiyan’da 1700 kW’lık otoprodüktör statüsünde bir rüzgar santrali kurulmuştur. 
Bunu takiben Çeşme Alaçatı’da YİD Modeli ile 7,2 MW’lık 12 adet türbinden oluşan ikinci bir 
rüzgar santrali işletmeye alınmıştır ve bu santraller ulusal şebekeye elektrik vermeye devam 
etmektedir. Ayrıca, Çanakkale Bozcaada'da 10,2 MW kurulu gücünde ve İstanbul'da 1,2 MW 
kurulu gücünde rüzgar enerjisi santralı kurulmuştur. 

Tablo da görüldüğü gibi, AB uyum çalışmalarına bağlı olarak, 2000 yılından itibaren 
rüzgar enerjisi yatırımlarında önemli artışlar meydana gelmiştir. 2010 yılı sonu itibarıyla 
1029,85 MW’lık rüzgar santralı şebekeye bağlı olarak enerji üretimini sürdürmektedir. 
Türkiye’de 2010 yılı sonu itibarıyla inşa halinde olan 492,35 MW’lık kapasiteye ilave olarak, 
644,45 MW’lık proje halinde olan ve yakın dönemde inşaatına başlanacak ek kapasite de söz 
konusudur. 

Halen işletmede ve gelecek yıllarda devreye alınacak olan rüzgar enerji santrallarının 
coğrafi dağılımı açısından genellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaştıkları 
görülmektedir. Buna göre rüzgar enerji santralları genellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 
yer almaktadır. Türkiye’de kurulan ve kurulması planlanan rüzgar santrallarının tamamı karada 
yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin deniz üzerinde kurulacak rüzgar 
santralları için değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyel mevcuttur. 



 

 

 

Tablo.6: Türkiye’de İşletmedeki Rüzgar Elektrik Santralları (MW) 

Türkiye’de Rüzgar Enerjisinde Uygulanan Politikalar 
Enerjide dışa olan bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması Türkiye Enerji Politikası açısından önem taşımaktadır. 
Türkiye’de başta rüzgar olmak üzere, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (YEK) Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında teşvik edilmektedir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası kanunu çerçevesinde; 500 kW’den daha büyük YEK tesisleri 
için lisans muafiyeti ve lisans bedeli muafiyeti (% 99) ve yıllık lisans bedeli ödemesinde ilk 8 
yıllık muafiyet tanınmaktadır. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesislerine, TEİAŞ ya da dağıtım lisanslı tüzel kişilerce, sisteme bağlantı yapılmasında 
öncelik tanınmaktadır. 



 

 

5346 sayılı kanuna göre, her yıl elektriğin birim fiyatı, EPDK tarafından bir önceki yıl belirlenen 
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının altında olmamak şartıyla yeniden 
belirlenecektir. Ancak fiyat, işletmeye giren YEK enerjisi tesislerinde üretilecek elektriğe 5 euro 
cent/kWh karşılığı TL’den az 5,5. euro cent/kWh karşılığı TL’den fazla olmayacak biçimde sabit 
fiyat tarifesi uygulanacaktır. YEK türleri ve teknolojileri arasında fiyat farklılığı yoktur ve ayrıca 
istendiği taktirde, serbest piyasada satış imkanı da verilmektedir. 

4628-5346 sayılı kanunlar kapsamında sağlanan teşvikler, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretimi konusunda belli bir kapasite oluşturulmasına yönelik dolaylı 
teşvikler niteliğinde olup, Türkiye’de yerli teknoloji üretimini doğrudan desteklenmesine  
yönelik bir hükmü bulunmamaktadır. 

2005 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun ile özel sektör aracılığı ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi olanağı sağlanmıştır. Rüzgar enerjisi yatırımlarında 
son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiş ve 2010 yılı sonu itibarıyla, 1029,85 MW’lık rüzgar 
santralı şebekeye bağlı olarak enerji üretimi yapmaya başlamıştır. 2023 yılına kadar rüzgâr 
enerjisi kurulu gücünün 20000 MW’a çıkarılması planlanmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, yeni teknolojiler ve istihdam olanakları sağlamak 
amacıyla, 2008 yılı sonundan itibaren ETKB tarafından 5346 sayılı kanunda değişiklikler 
yapılması için, bazı teklifler önerilmiştir. Öngörülen teşvikler kapsamında, teşvikli satın alma 
fiyatlarının kaynak türüne göre farklılaştırılması, YEK tesisinde kullanılan makina ve tehcizatın 
belli bir yüzdesinin yerli üretim tarafından karşılanması zorunluluğu gerektirmesi gibi çeşitli 
desteklerin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca taslakta, Türkiye’nin gelişmişlik farklarına 
göre, her ilin potansiyel ve alt yapısı ile ilgili sektörel düzenlemelerin yer alacağı, teşvik 
sisteminin büyük, bölgesel ve sektörel açıdan ele alınacağı ve yüksek katma değerli yatırımlar 
için gerekli arazilerin önceden tespit edileceği konuları yer almaktadır. 

31.12.2010 tarihinde kabul edilen YEK’e göre, rüzgardan elde edilen elektriğe teşvik 
alım fiyatı olarak kWh başına 5,5 yerine 6,5 euro/cent fiyat verilmiştir . YEK teşvikinden 
yararlanmak isteyen yatırımcıların her yıl en geç 31 Ekime kadar EPDK’ya başvurması 
gerekmektedir. 31 Aralık 2015’den önce işletmeye giren YEK tesisleri güneş enerjisi hariç 10 
yıl teşvikten yararlanabilecektir. ETKB hedeflerine göre, 2020 yılına kadar 19000 MW rüzgar 
enerjisi yatırımının yapılması planlanmakta ve bu yatırım için 22 milyar Euro harcama yapılması 
gerektiği hesaplanmaktadır. 

  



 

 

SONUÇ 
Küresel ısınma sonucu dünya genelinde çevre duyarlılığının giderek çoğalması, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini giderek arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında yer alan rüzgar enerjisi, sağladığı avantajlara bağlı olarak giderek daha 
fazla tercih edilmektedir. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülke hükümetleri, arz güvenliğinin 
sağlanması ve dışa olan bağımlılığın azaltılmasında, rüzgar enerjisinin üretim ve kullanımını 
doğrudan ve/veya dolaylı olarak desteklemektedir. Günümüzde, başta Avrupa, Amerika ve 
Asya kıtaları olmak üzere  Dünya’da rüzgara yapılan yatırımların çoğalması sonucu, gerek kara 
ve gerekse denizüstündeki gelişmiş türbin santrallarından giderek artan oranlarda elektrik 
enerjisi elde edilmektedir. Halen 157,899 MW olan dünya rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2010 
yılından sonra, yıllık % 20 oranında artacağı ve 2040 yılında dünya elektrik ihtiyacının % 20’den 
fazlasının rüzgar enerjisi aracılığı ile karşılanacağı öngörülmektedir. Rüzgar enerjisi 
sistemlerinde oluşan ilerlemeler sonucu, rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin maliyetlerinin 
azalması, küresel rüzgar enerjisi piyasasının giderek büyümesine neden olmaktadır. Modern 
bir rüzgar türbini, yıllık olarak 20 yıl önceki benzerinden 180 kat daha fazla elektriği yarı 
maliyete üretebilmektedir. Etkili bir üretim sahasında üretilen rüzgarkaynaklı enerji, kömür 
veya doğalgaz ile üretilen enerji ile fiyat açısından rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Son 
yıllarda petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, rüzgar enerjisinin bu yakıtlarla 
rekabet edebilirliği daha da artmıştır. Geleneksel kaynaklarla üretilen elektrik maliyetlerindeki 
fiyatlardaki dalgalanmalara bağlı oluşan değişkenliklere karşın, rüzgar enerjisi üretiminin yakıt-
hammadde bağımlılığının olmaması nedeniyle, bu tür dalgalanmalardan etkilenme ihtimali 
hemen hemen hiç yoktur. Avrupa, 76,152 MW’lık kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi ile önemli 
bir bölgedir ve bu kurulu gücün önemli bir bölümü kullanabilir olmasında, AB ülkelerinin 
yenilenebilir enerji politikalarında uygulanan teşvik ve muafiyetler, etkin rol oynamaktadır. 
2020 yılında AB’nin tüm elektrik enerjisi ihtiyacının % 12-14 arasındaki bir oranının rüzgar 
enerjisi ile karşılanması planlanmıştır. Buna göre 2020 yılında, AB’de toplam kurulu rüzgar 
gücünün 180000 MW’a ulaşacağı tahmin edilmekte ve bu hedefe ulaşmak için EWEA'nin 
rakamlarına göre, 2030 yılına kadar Avrupa'da rüzgar sektöründe 320 milyar euro yatırım 
yapılması öngörülmektedir. 

Dünya ve AB rüzgar türbini pazarının, ülkelerin enerjide dışa olan bağımlılığını azaltma 
politikası ve küresel ısınma ile mücadelede Kyoto Protokolü gereği karbon ticareti sayesinde 
daha da büyüyeceği beklenmektedir. Bu gelişmeler gelecekte, rüzgar türbini üretiminin 
sanayiciler açısından yatırım yapılabilecek cazibe alanlarının başında gelmesine neden 
olabilecektir. 

Rüzgar enerjisi, ithalata ve dışa bağımlılığı azaltan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de giderek artan oranda ilgi görmektedir. Türkiye’de 
rüzgar enerjisinden ticari olarak son yıllarda daha çok yararlanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 
daha önce rüzgar enerjisine çok fazla önem verilmezken AB uyum çalışmalarına bağlı olarak, 
2000 yılından itibaren rüzgar enerjisi yatırımlarında önemli artışlar meydana gelmiş ve 1029,85 



 

 

MW’lık rüzgar santralı gücüne ulaşılmıştır. Türkiye’de başta rüzgar olmak üzere, yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretimi 5346 sayılı kanun ile teşvik edilmektedir. Ancak verilen bu 
teşvikler, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için dolaylı teşvikler niteliğindedir 
ve piyasada çoğu ortak girişim olmak üzere bazı üreticilerin oluşmasına neden olmuş, sınırlıda 
olsa istihdam yaratmıştır. 

Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün istenen başarıyı sağlayabilmesi için; AB’de 
olduğu gibi yatırımcılara cazip ortamların yaratılması gerekmektedir. Yatırımcıların devlet 
tarafından vergi indirimi, kredi, gümrük işlemlerinde kolaylıklar gibi konularda teşvik 
edilmesinin yanı sıra, rüzgar enerjisinden üretilen elektriği kullananların da desteklenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, rüzgar potansiyeline sahip  bölgelerdeki yerel yönetimlerin de, kentsel-
yöresel politikalar üretmeleri, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, düşük 
maliyetli rüzgar enerjisi projelerini desteklemeleri gerekmektedir. 

Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün teşvik edilmesi; sera gazlarının azaltılması, 
enerjide dışa bağımlılığın azalması, ulusal ve yöresel istihdama katkı sağlanması yanı sıra, 
türbin ithalatı nedeniyle ekonomiden döviz çıkışını azaltarak ödemeler bilançosu üzerinde 
olumlu katkılar yapabilecektir. 

DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ, KULLANIMI VE 
POLİTİKALARI 

Küresel ısınma sonucu dünya genelinde çevre duyarlılığının artması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının önemini giderek arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar, 
sağladığı avantajlara bağlı olarak giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu nedenle özellikle 
gelişmiş ülke hükümetleri, arz güvenliğinin sağlanması ve dışa olan bağımlılığın azaltılmasında, 
rüzgar enerjisinin üretim ve kullanımını giderek daha fazla oranda desteklemektedirler.  

Dünya Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 
Küresel ölçekte üretilebilecek rüzgar enerjisi miktarını tahmin etmekamacıyla çeşitli 

çalışmalarda toplam potansiyelin 53000 TWh/yıl olduğu belirtilmektedir. 

Toplam teknik potansiyelin % 26’sı Kuzey Amerika’da, % 20’si Doğu Avrupa ve 
Rusya’da, % 20’i Afrika’da, % 10’u Güney Amerika’da, % 9’u Asya’da, % 9’u Batı Avrupa’da, % 
6’sı Okyanusya’da bulunmaktadır. Ekonomik, görsel ve fiziksel planlama limitleri açısından bu 
potansiyelin yaklaşık 1/3’ünden yararlanılabileceği tahmin edilmektedir. 

Rüzgar kaynak potansiyelleri genellikle 4 kategoride değerlendirilmektedir. 
Meteorolojik Potansiyel, mümkün olan rüzgar kaynağına eşdeğer bir potansiyeldir. Saha 
Potansiyeli, meteorolojik potansiyele dayanılarak ortaya konan bir değerlendirmedir ve güç 
üretimi için coğrafi olarak mevcut olabilecek sahalarla sınırlandırılmaktadır. Teknik Potansiyel, 



 

 

mevcut teknolojiyi de dikkate alarak saha potansiyelinden hesaplanan değerlerdir . 
Uygulanabilir Potansiyel, belli bir zaman içinde devreye alınabilecek rüzgar enerjisi 
potansiyelini değerlendirmek için teşvik ve kısıtlamalar da dikkate alınarak elde edilmektedir.  

Dünya’da Rüzgar Enerjisi Kullanımı 
Rüzgar enerjisi kullanımını etkileyen çok sayıda faktör mevcuttur. Bunlar arasında 

rüzgar hızı karakteristikleri, teşvik politikaları, ekonomik faktörler, teknik sebepler ve enerji 
güvenlik sorunları ön planda yer almaktadır . Günümüzde, dünyanın birçok yerinde gelişmiş 
türbin sistemleri kullanılarak rüzgardan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Rüzgar enerjisine 
bağlı teknolojilerin giderek artması sonucunda kapasiteleri 200 MW’a ulaşan rüzgar santralları 
aracılığı ile yöresel elektrik tüketimi karşılanmakta ve artan elektrik, iletim hatları ile ana 
şebekeye aktarılmaktadır. Dünyada 2009 yılı sonu itibarıyla işletmede olan rüzgar enerjisi 
santralarının kurulu gücü 158,505 MW olarak saptanmıştır. Bu gücün 76,152 MW’ı Avrupa’da, 
38,383 MW’ı Kuzey Amerika’da, 39,610 MW’ı Asya’da, 2,221 MW’ı Pasifik Ülkelerinde, 1,274 
MW’ı Latin Amerika-Karayipler’de ve 865 MW ise, Orta Doğu Afrika’da bulunmaktadır. 

Avrupa ülkeleri rüzgar enerjisi kurulu gücünde en yüksek kapasiteye sahip olmakla 
birlikte, Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri de kurulu güçlerini hızla arttırmaktadırlar. Birçok 
ülkede rüzgar gücüne dayalı olarak üretilen elektriğin oranı, geleneksel yakıtlarla üretilmekte 
olan elektrik oranıyla giderek aynı düzeye yaklaşmaktadır (Çolak ve Demirtaş, 2008: 65). Dünya 
rüzgar enerjisi kurulu gücünde 2010 yılından sonra, yıllık % 20’lik artış hedeflenmiş ve 2020 yılı 
sonunda da 1,2 milyon MW’a ulaşacağı ve dünya elektrik tüketiminin % 10’unu karşılayacağı 
beklenmektedir. 2040 yılında dünya elektrik enerjisi tüketiminin % 20’i rüzgar enerjisi 
tarafından karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

Tabloda, 2000-2009 yılları arasında dünyada en çok kurulu kapasiteye sahip olan 
ülkelerin, mevcut güçlerinin sektöre yapılan desteklemeler sonucu sürekli bir artış eğiliminde 
olduğu görülmektedir.   



 

 

 

Tablo.7: Dünyada En Çok Kurulu Rüzgar Gücüne Sahip Olan Ülkeler (MW) 

2009 yılında, Amerika kıtasında ABD, 35064 MW’lık kurulu güç ile birinci sırada yer 
alırken, Avrupa kıtasında 25777 MW ile Almanya ilk sırayı almakta bunu, 19149 MW ile 
İspanya, 4850 MW ile İtalya ve diğerleri izlemektedir. Asya kıtasında ise; Çin 25805 MW ile en 
başta yer alırken, Hindistan 10926 MW ile onu takip etmektedir. 

ABD’de 34 eyalette kurulan 16800 MW kapasiteli rüzgar santralları 4500000 evin 
elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. AWEA (American Wind Energy Association)’a göre, ABD’nin 
2010 yılında rüzgar enerjisinde ulaştığı 40180 MW’lık toplam kurulu güç ile toplam elektrik 
talebinin % 2’sini rüzgardan elde ettiği elektrikle karşıladığı ifade edilmektedir). ABD’de 2030 
yılında toplam enerji ihtiyacının % 20’ni rüzgardan elde etmeyi planlanmaktadır. Almanya, 
Avrupa’da en büyük kurulu güce sahip olan ülkedir ve toplam elektrik tüketiminin % 7’sini, 
kuzey kentlerinde ise %30’unu rüzgardan elde ettiği elektrik enerjisi ile karşılamaktadır.  

Çin, dünyanın en hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarlarından birisidir ve günümüzde 
41800 MW kapasiteye sahiptir (GWEC, 2010: 27). CREIA (Chinese Renewable Energy 
Association)’nın yaptığı tahminlere göre, 2020 yılında ”Wind Base” programına bağlı olarak 
inşa edilecek santrallarla birlikte toplam kurulu kapasitesinin 150000 MW’a yükselmesi 
beklenmektedir. Ayrıca, Çin’deki off-shore (deniz üstü) potansiyelinin ise, 30000 MW civarında 
olduğu yapılan fizibilite çalışmalarında ortaya çıkmıştır. 

Hindistan, rüzgar enerjisinde sürekli gelişen ülkeler arasında yer almaktadır. 2000 
yılından 2009 sonuna kadar önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Hindistan’daki kurulu kapasite; 
rüzgar enerjisi yatırımcılarının çeşitli tarife ve muafiyetler ile teşvik edildiğinden dolayı, bir 



 

 

önceki yıla göre % 6,9 artarak 2009 yılı sonunda 10926 MW’a ulaşmıştır ve toplam kurulu güce 
2010 yılında en az 2200 MW daha ekleneceği ifade edilmektedir. 

GWEC’in yaptığı beş yıllık tahmine göre, mevcut küresel finansal kriz ve ekonomik 
çöküşün etkilerinin azalması sonucu, dünyada yıllık toplam kurulu kapasitenin 2010’da 40,8 
GW, 2011’de 44,0 GW, 2012’de 48,1 GW, 2013’de 54,5 GW ve 2014’de de 62,5 GW olacağı 
öngörülmektedir. 

Dünya’da Rüzgar Enerjisi Politikaları 
Rüzgar enerjisinde yerli üretim, ya doğrudan-dolaylı destek mekanizmaları ya da 

teknolojik uzmanlık ve istihdamdan kaynaklanan bölgesel avantajlar gibi yöntemlerle 
desteklenebilmektedir. Doğrudan destekler, özellikle yerel rüzgar üretim teknolojisindeki 
gelişmeleri gösterirken dolaylı destekler, genellikle rüzgar gücü uygulamalarını teşvik eden 
politikalar olarak, yerli rüzgar imalat sektörü için uygun bir ortam yaratmayı 
amaçlamaktadırlar. 

Doğrudan destek mekanizmaları, rüzgar türbinin yerli üretimini doğrudan etkileyen 
politikalar, engellerin fazla ve uluslararası rekabetin yoğun olduğu ülkelerde önem 
taşımaktadır. Doğrudan mekanizmaları oluşturan yerli imalat zorunluluğu, finansal vergi 
teşviki, gümrük vergisi kolaylıkları, ihracat kredisi yardımları, kalite sertifikasyonu, Ar-Ge 
fonları rüzgar türbinleri teknolojilerinin gelişiminde kullanılmaktadır. Dolaylı destek 
mekanizmalarını oluşturan sabit fiyat tarifeleri, zorunlu yenilenebilir enerji hedefleri, hükümet 
ihaleleri, finansal ve vergi teşvikleri aracılığı ile rüzgar enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. 

RÜZGAR ENERJİSİNDE MALİYET ANALİZİ 

Rüzgar enerjisi, güneş  radyasyonunun yer yüzeylerini farklı  ısıtmasından kaynaklanır. 
Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu 
farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgar olacaktır. 
Rüzgar, güneş enerjisinin dolaylı ürünüdür. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 
kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve soğur, bunun 
sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına 
hava akışı oluşur. 

Rüzgardaki mümkün güç miktarı: 

w = ½[r*A*v3 ]eşitliği ile verilir. 

w = güç/enerji 



 

 

r= hava yoğunluğu 

A= kanat alanı 

v= rüzgar hızı 

EİE tarafından Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) yayınlanmıştır. Rüzgar Enerjisi 
yatırımı yapılmadan önce yatırımın uygulanabilir olması için dikkat edilmesi ve bilinmesi 
gereken en önemli noktalar; 

▪ 50 metredeki Rüzgar hızı 7 m/s veya üzeri olmalıdır. 
▪ 50 metredeki Kapasite faktörü %35 veya üzeri olmalıdır. 
▪ Trafo Merkezleri yada Enerji İletim Hatlarına yakın yerler tercih edilmelidir. 
▪ Rüzgar türbinlerinin ortalama ömrü 25yıldır. 

Aşağıda bulunan Maliyet Analizinde; 1 MW gücünde %35 kapasite faktörüne sahip bir 
noktada kurulan Rüzgar Gülüne göre hesaplanmıştır. 

İlk Yatırım Bedeli : 1.750 USD/kW (Yatırım Bedeli ve Lisans Bedelleri dahildir. Bu bedelin 
bulunmasında Günümüzde 1 MW ve üstü rüzgar türbinlerinde ortalama türbin fiyatı 1400 
USD/kW’tır. 

Montaj bedeli + diğer masraflar ( rüzgar analizi, projelendirme v.b) yaklaşık % 25: 350 
USD/kW 

Toplam kurulum bedeli : 1750 USD/kW olarak alınmıştır. 

Toplam ilk Yatırım Bedeli : 1.750 USD / kW * 1.000 kW 

: 1.750.000 USD 

: 1.350.000 Euro 

Yıllık Elektrik Üretim Miktarı : 1.000kW*365*24s*0,35 

: 3.066.000 kWs 

Üretilen Elektriğin YEK kapsamında satılması durumunda Satış Bedeli: 0,055 
Euro/kWs’dur. 

İşletme maliyeti yaklaşık olarak 0,010 Euro/kWs’tir. 

Yıllık Üretilen Elektriğin Karı: 



 

 

3.066.000kWs*(0,055-0.010) Euro/kWs 

Yıllık Kar: 137.970 Euro 

Geri Dönüş Süresi : 1.350.000 Euro / 137.970 Euro 

: 9,8 Yıl. 

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN 
ÇALIŞMALAR NELERDİR? (FİZİBİLİTE) 

• Fizibilite çalışmaları 

• Rüzgar ölçümleri  

• Lidar rüzgar ölçümleri 

• Rüzgar çiftliği yerleşim optimizasyonları  

• Enerji üretim tahminleri- Bankable Reporting  

• CFD modeli  

• Türbin Araştırmaları  

• Rüzgar çiftliği performans ve kabul testleri  

• Çevresel ve ses etkileri araştırmaları  

• Uygulama Projeleri  

• İşletme ve bakım  

• Yatırım uygulamaları  

• Sistem fiyat tespiti ve ekonomik araştırmalar  

• Proje yöntemi  

• Anahtar teslim rüzgar çiftliği dizaynı ve inşaatı   



 

 

1. Doğru Proje Seçimi 
a)Açık uygun projelerin tespiti ve verimli proje sahası belirleyerek sıfırdan proje geliştirme ve 
lisans alımı. 

b) Söz konusu projelere ait bilgilerin ve fizibilitenin doğruluğunun tespiti. 

c) Tüm parametrelerin sahada kontrolü. 

d) Projeye ait mali fizibilitenin doğru bilgilere dayandırılarak detaylı olarak tekrar yapılması ve 
raporlanması. 

e) Projenin piyasa şartlarında ekonomik değerinin tespiti. 

f) Genel danışmanlık hizmetleri 

2. Proje Yürütme Planının Yapılması ve Etüt Çalışmaları 
a) Projeye ait ön projelerin hazırlanması 

b) Elektromekanik teçhizata(Türbin, generatör vb.) ait uluslar arası standartlarda teknik 
şartnamelerin hazırlanması. (istenirse ingilizce olarak) 

c) İş programının yapılması 

d) TEİAŞ, APK Dairesi, EİE, ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, EPDK ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı ilişkilerinin yürütülmesi ve takibi. 

e) Teklif istenilecek firmaların tespiti ve teklif toplanılması. 

f) Toplanan tekliflerin teknik ve ticari olarak değerlendirilmesi ve raporlanması 

3. Projelendirme Çalışmaları 
a) Kati proje yapımı (inşaat, Mekanik, Elektromekanik, Elektrik) 

b) Uygulama projeleri yapımı (İnşaat, Mekanik, Elektromekanik, Elektrik) 

4. Projenin Yürütülmesi 
a) İşin müteahhidi ya da müteahhitleri ile işveren (müteşebbis) arasındaki sözleşmeler 
hazırlanması. 

b) İşveren adına müteahhitlerin teknik açıdan denetimi. 

c) Malzeme ve ekipmanlarda imalat aşamasında ve mal kabulünde müteşebbis adına kalite 
kontrolu yapılması. (yurt içi/dışı) 



 

 

d) İşin koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda müteşebbise yardımcı 
olunması. 

5. Ön Fizibilite 
Öncelikle projenin yaklaşık büyüklüğü ve Off-grid ya da On-grid olup tercihi tespit 

edilir.Yatırım yapılacak bölge için yapılması gereken çalışmadır. Bölgeye ait rüzgar verileri 
alınarak, bölgenin yatırım için uygun olup olmadığı tespit edilir. Kanuni açıdan uygunluğu 
araştırılır. Çevre için engel teşkil edip etmediği belirlenir. 

6.Rüzgar Ölçüm ve Modelleme 
Rüzgar ölçüm istasyonunda kullanılan sensörlerin standartlara uygun olarak seçimi ve 

konusunda uzman mühendislerce  yerleştirilmesi ölçüm verilerinin alımı ve değerlendirilmesi, 
rüzgar gücü yoğunluğunun hesaplanması, ve farklı model ve marka türbinlerin bu güçte 
üretebileceği yıllık elektrik enerjisi (x kWh/yıl) hesaplamaları yapılmalıdır. 

Enerji olarak potansiyel belirleme çalışmalarında; rüzgar hız ve yön bilgilerinin, rüzgar 
gözlem istasyonu çevresindeki engellerin, arazi yüzey pürüzlülüğünün ve arazinin tomografik 
özelliklerinin birlikte değerlendirilmesinden yola çıkarak, bölgesel rüzgar atlas istatistikleri ve 
enerji potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar neticesinde tahmin 
edilen veya hesaplanan güç üretimi değerleri, rüzgar ölçüm analizleri, Rüzgar tarlası verimini 
hesaplama, Rüzgar türbinlerinin mikro yerleşimini tasarlama, güç üretim hesaplamalarını 
yapılmalıdır. 

7. Uygun Arazi Tespiti 
Rüzgar elektrik santralinin kurulacağı bölgede ölçüm yapılması, bölgede detaylı 

araştırmalar yapmak için arazi ön etüt çalışmalarının yapılması; rüzgar potansiyeli 
belirlendikten sonra bölgeye keşif gezilerinin yapılması gerekir. 

8. Fizibilite Raporunun Hazırlanması 
Fizibilite (yapılabilirlik) raporu ile RES’ nin işletme ve milli ekonomi açısından neden 

olacağı giderler, kayıplar ve sağlayacağı faydalara ilişkin veriler toplanarak değerlendirilir. 

Fizibilite raporunda; RES proje geliştirmek için gerekli olan idari prosedürlerden sonra 
proje ile ilgili genel bilgiler, saha tanıtımı, kurulacak tesis, ekonomik analiz ve termin programı 
yer alır. 

9.Mikro-Siting 
Mikro konuşlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken şey, sadece haritaya bakarak 

değil de; muhakkak proje sahasının görülüp ondan sonra yapılmasıdır. Rüzgar potansiyeli 
belirlendikten sonra program vasıtası ile türbin yerleşimi simulasyonu yapılır ve üreteceği yıllık 
elektrik enerjisi üretimi hesaplanır.  
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