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RÜZGÂR ENERJİSİ VE TÜRBİN SEÇİMİNİN MALİYETE ETKİSİ 

ÖZET 

Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için kullanılacak kaynakların 
çeşitlendirilmesi her ülkenin enerji politikasının temelini oluşturur. Bu bağlamda 
yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi de teknolojik gelişime paralel 
olarak önemli bir alternatif olarak dikkati çekmektedir. Yakıtının bedava olması, sera 
gazı etkisini azaltması, alternatif enerji kaynakları ile kıyaslandığında kurulumunun 
çok daha hızlı olması, yenilenebilir bir enerji kaynağı olması, fosil yakıt tüketimini 
azaltması ve gün geçtikçe ucuzlaması rüzgar enerjisini günümüzün önemli 
kaynaklarından biri haline getirmiştir. Rüzgar enerjisini cazip kılan bu sebeplerden 
dolayı, sektöre olan ilgi hızla artmıştır. Dünyada sayılı olan türbin üreticileri ise artan 
talebi karşılamakta zorlanmaktadır.  

Rüzgâr santralleri kurmak için gerekli etüd çalışmaları, elde edilecek rüzgâr 
enerjisinin tahmini, fizibilite raporları gibi önemli teknik ve finansal dataları 
şekillendireceği için çok detaylı ve hassasiyetle yapılmaktadır. Hazırlanan bu bilgiler 
ışığında ortaya kullanılması gereken türbin tip ve güçleri çıkmaktadır. 

Sektörün çok hızlı gelişmesinden kaynaklanan arz-talep dengesizliği istenen türbin 
tiplerinin kısa sürede teminini mümkün kılamamaktadır. Yatırımcı kuruluşlar ise 
mali ve bürokratik sürecini tamamlanmış projeleri için en kısa sürede üretime 
geçmek istemektedirler. Bu durum ise zorunlu olarak yatırımcı kuruluşları temin 
edilebilen türbinleri kullanmaya itmektedir.  

Bu çalışmada, yapılan etüt ve projeler neticesinde tespit edilen türbinlerin yerine 
farklı türbinlerin kullanılması halinde yıllık getirideki değişimi 2 farklı model ve 10 
farklı tip rüzgâr türbini üzerinde Şanlıurfa yöresine ait rüzgâr verileri ile iki farklı 
yöntem kullanılarak araştırılmıştır. Çıkan sonuçlar grafik halinde gösterilmiş ve 
sebepleri incelenmiştir. 
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WIND ENERGY AND COST EFFECT OF TURBIN CHOICE 

SUMMARY 

The diversity of the sources used to supply the raising energy need forms the basis of 
each country’s energy policy. Wind energy, which is one of the renewable energy 
sources,has a remarkable place and  it can be considered as an important alternative 
way parallel to the technological developments. Today, wind energy is one of the 
important sources since its fuel is free, it reduces the effects of sera gas, its 
establishment is faster when compared to other energy sources. Besides these, it 
reduces the consumption of fuel and it becomes cheaper day by day.  Because of 
these reasons that,  makes wind energy attractive, the interest to the sector has raised 
rapidly.   

The studies, which are required to establish wind power station, are carried out with 
great care and sensibility as they will shape the important technical and financial 
datas such as feasibility reports with the estimate of the required wind power. With 
the help of this information, the sort and power of turbine type .( that must be used) 
emerges.    

The unbalance in the supply and demand which emerges from the fast development 
of the sector, makes the supply of the wanted turbin types in a short time, impossible. 
The investor foundations want to start producing for their projects that completed 
their financial and legal process. This situations makes the investor foundations use 
the turbines that have already been supplied.   

In this study, instead of using the turbines that are determined with the help of 
studies and projects , the change in the annual income by using the different turbines, 
has been researched in two different ways-with the use of two different models and 
on ten types of different wind turbine, with the datum that belongs to Şanlıurfa 
region. The results are shown in graphics and the reasons are investigated. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüz dünyasında, gelişen ekonomi ve artan sanayi üretiminden dolayı ortaya 

çıkan enerji ihtiyacı, hükümetleri yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. 

Küreselleşen dünya ekseninde ülkemiz de bu talep patlamasından payına düşeni 

almaktadır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) yaptırdığı bir 

araştırmaya göre 2020 yılında ülkemizdeki enerji ihtiyacının günümüze oranla 2 kat 

artması öngörülmektedir. Şu anda bu ihtiyacın büyük bir kısmının dünya genelinde 

fosil yakıtlardan karşılanıyor olması, zaten yüksek olan 2CO  salım (emisyon) 

değerlerinin arttıracaktır. Bundan dolayı küresel ısınma ve Kyoto protokolü gibi 

konulardaki çevreci akımların hassasiyetleri artmaktadır. Bu da devletleri yeni enerji 

politikalarına yönlendirmektedir. 1970’lerdeki krizden sonra artan petrol fiyatları ve 

petrol rezervlerinin hızla tükenmesi devletlerin bu konudaki araştırmalarına hız 

kazandırmaktadır. 

Ülkemizde elektrik üretiminin % 65’lik kısmının termik santraller tarafından 

karşılandığı bilinmektedir. Termik santrallerimizin yakıtlarının yaklaşık %50’si ise 

fosil kökenlidir. Bu santrallerde kullanılan yakıtın %80’i ithal edilmektedir. Bu 

durum, ithalatımızı arttırmak suretiyle dış ticaret dengemizi bozmaktadır. Bilindiği 

gibi, dışa bağımlılık, ülkelerin dış politikada ellerinin zayıflamasına sebep olur. Bu 

durum, ülkemiz için de geçerlidir. Sınırlı rezervler, talep artışları ve politik 

sebeplerden dolayı petrol fiyatları 1970 yılında 1,80 Amerikan Doları iken 2008 

yılında 147 dolara kadar çıkmıştır. Bununla birlikte bu tezin kaleme alındığı 

tarihlerde ise 45 Amerikan Dolarının da altına inmiştir.  

Fosil yakıt fiyatlarının son derece değişken olduğu günümüz şartlarında, enerji 

politikalarını şekillendirmenin yolu enerji kaynaklarını çeşitlendirmekten 

geçmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, bu noktada, ihtiyaca cevap verebilecek 

alternatif enerji kaynaklarının en önemlilerinden birini teşkil etmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise hidrolik enerjinin kapasite kullanımı 
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yüksek seviyelerdedir.  Hidrolik enerji dışında güneş, jeotermal ve biokütle enerjisi 

yüksek maliyetlerinden dolayı yaygın olarak kullanım alanı bulamamaktadır. Ancak 

XX. yüzyılın başından beri gelişen ve 1980’lerin sonundan itibaren teknolojik 

gelişmeler sayesinde maliyeti düşen rüzgâr enerjisi, önemli bir alternatif olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili talep çok hızlı bir artış göstermektedir. Halen her 

yıl dünya ölçeğinde % 15 - %20 oranında kapasite artırarak gelişimine devam eden 

sektörde, rüzgâr türbini imal eden firmaların sayılı ve talebin çok fazla olması, 

ihtiyaca uygun türbin seçiminde problemler oluşturmaktadır.  

Günümüzde, rüzgârdan elektrik üretmek için, rüzgâr türbini kurulacak bölgelerde 

proje ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda uygun türbin tipleri 

belirlenmektedir. Ancak tespit edilen bu türbinlerin ithal edilmesi, arz talep 

dengesizliğinden dolayı uzun zaman almaktadır. Ülkemizdeki yönetmelikler 

çerçevesinde rüzgâr enerjisi santrali kurmak için verilen lisanslarda, elektrik 

üretimine geçiş için öngörülen sürelerin kısıtlı olması, bununla birlikte yüksek ilk 

yatırım maliyetlerinden dolayı kısa sürede üretime geçilmesinin beklenmesi, istenen 

türbin tipinin temin edilmesi noktasında sıkıntılara sebep olmaktadır. Sonuç olarak, 

istenen değil, temin edilebilen türbin tipleri kullanılabilmektedir. Bu da çoğu zaman 

enerji üretimini düşürmektedir.  

Bu tezde, bahse konu problemlerin sonuçlarını araştırmak üzere, rüzgâr santrallerinin 

inşa edilebileceği yerlerin özelliklerine bağlı olarak seçilecek türbin tiplerinden en 

yüksek verimi almak için dikkat edilmesi gereken hususlar araştırılarak farklılıkların 

elde edilecek getiriye etkisi incelenecektir.  
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2.RÜZGAR VE RÜZGAR ENERJİSİ 

2.1. Rüzgar ve Oluşumu 

Rüzgâr, en basit anlatımıyla havanın yatay hareketi olarak tanımlanabilir. Rüzgârı ve 

diğer tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını (jeotermal enerji hariç) güneş meydana 

getirir. Güneş, dünyaya her saat 174,423 x 1012 Kw enerji göndermektedir.  Güneş, 

dünyayı doğrudan ısıtmak yerine,  ışınımlarını önce yeryüzüne ulaştırarak yerküreyi 

ısıtır ve yerküreden atmosfere geriye yansıyan ışınımlarda havanın ısınmasına sebep 

olur. Arzın yüzeyi tektür (homojen) değildir. Yerküre, farklı yoğunluklarda ve güneş 

ışınımlarını farklı oranlarda soğurabilecek ve yansıtabilecek özelliklere sahip 

çeşitliliği bünyesinde barındırır. Bu sebepten dolayı güneş yerkürenin her noktasını 

homojen olarak ısıtamamaktadır. Bu durum, dünya üzerinde farklı sıcaklık alanları 

ile farklı basınç alanlarını meydana getirir. Havayı oluşturan partiküller her zaman 

yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket ederler. İşte bu harekete 

rüzgâr denmektedir. Vurgulamak gerekirse rüzgâr, temel olarak basınç 

farklılıklarının sonucudur. Basınç gradyenti de denilen bu durum rüzgârın temel 

sebebidir [1]. 

2.2. Rüzgarın Hareketine Etki Eden Faktörler 

Daha önce de belirtildiği gibi, hava hareketinin temel sebebi, basınç farklılığıdır. 

Ancak dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, rüzgârın hareketine etki eden büyük 

ölçekli hava hareketlerini ortaya çıkarır. Bunlar, Coriolis ve santrifüj etkisi olarak 

kabul edilmektedir [1, 2, 3]. Hava hareketlerini etkileyen bu doğal olaylar olmasaydı, 

rüzgâr, dünya üzerinde tek düze bir hareket gerçekleştirecekti. Bu durum şu şekilde 

açıklanabilir. 

Ekvator ve çevresi (0 derece enlemi) güneş ışınlarının yer yüzeyine geliş açılarındaki 

farklılıklardan dolayı, güneş tarafından diğer enlemlere göre daha çok ısıtılır. Farklı 

ısınma ve farklı sıcaklık derecesi sebebiyle meydana gelen basınç gradyenti, hava 

dolaşımlarını başlatmış olur. Sıcak hava soğuk havadan daha hafiftir. Isınma 
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sonucunda sıcak hava yukarı doğru yükselir. Bu yükselme, yaklaşık olarak 10 km 

yüksekliğe kadar uzanır. Yükselen hava bu yükseklikte kuzeye ve güneye doğru 

ayrılır. Eğer yerküre dönmemiş olsaydı yükselen hava basit olarak kuzey ve güney 

kutuplara gidecekti, kutuplarda soğuyarak aşağı çöken hava,  yeniden ekvatora doğru 

hareket ederek sürekli çevrimine devam edecekti. Ancak dünyanın kendi ekseni 

etrafında dönmesinden dolayı bu hava hareketleri tekdüze değildir. Isınarak 

kutuplara doğru hareket eden havanın, 30° enlemlerden daha yüksek enlemlere 

hareketi önlenerek kuzeye ve güneye doğru saptırılır. Fransız matematikçisi, Gustave 

Gaspard Coriolis’in (1792-1843) keşfettiği ve onun onuruna atfen Coriolis etkisi 

olarak anılan bu olay sayesinde, havada bulunan tüm partiküller ivmelenir ve dairesel 

bir hareket yapar. Kuzey yarım küre ile güney yarım kürede bu etki terstir. Şekil 2.1’ 

görüldüğü üzere Coriolis kuvveti sayesinde hava akımları dairesel bir hareket halini 

alırlar. Aslında Coriolis kuvveti bir kuvvet değildir, yalnızca dünyada belli bir 

yerdeki hava parselinin yatay olarak hareketine bir bakış açısı sağlar. Basınç 

gradyanları arasındaki akış, asıl rüzgarın hareket kuvvetidir [1, 2, 4]. 

Dönen bir cisim üzerinde yaptığınız doğrusal hareket, aslında bağıl olarak 

doğrusaldır. Ancak hareket, cismin dönmesi dolayısıyla dairesel bir hal alır. 

 

                             

Şekil 2.1: Coriolis kuvvetinin küresel rüzgarlara etkisi 

Hava hareketleri durağan bir duruma ulaşınca Coriolis kuvvetleri basınç farkı 

(gradyenti) kuvvetleri ile dengelenir. Bunun sonucunda eşbasınç çizgileri boyunca 

bir hareket ortaya çıkar. İşte bu rüzgârlara da jeostrotofik rüzgâr adı verilir. Gerçek 

hava akımları 600 m veya daha yukarıları için bu ideal hava hareketine uyar. Coriolis 
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kuvvetinden dolayı baskın rüzgâr yönleri enlemlere göre Çizelge 2.1’deki gibi oluşur 

ancak bunlar yerel coğrafik yapıdan da etkilenebilmektedir [1, 2, 4]. 

Çizelge 2.1:Dünya üzerindeki farklı enlemlerde baskın rüzgar yönleri 

Enlem  90-60 N 60-30 N 30-0 N 0-30 S 30-60 S 60-90 S 

Yön NE 

(Kuzeydoğu) 

SW 

(Güneybatı) 

NE 

(Kuzeydoğu) 

SE 

(Güneydoğu) 

NW 

(Kuzeybatı) 

SE 

(Güneydoğu) 

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan bir diğer etki ise 

merkezkaç kuvvetidir. Dönme etkisi ile havadaki her partikülün batıdan doğuya 

doğru yönlenmiş bir açısal momentumu vardır. Partikül kutuplara doğru hareket 

ederken (yaklaşık aynı yükseklikte kalmak şartı  ile) dönme eksenine doğru daha da 

yaklaşırlar. Açısal momentumun korunumu dolayısıyla partikülün batı-doğu 

istikametinde kat ettiği yol kısaldığı için şiddet bileşeninde bir artma meydana gelir. 

Bu etki, ekvator civarında çok azdır, ama orta bölgelerde bunlar batılı rüzgârları 

meydana getirir ve her iki yarım kürede de genel akım yönünün aksi 

istikametindedir. Ticaret ve Batılı rüzgârlar rüzgâr enerjisi üretimi için en iyi 

yörelerdir [1]. 

2.3. Rüzgar Türleri 

Tüm dinamik hava olayları, atmosferin yeryüzeyine en yakın tabakası olan toposfer 

denilen katman içerisinde meydana gelirler. Rüzgâr türleri, kutuplar ile ekvator 

arasındaki hava hareketlerine bağlı olan küresel rüzgârlar, Coriolis ve merkezkaç 

kuvvetinin sebep olduğu bölgesel rüzgârlar ve özellikle rüzgârdan enerji üretimi 

açısından oldukça önemli olan denizler, karalar, dağlar ve vadiler arasındaki hava 

akımlarına dayalı yerel rüzgârlar olarak sayılabilir. 

Yüzey rüzgârları, yeryüzeyinden yaklaşık 100 m yükseklik içerisinde tanımlanır ve 

yeryüzeyinden çok etkilenir. Yere yakın seviyelerde yüzey rüzgârlarının yönünün 

jeostrotofik rüzgârlardan farklı olmasının sebebi budur. Rüzgâr enerjisinden 

yararlanmanın asıl konusu da yüzey rüzgârlardır. Bunlar, belirli bir alanda baskın 

rüzgâr yönünü belirlemede önemlidir. Yerel rüzgârlar büyük ölçekli rüzgârlara 

katkıda bulunurlar. Büyük ölçekli rüzgârlar zayıf olduklarında yerel rüzgârlar, 
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rüzgârın şeklini belirler. Dağ, vadi rüzgârı ile deniz ve kara meltemi yerel rüzgârların 

önemlileridir [4]. 

Dağ ve Vadi Rüzgârları: Dağ ve vadilerin farklı ısınmasının sonucunda meydana 

gelirler. Burada etkiyi meydana getiren, nem oranlarının farklı olmasıdır. Dağlarda 

nem oranı az olduğundan vadi ve ovalara göre daha erken ısınıp, daha erken soğurlar. 

Gündüz vadi meltemi, gece ise dağ meltemi olur [4]. 

Deniz Meltemi: Kara üzerindeki hava kütlesi, güneş tarafından gündüz deniz 

üzerindeki hava kütlesinden daha çabuk ısıtılır. Deniz üzerindeki izafi olarak daha 

yüksek basınç alanına sahip hava kütlesi alçak basınç alanına doğru hareket ederek 

deniz meltemini meydana getirir [4]. 

Kara Meltemi: Akşam saatlerinde, kara ve deniz sıcaklıklarının eşitlenmesi sürecinde 

hava sakindir. Gece ise, kara denizden daha çabuk soğuduğu için deniz alçak basınç 

alanı oluşturur ve tersine hareket başlar. Buna kara meltemi denir. Bu rüzgârlar daha 

az şiddetlidir, çünkü gece, kara ve deniz sıcaklıkları birbirine daha yakındır [4]. 

Görüldüğü gibi rüzgârları oluşturan temel esas, farklı yüzeylerin farklı derecelerde 

ısınmalarıdır. Farklı sıcaklıktaki yüzeyler arasındaki ısı alışverişi de rüzgâr olarak 

tanımlanmaktadır. 

2.4. Rüzgar Ölçümleri ve Değerlendirilmesi 

Literatürde rüzgârlar farklı ölçeklerde incelenir ve değerlendirilir. Bunlar: 

a. Makro: Büyük ölçekli hava modelleri (kıtalar ya da kıtaların bir parçası) 

b. Mezo: Ülke veya bölge gibi daha küçük alanlar 

c. Yerel: Sınırlanmış bir bölge veya bir alan, ova, plato, sahil şeridi ya da şehir 

alanı gibi 

d. Mikro: Çok küçük ölçeklerde daha yerel ve daha fazla sıklıkta en iyi biçimde 

yerleştirilmiş yerel anemometre kayıtları ile tespit edilebilir. 

Yukarıda bahsi geçen farklı ölçekler kullanım alanlarına göre farklı şekillerde 

değerlendirilir. Basın ve hava yolları, makro ve mezo ölçeklerdeki değerlendirmelere 

göre inceleme yapmakta, rüzgâr enerjisi ile ilgili çalışmalarda ise yerel ve özellikle 

mikro ölçekteki değerlendirmeler kullanılmaktadır. Bu ölçekteki veriler, türbin 
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tasarımı ve mikro-konuşlandırma için gereklidir. Türbinlerin teker teker 

konuşlandırılmasının verimi bu verilere bağlıdır [3]. 

Rüzgâr enerji santrallerinin projelendirilmesi ve ekonomisi temel olarak, tespit edilen 

rüzgâr sahasından üretilebilecek enerji miktarına bağlıdır. Bu enerji miktarının tespiti 

için seçilen proje sahasına ait arazinin topografik yapısı da göz önüne alınarak uygun 

nokta veya noktalara rüzgâr gözlem istasyonları kurulmalıdır. Rüzgâr gözlem 

istasyonlarındaki bir ölçüm direği üzerine yerleştirilmiş ölçüm aletleri ile standartlara 

uygun olarak yapılan rüzgâr hızı, rüzgâr yönü gibi ölçümler; rüzgâr enerji santrali 

projesinin daha sonraki aşamaları olan verilerin değerlendirilmesi, enerji üretim 

miktarının belirlenmesi de rüzgâr türbini seçiminde yol gösterici olmaktadır [5].  

Rüzgâr gözlem istasyonları için yerlerin belirlenmesi, hayati öneme sahiptir. Rüzgâr 

gözlem istasyonunun kurulacağı nokta veya noktalar, her şeyden önce o alanı temsil 

edebilecek bir yer olmalıdır [5]. 

Rüzgâr gözlem istasyonundaki ölçüm aletleri tamamen atmosferik şartlarda 

çalıştıklarından kapalı yerlerde çalışan diğer aletlere göre ekonomik ömürleri daha 

kısadır. Korozyon, çürüme, aşınma, buzlanma gibi etkenler yüzünden rüzgâr gözlem 

istasyonlarındaki aletlerin ölçüm değerleri normalden hızla uzaklaşır. Bu yüzden 

rüzgâr ölçüm aletleri ve kayıt sistemleri ile elektrik devreleri sık sık kontrol edilmeli, 

bunların bakımları ve kalibrasyonları standartlarda ve aletlerin teknik el kitaplarında 

öngörülen zamanlarda mutlaka yapılmalıdır. Bir rüzgâr gözlem istasyonu kurulurken 

şu unsurlar da ayrıca göz önüne alınmalıdır.  

• Rüzgâr gözlem istasyonu, ölçüm verilerini değiştirecek engellerden uzak 

yerlere kurulmalıdır.  

• Ölçüm aletleri kuzey-güney doğrultuda olacak şekilde tespit edilmelidir. 

Ölçüm yüksekliğine bağlı olarak direk tipi (iç içe geçmeli, demir üçgen veya 

dörtgen profil) projelendirilmelidir.  

• Ölçüm direğinin yerinden oynamaması için direği toprağa bağlayan betonun 

yüzeyi ve derinliği projelendirilmeli, yüksek rüzgâr hızlarında direğin 

devrilmesi önlenmeli, gerektiğinde çeşitli yüksekliklerde yere tutturulmalıdır. 
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• Sistemlerin uçuşa engel olmaması için direk üzerine yanıp sönen kırmızı 

flaşör lamba bağlanmalı, çevrede direkten daha yüksek engel yoksa direk 

üzerine paratoner tesisatı projelendirilmelidir.  

• Direk üzerine tespit edilecek sistemlerin periyodik bakım, onarım ve 

kalibrasyonları için direklerin yatırılabilir olması sağlanmalıdır.  

• Kurulum esnasında duyargaların yerlerine uygun şekilde tespit edilip 

edilmediği kontrol edilmelidir.  

• Sistemlerde aşırı yağlama yapılmamalıdır. Zira fazla yağ çevredeki tozlarla 

birleşerek sistem millerinin ve sistem yataklarının normal çalışmasına engel 

olabilmektedir.  

• Ölçüm aletlerinin kabloları direk üzerine bağlanmalı, hiçbir kablo sarkık 

durumda bırakılmamalıdır.  

• Kurulumu bitmiş bir ölçüm direği yer düzlemine dik konumda olmalı ve 

ölçüm aletlerinin hepsi tek bir direk üzerine tespit edilmelidir.  

• Ara ölçüm aletlerini ölçüm direğine bağlayabilmek için traversler 

kullanılmalıdır. Bu traverslerin taşıdığı ölçüm aletlerinin ölçüm direğine olan 

uzaklığı, ölçüm direği çapının en az 7 katı kadar olmalıdır. 

•  Aynı tip ve marka ölçüm aletlerinin bile kalibrasyon eğrileri birbirinden 

tamamen farklı olup biri diğerinin yerine kullanılamamaktadır. Bu yüzden 

ölçüm direği üzerine tespit edilen ölçüm aletleri ölçüm süresince 

değiştirilmemelidir.  

Şekil 2.2’de doğru bir biçimde yerleştirilmiş ölçüm direği gösterilmiştir Bu 

konularda gösterilecek hassasiyet projelendirme aşamasında eldeki verilerin 

doğruluğunu sağlayacağı için daha uygun türbin seçimleri gerçekleştirilebilecektir 

[5]. 
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Şekil 2.2: Standartlarına göre bir rüzgâr ölçüm direği 

Rüzgâr hızı ve yönünü belirlemek amacıyla yapılan ölçümler, ölçüm amacına göre 

değişmektedir. Meteorolojik amaçlı (klimatolojik, sinoptik, hava kirliliği vb.) yerel 

rüzgârların ölçümleri Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) kurallarına göre 10 m’de 

yapılmaktadır. Enerji amaçlı rüzgâr ölçümlerinde ise rüzgâr hızı, rüzgâr yönü ve 

çevre sıcaklığı gibi parametreler 30 m ve mümkünse türbin göbek yüksekliğinde, en 

az bir yıl periyodik olarak (10 dk, 1 saat) ölçülmeli ve bilgisayar ortamında 

değerlendirilebilecek şekilde veri paketi olarak tespit edilmelidir [5]. 
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Rüzgâr hızı ve rüzgâr yönünün yanı sıra diğer bazı meteorolojik parametrelerin de 

ölçülmesi son derece faydalı olmaktadır. Özellikle rüzgâr enerjisi hesaplamalarında 

kullanılan bir değer olan hava yoğunluğunu hesaplamak için basınç, çevre sıcaklığı 

ve nemlilik değerinin ölçülmesi önemlidir. Çünkü bu değerler rüzgâr enerjisi 

hesaplamalarında kullanılan hava yoğunluğu kavramını etkilemektedirler. Bu konu 

üzerinde ileride daha detaylı durulacaktır [5]. 

Bir bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyeli rüzgâr hızlarının küpü ile orantılıdır[1, 2, 3]. 

Bu yüzden rüzgâr hızı ölçümlerinde yapılabilecek ölçüm hatası, santral sahasının 

rüzgâr enerji potansiyelinin belirlenmesindeki doğruluğu büyük ölçüde etkiler. 

Ölçüm periyodunun uzatılması ve mümkünse türbin göbek yüksekliğinden alınacak 

rüzgâr ölçümleri, rüzgâr potansiyelini daha sağlıklı belirlemektedir. Ayrıca, elde 

edilen rüzgâr ölçüm kayıtları, yeterli ilişkiye sahip yakın istasyonlarla veya aynı 

ölçüm noktasından alınan uzun dönem rüzgâr ölçüm kayıtlarıyla karşılaştırılıp 

değerlendirilmelidir. Rüzgâr ölçüm verileri mümkün olduğunca sürekli olmalı, 

kesintili ve eksik olmamalıdır. Ölçüm serilerinde bir ayda meydana gelen ölçüm 

kesintilerinin 180 saatin (%25) üzerine çıkması, hassas bir değerlendirmeyi mümkün 

kılmadığından elde edilen ölçüm değerleri iptal edilmelidir. Rüzgâr hızı ölçümleri 

genellikle kupalı tür “anemometreler” ile yapılır. Kupalı anemometreler, dikey 

eksenli olup, üç adet kupası vardır. Kupanın dakikadaki dönme sayısı elektronik 

olarak kaydedilmektedir. Ayrıca rüzgâr veya lazer türü anemometreler de 

bulunmaktadır. Bunlar, hava moleküllerinin davranışlarına ve hızlarına dayalı 

ilkelerle çalışmaktadırlar. Kullanımı yaygın ve pratik değildir. 

Anemograflar, rüzgâr hızlarını çizimsel olarak kaydeden aletlerdir. Rüzgâr hızı 

ölçümlerinde Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) belirlediği standart ölçüm 

yüksekliği 10 metredir. Bununla birlikte, mümkün olabilecek en doğru sonuca 

ulaşmak için  “türbin göbeği” yüksekliğinde ölçüm yapılmalıdır. Bu yöntem, farklı 

yüksekliklerde rüzgâr hızı hesaplama belirsizliklerini ortadan kaldırır. ETKB’nin 

yayımladığı “Rüzgar ve güneş ölçümlerine ilişkin tebliğ” uyarınca minimum ölçüm 

yüksekliği 30 m olmalıdır [6]. 

Anemometre direğin en üstüne kurulursa, direkten kaynaklanan akım 

bozulmalarından etkilenmez. Eğer anemometre, direğin yanına kurulmak zorunda 

kalınırsa, öngörülen baskın yöne açık olacak şekilde kurulmalıdır. Yani kulenin 
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rüzgâra yapacağı gölgeleme etkisi en aza indirilmelidir. Anemometrelerden ve yön 

sezgicinden alınan bilgiler, bir mini bilgisayarda toplanır. Bu şekilde veri toplamaya 

yarayan aletlere veri toplayıcılar denir. Eğer ölçüm soğuk hava, buzlanma vb. 

ortamda yapılacak ise ısıtmalı anemometreler kullanılır. Ancak bunların enerji 

ihtiyaçları için şebekeye bağlanma zorunluluğu, pratik olmayan yönleridir. Rüzgâr 

hızı ölçümleri, genellikle 10 dakika ile 60 dakikalık ortalama hız aralığında yapılır. 

Böylece bir çok standart değerlendirme programıyla konfigürasyon kolaylıkla 

sağlanmaktadır.  

Rüzgâr, hareket eden havadır. Bu hareket bir vektör boyunca belirli bir kuvvettir. 

Bunun sonucunda rüzgâr, hız ve yön olmak üzere iki değişkenle ölçülür. Hızdaki ani 

dalgalanma veya değişiklikler “hamle” (Standart Sapma) olarak adlandırılır. 

Gerçekte rüzgârın hızı, yönü ve hamlesi en iyi şekilde hassas aletlerle ölçülmektedir. 

Aletlerle ölçmenin imkânsız olduğu durumlarda rüzgâr, tahmini olarakta 

belirlenebilir. Tahmini rüzgâr tespitinde Beaufort ölçeği Çizelge 2.2 kullanılır[5]. 

Rüzgâr enerjisi projelendirmeleri için kullanılmamakla birlikte fikir vermesi 

bakımından yaygın olarak kullanılır.   

Çizelge 2.2: Beaufort ölçeği 

Scala Tanım Açıklama 

1 Sakin Dumanlar dikine yükselir 

2 Hafif Rüzgar Dumanlar meyilli yükselir 

3 Latif Rüzgar Rüzgar yüzde hissedilir, Yapraklar sallanır ve hışıldar. 

4 Mutedil Rüzgar Yapraklar ve bayraklar devamlı sallanır. Su yüzeylerinde kırışıklık olur. 

5 Fırışka Rüzgar 
Yapraklı küçük dallar sallanır. Bayraklar düz durur.Rüzgar yürüyen insanları 
rahatsız eder. 

6 Kuvvetli Rüzgar 
Büyük dallar sallanır.Telgraf telleri ve saçaklar ses verir.Sularda köpüklü 
dalgalar belirir. Şemsiyeler güç kullanılır 

7 Mutedil Fırtına Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgara karşı güçlükle yürünür. 

8 Fırtına Ağaçların ince dalları kırılır. Rüzgara karşı yürümek imkansızlaşır. 

9 Kuvvetli Fırtına Bazı binalarda hasarlar olur. Baca kapakları sökülür, kiremitler uçar. 

10 Büyük Fırtına Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar oluşur. 

11 Bora Yaptığı hasar çok geniştir. Karada pek rastlanmaz 

12 Kasırga Büyük ve müthiş tahribat yapar. Daha çok ekvatorial bölgede rastlanır. 
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2.5. Rüzgar Enerjisinin Tarihi 

İlk insanlar, rüzgârın neden meydana geldiğini bilmemekle beraber onun gücünden 

yararlanma yoluna gitmişlerdir. Aslında rüzgârın, günün hangi zamanlarında, yılın 

hangi mevsimlerinde ve bir yörenin nerelerinde fazlaca estiği tecrübelerle tespit 

edildikten sonra, onun gücünden yararlanarak toplum için faydalı işlerin görülmesi 

düşünülmüştür. Bu yönde belki de ilk uygulamalar yelkenli gemilerin yüzdürülmesi 

yolu ile başlamıştır. Eski Yunanlılar ve onları takiben Romalılar zamanında her ne 

kadar gemilerin yelkenler vasıtası ile yüzdürülmesi mümkün olmuşsa da, toplumun 

diğer faaliyetlerinde rüzgâr gücünden yararlanma yoluna gidişler onlar tarafından 

yapılmamıştır. Nitekim daha ziyade kara topluluklarında gelişen ve dairesel hareketli 

yel değirmenlerinden güç kaynağı olarak yararlanmak, Orta ve Batı Asya ülkelerinde 

başlamıştır. Böylece rüzgâr değirmenlerinin ilk kullanım alanları olarak karşımıza 

İran, Afganistan, Tibet ve Doğu Asya’da Çin çıkmaktadır. Eski Yunan ve Romalılar, 

yelken takımının ayarlanması ile bir teknenin rüzgârın yönünün farklı bir yönüne 

gidebileceğinin farkındaydılar. Ancak bu uygarlıklarda yel değirmeni gibi topluma 

faydalı makinelerin kullanılmasına rastlanmamaktadır [1, 7]. 

Milattan önceki veya daha kuvvetli bir ihtimalle sonraki ilk yüzyılda yaşadığı 

anlaşılan İskenderiyeli Heron tarafından yazılan Pneumatika isimli eserde, org 

çalmak için rüzgâr gücünden yararlandığı belirtilmektedir [1]. 

Aklını kullanan insanoğlu atmosferin alt tabakalarında esen rüzgârdan da istifade 

etmenin yollarını aramıştır. Güneş ışınımının etkisi ve yer yüzeyinin albedosunun 

farklılığı sonucunda meydana gelen hava hareketleri, atmosfer sınır tabakasında 

bulunan moleküllerin durmadan hareket etmesine sebep olmuştur. İşte bu hava 

kütlelerinin kinetik enerjisinin bir pervane ve/ya düşey mil ile istenilen yere 

nakledilmesi sonucunda, mesela kuyulardan suların yeryüzüne çıkarılması için 

fırıldak tabir edilen rüzgârgülleri imal edilmiştir. Geçmişte, bu fırıldakların rüzgâr 

etkisi ile dönmeleri sonucu, hareket, istenilen yere taşınılarak mesela ‘yel değirmeni’ 

adı verilen tahıl öğütme yerleri yapılmıştır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak 

İstanbul’un Anadolu yakasında bugün bile yel değirmeni adını taşıyan bir semt 

bulunmaktadır. Günümüzde Yel Değirmeni semtinde, maalesef yüksek yapılar 

yapıldığı için bugün artık rüzgâr enerji potansiyelinden yararlanılamaz hale 

gelinmiştir. Günümüzde, rüzgâr fırıldakları artık yeni bir tabirle rüzgâr türbini adını 
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almıştır. Bunun sebebi rüzgârdan hareket değilde elektrik enerjisi üretilmesine 

yönlenmedir [1]. 

Özellikle İslam ilim ve teknoloji tarihinde geliştirilmiş olan ve on ikinci yüzyıl 

sonlarına kadar süren bir uygarlık sırasında rüzgâr gücünden yararlanmak için 

yapılmış olan değişik cihazlar vardır. Mesela, yatay eksenli rüzgâr değirmenleri 

Kuzey Avrupa ülkelerinden önce 1200 yıllarında yaşamış Diyarbakır yöresi Artuk 

Türk’lerinden Ebul’l İz tarafından geliştirildiği gibi, bu hedefe yönelik cihazların 

yapılması da düşünülmüştür [1]. 

Günümüzde rüzgâr enerjisi, enerji açığını kapatabilecek miktarlarda üretilemese de, 

gün geçtikçe daha yaygın hale gelecektir. Bunun esas sebebi, rüzgâr enerjisi 

kaynağının bedava olması, hiç yatırım gerektirmemesi ve hava kirliliğine neden 

olmamasıdır. İnsanlar milattan önceki devirlerde bile rüzgâr enerjisini düşük 

seviyelerdeki suların daha yükseklere çıkarılmasında, buğday öğütülmesi için yel 

değirmenlerinde, gemiler yüzdürülerek ulaşımda kullanmışlardır. Bilhassa İran 

yörelerinde çok eski devirlerde yaygın olan rüzgâr enerjisinden fırıldaklar, daha 

sonraları yavaş yavaş batıya doğru kaymış ve özellikle on üçüncü asırdan sonra Batı 

Avrupa ülkelerine kadar ulaşmıştır. İlk zamanlarda rüzgâr enerjisi hesabı bilimsel 

olarak yapılmamıştır. Zaten az olan enerji ihtiyacı, hesapların yapılmasını 

gerektirmemekte idi. Böylece ilk faydalanmalara sadece teknolojik gelişmelerin yön 

verdiğini görebiliriz [1, 8]. 

Bilimsel olarak incelemeler daha sonraki yıllarda başlamış ve on dördüncü asırdan 

sonra ağırlık kazanarak bugüne kadar gelmiştir. Aerodinamik olarak günümüzde 

kullanılan burkulmuş kanat tipini keşfeden ise John Smeaton’dur. 1759 yılında Şekil 

2.3’de görülen kendi hazırladığı basit deney düzeneği ile doğru formu bulmuştur. 
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Şekil 2.3: John Smeaton’un deney düzeneği 

İlk defa rüzgâr enerjisinden elektrik üretilmesine 19. Yüzyılın sonlarında 

başlanmıştır. Bunlardan bazıları, Charles F. Brush tarafından Cleveland, Ohio’da 

kurulan 17 m rotor çapına sahip 12 KW’lık dünyadaki ilk otomatik rügar türbini 

olarak bilinen makinedir. Amerika’nın elektrik endüstrisininde kurucularından olarak 

bilinen Brush’ yaptığı bu rüzgar türbini 20 yıl kadar kendi evindeki bataryaları şarj 

etmek için kullanıldı. Brush’ın rüzgar türbini Şekil 2.4’te gösterilmiştir[9]. 
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Şekil 2.4: Charles F. Brush tarafından yapılan rüzgar türbini 

Yine aynı yıllarda okyanusun diğer kıyısında Poul la Cour, Askov, Danimarka’da 

rüzgar değirmeninden bozma yapılarda elektrik üretmeyi başarmıştır. Aslen 

meteorolojist olan La Cour modern aerodinamiğinde öncülerinden biri olarak kabul 

edilir.[9] Şekil 2.5’te La Cour tarafından kurulan iki rüzgar türbini görülmektedir. La 

Cour aynı zamanda Askov’da rüzgar enerjisi ile ilgili birçok kurs vererek 

Danimarka’da rüzgar enerjisinin gelişmesini sağlamıştır. Öyleki, 1918 yılına 

gelindiğinde Danimarka’da kapasiteleri 20 KW ile 35 KW arasında değişen 120 adet 

rüzgar türbini mevcut olup ülkenin elektrik üretiminin % 3’nü karşılar hale 

gelmişti[9]. 
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Şekil 2.5: Poul La Cour tarafından yapılan rüzgar türbini 

 İlk megawattlık türbin ise 53 m çapında 1,25 MW’lık Smith Putnam rüzgâr 

türbinidir. 1939 yılında ABD, Vermont, Granpa’s Knob’da kurulmuştur. Bu tasarım 

zamanın en iyi mühendisleri ve bilim adamlarını biraraya getirmişti (Aerodinamik 

tasarım: Von Karman, dinamik analiz: Den Hartog). Bu rüzgâr türbini 1980’li 

yılların megawattlık bazı makinelerinden daha uzun süre başarı ile çalışmıştır. 

Teknolojik gelişmede dönüm noktası olmuş ancak standardın altında yerinde kaynak 

tamiri nedeniyle (bir kanadını kaybederek) arızalanmıştır. Arızalanan kanatlar 2. 

Dünya Savaşının patlak vermesi ve fosil kökenli yakıtların çok ucuz olması 

nedeniyle, 1970’li yılların petrol krizine kadar tamir edilemedi. Bu projeden alınan 

tasarımın kalitesi, makine dinamiği, yorulma, yer seçimi hassasiyeti vs. gibi değerli 

dersler büyük ölçüde unutulmuş ve daha sonra özellikle Kaliforniya vergi kredileri 

ile bağlantılı olarak rüzgâr çiftlikleri kurulması sırasında acılı bir şekilde tekrar 

hatırlanmıştır[9]. 

Rüzgâr türbini geliştirilmesinde bir sonraki dönüm noktası, Gedser rüzgâr 

türbinidir[9].Marshall planı savaş sonrası finansman yardımı ile 1956 – 57’de 

Danimarka’nın güney doğusunda Gedser adasında 200 KW’lık 24 m çapında bir 
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rüzgâr türbini kurulmuştur. Bu türbin 1958 – 1967 arasında %20 kapasite ile 

çalışmıştır. 

1960’lı yılların başında Prof. Ulrich Hütter 100 kW’lık 34 m’lik bir 2 kanatlı, yüksek 

rüzgâr hızlı kararsız pervanesi olan Hütter Allgaier rüzgâr türbinini geliştirdi. 

Hütter’in yüksek hızlı esnek tasarım fikirleri, Almanya’da ve diğer alanlarda rüzgâr 

türbini araştırmalarını çok etkilemiştir. 

Bu üç makine, rüzgâr türbini geliştirilmesinde 3 farklı yönün başlangıcını temsil 

eder. Bu makinelerden elde edilen veriler ışığında günümüzde 5 MW’lık türbinler 

üretilebilmektedir[9].  

Rüzgâr enerjisi, ülkelerin ARGE çalışmalarına verdiği önem ve rüzgâr enerjisine 

sunduğu teşvikler oranında gelişimini sürdürerek günümüze ulaşmıştır.  

Bugün dünyada Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği (KREB) 2007 raporuna göre 

yaklaşık 100.000 MW kurulu gücü olan rüzgar türbinleri ile elektrik enerjisi 

üretilmektedir. Türkiye’nin toplam kurulu gücünün yaklaşık 42.000 MW olduğu 

düşünülürse dünyada rüzgâr enerjisinin ne kadar yaygın olarak kullanılmaya 

başlandığı fark edilecektir. Buna ilave olarakta bir milyondan fazla yerde de rüzgâr 

enerjisinden faydalanılarak su pompalanmaktadır. 4-5 MW’a varan kapasitelerde 

rüzgâr türbinleri üretilmesine karşın bugün pratikte yaygın olarak kullanılanları 1,5 

MW – 2,5 MW gücünde olanlarıdır.  

2008 yılının 2. çeyreğinde ABD’de faaliyete geçen rüzgâr türbinlerinin toplam 

kurulu gücü 1194 MW tır. Bu güç 762 adet rüzgâr türbini ile sağlanmaktadır ki buda 

türbin başına ortalama 1,567 MW lık bir kurulu güç demektir [10].   

2.6. Rüzgar Enerjisi 

Rüzgâr, tükenmeyen güneş enerjisinin yer yüzeyine ulaşması sonucunda ortaya çıkan 

farklı ısınmaların sebep olduğu yatay hava hareketleridir diye tanımlanmıştır. 

Buradan, güneş var oldukça, rüzgârın ve bunun tabii sonucu olarak da gücün var 

olacağı söylenebilir. Genel olarak rüzgârlar, dünya, kıtalar, ülkeler ve yerel ölçekler 

ile mikro ölçeklerde ortaya çıkabilir. Bunlardan çok küçük ölçeklerde ortaya 

çıkanlarına günümüzde türbülans adı verilir. Bunların yerel rüzgâr hızlarına 

bindirilmiş salınımlar olarak da tanımlanması da mümkündür. Hava akımları da 
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denilen rüzgâr, önüne bir engel konulması veya sabit bir engelle karşılaşması 

halinde, onun üzerinde bir basınç etki eder. Böyle bir engelin harekete müsait olması 

durumunda, rüzgâr, o engelin hareket etmesine de sebep olur. İşte bu mantıktan 

hareketle, bir mil etrafında dönebilecek bir fırıldağın (türbin) rüzgâr etkisi ile o mil 

etrafında dönmesi mümkün olabilecektir. Bu fikir günümüzdeki rüzgâr türbinleri ile 

eski çağlardaki yel değirmenlerinin ilk çalışma ilkelerini teşkil eder [1]. 

Rüzgârda ne kadar güç vardır? Buna cevap, rüzgâr gücü yoğunluğu ile verilebilir. Bu 

da rüzgârın estiği istikamete dik olarak yerleştirilen, birim alana gelen güç ile ifade 

edilir. Bu ise aşağıdaki gibi hesap edilir. Rüzgârın esmesi ile ortaya çıkan şiddetin, 

V, belirli hava kütlesinin, m, hareket ettirmesi sonucunda ortaya çıkan kinetik 

enerjinin genel ifadesi fizik prensipleri tanımına göre basitçe, 

� � �
���� (2.1) 

şeklindedir [1]. Burada H hacmi, ρ havanın yoğunluğunu ifade etmek üzere kütle 

m=ρH şeklinde tanımlanabilir. Rüzgârın düşey bileşeni yatay bileşeninin yanında 

çok küçük olduğu için ihmal edilir. Bu yüzden rüzgâr esme yönüne dik alanı A ile 

rüzgâr yönündeki hızı da t süresince kat edileceği düşünülen bu mesafeye fiziksel 

olarak U=Vt şeklinde bağlıdır. Denklem (2.1)’de m’nin yerine konularak açıklanan 

eşitliklerinde göz önünde tutulması ile yapılan basit cebirsel işlemlerden sonra, 
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 (2.2) 

 

bulunur [1]. Pratik uygulamalarda birim zamanda birim alandan üretilebilecek rüzgâr 

enerjisinin, �� , bilinmesi mühendislik faaliyetleri açısından önem kazanır. Bunun 

için Denklem (2.2)’nin her iki tarafının alan ve zamana bölünmesi sonucunda ��, 

�� � �
���
  (2.3) 

olarak bulunur [1, 2, 11].  

Bu ifadede havanın yoğunluğu sabit kabul edilir (ρ=1.225 kg/m³). Halbuki, havadaki 

nem oranının değişimine paralel olarak bu yoğunluğun değeri de sabit olmayıp 
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değişkendir. İşte bu nokta, dünyada birçok araştırıcı ve uygulamacı tarafından göz 

önünde tutulmamaktadır. Yapılan araştırmada yoğunluğun gazların hal denkleminin 

göz önüne alınması ile hava sıcaklığı ve basınç cinsinden gösterebileceği 

açıklanmıştır [1]. 

Genel olarak, rüzgâr gücü hesaplamalarında  �, 15�C deniz seviyesinde ve 1013,3 

mbar da 1,225 kg/m³ olarak alınıp sabit kabul edilir. Ancak yapılan araştırmalar, 

farklı sıcaklık ve basınçlarda rüzgâr enerjisi hesaplamalarının %30’a varan değişikler 

göstereceğini saptamıştır [2, 12]. 

Kurulacak rüzgar santrallerinin deniz seviyesinden yüksekliği arttıkça atmosfer 

basıncı düşecektir. Bunun sonucunda, genellikle rüzgâr enerjisi yoğunluğu 

düşecektir. Planlanan değerlerin altında üretimde, yatırımcıları ciddi problemlerle 

karşı karşıya getirebileceği için yapılacak planlamalarda basınç, sıcaklık ve nemin, 

havanın yoğunluğuna tesiri göz ardı edilmemelidir.  

Bahse konu farklılıklardan tahmin edilecek rüzgâr enerjisi miktarını doğru ve kesin 

bir biçimde tahmin edilebilmek için aşağıdaki iki farklı yöntem tercih edilebilir. Bu 

yöntemlerden ilki, Denklem (2.4)’de görüldüğü gibi yoğunluk düzeltme faktörünü 

kullanmaktır. 

 

�� � 1,225 ���� � � � �
���
.
�  (2.4) 

 

Burada T, C cinsinden sıcaklık, B, ise mbar cinsinden basınç değerleridir. Rüzgâr 

enerjisi yoğunluğu tespit edilecek noktalarda Denklem (2.4)’ü kullanarak yoğunluk 

düzeltme katsayısını kullanmak bize daha doğru sonuçlar vermesi açısından 

önemlidir [2]. 

Diğer yönteme göre ise havanın yoğunluğu şu şekilde bulunabilmektedir. İdeal gaz 

yasası Denklem (2.5)’te gösterilmiştir. 

p=ρRT  (2.5) 
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bu bağıntıda p (milibar) hava basıncı, ρ (kg/m³) havanın yoğunluğu, R (2,87) gaz 

sabiti,  T kelvin cinsinden sıcaklık ile e ( nisbi nem) arasındaki ilişki ile şu hali alır 

[12]. 

� � 
����
���   (2.6) 

Ancak biz yapacağımız çalışmamızda havanın yoğunluğunu 1,225 kg/m³ olarak sabit 

kabul edeceğiz. Seçilecek türbin tipleri arasında kıyaslama yapacağımız için tüm 

türbinlerin aynı şartları paylaşması şartı ile sabit bir değer almak sonucu 

etkilemeyecektir. 

2.7. Türbinlerin Sınıflandırılması 

Rüzgar türbinleri çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilirler. En önemli sınıflandırma 

biçimi, rotor ekseninin yeryüzüne göre konumunu dikkate alan sınıflandırmadır [13]. 

2.7.1. Yatay eksenli rüzgâr türbinleri (YERT) 

Yatay eksenli rüzgar türbinleri, günümüzde en çok kullanılan rüzgâr türbini tipidir. 

Danimarka tipi türbin de denilmektedir. Bu türbinlerde, dönme ekseni rüzgâr yönüne 

paralel, kanatlar rüzgar yönüne diktir. Bu türbinlerde rotor kanatların sayısı azaldıkça 

rotor daha hızlı dönmektedir. Bu türbinlerin verimi yaklaşık %45’dir. Yatay eksenli 

rüzgar türbinleri genel olarak yerden 20-30 m yüksekte ve çevredeki engellerden 

10m yüksekte olacak şekilde yerleştirilmelidir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, farklı 

sayıda rotor kanadına sahip olan ve rüzgarı önden alan veya rüzgarı arkadan alan 

sistemler olarak da çeşitlilik gösterirler [13]. 

2.7.1.1. Rüzgarı önden alan türbinler 

Yıllardır yaygın olarak kullanılan bu makinelerde rotor yüzü rüzgara dönüktür. Bu 

tip türbinlerin en önemli üstünlüğü kulenin arkasında olacak rüzgar gölgeleme 

etkisine çok az maruz kalmasıdır, yani rüzgar kuleye eğilerek varır. Kule yuvarlak ve 

düz olsa bile kanadın kuleden her geçişinde türbinin ürettiği güç biraz azalır. Bu 

nedenle rüzgâr çekilmesinden dolayı kanatların daha dayanıklı malzemeden 

yapılması gerekir ve kanatların kuleden biraz uzakta yerleştirilmesi icab eder. 

Ayrıca, önden rüzgarlı makineler, rotoru rüzgara karşı döndürmek için “Yaw” 

mekanizmasına gerek duyarlar [13]. 
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2.7.1.2. Rüzgarı arkadan alan türbinler 

Bu makinelerin rotorları kule arkasına konur. Bunların önemli üstünlüğü rüzgâra 

dönmek için “Yaw” mekanizmasına gerek duymayışlarıdır. Eğer nacelle ve rotor 

uygun tasarlanırsa, nacelle, rüzgârı pasif olarak izler. Daha önemli bir üstünlüğüde 

kanatların esnek özelliğe sahip olmasıdır. Bu, hem ağırlık hem de makinenin güç 

dinamiği açısından önemli bir üstünlüktür. Böylece bu makinelerin faydaları, önden 

rüzgârlı makinelere göre daha hafif yapılması sonucu kule yükünün azalmasıdır. 

Ancak kanat, kuleden geçerken meydana gelen güç dalgalanması, türbine önden 

rüzgârlı makinelerden daha çok zarar verir [13]. 

2.7.1.3. Tek kanatlı rüzgar türbinleri 

Tek kanatlı rüzgar türbinlerinin yapılmalarının sebebi, kanat sayısına göre dönme 

hızının yüksek olması ve bu sayede makine kütlesini ve rotorun döndürme 

momentini azaltmasıdır. Buna ilaveten rotor kanadı, kanat üzerindeki yapısal yükleri 

azaltacak mekanizma ve kanat mekanizma hareketinin pürüzsüz olabilmesi için de 

tek menteşe ile sabitleştirilip, 2 karşı ağırlıkla dengelenmelidir. Diğer taraftan tek 

kanatlı rotorlarda, ilave yüklerden dolayı ortaya çıkan aerodinamik dengesizlik ve 

mekanizma hareketinin kontrol altında tutulması için göbek çok iyi yapılmalıdır. 

MBB firması tarafından tasarlanan ve her birinin tesis gücü 630 KW olan, rotor çapı 

56 m üç adet RT Almanya’nın Wilhelmshaven şehri yakınında çalışmaktadır. En 

önemli ticari mahsuru, 120 m/sn civarındaki kanat uç hızının sebep olduğu rotorun 

aerodinamik gürültü seviyesidir. Bir kanatlı RT’nin kanat uç hızı, üç kanatlı RT ile 

karşılaştırıldığında, iki kat daha yüksek olduğundan daha fazla çıkarmaktadır. Bu 

yüzden  Almanya halkı, gürültü ve görsel rahatsızlık nedeniyle bu RT’lerin piyasada 

kullanılmasına şans tanımamıştır [13]. 

2.7.1.4. Çift kanatlı rüzgar türbinleri 

Üç kanatlı türbinlere göre rotor maliyetinin azaltılmak istenmesi, bu türbin fikrini 

doğurmuştur. Birçok ülkede 10 ila 100 m rotor çaplı ölçülerde RT’ler tasarlanıp, 

Avrupa ve ABD’de çalışmaya başlamıştır. Bu ticari RT’lerden sadece birkaç tanesi 

prototip durumundan seri üretime geçebilmiştir [13]. 

İki kanatlı rotorun dengesi, bir kanatlı rotora göre daha düzgündür. Bununla birlikte 

iki kanatlı rotorun sebep olduğu dinamik hareketleri önlemek için ilave teknik güç, 
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maliyetin daha fazla artışına sebep olmaktadır. Bu arada, göbeğin titreşimini 

azaltmak için rotora kadran sisteminin ilave edilmesi gerekmiştir. Bu kadran, rotor 

şaftına dikey ve iki rotor kanadına dik yerleştirilir. Üç kanatlı rotorla 

karşılaştırıldığında en büyük faydası, kanat uç hızlarının yüksek olmasıdır. Bu 

RT’nin gürültü seviyesinin yüksek olması ve düşük rüzgar hızlarında (3m/sn) 

çalıştırılamaması mahsurlarıdır. Bahsedilen kusurlarından dolayı günümüzde, iki 

kanatlı rotora pek fazla eğilim bulunmamaktadır [13]. 

2.7.1.5. Üç kanatlı rüzgar türbinleri 

Üç kanatlı modern türbinler, dünyanın her tarafında kullanılmaktadır. Üç kanat 

kullanımının asıl sebebi, dönme momentinin daha düzgün olmasıdır. Bu türbinde, 

türbinin yapısı üzerinde depolanan yüklerden dolayı salınım yapan atalet momentini 

olmadığından, göbek içinde titreşimi önleyici pahalı parçalara gerek yoktur. Kanat uç 

hızı 70m/sn altında olduğundan gürültünün düşüklüğü,  sarsıntısız döndükleri için 

göz estetiğini bozmamaları önemli bir fayda olup, halk tarafından kabulünü 

sağlamıştır. Küçük güçlü RT’lerde, üç kanatlı rotor kullanıldığında güç problemleri 

ortaya çıkar. Bu problemin çözümü için düşük devirde dönen rotorun devir sayısını 

1/n oranında arttıran dişliler kullanılır ve “giriş hızı” olarak adlandırılan hız değerine 

ulaşıncaya kadar, jeneratör boşta çalıştırılır [13]. 

2.7.1.6. Çok kanatlı rüzgâr türbinleri 

Çok Kanatlı rüzgar türbinleri (RT) (rüzgâr gülleri), RT’lerin gelişmemiş ilk 

örnekleridir. Yıllarca sadece su pompalamasında kullanılan bu türbinler, bu 

işlemdeki moment gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla, çok kanatlı olarak 

üretilmiştir. Çok kanatlı RT’ler düşük hızda çalışırlar. Türbin kanatlarının 

genişlikleri, pervane göbeğinden uçlara gidildikçe artar. Pervane mili, dişli kutusuna 

bağlanarak, jeneratör mili devir sayısı artırılır ve otomobillerde uygulama alanı bulan 

jeneratörler kullanılır. Rüzgârgülleri, rüzgâr gülü pervane düzleminin rüzgâr hız 

vektörünü her zaman dik olarak alabilmesi için de, rüzgârgülü yönlendiricisi 

taşımaktadırlar [13]. 

2.7.2. Dikey (Düşey) eksenli rüzgâr türbinleri (DERT) 

Dönme eksenleri rüzgâr yönüne dik ve düşey olan bu türbinlerin kanatları da 

düşeydir. Dikey eksenli rüzgar türbinleri, rüzgârı her yönden kabul edebilme 
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üstünlüğüne sahiptir. Bu türbinler rüzgârı sürükler veya kaldırır. İlk harekete 

geçişleri güvenilir değildir. Bu türbinlerin verimi yaklaşık %35’dir Türbinlerin üreteç 

ve vites kutusu toprak seviyesinde kurulabildiğinden kuleye gerek duymazlar. Bu 

yüzden düşük rüzgâr hızlarında çalışmak zorunda kalırlar ve “Yaw” mekanizmasına 

ihtiyaçları yoktur. Düşük rüzgâr hızları ve az miktarda su pompalamak için 

tasarlanmışlardır. Kanat sayısının artması malzeme ağırlığını da beraberinde 

getirdiğinden, yüksek rüzgâr hızlarında verimsiz çalışır. Rotor çapı 5m olan 

türbinden yaklaşık 0,5kW güç elde edilir. Bu türbinleri yer yüzeyine bağlayabilmek 

için çelik halatlara gereksinim duyulmaktadır [13]. 

2.7.2.1. Savonious rüzgar türbinleri 

Savonius RT, 1925 yılında Finlandiya’lı mühendis Sigurd J. Savonius tarafından 

keşfedilmiştir. İki yatay disk arasına yerleştirilmiş ve merkezleri birbirine göre 

simetrik olarak kaydırılmış, “kanat” adı verilen iki yarım silindirden ibarettir. Belirli 

bir hızla gelen rüzgârın etkisiyle, çarkı meydana getiren silindirin iç kısmında pozitif 

ve dış kısmında negatif bir momentin olmaktadır. Pozitif moment, negatif 

momentten daha büyüktür, dolayısıyla dönme hareketi pozitif moment yönünde 

sağlanır [13]. 

Diğer DERT’lere göre; düşük rüzgâr hızlarında iyi başlangıç karakteristiklerine sahip 

olması, yapımının kolay ve ucuz olması, rüzgârın yönünden bağımsız olması ve 

kendi kendine ilk harekete başlaması gibi birçok üstünlüklere sahip olan Savonius 

RT’lerinin, aerodinamik kabiliyeti düşük olduğu için ilk uygulama alanları; 

havalandırma, su pompalama gibi kısıtlı alanlar olmuştur. Savonius RT’nin birçok 

üstünlüğü bulunmasına rağmen, aerodinamik başarısının düşüklüğü nedeniyle 

kullanılmamaktadır. Son yıllarda yapılan Savonius RT çalışmaları, aerodinamik 

kabiliyetlerinin geliştirmesi yönünde olmuştur [13]. 

Aldoss ve Najjar, bu çarkın başarısı üzerine; “sallanan kanatlı çark” kullanarak 

deneysel bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında Savonius RT’nin başarısı, hem 

rüzgarın gerisinde hem de rüzgara doğru, çark kanatlarının bir optimum açı ile geriye 

doğru salınmasına müsaade ederek geliştirmişlerdir [13]. 

Reupke ve Probert, Savonius RT’nin çalışma etkinliğini arttırmak için, türbin 

kanatlarının kavisli kısımlarının yerine bir sıra menteşelenmiş kanatçıklar 
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yerleştirmiştir. Kanatçıklar rüzgâra doğru ilerlerken, rüzgâr basıncının etkisinde 

otomatik olarak açılmış ve daha az akış direnci elde edilmiştir. Kanatçıkların ilk 

konuma gelirken, tekrar otomatik olarak kapandığını tespit edip, çok düşük uç hız 

oranlarında, düzeltilmiş parçalı kanatlı çarklardan, klasik Savonius RT’lerine oranla 

daha yüksek momentler elde edildiğini belirlemişlerdir [13]. 

2.7.2.2. Darrieus rüzgâr türbinleri 

1931 yılında Fransız mühendis George J.M. Darrieus tarafından icat edilmiştir. 1970 

ve 1980’lerde Amerika ve Kanada da Darrieus türbinlerinin kanat tasarımları üzerine 

geniş çalışmalar yapılmıştır. Kanatları geometrik formlu aerodinamik profile sahip 

olduğundan yüksek kabiliyete sahiptir. Kanatlardaki hafif eğim sayesinde 

kanatlardaki çekme gerilimleri minimuma iner. Yüksek hızlarda çalışabilir ve türbin, 

2 veya 3 kanatlı olur. İlk hareket için Savonius RT veya bir tahrik motoru 

gerekmektedir [13]. 

2.7.2.3. H-Darrieus rüzgar türbinleri 

Dikey eksenli en önemli RT’lerden biridir. Darrirus RT’nin geliştirilmesiyle 

meydana gelen daha karmaşık tipte bir türbinidir. Darrirus RT’den iki önemli farkla 

ayrılır. Bunlar, aerodinamik profilinin düz olması ve kanatlarına pitch kontrolünün 

uygulanmasıdır [13]. 

Şekil 2.4’de farklı türbin tiplerinin kapasite faktörleri kıyaslanmıştır. X ekseninde 

kanat uç hızı V(uç) ile anlık rüzgar hızı Vr ‘nin oranı, Y ekseninde ise kapasite 

faktörü vardır. Bu şekilden de son yıllarda Danimarka tipi denilen 3 kanatlı yatay 

rüzgâr türbinlerinin niçin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.  Şekil 2.4’de en 

yüksek verimin gösterildiği eğri ve üst sınır olarak belirlenen 0,5926 rakamı Betz 

Limitini tanımlamaktadır ve Bölüm 3.2’de detaylı bir biçimde açıklanacaktır. 

Rüzgârdan elde edilecek enerjinin teorik olarak mümkün olabileceği maksimum 

değeri temsil etmektedir. Bir başka ifadeyle yük kayıplarının olmadığı varsayımı ile 

bulunan değerlerdir [3]. 
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Şekil 2.6: Rüzgar türbin tiplerine göre kapasite faktörlerinin değişimi 

 

Çizelge 2.3’de de çeşitli rüzgar güllerinin genel olarak karşılaştırmalı bir 

Çizelgesu verilmiştir. Bu Çizelgeda  kanat uç hızı / rüzgar hızını Cp ise kapasite 

faktörünü tanımlamaktadır. 

 

 

Kapasite 

Faktörü 

Kanat Uç Hız / Rüzgâr hızı 
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Çizelge 2.3:Çeşitli rüzgar güllerinin karşılaştırmalı çizelgesi 

ROTOR  TİPLERİ  Cp Devir 
sayısı 

Tork Kullanım 
yeri 

 Pervane Tipi       

 
 

6-10 

 
 

0.42 

 
 

Yüksek 

 
 

Alçak 

 
Elektrik 
üretimi 

Darrieus Tipi           

 
 

5-6 

 
 

0.40 

 
 

Yüksek 

 
 

Alçak 

 
Elektrik 
üretimi 

Cyclogiro Tipi               

 
 

3-4 

 
 

0.45 

 
 

Orta 

 
 

Orta 

 
Elektrik 
üretimi 
veya su 

pompalama 

Çok Kanatlı Tip     

 
3-4 

 
0.35 

 
Orta 

 
Orta 

Elektrik 
üretimi 
veya su 

pompalama 

Yelken Kanat Tipi  

 
4 

 
0.35 

 
Orta 

 
Orta 

Elektrik 
üretimi 
veya su 

pompalama 

      Fan Tipi                       

 
1 

 
0.30 

 
Alçak 

 
Alçak 

 
Su 

pompalama 

     
 Savonius Tipi

 

 
1 

 
0.15 

 
Alçak 

 
Yüksek 

 
Su 

pompalama 

    Hollanda Tipi      

 
2-3 

 
0.17 

 
Alçak 

 
Yüksek 

Su 
pompalama 

veya 
değirmen 
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3.ENERJİSİ İLE İLGİLİ TANIMLAR 

3.1. Güç Kontrol Sistemleri 

Rüzgâr türbinleri mümkün olan maksimum enerji en ucuza üretebilmek için 

tasarlanırlar. Rüzgâr türbinleri en fazla enerjilerini 12 m/sn – 16 m/sn arasında 

üretebilecek şekilde üretilirler ve anma hızı olarak da adlandırılırılar. Farklı üreticiler 

ve türbin kurulacak bölgelerin özellikleri anma hızında belirleyicidir. Daha yüksek 

hızlarda daha fazla güç üretebilecek şekilde tasarlanmazlar çünkü 16 m/sn üzerindeki 

hızlara nadiren çıkılır. Ancak anma hızı üzerindeki hızlarda da enerji 

üretebilmelidirler. Bunun için bir takım güç kontrol sistemleri kullanılmaktadır. 

Bunların kullanılmasının sebebi yüksek hızlarda hem güç üretebilmek hem de 

türbinin zarar göreceği hızlarda da (duruş hızı) sistemi kapatarak güvende 

tutabilmektir. Aşağıda güç kontrol sistemlerinden kısaca bahsedilmiştir [3, 9]. 

3.1.1. Pitch kontrollü rüzgâr türbinleri 

Pitch kontrollü bir rüzgâr türbininde türbinin elektronik kontrolcüsü çıkış gücünü 

saniyede birkaç kez kontrol eder. Çıkış gücü çok yüksek ise, rüzgâr türbinin 

kanatlarındaki pitch kontrolcüsüne sinyal göndererek pitch açısını değiştirmesini 

sağlar. Pitch açısı kanatların duruş pozisyonuna göre x ekseninde dönmesi ile 

değiştirilir. Böylelikle rüzgâr hızı değişmemesine rağmen kanatların rüzgârdan aldığı 

kaldırma kuvveti değişerek dönüş hızı sabitlenmiş olur. Bu şekilde rüzgâr hızı anma 

hızını geçtiğinde bile izin verilen maksimum rüzgâr hızına kadar (~25 m/sn) türbin 

kanatlarının aynı hızda dönmesi sağlanır ve kesintisiz güç elde edilmiş olur [3, 9]. 

3.1.2. Stall kontrollü rüzgâr türbinleri  

Stall kontrollü rüzgâr türbinlerinde, türbin kanatlarının uygun tasarımı ile rüzgâr hızı 

limit değerlerin üzerine çıktığında kanat profilinin üst kısmında türbülanslar 

meydana getirerek kaldırma kuvvetini azaltıp, basma kuvveti arttırarak gücü 

dengeleyerek gerçekleşir. Bu şekilde rüzgardan üretilecek güç, rüzgar anma hızının 
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üstüne çıktığında bile türbinin nominal değerlerine yakın tutulur. Ancak özellikle 

güçlü rüzgârlarda istenen çıkış gücünü tam olarak sabit tutabilecek türbin kanatlarını 

üretebilmek zordur. Çünkü havanın yoğunluğu, sıcaklık ve hava basıncı ile 

değişebilmektedir. Bu da Bölüm 2.6’da izah edildiği gibi çıkış gücünü direkt olarak 

etkilemektedir.  Stall kontrolü RT’lerde kanat tasarımı sebebi ile türbülans meydana 

getirilerek kaldırma kuvveti zayıflatır ve dereceli olarak be kevvet artar. 8 m/sn – 9 

m/sn’lik hızlarda başlar ve devamında rüzgar nominal hızların üstüne çıktığında dahi 

türbinin çıkış gücünün anma gücünde mümkün olduğunca sabit kalabilmesini sağlar. 

Rüzgâr hızı, duruş hızı denilen ve müsaade edilen en yüksek hıza geldiğinde ise 

aerodinamik frenler aktif hale getirilerek kanatlar durdurulur. Aerodinamik frenler 

kanatların rüzgâra paralel konuma getirilerek kaldırma etkisinin sıfıra indirilmesi ile 

olur. Stall kontrol sisteminin temel faydası karışık kontrol sistemlerinin ve hareketli 

parçalarının bulunmamasıdır. Ancak aerodinamik kanat tasarımlarının karmaşıklığı 

ve yapısal dinamik sorunlara sebep olabilecek titreşimler mahsurlarıdır. Dünya 

üzerindeki rüzgâr türbinlerinin üçte ikisi stall kontrollü türbinlerdir [3, 9].  

3.1.3. Aktif stall kontrollü rüzgâr türbinleri 

Stall kontrol zaman içinde geliştirilerek aktif stall kontrol haline de getirilmiştir. 

Aktif stall kontrolde tıpkı pitch kontrol gibi kanatlar duruş açılarına göre x ekseninde 

döndürülerek rüzgârdan elde edilecek kaldırma ve sürükleme kuvvetleri 

değiştirilerek dönüş hızı ayarlanarak çıkış gücü sabitlenir. Stall kontrollü türbinlere 

göre daha karmaşık sistemlere sahip oldukları için maliyetleri daha yüksektir. Ancak 

Stall kontrollü türbinlerdeki kadar yoğun yapısal dinamik yüklere maruz kalmazlar. 

3.2. Betz Kanunu 

En geniş tanımıyla rüzgâr enerjisinden; rüzgârın kinetik enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştürmek olarak bahsetmiştik. Newton’un kütlenin ve enerjinin korunumu 

kanunu gereği bir sisteme giren enerjinin toplamı ile çıkan enerjinin toplamının eşit 

olması gerekir. Bu genel kabullerin ışığında Alman fizikçi Albert Betz’in (1885-

1968) 1926 yılında bulduğu ve ona atfen Betz Kanunu olarak literatüre giren kavramı 

açıklamak yerinde olacaktır.  
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Şekil 3.1: Rüzgarın Türbine giriş ve çıkış hızı 

 

 

Şekil 3.2: Türbin önünde ve arkasında hava basıncındaki değişim 

Şekil 3.1’de görüldüğü üzere bir rüzgâr türbinine gelen rüzgârın tamamını kinetik 

enerjiye dönüştürmek mümkün olsaydı türbinden çıkan rüzgârın ( ) 0 olması 

gerekirdi.(Şekil 3.2 hava basıncındaki değişimi göstermektedir). Pratikte Şekil 3.1’de 

görülen   hızının 0 olması mümkün olmayacağına göre rüzgâr enerjisini tam 

anlamıyla kinetik enerjiye dönüştüremiyoruz demektir. Bu durumu 1926 yılında fark 

eden Betz, teorik olarak rüzgârın gücünün ne kadarını kinetik enerjiye 

dönüştürebileceğimizi şu şekilde bulmuştur[2, 3]. 

Bölüm 2.6’da, Denklem 2.1’de tanımlanan ve gerekli matematiksel işlemlerden 

sonra, önce Denklem 2.2 halini alan ve birim zaman ile birim alanda çalışılacağı 

öngörülerek Denklem 2.3’e dönüşen rüzgar enerjisi formülü,  

 

�� � �
� ��
 (2.3) 

olarak gösterilmişti.  Burada sisteme girmeden önce, yani enerjisini kaybetmeden 

önceki  hızının enerjisinin, sisteme giriş ( ) ve çıkış ( ) hızlarının arasındaki 

farkın enerjisine oranına Betz limiti diyoruz. 
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Sisteme giriş ( ) ve çıkış ( ) hızlarının arasındaki fark ise,  

� � �
������  ���!  (3.1) 

şeklinde tanımlanabilir. Sonuç olarak,  
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Nihai olarak, � ��⁄  oranı Şekil 3.1’deki   ve ’ye 0 ile 15 arası değerler 

verilerek elde edilen grafik sonucunda aşağıdaki limit sayıya ulaşılmıştır. 

 

Şekil 3.3: Betz kanununun grafiksel gösterimi  

Şekil 3.3‘den de görüleceği üzere giriş ve çıkış hızları arasındaki fark ne kadar fazla 

olursa olsun elde edilecek enerji 0,59’u (16/27) geçmemektedir. İşte bu limite Betz 

limiti yâda Betz kanunu denmektedir [2,3,4,11]. 

Betz kanunu gereği rüzgârdan üretebileceğiniz enerji bölgenin topografik yapısına, 

rüzgâr durumuna, kullanacağınız türbin tipine ve gücüne bağlı kalmaksızın rüzgârın 

enerjisinin %59’unu geçemez.    
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3.3. Pürüzlülük 

Rüzgâr enerjisi hesaplamalarında kullanılan önemli büyüklüklerden biride yüzey 

pürüzlülüğüdür. Her yörenin kendisine öz yüzey şekilleri vardır. Dolayısıyla yüzey 

sınır tabakasında meydana getirdiği türbülans ve rüzgar düşey hız profili bu şartlara 

göre belirir. Teorik olarak hiçbir yörenin yüzey pürüzlülük şartları ve değerleri bir 

diğerine benzemez ancak çalışmalarda kolaylık sağlamak açısından belirli sınıflara 

ayrılmıştır. Ülkemizin yüzey şekillerine göre bunları en fazla kullanılan 4 sınıfta 

toplamak mümkündür. Bu sınıflar aslında 1989 yılında yayınlanmış olan Avrupa 

Rüzgâr Atlasından alınmıştır [14].  

Bir yerdeki pürüzlülük göz önünde tutulan alanın içindeki doğal ve yapay yüzey 

şekillerine bağlıdır. Mantıksal olarak çok düz yüzeylerde ve özelliklede serbest su 

yüzeylerinde sınır tabakasındaki pürüzlülük çok küçüktür. Ancak, yüksek dağlık, 

engebeli ve çarpık şehirleşme alanlarında pürüzlülük uzunluğu parametresinin büyük 

olacağı mantıklıdır. Rüzgâr çalışması yapan bir kişi yılların tecrübesi ile genelde 

alışık olduğu 4,5 çeşit pürüzlü arazi yüzeyindeki değerlerden yararlanarak kendi 

uzman görüşü sayesinde incelediği yerler için pürüzlülük katsayısını hemen 

atayabilir.  

Pürüzlülük uzunlukları, ölçüm direkleri ile tespit edilen yüksekliklerdeki rüzgâr 

hızlarının kurulması planlanan türbinlerin göbek yüksekliklerinde ne olacağını 

bulmak için kullanılır. Rüzgâr hızları yükseklikle değişimi literatürde iki farklı 

şekilde hesap edilebilmektedir   

İlk olarak, 

� � /0 1
1# //0

1345
1#    (3.3) 

kullanılır. Bu bağıntıda, 

Z; Rüzgar hızı hesap edilmesi istenen yükseklik (m) 

V; Z seviyesindeki rüzgar hızı (m/sn) 

; Rüzgar hızı ölçülen yükseklik (m) 

; Bilinen  yüksekliğindeki bilinen hız (m) 
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; Rüzgar yönündeki pürüzlülük uzunluğu 

 pürüzlülük uzunlukları, engebesiz sahil şeridinde pürüzlülük uzunluğu 

parametresi  0,0002 m olarak alınabilir. Havaalanı pistlerinde ve biçilmiş çimlik 

yerlerde ise  = 0,01 m’dir. Pürüzsüz olan çıplak topraklarda ise  = 0,005 

pürüzsüz olan kar yüzeylerinde pürüzlülük uzunluğu değeri oldukça küçük ve  = 

0,001 m alınmalıdır. Özellikle geniş sahil şeridi ve çöl alanlarında düz kumluk 

yüzeyler için   = 0,0003 m olur. Kullanılabilecek en küçük pürüzlülük değeri 

serbest su yüzeylerindedir ve bunun değeri  = 0,0001 m olarak alınabilir. Bu 

değerler Çizelge 3.1’de verilmiştir [1]. 

Çizelge 3.1: Pürüzlülük sınıfları 

Pürüzlülük Sınıfı Pürüzlülük Değeri (m) 

Sınıf 0  0,0002  

Sınıf 1 0,03 

Sınıf 2 0,1 

Sınıf 3 0,4 

 

Şayet düz bir alanda rüzgarın hızını kırıcı olarak çok az sayıda birkaç tane kırıcı 

buluyorsa bu alanları pürüzlülük açısında 1 sınıfına aittir deriz. Buralarda, önceki 

arazi türüne göre pürüzlülük değeri daha fazladır. Genel olarak, pürüzlülük 

parametresi   = 0,03 m civarındadır. Çok seyrek binalı ve ağaçlı çiftlik alanlarında 

 = 0,03 m alınır. Bina ve ağaçları ile birlikte havaalanlarında da  =0,03 m alınır. 

Bu alanlarda yumuşak engebeler bulunmalıdır. İlave olarak buralarda seyrek ağaçlar 

ve çalılıklar bulunabilir[1].  

Pürüzlülük sınıfı 2 olan arazi tipleri orta dereceli pürüzlü arazilerdir. Bu tür alanlarda 

yüzey göreceli yükseklikleri biraz daha fazladır. Kırıcılar birbirine yaklaşık olarak 1 

km kadar aralıklarda bulunur. Yapılmış binalarda alanda dağınık bir biçimde 

bulunur. Geniş alanlar fazlaca vardır ve bunlar birbirinden doğal ve yapay rüzgâr 

kırıcıları ile ayrılmıştır. Arazide çok sayıda ağaç ve binalar bulunabilir. Arazinin 
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genel görünüşü düze yakın ve dalgalıdır.  Bu alanlarda ortalama olarak  = 0,1 m 

alınabilir. Kapalı görünüşlü çiftlik arazisi ve seyrek ağaçlık yerlerde = 0,1 m, açık 

görünümlü çiftlik arazisi ve seyrek ağaçlı yerlerde ise  = 0,01 m alınabilir [1]. 

Üçüncü sınıf arazi pürüzlülüğü, pürüzlülüğü yüksek olan arazilerdir. Buralarda 

birkaç yüz metre aralıklarla fazla sayıda rüzgâr kırıcılarına rastlanmaktadır. 

Ormanlık alanlar oldukça fazla olup alan içinde şehirlerde bulunabilir. Özellikle 

orman ve yerleşim alanlarını bu sınıfa sokmak gereklidir. Pürüzlülük uzunluğu 

büyüklüğü olarak  = 0,4 m civarı alınabilir. Büyük şehirlerin varoşları ve taşra 

şehirlerinde  = 0,5 m, ormanlık yerler ile küçük binalardan meydana gelen 

yerleşim alanlarında da  = 0,3 m alınabilir. Birçok ağaç ve çalılık yerlerde tek veya 

iki katlı seyrek binaların bulunduğu yerlerde  = 0,2 m alınabilir [1]. 

Diğer yöntem ise Denklem 3.4’te görüldüğü şekilde hesap edilebilmektedir. 

&
&# � ) 66#*

7
 (3.4) 

Bu bağıntıda, 

h; Rüzgar hızının hesap edilmesi istenen yükseklik (m) 

; Rüzgar hızının ölçüldüğü yükseklik (m)  

;  yüksekliğindeki rüzgar hızı (m/sn) 

V; h yüksekliğindeki rüzgar hızı (m/sn) 

; Pürüzlülük sınıfı katsayısı 

 değerleri ; 

Pürürzlülük sınıfı 0 su yüzeyi için 0,1 

Pürüzlülük sınıfı 1 açık arazi için 0,15 

Pürüzlülük sınıfı 2 Tarla, bahçe için 0,2 

Pürüzlülük sınıfı 3 köyler ve seyrek orman için 0,3 değerleri kullanılarak istenen 

yükseklikteki hız bulunabilir. Pratik hesaplamalar için genellikle 0,15 katsayısı 

kullanılır. 
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Farklı seviyelerdeki rüzgâr hızlarını hesap etmekte kullanılan bu iki formülde aslında 

aynı temel mantıkla türetilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta 

kullanılan hesaplama tekniğinden ziyade formüllerde kullanılacak pürüzlülük 

uzunluğu parametresinin doğru seçilmesidir.   

Rüzgâr hızı yeryüzeyinden yükseldikçe artar, farklı pürüzlülük uzunluklarına sahip 

yüzeylerde bu artış farklılık gösterir. Rüzgâr hızının farklı yüksekliklerdeki hızını 

bulmak için kullanılan parametrelerde göreceli olarak yüksek pürüzlülük uzunluğuna 

sahip alanların düşük pürüzlülük uzunluğuna sahip alanlara oranla daha düşük rüzgar 

hızı farkları vereceği düşünülse de durum sanıldığı gibi değildir. Şekil 3.4’de de 

görüldüğü üzere pürüzlülük uzunluğu yüksek olan alanlar yeryüzeyinden 

yükseldikçe ciddi artışlar gösterir. Ancak düşük pürüzlülük uzunluğuna sahip 

alanlarda yükseklik arttıkça rüzgar hızındaki fark daha küçük olur.  

 

 

Şekil 3.4: Rüzgar hızının farklı yüzeylerde yükseklikle değişimi 

 

c 

a 

b 

Yükseklik 

Rüzgar Hızı 

a: Orman 

b: Açık arazi 

c: Su yüzeyi 
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3.4. Türbülans Yoğunluğu 

Türbülans kısaca akışkan akımındaki kirlilik, bir başka ifade ile de akışkan 

akımındaki ani ve belirsiz değişimler olarak tanımlanabilir. Tüm akışkanlar için 

geçerlidir. Bir mühendislik problemidir ve istenmeyen bir olgudur. Tam olarak 

hareket tanımlanamamıştır. Türbülans, akışkanın kendisinin bir özelliği değildir, 

akışkan akımının özelliğidir. Tüm mühendislik yapılarında olduğu gibi rüzgâr 

türbinlerinde çeşitli problemlere sebep olmaktadır. Ana problem hava akımının 

düzensizliğinden dolayı istenen verim alınamamasıdır. İkinci problem ise türbinlerin 

bakım ve onarım ile ilgilidir.  

Rüzgâr enerjisi literatürlerinde türbinlerin ortalama ömürlerinin 20-25 yıl arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu konuda kesin yargılara varılamamıştır. Bunun sebebi 

ise, ekonomik olarak rüzgâr türbinlerinin kurulmaya başladığı yıllardan itibaren 20 

yılın geçmemesidir. Türbinleri iki kategoriye ayırmak gerekirse; hareketli mekanik 

parçalar: dişli kutusu, jeneratör, yaw mekanizmaları, hidrolik sistemler pitch ve diğer 

aksamlar (çelik, fiberglas v.s.) kule ve kanatlar. Türbülans, türbin üzerinde ani ve 

değişken kuvvetler meydana getirerek metal parçalarında yorulma ve yırtılmalara, 

mekanik parçalarda da zamanından önce aşınmalara sebep olmaktadır. Bu durum ise 

türbin parçalarında öngörülen süreden önce hasar oluşmasına sebep olabilmektedir. 

Bununla birlikte hareketli mekanik aksamda da periyodik bakım süreleri kısaltmakta 

ve maliyeti arttırmaktadır.  

Yukarıda bahsi geçen problemlerin yaşanmaması için türbin yerleşimi sırasında 

türbülans meydana getirecek alanlar belirlenmelidir. Bu alanlar ise kabaca; dik 

tepelerin yamaçları, uçurum kenarları ani yükseltiler ve yüksek engeller olarak 

sıralanabilir Bu konuda hassasiyet göstermek, karşılaşılabilecek bakım onarım 

masraflarını uygun değerlerde tutacaktır.. Literatürde türbülans yoğunluğunun şu 

şekilde tanımlanmıştır ve sınır değerleri ise Çizelge 3.2’de gösterilmiştir[2]. 

8 � 9
&:3;  (3.5) 

σ=Standart Sapma 

V=Ortalama hız 

I=Türbülans yoğunluğu 
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Çizelge 3.2: Türbülans yoğunluğu sınıfları 

Türbülans Yoğunluğu Yoğunluk Sınıfı 

0,00 < I < 0,10 Düşük 

0,10 < I < 0,25 Orta 

I > 0,25 Yüksek 

 

Ortalama hız ve standart sapma değerlerinin alındığı yerler ölçüm direklerinin 

bulunduğu yerlerdir ve noktasaldır. Rüzgâr karakteristiği ile ilgili bilgiler verir. 

Ancak türbin yerleşimi yapılmaya başlandığında rüzgâr çiftliğinin büyüklüğüne göre 

kurulacak bir türbin ölçüm direğinden uzak noktalarda konumlandırılabilir. 

Dolayısıyla o noktadaki standart sapma, ölçüm direkleri ile tespit edilenden farklı 

olabilir. Türbin kurulacak her noktaya ölçüm direği dikmekte pratik ve ekonomik 

olmayacağından türbin konumlandırılacak noktada bulunan engeller ve yükseltiler, 

daha geniş ifadeyle türbülansa sebep olabilecek unsurlar dikkate alınarak planlamalar 

yapılmalıdır.   

3.5. Park Etkisi 

Rüzgâr gücünden elektrik üretmek için aynı anda birden fazla rüzgâr türbinine 

ihtiyaç duyulabilmektedir. Günümüzde ortalama 1,5-2,5 MW güç aralığında türbinler 

kullanılmaktadır. Planlamalara göre de istenildiği kadar türbin ile bir rüzgâr çiftliği 

kurulabilmektedir. Ekonomi ve uygulama kolaylıkları açısından rüzgâr türbinleri 

mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın konumlandırılmaya çalışılır. Kullanılacak 

alanı minimize etmek, enerji nakil hatlarını uzatmamak, kontrolünü kolaylaştırmak 

için uygulamacılar teknik olarak müsaade edilen sınırlarda türbin yerleşimini 

gerçekleştirmek isterler. Müsaade edilen minimum uzaklıklar ise literatürde ve 

EPDK yönetmeliklerinde hâkim rüzgâr yönüne paralel olarak 3D (D çap olmak 

üzere), hâkim rüzgâr yönüne dik olarak ise 8D olarak hesaplanmıştır. Bu 

düzenlemelerin sebebi, az önce bahsi geçen türbülans olgusundan dolayı enerji 

verimliliğini düşürmemek ve bakım onarım maliyetlerini arttırmamaktır. Burada 

hâkim rüzgâr yönünü bilmek büyük önem taşımaktadır. Hâkim rüzgâr yönü geniş bir 

açıda ise, bu durumda paralel olarak 3D mesafede konumlandırılan türbinler rüzgârın 
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30° den fazla yön değişimi ile hâkim rüzgâr yönüne dik konuma geleceğinden 

birbirlerini etkileyecektir. Bu durum özellikle giriş hızı olarak tabir edilen türbinlerin 

harekete geçmesi için gerekli en düşük rüzgâr hızı seviyelerinde rüzgâra göre öndeki 

türbinin çalışmasına rağmen arkasında kalanların birbirini etkilemesinden dolayı 

harekete geçmemesi durumunda net olarak algılanabilmektedir. Tahmin edileceği 

üzere bir türbinin park etkisinde kalan diğer türbinin enerji üretim veriminin düşmesi 

kaçınılmazdır. Bununla birlikte öndeki türbinin kanatları arkada kalan türbin için bir 

engel teşkil ederek türbülans meydana getirecektir. Dolayısıyla verimliliği 

düşürmenin yanında birde önündeki türbinin meydana getirdiği türbülanslardan 

oluşan ani güç değişikliklerinin sebep olduğu yorulmalar ve bakım ve onarım 

maliyetlerin artması ile öngörülmeyen zararlara sebebiyet verecektir. 

3.6. Tünel Etkisi 

Yüksek dağlar ve derin vadilerle dolu bi arazi ve keskin eğimler rüzgar akışı için 

karmaşık bir yapı ortaya koyar. Rüzgar bu tip arazilerin üzerinden geçerken davranış 

değiştirir ve ölçüm yapmaksızın tahmin edilmesi çok zor olur. Dağlar ve vadiler 

arasında, ısı farklılıklarından (dağların tepesi ile vadilerin dibi) dolayı adına tünel 

etkisi dediğimiz rüzgarlar oluşur. Vadi boyunca ilerleyen ve izafi olarak daha düşük 

yüksekliklerde daha güçlü bu rüzgarlar vadi dışına göre çok daha güçlü olabilir. 

Rüzgar enerjisinin değişkenlerinden biri olan rüzgar hızının, rüzgar enerjisini kübik 

olarak arttırdığı düşünüldüğünde tünel etkisinden yararlanmak verimi arttıracaktır. 

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli husus türbülans olmalıdır. Vadi yüzeyinde ki 

pürüzlülük türbülans oluşturarak vadi içinde tünel etkisi ile hızlanan hava akımının 

akışını kararsız hale getirir. Bu durumda enerji üretimini düşürür.     

3.7. Tepe Etkisi 

Rüzgâr türbinlerini yerleştirmenin yaygın bir şeklide, tepe üstüne veya tepenin 

çevreye bakan yamacına konumlandırmaktır. Bunun sebebi şu şekilde açıklanabilir, 

hâkim yönden esen rüzgâr tepe üzerine geldiği zaman sıkışır, hareket eden havanın 

sabit olacağını kabul edersek hacmin daralması hızın artması ile telafi edilecektir. 

Dolayısıyla tepe üzerinde her zaman rüzgâr hızları artar. Ancak burada 

unutulmaması gereken bir durum vardır ki, o da türbülanstır. Rüzgar üretiminde 

türbülans, türbin verimini ciddi oranda düşüren bir kuvvettir, bununla birlikte 



38 

türbinin bakım ve onarım maliyetlerini de etkiler. Hatta türbinin öngörülen süreninde 

önünde hizmet verememesini sağlayabilir. Araştırmalar göstermiştir ki yamaç eğimi 

40 ° den az olan ve pürüzsüz tepeler rüzgâr enerjisi üretmek için ideal yerlerdir.[3] 

Ancak yamaçlar,  türbülans meydana getirecek kadar pürüzlü ve engebeli ise, yamaç 

eğimi 20°’den az olsa bile enerji üretimi olumsuz etkileyebilecek türbülansa 

sebebiyet verebilir. Enerji üretimini direk etkilemesinden dolayı bu konu üzerinde 

gösterilecek hassasiyet verimi olumlu yönde etkileyecektir [2, 3, 4, 11]. 

Şekil 3.5 rüzgar akımının tepe üzerinde nasıl bir davranış sergilediğinin temsili 

açısından önemlidir. Şekil 3.5’deki siyah taralı alan rüzgar hızındaki artışı 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.5: Rüzgar akışının tepe üzerindeki değişimi 
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4.RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ DURUMU 

4.1. Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Mevcut Durumu 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de rüzgâr enerjisinden ilk 

yararlanmalar yel değirmenleri vasıtası ile olmuştur. 1940 yıllarıda bazı küçük 

köylerin elektriklendirilmesinde rüzgâr enerjisinin kullanıldığı bilinmektedir. Daha 

sonra yedek parça sorunu olduğu için bu faaliyetler önemini kaybetmiştir. Ancak, 

1961 yılında yapılan bir envanter çalışması Türkiye’de 718’i kuyudan su çekmek ve 

41’i ise elektrik üretmek için toplam 859 adet rüzgar türbininin kullanıldığını 

göstermiştir [1]. 

Çizelge 4.1’de ülkemizde rüzgâr enerjisi açısından ortalama rüzgâr hızları bölgelere 

göre verilmiştir. Çizelgedan da anlaşılacağı üzere Marmara Bölgesi bu konudaki en 

verimli yerdir.  

Çizelge 4.1: Bölgelere göre ortalama rüzgar hızları 

Bölgeler Şiddet (m/sn) 

Karadeniz 0,6-4,6 

Doğu Anadolu 0,6-2,8 

Akdeniz 1,0-4,8 

Güneydoğu Anadolu 1,4-5,1 

Marmara 1,6-5,1 

Orta Anadolu 1,7-3,3 

 

Sinop ve Çanakkale’de yılın her ayı rüzgâr enerjisi üretilecek hızda rüzgârlar 

bulunmasına karşılık, Antalya’da Haziran-Eylül arası yaz aylarında potansiyele 

sahiptir. Çizelge 4.2’de detaylı bir şekilde gösterilmiştir [1]. 



40 

Marmara Bölgesi, özellikle İstanbul ve İstanbul Boğazının rüzgâr paternleri üzerine 

kara topografyası ve açık su yüzeyleri doğrudan etkide bulunur. Özellikle İstanbul 

Boğazının etrafındaki topografya yapısı kuzeyli rüzgârların güneye doğru akışı 

esnasında daha da kuvvetlenmesine sebep olur. Yıl boyunca bu bölgelerde 

kuzeydoğulu rüzgârlar etkisini gösterir. Bu rüzgârların esme sıklıkları %60 kadardır. 

Güneybatılı rüzgârlar %20’lik bir sıklıkla ikinci dereceden bir rüzgar sistemini teşkil 

ederler [15]. Günlük ortalama rüzgar hızı 4 m/sn’dir. Zaman zaman rüzgar hızlarının 

8-25 m/sn’ye ulaştığı yerler daha ziyade Boğaziçi’nin Karadeniz’e çıkan yanlarında 

ortaya çıkar ve 16 saat süre ile devam eder. Yaz mevsimlerinde ortalama 

kuzeydoğulu ve güneybatılı rüzgârlarda yaygın bir şekilde ortaya çıkar [1]. 

Çizelge 4.2 :Rüzgar enerjisi üretimi için önemli noktaların ortalama hızları 

Yer Şiddet (m/sn) 

Bozcada 6.3 

Bandırma 5.2 

Antalya 4.5 

Sinop 4.3 

Çiğli 4.1 

Çanakkale 4.0 

Çorlu 4.0 

Türkiye’nin enerji potansiyelli yöreleri,  

Çizelge 4.3: EİE tarafından ölçümleri yapılan istasyonların ortalama hızları 

Yer Şiddet (m/sn) 

Kocadağ 8.4 

Gelibolu 6.8 

Bandırma II 7.2 

Gökçeada I 7.0 

Şenköy (Hatay) 7.73 

Karabiga 6.7 
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Not: Tüm veriler 10 m yükseklikte ölçülmüştür. 

Temiz enerji kaynakları arasında bugün için en fazla ilgi göreni, rüzgâr gücünden 

elde edilecek enerjidir. Bu durumu, özel şirketlerin ETKB’na yaptıkları 

başvurulardan anlıyoruz. Genel olarak, her gün bilhassa soğuk sonbahar, kış ve 

ilkbahar aylarındaki rüzgârların ne kadar fazla bir enerji kaynağına ortam hazırladığı 

biliniyor. Ancak bunun teknolojik olarak ekonomiye henüz dahil edemiyoruz. Son 

yıllarda, özel şirketlerin bazıları sayesinde rüzgâr enerjisi güncellik kazanarak enerji 

krizinin dar geçidinde önemli bir yer almıştır. Enerji sıkıntılarının yaşandığı son 

yıllarda artık Türkiye enerjisinin tümünü kendisinin üretemeyeceği ve büyük ölçüde 

dışa bağımlı kalacağı anlaşılmıştır. Bu bakımdan, ülkede üretilmesi mümkün olacak 

her türlü enerji türünden yararlanmak hedefleri planlamalara sokularak uygulamaya 

geçirilmelidir [1]. 

Ülkemizde 80.000 MW ile 100.000 MW arasında rüzgâr enerjisi potansiyelinin 

bulunduğu değişik kişi ve kurumlarca tahmin edilmektedir. Enerji Bakanlığı’nın 

tahmini ise 10.000 MW’tır. Bunun bugüne kadar yaklaşık 500 MW’tı bile 

gerçekleştirilememiş olmasında, gelecekte rüzgâr enerjisi üretimi için ne kadar bir 

çalışma sahasının açılacağı konusunu kestirmek kolaydır. Bu çalışma sahasını bir 

özelliği konu ile ilgili olan kuruluşların kamu esaslı değil de ezici çoğunlukla yap-

işlet-devret biçiminde çalışmalar yapmak peşinde olan özel şirketler olmasıdır. Bu 

konuda çalışacak kişilerin temiz enerji ve özellikle de rüzgâr enerjisi bakımından 

güncel ve uluslar arası bilgilerle donanmış olmaları aranan nitelikler arasındadır[1]. 

 

Türkiye’de faaliyette bulunan rüzgâr santrallerinin yeri ve kapasitesi Çizelge 4.4’de 

planlanan rüzgar santrallerinin listesi Çizelge 4.5’te ve inşa halindeki rüzgâr 

santrallerinin listesi de Çizelge 4.6’da verilmiştir. 
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 Çizelge 4.4:  İşletme halindeki kurulu güç 

  

Çizelge 4.5:  İnşa halindeki kurulu güç 
Mevkii  Üretime 

Geçiş 
Tarihi 

Kurulu 
Güç (MW) 

Kullanılan 
RT 

RT Kurulu 
Gücü 

Adedi 

Balıkesir-

Şamlı 
II/2008 114,00 Vestas 3.000 kW 38 

Muğla-Datça II/2008 28,80 Enercon 800 kW 36 

İNŞA HALİNDEKİ KURULU 

GÜÇ (MW) 142,80 

 

Çizelge 4.4, Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.5’teki veriler TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi 

Birliği ) tarafından .(01.09.2008) tarihinde yayımlanan sektör raporundan alınmıştır. 

Mevkii  Üretime 
Geçiş 
Tarihi 

Kurulu 
Güç (MW) 

Kullanılan 
RT 

RT Kurulu 
Gücü 

Adedi 

İzmir-Çeşme  1998 1,50 Enercon 600 kW 3 

İzmir-Çeşme  1998 7,20 Vestas 600 kW 12 

Çanakkale-
Bozcaada  

2000 10,20 Enercon 600 kW 17 

İstanbul-
Hadımköy  

2003 1,20 Enercon 600 kW 2 

Balıkesir-
Bandırma  

I/2006 30,00 GE 1.5 MW 20 

İstanbul-Silivri  II/2006 0,85 Vestas 850 kW 1 
İzmir-Çeşme  I/2007 39,20 Enercon 800 kW 49 
Çanakkale-
İntepe  

I/2007 30,40 Enercon 800 kW 38 

Manisa-Akhisar  I/2007 10,80 Vestas 1.8 MW 6 
Çanakkale-
Gelibolu  

II/2007 14,90 Enercon 880 kW 18 

Hatay-
Samandağ 

I/2008 30,00 Vestas 2.000 kW 15 

Manisa-Sayalar I/2008 30,60 Enercon 3800 kW 38 
İzmir-Aliağa I/2008 42,50 Nordex 2.500 kW 17 

İstanbul-
Gaziosmanpaşa 

I/2008 24,00 Enercon 2.000 kW 12 

İstanbul-
Çatalca 

I/2008 60,00 Vestas 3.000 kW 20 

İŞLETMEDEKİ KURULU GÜÇ 
(MW) 333,35 
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Çizelge 4.6:  Türbin tedarik sözleşmesi imzalanmış rüzgar santralleri 

 

Genel olarak bu Çizelgelar incelendiğinde mevcut kapasitenin; 333,35 MW, inşa 

halindeki kapasitenin;142,80 MW, türbin tedarik sözleşmesi imzalanmış olan 

kapasitenin ise 1070 MW olarak toplamda 1546,15 MW kurulu gücümüzün 

bulunacağı tespit edilmiştir. Üretilecek bu gücün ise 996 adet türbin ile sağlanacağı 

görülmektedir. 1998 yılından beri ülkemizde üretilmekte olan rüzgâr enerjisi, 

ortalama olarak türbin başına 1,55 MW olarak gerçekleşmektedir. 

Mevkii  Üretime 
Geçiş Tarihi  

Kurulu Güç 
(MW)  

Kullanılan 
RT  

RT Kurulu 
Gücü  

Adedi 

Hatay-Samandağ II/2008 
35,10 Nordex 900 kW 39 

Hatay-Samandağ II/2008 22,50 Nordex 2.500 kW 9 

Aydın-Didim II/2008 31,50 Suzlon 2.100 kW 15 

İzmir-Çeşme II/2008 15,00 Nordex 2.500 kW 6 

Balıkesir-Susurluk II/2008 19,00 Enercon 800-900 kW 17+6 

Osmaniye-Bahçe I/2009 135,00 GE 2.500 kW 54 

İzmir - Çeşme I/2009 22,50 Nordex 2500 kW 9 

Balıkesir-Bandırma I/2009 45,00 Vestas 3000 kW 15 

Tekirdağ-Şarköy I/2009 28,80 Enercon 800-2000kW 14+1 

Balıkesir-Havran I/2009 16,00 Enercon 2000 kW 8 

Çanakkale-Ezine I/2009 20,80 Enercon 800-2000kW 10+1 

Hatay-Belen I/2009 30,00 Vestas 3000 kW 10 

Manisa-Kırkağaç II/2009 25,60 Enercon 800 kW 32 

Manisa-Soma II/2009 140,80 Enercon 800 kW 176 

Edirne-Enez II/2009 15,00    

İzmir-Aliağa II/2009 30,00 Enercon 2.000 kW 15 

İzmir-Aliağa II/2009 90,00 Nordex 2500 kW 36 

İzmir-Aliağa I/2010 30,00 Enercon 2000 kW 15 

İzmir-Foça I/2010 30,00 Enercon 2000 kW 15 

Balıkesir-Kepsut I/2010 54,90 Enercon 900 kW 61 

Manisa-Soma I/2010 90,00 Nordex 2500 kW 36 

Balıkesir-Kepsut I/2010 142,50 Nordex 2500 kW 57 

TEDARİK SÖZLEŞMESİ 

İMZALANMIŞ KURULU GÜÇ 

1070,00 
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Türkiye’nin değişik yörelerinde mümkün olabilecek rüzgâr enerjisi verimliliklerini 

Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) ve EİE tarafından REPA (Rüzgâr Enerjisi 

Potansiyeli Atlası) hazırlanmıştır. Bu atlas yardımıyla Türkiye genelinde 200 m x 

200 m çözünülürlüğünde 30, 50, 70 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik, 

aylık ve günlük rüzgâr hız ortalamaları tespit edilmiştir. REPA’dan alınan yıllık 

rüzgar haritaları da Şekil 4.1, Şekil 4.2, Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’te gösterilmiştir.  

Şekil 4.1: REPA’dan alınan 30 m’lik rüzgar verileri  Şekil 4.2: REPA’dan alınan 50 m’lik rüzgar verileri 

  

Şekil 4.3: REPA’dan alınan 70 m’lik rüzgar verileri  Şekil 4.4: REPA’dan alınan 100 m’lik rüzgar verileri 

  

Yukarıda REPA’dan alınan yıllık ortalama rüzgâr hızları gösterilmiştir. Haritada 

kullanılan renklerin temsil ettiği hız değerleri Şekil 4.5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5: Lejant 

Benzer şekilde yine 50 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik ve aylık rüzgâr 

güç yoğunlukları, 50 m yükseklikteki yıllık kapasite faktörü, 50 m yükseklikteki 

yıllık rüzgâr sınıfları, 2 ve 50 m yüksekliklerdeki aylık sıcaklık değerleri, deniz 

seviyesinde ve 50 m yüksekliklerdeki aylık basınç değerleri öğrenilebilecektir. 
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REPA ile denizlerimizde, kıyılarımızda ve yüksek rakımlı bölgelerimizde daha önce 

ölçemediğimiz yüksek yoğunluklu potansiyeller görünür hale gelmiştir. 

Rüzgar santralı kurulabilecek alanların belirlenebilmesi için rüzgar kaynak bilgileri 

ile topografya, akarsular ve göller, yerleşim bölgeleri, orman arazileri, kara ve demir 

yolları, özel çevre koruma alanları, kuş göç yolları, deniz ve hava limanları, enerji 

nakil hatları, trafo merkezleri ve elektrik üretim tesisleri gibi tematik haritalar 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilmiştir.  

Rüzgâr kaynak bilgileri, aşağıda belirtilen tematik haritalarla desteklenerek Türkiye 

geneli, grid, coğrafi bölge, il ve seçilecek herhangi bir alan veya nokta bazında 

sorgulanabilmektedir. Böylece rüzgâr enerji santralı kurulabilecek alanlar kolaylıkla 

belirlenmekte, ön fizibilite çalışmaları yapılabilmekte, rüzgâr kaynağı arama 

amacıyla yapılan çalışmalar ortadan kaldırılarak tasarruf sağlanmaktadır [16]. 

Ancak tekrar belirtmekte fayda olacak husus, DMÖ ve REPA’dan alınacak verilerin 

bir rüzgar çiftliği projelendirmesi için kullanılmayacağıdır. Bu veriler genel olarak 

bölge için bir değerlendirme yapmamıza olanak sağlayacaktır. Türbin tipi, kapasite 

seçimi ve konuşlandırma için yerinde veri almak, rüzgâr ölçüm istasyonları kurmak 

şarttır.  

Bu verilere ek olarak 1 Kasım 2007 tarihinde alınan lisans başvurularının toplam 

kapasitesinin yaklaşık 80.000 MW olduğu EİE tarafından ilan edilmiştir. Türkiye’nin 

toplam kurulu gücünün yaklaşık 42.000 MW olduğu düşünülürse Rüzgâr 

Santrallerine olan ilginin boyutları ortaya çıkacaktır 

4.2. Dünyadaki Rüzgâr Enerjisinin Durumu 

Rüzgârdan faydalanılarak ilk kez elektrik üretmenin üzerinden 100 yılı aşkın bir süre 

geçmiş olmasına rağmen insanoğlu hala bu güçten tam manası ile yararlanamamıştır. 

1961 yılında Roma’da Birleşmiş Milletler’in düzenlediği “Enerjinin Yeni Kaynakları 

Konferansında ” rüzgâr santralleri teknolojisi yeterli görülmüyor ve geliştirilmesi 

isteniyordu. O yıllardaki yüksek türbin maliyetleri bu kararı destekliyor ve buna ek 

olarak fosil yakıtlar ile çalışan termik santrallerin maliyetlerinin düşüşü ve petrolün 

ucuz olması da bu kararın temelini oluşturuyordu. Ancak 1970 ‘li yıllarda patlak 

veren petrol krizi ve fosil kaynaklarının rezervlerinin sınırlı oluşunun tüm dünya 
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kamuoyu tarafından fark edilişi ve türbin teknolojilerinin artması dolayısıyla 

maliyetlerinin düşüşü rüzgâr enerjisi için bir fırsat olmuştur. 1980’li yıllardan 

itibaren de bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılarak rüzgârdan elektrik enerjisi 

üreten rüzgâr santralleri geliştirilmiş ve üniversitelerin bahçesinde kurulan akademik 

çalışmalardan ibaret olmaktan kurtulmuştu. Bugün Almanya başta olmak üzere ABD 

ve diğer bazı Kuzey Avrupa ülkeleri bu konuda başı çekmektedir. Küresel Rüzgâr 

Enerjisi Birliği tarafından her yıl yayımlanan raporlarda ülkelerin kurulu güçleri 

detaylı bir biçimde sunulmaktadır. 

Şekil 4.6’de ise Dünya üzerinde rüzgar santrallerinin kümülatif olarak yıllara göre 

artışı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.6: Dünya üzerinde rüzgar enerjisinin yıllara göre kümülatif gelişimi 

Grafik detaylı olarak incelendiğinde her yıl kayda değer bir yükselişin olduğu fark 

edilecektir ancak özelikle son 3 yıl içerisinde çok ciddi kapasite artışları olduğu 

aşikârdır. Bunu da türbin teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak petrol 

fiyatlarındaki önlenemez yükselişin ve dünya toplumlarının çevresel etkilere 

gösterdiği hassasiyetin artmasına bağlamak yanlış olmaz.  

Aşağıdaki Çizelge 4.7’de rüzgâr enerjisi santrallerinin Dünya üzerindeki dağılımı 

gösterilmiştir. Çizelge detaylı olarak incelendiğinde Almanya ve ABD’ nin toplam 

üretimde lider ülke konumunda oldukları görülecektir, ancak bahsedilen ülkelerde 

rüzgâr enerjisinin toplam kaynaklar içindeki payına bakıldığında ise Danimarka, 
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Portekiz ve İspanya’nın başı çektiği özellikle Danimarka’nın toplam elektrik 

üretiminin %19 unu rüzgâr enerjisinde sağladığı görülmektedir. Bu da bize rüzgâr 

enerjisinin kullanım alanları, önemi ve potansiyeli açısından fikir vermektedir.  

Çizelge 4.7: Rüzgar Enerjisinin ülkelere göre dağılımı ve kullanım oranları 

Ülkeler MW % Toplam Elektrik 

Üretimdeki Payı (%) 

Almanya  22.247 23,6 6 

ABD 16.818 17,9 4 

İspanya  15.145 16,1 9 

Hindistan 8.000 8,5 6 

Çin 6.050 6,4 1 

Danimarka 3.125 3,3 19 

İtalya 2.726 2,9 2 

Fransa 2.454 2,6 1 

İngiltere 2.389 2,5 1,5 

Portekiz 2.150 2,3 10 

Diğer 13.019 13,8  

Toplam 94.123   

 

Aşağıdaki Şekil 4.7’de ise rüzgâr enerjisi üretiminin ülkelere göre dağılımı 

gösterilmiştir. 

Rüzgar enerjisi stabil bir enerji kaynağı değildir. Rüzgâr her zaman aynı şiddette 

esmediği için güvenilir enerji kaynağı olarak kullanılamamaktadır. Ülkelerin rüzgar 

enerjisinden faydalanma potansiyelini kısıtlayan belki de tek unsur, trafoların kısa 

devre güçleri ve enterkonnekte sistemlerinin stabilitesidir. Ancak bu riskle 

karşılaşabilecek tek ülke Danimarka’dır. Diğer ülkelerde rüzgar enerjisinden 

faydalanma kapasitesi henüz bu sınırlamadan etkilenecek durumda değildir. 

Ülkemizde de trafoların kısa devre güçleri trafo kapasitesinin %5 oranındadır. Bu da 

enterkonnekte sisteme direk bağlanamayan sistemlerde trafo kapasitesinin %5’inden 

fazla rüzgar çiftliği kurulamaması demektir. Gelişmiş bir enterkonnekte sistem, 

gelişimine hızla devam rüzgar enerjisi sistemlerinin bahsi geçen risklere maruz 

kalmamasına sebep olacaktır. 
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Şekil 4.7: Rüzgar Enerjisinin ülkelere göre dağılımının grafiksel gösterimi 

Verilerin alındığı KREB’nin 2007 yılı raporunda sektörün geleceği hakkında detaylı 

çalışmalar yapılmış olup 5 yıllık planlarında 2012 yılı sonunda 240 GW toplam 

kurulu güce ulaşılacağı öngörülmüştür. Bu plan çerçevesinde her yıl artacak kapasite 

tahmin hesapları yapılmış ve Şekil 4.7 ve Çizelge 4.8’de gösterilmiştir. Şekiller 

detaylı olarak incelendiğinde 2007 yılındaki artış hızının gittikçe azaldığı 

görülebilmektedir. 

 

Şekil 4.8: KREB’nin 5 yıllık tahmini artış değerleri 
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Çizelge 4.8: KREB’in 5 yıllık artış tahminin yıllara göre oranı 

 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Büyüme 

Hızı 
26,7 24,6 22,2 20,2 18,8 17,7 
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5.RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİNİN MALİYETE ETKİSİ 

Rüzgâr enerjisi sektöründe yaygın olarak kullanılan iki farklı marka ve çeşitli 

tiplerde toplam 10 farklı türbin tipi ele alınarak teorik bir çalışma yapılmıştır. 

Toplamda 50 MW’lık bir rüzgar çiftliği kurulması öngörülerek, Şanlıurfa yöresi 

2001 yılına ait 10’ar dakikalık aralıklarla ölçülmüş rüzgar verileri kullanılmıştır. 

Çalışmanın amacı seçilen rüzgar türbini tiplerinin üretilecek enerji ve getirisi 

açısından değerlendirilmesi neticesinde, kullanılacak türbin tipinin seçiminde etkili 

olabilecek kriterleri saptamaya çalışmaktır. 

Hesaplamalarda türbin fiyatları tüm parçaları, inşa maliyetleri dahil olmak üzere 

1.000.000 MW/€ kabul edilmiş ve Çizelge 5.1’de detayı verilmiştir [3]. 

Çizelge 5.1: 1 MW güçte 60 m yükseklikte türbinin ilk yatırım maliyeti   

PARÇALAR € 

Türbin 810.000 

Temel 65.000 

Şebeke Bağlantıları 11.000 

Yollar 65.000 

Arazi 27.000 

Proje Çalışmaları 22.000 

Toplam 1.000.000 

 

 Ancak farklı yüksekliklerdeki türbin tiplerinin maliyetleri aynı olmayacağı aşikardır. 

Çizelge 5.2’de türbin maliyetlerinin yükseklikle değimi €/m olarak gösterilmiştir [3]. 

 

 



52 

Çizelge 5.2: Yükseklikle türbin maliyetindeki değişim 

Boyut 50-60 m 60-70 m 70-80 m 80-90 m 

600 KW 1800 - - - 

1000 KW 3000 4000 5250 9000 

2000 KW - 6000 6500 11000 

 

Çizelge 5.2 incelendiğinde anlaşılacağı üzere 1.000.000  MW/€ mertebesinde fiyata 

sahip türbinler için yükseklik değişiminden kaynaklanan farkın çok fazla olmaması 

yüzünden hesaplarda  dikkate alınmamıştır. 

 Bu maksatla iki farklı yöntemle yıllık toplam getiri hesap edilmiş yıllık net getiri, 

geri ödeme süresi, kapasite faktörü gibi sonuçlar değerlendirilmiştir. İlk olarak eldeki 

veriler yardımı ile sonuçlar bulunmuş diğerinde ise, yine eldeki verilerle Weibull 

dağılımı parametreleri hesap edilip sonuçlar değerlendirilmiştir. 

5.1. Verilerin ve Kullanılan Türbinlerin Karakteristik Özellikleri  

Şanlıurfa yöresine ait 1 yıllık 52.560 adet 10’ar dakika aralıklarla ölçülmüş rüzgar 

verilerinin karakteristik özellikleri Çizelge 5.3’ de verilmiştir. Verilerin esme 

sıklıkları (frekansı) Şekil E.1’de gösterilmiştir. Şekil E.1’de grafik üzerinde 

gösterilen kırmızı çizgi ortalama hızı göstermektedir. 

Çizelge 5.3:Verilerin karakteristik özellikleri 

Ortalama hız (m/sn) 5,787 

Ortalama standart sapma 3,08 

Ortalama sıcaklık (°C) 8,48 

Ortalama basınç (mb) 902,16 

Elde ettiğimiz veriler yardımı ile türbinlerin üzerinde bakım ve onarım maliyetleri ile 

türbinlerin ekonomik ömürlerini azaltan bir etki bırakan  Bölüm 3.4’te bahsettiğimiz 

türbülans yoğunluğunu hesap etmek istersek Denklem 3.5’de aşağıdaki verileri 

yerine koyduğumuzda,  
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çıkacaktır. Sonuç olarak bu değerde Çizelge 3.2’de verildiği gibi, yüksek türbülans 

yoğunluk değeri sınıfında yer alacaktır. 

Şekil 5.1’de 1 yıllık verilerim aylık ortalama rüzgar hızı dağılımları verilmiştir. 

 

Şekil 5.1: Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı 

Kullanılan iki farklı marka toplam 10 türbinin teknik özellikleri Çizelge E.1’de ve 

Güç-Hız grafikleri toplu halde Şekil E.11’de gösterilmiştir. Her bir türbinin, Hız-Güç 

grafiği ise sırasıyla Şekil E.2, Şekil E.3, Şekil E.4, Şekil E.5, Şekil E.6, Şekil E.7, 

Şekil E.8, Şekil E.9, Şekil E.10, Şekil E.11’de denklemleri ve determinasyon 

katsayısı (R²) değerleri ile birlikte verilmiştir.  

Burada determinasyon katsayısı ile tanımlanmak istenen, güç ve hız grafiğinde 

oluşan eğilim neticesinde ortaya çıkan eğrinin denkleminin, o eğilim ile 

uyumluluğudur. 0 ila 1 arasında bir değer alır. 1 tam örtüşmeyi ifade eder. 

Çalışmamızda da grafiklerde gösterilen determinasyon katsayılarının 1’e çok 

yaklaştığı görülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen denklemlerde g, gücü v, ise hızı tanımlamaktadır. Grafik 

üzerinde gösterilen denklemler, o türbinin giriş ve duruş hızları arasında geçerlidir. 

Herbir türbinin giriş ve duruş hızları Çizelge E.1’de gösterilmiştir. 
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5.2. Bir Yıllık Veriler İle Yapılan Çalışma 

Türbin üreticilerinden alınan, ürettikleri ve çalışmamızda kullandığımız türbinlerin 

hız-güç değerleri Microsoft Excel programı yardımı ile bir grafik haline getirilmiştir 

(Şekil E.2-Şekil E.11). Ortaya çıkan grafiğe 5. derecede polinom eğim çizgisi 

eklenmiştir. Yine aynı program yardımı ile çizdirilen eğim çizgisinin denklemi 

bulunmuştur. Eldeki 52560 veri sonuçları incelenecek türbinin denkleminde yerine 

konarak 10’ar dakikalık güç üretimleri hesap edilmiştir. Tüm veriler için aynı işlem 

uygulanıp çıkan sonuçlar toplandığında türbinin YEEG (yıllık elektrik enerjisi 

getirisi) miktarı hesaplanmış olmaktadır. 

Türbin üreticilerinden maliyetleri hakkında ticari sır olduğu gerekçesi ile bilgi 

alınamadığından dolayı TF (türbin fiyatı) olarak 1.000.000 Euro/MW (inşaat 

maliyetleri dahil) kabul edilmiştir. Elektriğin birim maliyeti ise ortalama olarak 8 

Eurocent/Kwh kabul edilmiştir. Maliyet miktarlarında zamana ve bölgeye göre 

değişimler söz konusu olsa da çalışmamızda tüm türbin tipleri için kıyaslama 

yapacağımızdan dolayı şartlar tüm türbinler için geçerli olmaktadır ve çıkacak 

sonuca etkisi olmayacaktır. Yapılan hesaplamalarda İM (işletme maliyeti) türbin 

maliyetinin %1’i, YÜLB (yıllık üretim lisans bedeli) ve YİLB (yıllık iletim lisans 

bedeli) elektrik kurumunun kwh başına aldığı 75/1775000 değerinin ÜEE (üretilen 

elektrik enerjisi) çarpımı ile hesaplanmaktadır [17]. 

Yapılan çalışmalar ve tüm sonuçlar Çizelge E.2’de detaylı bir biçimde verilmiştir. 

5.3. Weibull Dağılımı İle Yapılan Çalışma  

Eldeki veriler yardımı çizilen Şekil E.1 ‘deki yoğunluk analizi ile bir bilgisayar 

programı yardımı ile weibull parametreleri olan k (şekil parametresi) ile C (ölçek 

parametresi)  

Weibull-k =2,1346 Weibull-C =6,6099 olarak bulunmuştur.  

Bulunan Weibull ölçek ve şekil parametreleri Denklem (5.1) ile esme olasılıkları 

bulunarak her bir türbinin o hızlarda ürettiği enerji ile çarpılarak çıkan sonuçlar 

toplandığında saatlik enerji, çıkan sonuç sırasıyla 1,225 kg/m³ ve 8760 (saat) ile 

çarpıldığında ise o türbinin üreteceği yıllık elektrik enerjisi bulunmuş olacaktır. 
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F(Vi) = (k/C) ( Vi /C) k-1  exp {-(Vi/C) k}  (5.1) 

Bu bağıntıda,  

F(Vi)  : Rüzgarın “Vi” hızında esme olasılığı  

Vi       : Rüzgar hızı (m/s) 

C        :  Weibull-c ölçek parametresi (m/s)   

k         : Weibull-k şekil parametresi   

Türbinin ortalama gücü ve yılda üretebileceği elektrik enerjisi Denklem (5.2)’de 

gösterildiği gibi hesaplanır. 

P = 1,225 x ∑ [F(Vi)  x PT(Vi)]  (5.2) 

PT(Vi) : Kullanılacak türbinin her bir rüzgar hızındaki gücü  (MW) 

G         : Rüzgar türbininin ortalama gücü (MW) 

E          : G x 8760 saat  (5.3) 

E          : Türbinin yıllık elektrik üretim miktarı  (MWh)  

Örnek olması bakımından bir türbinin hesapları Çizelge E.3’de verilmiştir.  

 

Verilen örnekte Türbin G’nin saatlik ortalama üreteceği güç Çizelge E.3’te de 

görüleceği üzere 98,30 (MWh) tir. Denklem 5.3’te G ifadesi yerine konarak bir 

yıldaki saat sayısı olan 8760 ile çarpımı sonucu, 

E = 98,30 x 8760 

E = 861.108 

P =1,225 x E 

P =861.108 x 1,225 

P =1.054.857,3 MWh çıkacaktır. 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yapılan teorik çalışmalarda, eldeki Şanlıurfa iline ait 1 yıllık 10’ar dakika aralıklarla 

30 m yükseklikte ölçülmüş rüzgar verilerinin ve detaylı özellikleri Çizelge E.1’de 

verilen 10 adet türbinin, 50 MW’lık bir rüzgar çiftliği oluşturacak şekilde 

değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan sonuçların (Çizelge E.2, Çizelge E.4, 

Şekil E.13, Şekil E.14) literatür çerçevesinde yorumlanması ile şu sonuçlara 

varılmıştır.  

İki farklı yöntem arasındaki fark Şekil E.13 ile Şekil E.14’te gösterilen grafikler 

incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Weibull yöntemi ile yapılan analizde, veriler ile 

yapılan analize oranla genel eğilimin değişmediği ancak aradaki farklılıkların 

azaldığı gözlenmektedir. Weibull olasalık yoğunluk fonskyonun genel bir ortalama 

göstergesi olduğu hatırlandığında çıkan sonuçların literatür ile uyumluluk içerisinde 

olduğu görülecektir. 

Bu bağlamda kapasite faktörü, geri ödeme süresi, toplam getiri sütunlarında en iyi 

sonuçları türbin F almıştır. Onu türbin J ve türbin A takip etmiştir. En yüksek 

kapasiteye sahip türbin E seçilen 10 türbin ilk sırada değildir. Buradan hareketle 

sadece yüksek anma gücü tek başına en fazla üretim için yeterli bir kriter değildir. 

Elde edeceği getiri açısından en iyi verilere sahip türbinlerin ortak özellikleri ise 

göreceli olarak en yüksek kapasite, en yüksek göbek yüksekliği ve en yüksek kanat 

çapına sahip olmaları şeklinde açıklanabilir. 

Bununla birlikte sadece türbinlerin verimi değil rüzgâr çiftliğinin kurulacağın yerin 

şartları da maliyete etken olabilmektedir. Genel olarak büyük türbinlerin 

kullanılmasının maliyeti düşüreceği alanlar şu şekilde özetlenebilir. Off-shore 

alanlar, tek bir türbinden fazlasına yer bulmanın güç olduğu alanlar, altyapı 

maliyetinin fazla olabileceği yerler. Ancak bazı durumlarda ise küçük türbinlerin 

kullanılmasını ekonomik olur. Genel olarak yerel elektrik gridinin büyük bir 

türbinden üretilecek elektrik gücünü tutmakta zorlanacağı düşük yoğunluklu 
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bölgeler, büyük türbinlerin parçalarının nakliye edilmesi sırasında oluşabilecek 

problemler, bakım maliyetlerinin de türbin büyüklüğü ile artmaması, geçici bir türbin 

kusurunda riskin yayılabilmesi sağlayacak çok sayıda türbinin mevcudiyeti gibi 

konular da küçük türbin tiplerinin kullanılmasını ekonomik hale getirebilir. 

Buradan hareketle tek bir parametre değerlendirme için yeterli değildir. Yukarıda 

bahsedilen konular türbin kurulacak bölgenin şartları ile değerlendirildikten sonra 

eğer büyük türbin kurmak için bir kısıt söz konusu değilse, göreceli olarak müsaade 

edilen en yüksek kapasite, göbek yüksekliği ve kanat çapı seçimi bizi doğru sonuca 

götürecektir.
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EKA ÇEŞİTLİ ÇİZELGE VE ŞEKİLLER 

Çizelge A.1: Türbinlerin teknik özellikleri 
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Türbin A Nodex N43/600 43 40 600 282.600 3 25 

Türbin B Nodex N50/800 50 46 800 502.400 4 25 

Türbin C Nodex N54/1000 54 50 1000 785.00 4 25 

Türbin D Nodex N60/1300 60 46 1300 1.326.650 4 25 

Türbin E Nodex N80/2500 80 60 2500 4.152.650 4 25 

Türbin F Nodex N90/2300 90 80 2300 4.906.250 4 25 

Türbin G Vestas 
V39 

600/39 39 35 600 282.600 5 30 

Türbin H Vestas 
V42 

600/42 42 35 600 282:600 5 25 

Türbin I Vestas 
V44 

600/44 44 35 600 282.600 5 20 

Türbin J Vestas 
V80 

2000/80 80 80 2000 3.140.000 4 20 
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Çizelge A.2: Verilerin kullanımı ile maliyet analiz 

Verilerin Kullanımı İle Maliyet Analizi 

Yıllık üretim  
kwh/1 Türbin 

1.181.359 1.591.464 1.914.947 2.356.559 4.765.941 6.071.584 957.150 1.053.444 1.110.035 4.901.338 

Türbin Tipi    Anma 
Gücü (Kw) 

Türbin A Türbin B Türbin C Türbin D Türbin E Türbin F Türbin G Türbin H Türbin I Türbin J 

600 800 1000 1300 2500 2300 600 600 600 2000 

ÜEE  
KWh/yıl 

98.052.788 98.670.758 95.747.368 89.549.245 95.318.822 133.574.839 79.443.440 87.435.847 92.132.945 122.533.446 

TF (ϵ) -49.800.000 -49.600.000 -50.000.000 -49.400.000 -50.000.000 -50.600.000 -49.800.000 -49.800.000 -49.800.000 -50.000.000 

YEEG (ϵ) 7.844.223 7.893.661 7.659.789 7.163.940 7.625.506 10.685.987 6.355.475 6.994.868 7.370.636 9.802.676 

İM (ϵ) -78.442 -78.937 -76.598 -71.639 -76.255 -106.860 -63.555 -69.949 -73.706 -98.027 

YÜLB -4.143 -4.169 -4.046 -3.784 -4.028 -5.644 -3.357 -3.694 -3.893 -5.177 

YİLB -4.143 -4.169 -4.046 -3.784 -4.028 -5.644 -3.357 -3.694 -3.893 -5.177 

YSKB -1.167.463 -1.174.821 -1.140.014 -1.066.216 -1.134.912 -1.590.406 -945.892 -1.041.053 -1.096.979 -1.458.942 

YTG -1.254.192 -1.262.096 -1.224.703 -1.145.423 -1.219.222 -1.708.554 -1.016.160 -1.118.391 -1.178.471 -1.567.324 

YNG 6.590.031 6.631.564 6.435.086 6.018.516 6.406.284 8.977.433 5.339.315 5.876.477 6.192.164 8.235.352 

GÖS 7,56 7,48 7,77 8,21 7,80 5,64 9,33 8,47 8,04 6,07 

Kapasite  
Faktörü 0,22 0,23 0,22 0,21 0,22 0,30 0,18 0,20 0,21 0,28 

Kurulu Güç 
 (MW) 49,8 49,6 50 49,4 50 50,6 49,8 49,8 49,8 50 

Adet 83 62 50 38 20 22 83 83 83 25 

Toplam  
Getiri (Euro) 114.950.780 116.189.109 110.877.155 101.062.911 110.157.101 173.835.831 83.682.882 97.111.926 105.004.110 155.883.803 
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Çizelge A.3:  Türbin G için Weibull yöntemi ile yıllık enerji üretimi hesabı 

 

(m/s) 
F( ) 

) 

(MW) 
 

1 0,037579 0 0 

2 0,077405 0 0 

3 0,109878 0 0 

4 0,129901 0 0 

5 0,135573 0,0189 2,562322419 

6 0,128103 0,0574 7,353133947 

7 0,111027 0,106 11,76887619 

8 0,088921 0,166 14,76081478 

9 0,066107 0,239 15,7995162 

10 0,045752 0,32 14,64070017 

11 0,029534 0,402 11,87258569 

12 0,017804 0,476 8,474584398 

13 0,010031 0,532 5,336553063 

14 0,005285 0,568 3,002041592 

15 0,002605 0,587 1,529168734 

16 0,001201 0,595 0,714823289 

17 0,000518 0,599 0,310547901 

18 0,000209 0,6 0,125613196 

19 0,000079 0,6 0,047463662 

                                           TOPLAM (MW/SAAT) 98,30 
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Çizelge A.4:  Weibull yöntemi ile maliyet analizi 

Weibull Yöntemi İle Maliyet Analizi 

Yıllık üretim  
kwh/1 Türbin 

1.171.160 1.583.504 1.907.227 2.354.602 4.802.837 6.301.658 921.517 1.020.162 1.092.976 5.023.150 

Türbin Tipi    
 Anma Gücü 

(Kw) 

Türbin A Türbin B Türbin C Türbin D Türbin E Türbin F Türbin G Türbin H Türbin I Türbin J 

600 800 1000 1300 2500 2300 600 600 600 2000 

ÜEE KWh/yıl 97.206.280 98.177.248 95.361.350 89.474.876 96.056.740 138.636.476 76.485.911 84.673.446 90.717.008 125.578.750 
TF (ϵ) -49.800.000 -49.600.000 -50.000.000 -49.400.000 -50.000.000 -50.600.000 49.800.000 49.800.000 -49.800.000 -50.000.000 

YEEG (ϵ) 7.776.502 7.854.180 7.628.908 7.157.990 7.684.539 11.090.918 6.118.873 6.773.876 7.257.361 10.046.300 

İM (ϵ) -77.765 -78.542 -76.289 -71.580 -76.845 -110.909 -61.189 -67.739 -72.574 -100.463 

YÜLB -4.107 -4.148 -4.029 -3.781 -4.059 -5.858 -3.232 -3.578 -3.833 -5.306 

YİLB -4.107 -4.148 -4.029 -3.781 -4.059 -5.858 -3.232 -3.578 -3.833 -5.306 

YSKB -1.157.385 -1.168.945 -1.135.418 -1.065.331 -1.143.698 -1.650.672 -910.678 -1.008.163 -1.080.120 -1.495.201 

YTG -1.243.364 -1.255.784 -1.219.766 -1.144.472 -1.228.660 -1.773.297 -978.330 -1.083.057 -1.160.360 -1.606.276 

YNG 6.533.138 6.598.396 6.409.142 6.013.518 6.455.879 9.317.621 5.140.543 5.690.819 6.097.001 8.440.024 

GÖS 7,62 7,52 7,80 8,21 7,74 5,43 9,69 8,75 8,17 5,92 
Kapasite F. 0,22 0,23 0,22 0,21 0,22 0,31 0,18 0,19 0,21 0,29 
                      
Kurulu güç 
(MW) 49,8 49,6 50 49,4 50 50,6 49,8 49,8 49,8 50 
Adet 83 62 50 38 20 22 83 83 83 25 
Toplam Getiri 113.528.456 115.359.901 110.228.558 100.937.955 111.396.970 182.340.522 78.713.567 92.470.471 102.625.017 161.000.599 
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Şekil A.1: Verilerin yoğunluk analizi
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Şekil A.2: Türbin A Hız-Güç Grafiği
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Şekil A.3: Türbin B Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.4: Türbin C Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.5: Türbin D Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.6: Türbin E Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.7: Türbin F Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.8: Türbin G Hız-Güç Grafiği
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Şekil A.9: Türbin H Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.10: Türbin I Hız-Güç Grafiği
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Şekil A.11: Türbin J Hız-Güç Grafiği 
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Şekil A.12: Toplu halde Türbinlerin Hız-Güç Grafikleri 
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Şekil A.13: Yıllık getiri (Verilerle)
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Şekil A.14: Yıllık getiri (Weibull yöntemi ile)
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