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*Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve
sonsuz bir güç kaynağı olup rüzgarı oluşturan hava
akımının sahip olduğu hareket enerjisidir.

*Bu enerjiyi meydana getiren rüzgar ise güneşin yer
yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir
sonucu olarak ortaya çıkan basınç ve sıcaklık
farkından dolayı oluşan hava akımıdır.

*Coriolis, sürtünme, basınç ve merkez kaç kuvveti
rüzgarın oluşumuna etki eden belli başlı
kuvvetlerdir.
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Şekil 1 : Dünya yüzeyi farklı bölgelerine güneş ışınlarının farklı açıda düşüşü (sağda) ve 

bunun sonunda yeryüzünün farklı ısınmasının okyanus suyu yüzey sıcaklıklarının 

çekilmiş fotoğraf (kay.:NASA 1984)

Rüzgar enerjisi, güneş enerjinin farklı bir şeklidir. Rüzgarlar, yeryüzündeki farklı 

güneş ısısı dağılımının neden olduğu basınç ve sıcaklık farklarının dengelenmesiyle 

oluşan hava akımlarıdır. Dünyanın bir kısmında hava, kara ve deniz ısınırken diğer 

yüzeyinde ise soğuma görülür. Dünyanın günlük dönüş hareketi nedeni ile bu ısınma 

ve soğuma periyodik bir şekilde devam eder. 
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* Yer yüzeyinin gerek duyduğu enerjinin tümü güneşten gelir.

* Güneş yer yüzeyine her saat 100.000.000.000.000            

(100 Trilyon) kWh ‘lik bir enerji yayar.

* Başka bir değişle, yer yüzeyi güneşten 1017 Watt gücünde 

enerji alır.

* Güneşten gelen enerjinin ise yaklaşık %1-2 ‘si rüzgar 

enerjisine dönüşür.

* Yani rüzgar enerjisini, hız enerjisine (kinetik enerjiye) 

dönüşmüş güneş enerjisidir diye de tanımlayabiliriz.

* Kinetik enerjiye dönüşmüş bu güneş enerjisini, yani rüzgar 

enerjisini yararlanabilir enerjiye dönüştürmek için rüzgar 

türbinlerinden yararlanılmaktadır.
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*Bu farklı ısınmanın kutuplar ile ekvator arasında oluşacağı rüzgar 

sirkülasyonu, dünyanın dönüş hareketi olmasaydı kutuplar ile ekvator 

arasında doğrusal akım şeklinde oluşacaktı.
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*Dünyanın dönmesinden dolayı kuzey yarım küreye doğru yapılan 

herhangi bir hareket sağa doğru, güney yarım kürede sola doğru 

yönlendirilir. Bu saptırma kuvvetine coriolis kuvveti denir. 
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Gündüz toprak, güneşin etkisiyle denize göre daha fazla ısınır ve hava yükselir. Bu 

deniz tarafına göre daha düşük bir basınç ortamı sağlar ve deniz üstündeki soğuk 

havanın karaya doğru hareketlenmesini sağlar. Bu şekilde oluşan rüzgarlara “Deniz 

meltemi” rüzgarları denir 
Gecenin ilerleyen saatlerinde deniz ve toprak sıcaklığı aynı olduğunda esintisiz bir 

ortam oluşur. Daha sonra kara sıcaklığı deniz sıcaklığının altına düştüğünde bu defa 

da karadan denize doğru “Kara meltemi” akımı başlar 
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DAĞ-VADİ rüzgarları: dağların güney yamaçlarındaki havanın 

güneş ışınlarıyla ısınıp yukarılara doğru yükselmesiyle başlar. 

Gece soğuduğunda ise yoğunlaşarak aşağıya doğru esmeye 

başlar. Eğer vadi zemini çok meyilliyse hava akımı aşağılı-

yukarılı değişken de olabilir. 

Bu tip değişmeli esen rüzgarlara 

“kanyon” rüzgarları denir.

Muson rüzgarları:

Muson rüzgarları meltem rüzgarlarının büyük hacimlisidir ve mevsimlere göre 

akış yönünü değiştirir. Çünkü kara parçalarında hava denize göre çok daha 

çabuk ve daha büyük miktarlarda değişime uğrarlar. Yaz aylarında muson 

rüzgarları denizden karaya doğru , kış aylarında ise karadan denize doğru 

eserler. Yaz aylarında esen rüzgarlar bol yağış bırakır

Dağ-Vadi meltemlerinin oluş şekli
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Bir bölge içinde bir dizi yöre için rüzgar güç değerleri 

hesaplanmış ise, bu bölgenin rüzgar güç 

karakteristiklerini veren haritalar oluşturulabilir. Bu 

haritalar üç farklı şekilde düzenlenebilir:

a) Hız dağılımlı rüzgar haritaları,

b) Güç dağılımlı rüzgar haritaları,

c) Rüzgar gülleri.

Daha çok geniş alanları gösteren ve farklı hızların 

farklı tarama ve renklerle gösterildiği tüm kıtalara ve 

Türkiye’ye ait hız dağılımlı dünya ve Türkiye rüzgar 

enerjisi haritaları aşağıdaki Şekillerde verilmiştir.
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Bir bölgenin etkili (hakim) rüzgar yönünü, hızını, frekansını ve enerji 

değerinin birini,  birkaçını veya tamamını gösteren haritalardır
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NOKTASAL RÜZGAR KAYNAK BİLGİSİ



Ülkemizde rüzgar enerjisinden elektrik elde etme

amacına yönelik çalışmalar 1990 yıllarda teorik olarak

başlasa da esas gelişme 1996 yılından itibaren

gerçekleşmiştir. İlk rüzgar enerji santralı 1997 yılında

devreye girmiştir.Ülkemizde 4628 sayılı kanun ile

beraber serbest elektrik piyasası modeline geçilmiştir.

Enerji üretimi için gerekli olan minimum rüzgar

hızı 6-7m/s göz önüne aldığımızda Türkiye Avrupa’ya

oranla yüksek bir enerji potansiyeline sahiptir. Teorik

olarak Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamı rüzgar

enerjisiyle karşılanabilir.
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19Türkiye Rüzgar Santrallerinde Kullanılan 

Rüzgar Türbinleri
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100m yükseklik için rüzgar hızı (rüzgar atlası) değerleri.



*Türkiye’nin 70 m yükseklik için rüzgar enerjisi kapasite faktörü haritası

verilmiştir. Ege ve Marmara sahilleri en yüksek kapasiteye sahip olup,

günümüzde rüzgar santrali yatırım ve kurulumları da özellikle bu bölgelerde

yoğunlaşmıştır.

Türkiye Rüzgar % Kapasite Faktörü Haritası21
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Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği, 627 türbin ile Roscoe (Texas, 

ABD)'dir. Toplam kurulu kapasitesi ise 781,5 MW’tır.



30

Bir dikkat çekici 

rüzgar türbini 

uygulaması ise 

Manama, 

Bahreyn'de 

bulunan

Bahreyn Dünya 

Ticaret Merkezidir. 

Merkez Dünyanin

ilk rüzgar türbinli 

binası olma

özelliğini 

taşımaktadır.

2008 yılında 

bitirilen kulelerin 

toplam maliyeti 

150 milyon USD.
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Rüzgarlar yeryüzünden 100 m yüksekliğe kadar yüzey pürüzlülüğünden ve 

engellerden etkilenirler. Yüzey pürüzlerine örnek olarak ağaçlar, büyük 

şehirler, uzun ve yüksek çimen, çalı örtüsü gibi engellerin hepsi birer 

pürüzlülük teşkil ederler. Pürüzlülükle ilgili iki parametre vardır. Bunlar:

Pürüzlülük sınıfı,

Pürüzlülük uzunluğu.

m/s

m , Yükseklik

Pürüzlülük sınıfı 2 ve 

pürüzlülük uzunluğu 0.1 

olan arazide rüzgar 

kesintisi (Wind Shaer)
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Pürüzlü

lük 

Sınıfı

Pürüzlülük 

Uzunluğu 

(m)

Enerji 

Oranı

(%)

Arazi Tipi (Yeryüzü şekli, durumu)

0 0.0002 100 Su Yüzeyi

0.5 0.0024 73
Tamamen açık arazi. Pürüzlülük yok. Örneğin. Otoban,

havaalanı, biçilmiş ekin tarlası gibi.

1 0.03 52
Çitlerle çevrilmiş tarıma açık arazi, alçak ve seyrek

yoğunlukta binalar ve alçak, yuvarlak hatlı tepecikler.

1.5 0.055 45
Seyrek yerleşim olan tarım alanları, 8 m’ye kadar

yükseltisi olan ve türbinden uzaklığı 1250 m olan bölge.

2 0.1 39
Seyrek yerleşim olan tarım alanları, 8 m’ye kadar

yükseltisi olan ve türbinden uzaklığı 500 m olan bölge.

2.5 0.2 31
Yoğun yerleşim olan tarım alanları, 8 m’ye kadar

yükseltisi olan ve türbinden uzaklığı 250 m olan bölge.

3 0.4 24
Köyler, küçük kasabalar olan ve arazisinde koruluklar,

yüksek ve engeller olan bölge.

3.5 0.8 18 Büyük şehirler ve yüksek binalar.

4 1.6 13 Yüksek binaları olan çok büyük şehirler.

Avrupa rüzgar atlası (EWA) tarafından belirlenmiştir.
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Rüzgar tesirleri bakımından üç özelliği olan bir iklim 

elemanıdır ;

a-) Rüzgarın hızı

b-) Rüzgarın yönü

c-) Rüzgarın esme sıklığı ( Frekansı )

Yeryüzünün yerel farklılıkları (vadiler, dağlar, vb.) ve 

yeryüzünün düzgün olmayan ısınmasına bağlı olarak yukarıdaki 

özellikler yerel ve zamansal farklılıklar gösterir. Rüzgar hızını 

etkileyen faktörler sırasıyla şunlardır:

a-) Coğrafi durum,

b-) Yerel yüzey yapısı,

c-) Yeryüzünden olan yükseklik

Bir bölgedeki rüzgar hızı yükseklikle belirli bir şekilde 

artar. 
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Binalar, ağaçlar, tepeler rüzgar için birer engeldirler. Rüzgarın hızını azalttıkları

gibi kendi yakınlarında da türbülansa sebep olurlar. Şekilde görülen türbülanslı 

akımın etkilediği bölge engel yüksekliğinin 3 katı kadar olabilir. Türbülansın etki

alanı engelin ön tarafından ziyade arka tarafında daha fazladır. Engelin

Ön Görünüş Üst Görünüş

Şekil: Bir engelin rüzgar hızına etkisi ve türbülans oluşturması.
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(b)      Tepe Etkisi(a)    Tünel Etkisi

Rüzgar hızının artmasına tepe ve tünel geçitleri 

de etkilidir. Tünel şeklindeki geçitler rüzgar hızının 

%50 kadar artmasını sağlarlar.   

Şekil: a)  Rüzgar hızının yükselmesine etki eden  tünel ve b) Tepe etkisi40



Bazı engellerin 

(bina, ağaç gibi) 

hız profillerine  ve 

türbülansa etkileri 

görülmektedir.                                                                                                               
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Bir bölgedeki rüzgar hızı yükseklikle belirli bir şekilde artar. 

Yeryüzünden olan yükseklik ile rüzgar hızının değişimi aşağıdaki ifadeyle 

hesaplanabilir ;                   

V / V0 =  (H / H0)
n (1.1)

Burada; V0 : H0 yüksekliğinde ölçülmüş, bilinen rüzgar hızı ( m / s ), H0 

10 m , H: Rüzgar hızını hesaplayacağımız yükseklik (m), n: Tecrübelere 

ve ölçümlere dayanan bir katsayı (1/6....1/3) [ Kent alanı; n=0.4, Kırsal 

alan; n=0.25, Sahil kenarı; n=0.16 ]  

Rüzgar Enerjisi = 0.5 M v2 (1.2)

Burada, M= V  (hava kütlesi), V=v A t  (hava hacmi),  v: rüzgar hızı (m/s) 

(anlık hız) dır. 

:Belli bir atmosfer sıcaklığında ve basıncındaki hava yoğunluğu (kg/m3), 

Rüzgar enerjisi hesaplarında standart olarak, 15oC ve deniz seviyesi 

atmosfer basıncı değeri olan  =1.225 kğ/m3 değeri alınmaktadır.

A:Rüzgar akımına dik alan (m2) ve   t:Zaman (s) dir.

Rüzgar Enerjisi =0.5  A t v3 (J)   (1.3)

t=1 saniye (s) için Rüzgar gücü ;

P=0.5  Av3 (W) (1.4)

Birim alan başına düşen güç, güç yoğunluğu;

P/A=0.5  v3 (W/m2) (1.5) Elde edilir. 
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Rüzgar makinalarını birbirleriyle karşılaştırabilmek için, sistemi tanıtan 

karakteristik sayılar tarif edilmiştir : 

1-Güç sayısı (Cp) : 

Rotordan elde edilen gücün, rüzgarın sahip olduğu güce oranıdır. Bu sayı 

farklı türbin tipleri için verilmektedir.

Cp =Pr/P=Pr/0.5 v3A                                                             (1.6)

Güç sayısı aynı zamanda rotorun verimini de gösterir. Burada;  

Cp : Güç sayısı (boyutsuz), 

Cr : Rotordan elde edilen güç (W veya kW), 

P: Rüzgar gücü (W veya  kW).

2- Uç hız oranı (  ) : 

Kanat ucundaki çevresel hızın, rüzgar hızına oranıdır. 

=R  /v =vuç/v =U/v                                                  (1.7)
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Burada,  : Rotorun açısal hızı, =2 n/60 (1/s), 

U: Rotorun çevresel hızı,  U=πDn/60 (m/s), 

n: Rotorun devir sayısı (d/d).

D: Türbin rotor (çark) çapı (m)

3- Katılık oranı ( ) :  Türbinleri karşılaştırma için kullanılır

 = Á/A          (1.8)

Burada, 

Á : Rotor kanatlarının toplam yüzey alanı (m2),      

A : Rotor kanatlarının süpürdüğü alan (m2).

4- Faydalı güç (Pf) : 

Sistemden elde edilen güç, faydalı güç olarak tarif edilir.

Pf= 0.5 t Av3 (1.9)

Burada,

t :Sistemin toplam verimi olup,(0.1-0.3) değerleri arasındadır. 

Buna göre aşağıdaki ifade yazılır.

Pf =(0.1-0.3) 0.5  Av3 (1.10)
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