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ÖZET
Ülkemiz ise enerji kullanımı bakımından dışa bağımlı olup, enerji giderleri büt-
çemizde büyük bir oran kapsamaktadır. Bununla birlikte dışa bağımlı olduğumuz
konvansiyonel enerji kaynakları çevre için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılma-
lıdır. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı henüz yeni sayılabilecek
teknolojiler ile mümkün olduğundan maliyetli olabilmektedir. İyi bir fizibilite
analizi, üreticiyi yüksek maliyetlerden kurtarırken verimliliği de arttırır.

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi hak-
kında kısa bir özet yapılmıştır. Ayrıca RETScreen analiz programı kullanılarak
Hatay yöresinde tesis edilecek 1-5-10 MW güçlerindeki 3 adet RES için maliyet
analizi gerçekleştirilmiştir. Ekonomik açıdan minumum 2 MW ve üzeri kapasite-
li RES yatırımlarının banka faizi geliri baz alındığında tercih edilebilir olduğu
saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, RetScreen, Hatay

1. GİRİŞ
100. yılı olan 2023 yılı hedefi olarak 20.000 MW’lık lisanslı RES

projesine ulaşılması beklenmektedir. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji

Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin tekno-ekonomik

potansiyeli 48.000 MW’tır [2, 3]. Ekonomik büyüme paralelinde,

dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen

Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu nedenle dünya ve özellikle Avrupa’nın enerji stratejisi içerisinde

Türkiye’nin önemi giderek artmaktadır.

1998 yılında hazırlanmış olan TÜSİAD'ın “21. Yüzyıla Girerken

Türkiye'nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi” raporuna göre

Türkiye’de 80.000 MW rüzgar enerjisi potansiyeli bulunduğu ancak

bunun ekonomik olarak uygulanabilir kısmının 20.000 MW olduğu
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belirtilmektedir. Dolayısıyla Türkiye rüzgar enerji

potansiyeli bakımından zengin bir ülke gibi görünür-

ken, ekonomik olarak kullanılabilir rüzgar enerji

potansiyeli bakımından çok büyük bir avantaja sahip

değildir [4]. Bu nedenle RES kurarken iyi bir fizibi-

lite araştırması yapılmalıdır. Pek çok ülke yenilene-

bilir enerji çalışmaları için çeşitli proje yazılımları

geliştirmiştir. Bu yazılımlardan birisi de Yıldız

Teknik Üniversitesi’nin de 12 yıldır üyesi olduğu

RETScreen’dir.

2. RETScreen Analiz Programı
‘RETScreen Temiz Enerji Proje Analiz Yazılımı’, ilk

olarak Kanada Hükümeti CANMET Enerji

Araştırma Laboratuarı tarafından sunulmuş, sanayi-

den ve akademik çevrelerden sayısız uzmanın katkı-

sıyla geliştirilen bir destek aracıdır. Ücretsiz elde

edilebilen bu yazılım çeşitli konvansiyonel ve yeni-

lenebilir enerji biçimlerinin üretim miktarlarını, çev-

reye etkilerini, teknik ve ekonomik uygulanabilirlik-

lerini değerlendirmek üzere kullanılmaktadır [5].

Bunlar; rüzgar enerjisi proje analizi, küçük hidro-

elektrik proje analizi, fotovoltaik proje analizi, kom-

bine ısı ve güç proje analizi, biyokütle ile ısıtma

proje analizi, güneş enerjisiyle su ısıtma proje anali-

zi, pasif güneş enerjisiyle ısıtma proje analizi, toprak

kaynaklı ısı pompası proje analizi ve soğutma proje

analizi şeklinde sınıflandırılabilir.

RETScreen Microsoft Excel programı altyapısını

kullanarak çalışmaktadır. Program çalıştırıldığında

görülen sayfada proje ile ilgili kapak bilgilerinin

girilebileceği bir kısım bulunmaktadır. Bu kısmın

hemen altında ise analiz için gereken temel girdilerin

girebileceği bir bölüm mevcuttur. Seçilen proje tipi-

ne göre girilmesi istenilen veriler değişmektedir.

Program basit veya detaylı analizler yapma olanağı

sunmaktadır. “Başlatma” sayfasında girilmesi gere-

ken saha referans koşulları girdisi, internet veri taba-

nı ile entegre olan iklim veri bankası sayesinde prog-

ram otomatik olarak çalışabilmektedir. RETScreen

iklim veri bankasında enlem, boylam, rakım değerle-

ri, aylara göre hava sıcaklığı, bağıl nem, güneş rad-

yasyonu, atmosferik basınç, rüzgar hızı, yer sıcaklı-

ğı, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları değerleri görülebil-

mektedir.

2.1. Başlangıç Sayfası
Detaylı bir analiz için, analiz türü “Yöntem 2” seçil-

melidir. Şebeke tipi olarak “Merkezi Şebeki”, ısıl

referans değeri olarak “Alt Isıl Değer (AID)” seçil-

miştir. Saha iklim referans değerleri Hatay ili seçile-

rek program veritabanından çekilmektedir.

Ekonomik RES yatırımı için türbin göbek yüksekli-

ğinde (rüzgar türbini kanat merkez noktasının yerden

yüksekliği) rüzgar hızının 7 m/s rüzgar güç yoğunlu-

ğunun 400 W/m2'den fazla olduğu yerler tercih edil-

melidir [6, 7]. RETScreen’in sunduğu, NASA tara-

fından belirlenmiş “10 m yüksekliğindeki rüzgar

hızı” verileri göbek yüksekliğine göre uyarlanmalı-

dır. Bunun yerine ülkemiz Elektrik İşleri Etüd

İdaresi tarafından hazırlanmış olan Rüzgar Enerjisi

Potansiyel Atlası'ndan yararlanabilmemiz mümkün

ve daha uygundur [8]. Şekil 1’de görülen Hatay iline

ait REPA haritasına baktığımız zaman körfez dışın-

daki sahil kesimlerinde rüzgar hızının oldukça uygun

olduğu, özellikle Samandağ bölgesinde rüzgar hızı-

nın 8,5 m/s ve üzerinde olduğu görülebilmektedir.

Bu çalışmada 70 m yükseklikte, yıllık ortalama rüz-

gar hızının 8,4 m/s olduğu bir yere kurulması planla-

nan rüzgar enerji santrali için fizibilite analizi yapı-

lacaktır.

Şekil 1. Hatay iline ait REPA haritası
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2.2. Enerji Modeli
Enerji modeli sayfasında kullanılacak olan türbin tipi

seçilerek bu türbinden alınabilecek yıllık maksimum

enerji miktarı hesaplanmıştır. RETScreen 4'de enteg-

re halde bulunan ürün veri tabanından çeşitli imalat-

çıların farklı türbin modelleri arasından bir seçim

yapılarak bu türbinin spesifik özellikleri görülebil-

mektedir. Bu çalışma için 70 m göbek yüksekliği

bulunan, 1 MW gücündeki bir türbin tercih edilmiş-

tir (Tablo 1). Seçilen türbinin özellikleri, güç ve

enerji eğrisi verileri program tarafından hesaplanmış

olup Tablo 2 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Rüzgar türbini özellikleri

Bir türbinin rüzgardaki enerjiyi elektriğe dönüştüre-

bilme oranına kapasite faktörü denir. Türbinin yıllık

enerji üretim miktarının, türbin tarafından nominal

güçte yılda üretilecek teorik enerji miktarına oranı

olarak ifade edilebilir [6]. Enerji modeli sayfasında

son olarak elektrik satış fiyatının girilmesi gerek-

mektedir. EPDK'nın 20/12/2011 tarihli kurul kara-

rında belirttiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklı

elektrik üretim santrallerinin Türkiye ortalama elek-

trik toptan satış fiyatı 12,39 Krş/kWh’dır. Bu değer

ise yaklaşık 68 $/MWh'a denk gelmektedir.

RES uygulamalarla rapor edilen kapasite faktörü

genellikle %25 ile %35 arasında değişmektedir [9].

Rüzgar hızının yüksek olması nedeniyle kapasite

faktörü %35,9 olarak program tarafından belirlen-

miştir. Kullanılacak türbin adetine göre şebekeye

verilen yıllık elektrik miktarı Tablo 3'de verilmiştir.

Şekil 2. Türbinin güç ve enerji eğrileri verileri

Tablo 2. Seçilen türbinin güç eğrisi ve enerji eğrisi verileri
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Tablo 3. Türbin sayısına göre şebekeye verilen elektrik gücü 2.3. Maliyet Analizi
Programın maliyet analizi kısmında seçilebilecek iki

yöntem mevcuttur. Birinci yöntem genel öngörüler

için maliyetlerin başlıklar halinde girilmesine olanak

tanırken; ikinci yöntem her başlığın altındaki farklı

kalemlerin maliyetlerinin girilmesine olanak tanıya-

rak detaylı bir çalışma yapılmasını sağlar. Bu çalış-

mada maliyet analizi kısmı daha önceden yapılmış

olan çeşitli RES verileri de dikkate alınarak

Türkiye'nin ekonomik şartlarına uygun olarak detay-

lı şekilde incelenmiştir. Tablo 4’te detaylı maliyet

analizi verilmiştir.

Kullanılan türbin sayısına göre toplam maliyet ve

toplam maliyetin içindeki başlıkların yüzdesel oran-

larını içeren maliyet analizi Tablo 5'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Detaylı maliyet analizi tablosu
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2.4. Emisyon Analizi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının top-

lumsal maliyetlere etkisi büyük önem taşımaktadır.

Emisyon azaltımı sayesinde hem çevreye hem de

insanlığa büyük katkı sağlanmaktadır. Tablo 6’da

emisyon analizi verilmiştir.

Bunun yanı sıra 1.415 tCO2 net yıllık sera gazı emis-

yon azalmasının eş değeri olarak 607.986 litre tüke-

tilmeyen benzin, karbon emen orman arazisi 322

dönüm, geri kazanılan atık 488 tondur.

2.5. Ekonomik Analiz
Programın ekonomik analiz kısmı beş bölümden olu-

şur. Bunlar: “Finansal Parametreler”, “Yıllık Gelir”,

“Proje Maliyetleri ve Gelir Özeti”, “Finansal

Sürdürülebilirlik” ve “Yıllık

Nakit Akışı” bölümleridir. “Proje Maliyetleri ve

Gelir Özeti” ile “Yıllık Gelir” bölümleri; enerji

modeli, maliyet analizi ve emisyon analizi çalışma

sayfalarının bir özeti niteliğindedir. “Finansal

Sürdürülebilirlik”, bölümünde ise kullanıcının

“Finansal Parametreler” bölümüne girmiş olduğu

veriler kullanılarak projenin finansal göstergeleri

elde edilir. “Yıllık Nakit Akışı” bölümü kullanıcının

vergi öncesi, sonrası ve toplam nakit akışını görün-

tülemesini sağlar. Bu çalışmada yatırımın tamamının

öz sermaye ile yapılacağı, santral ömrünün 20 yıl

olduğu kabul edilmiş; Türkiye şartları için yıllık

enflasyon oranı %10, yıllık gelir vergisi oranı %35,

elektrik ihracat fiyatı eskalasyon oranı %11 olarak

alınmıştır [10, 11].

Bu verileri 1-5-10 MW güçlerindeki 3 RES için gir-

diğimizde, ekonomik açıdan 5 MW ve üzeri kapasi-

teli RES’lerin daha kazançlı olduğunu görürüz

(Tablo 7 ve Şekil 3).

3. SONUÇ
Bir yatırım anaparanın bankada değerlendirilmesine

göre daha tercih edilebilir olmalıdır. Çünkü üretime

yatırılan para beraberinde büyük sorumluluk ve bek-

lenmeyen giderler getirmektedir. Bu çalışmada

Hatay’da tesis edilecek 1-5 ve 10 MW’lık RES için

maliyet analizi yapılmıştır. RES göbek yüksekliği 70

m, yıllık ortalama rüzgar hızı 8,4 m/s ve kapasite

faktörü %35,9 olarak seçilmiştir.

Hatay’da verilen şartlarda 1 - 5 ve 10 MW’lık

RES kurulduğunda kümülatif nakit akışının artı

değere  geçme süresi sırasıyla 12,5 – 10 – 9,5 yıl-

dır. 20  yılın  sonunda  eldeki para sırasıyla

4.390.956 – 33.463.167 – 70.371.451 $ olacaktır.

Anapara bankada değerlendirilirse herhangi bir risk

taşımadan 20 yılın sonunda eldeki net para sırasıyla

6.247.375,05 –28.519.284,15 – 56.607.651,45 $

olur.

1 MW’tan daha büyük kapasiteli RES getirisi banka-

ya yatırılan anaparadan daha fazla olmaktadır. 20

yıllık vade için karlı bir yatırım minimum 2 MW’lık 

Tablo 5. Türbin sayısına göre maliyet analizi Tablo 6. Emisyon analizi

Tablo 7. Sırası ile 1-5 ve 10 MW’lık RES için yıllık nakit
akışları
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Şekil 3. Sırası ile 1-5 ve 10 MW için kümülatif nakit akışları ($)

santral ile yapılabilmektedir. Ayrıca yapı-

lan hesaplara göre yapılacak her bir

MW’lık RES yatırımının yıllık net 1,415

ton CO2 gazı salımını önlediği ve 3,291

ton eş değer ham petrolün tasarruf edil-

mesine neden olduğu saptanmıştır.

Bununla birlikte uluslararası karbon bor-

sasında her bir tCO2 emisyon azaltımının

0,08-0,30$ arasında değişen fiyatlarla

alıcı bulduğu da değerlendirilmelidir

[12].
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