
K›y›lar›n çevresinde kurulacak dev
türbin kümeleri, k›y› ötesi rüzgar gü-
cünün kullan›m› alan›nda büyük
umutlar vaadediyor. Ancak çevreyi kir-
letmeyen bir enerji kayna¤› olmas› ne-
deniyle kendine çok taraftar bulan bu
rüzgar türbinlerine karfl› ç›kanlar›n sa-
y›s› da hiç az›msanacak gibi de¤il.
Tüm bunlar bir yana, k›y› ötesi rüzgar
türbinlerinin kurulmalar›, oldukça ma-
liyetli ve zor bir süreç. 

24 y›l enerji sektöründe görev ya-
pan ve çeflitli gaz, kömür ve nükleer
güç istasyonlar› infla etmifl olan Mike
Carter, flimdilerde North Hoyle’da ‹n-
giltere’nin ilk büyük ölçekli k›y› ötesi
rüzgar çiftli¤ini kurmakla meflgul.
Geçti¤imiz ay North Hoyle’›n 30 türbi-
ninden her birinin ulusal elektrik flebe-
kesine 2 megawatt’l›k güç pompalaya-
cak flekilde çal›flmaya bafllamas›yla, ‹n-
giltere büyük ölçekli rüzgar çiftlikleri
iflleten ülkeler kulübüne girmifl oldu.
Kulübün di¤er üyeleriyse Danimarka,
‹sveç ve ‹rlanda. ‹ngiltere için iyi bir
bafllang›ç olan North Hoyle, ‹ngilte-
re’nin k›y› ötesi rüzgar potansiyeliyle
ilgili yaklafl›m›nda çok temel bir de¤ifli-
mi temsil ediyor. 

K›y› ötesi rüzgar gücü alan›nda li-
derlik, Avrupa’n›n elinde. Yerel yöne-
timler, siyaset adamlar› ve ifl çevreleri
bu oyuna olumlu yönde kat›l›rsa, Av-
rupal›lar yak›n bir gelecekte enerjileri-
nin büyük bir k›sm›n› rüzgardan elde
edebilir hale gelecekler. Bunda k›y›
ötesi rüzgar çiftliklerinin kurulmas›n-

da daha büyük, etkin ve türbinlerin in-
flas› için daha ucuz teknikler de ciddi
bir rol oynayacak. 

Gelecekte denizin ulafl›lmas› güç
alanlar›n› da rüzgar çiftlikleri için ola-
nakl› hale getirebilecek yeni bir tasa-
r›m, ABD ve Japonya gibi ülkelerde de
k›y› ötesi rüzgar çiftlikleri için umut
kap›lar›n› aralayabilir. Uzmanlara göre
k›y› ötesi rüzgarla elektrik üretmenin
maliyeti, flu andaki azalma e¤ilimini
sürdürürse, 2010’da gazdan elektrik
üretimi kadar ucuz hale gelebilir. An-
cak tüm bu olumlu haberler, karadaki

rüzgar çiftliklerinin kendilerinden bek-
lenileni vermemifl oldu¤unu düflünen
kiflilerin, k›y› ötesi rüzgar çiftlikleri ko-
nusuna da olumsuz bakmalar›n› engel-
leyemiyor. 

‹ngiltere’de rüzgar çiftli¤i infla et-
mek isteyen flirketler, birçok engelle
karfl›lafl›yor. ‹ngiltere’deki bir giriflimci
için ilk zorluk, di¤er ülkelerde oldu¤u
gibi, güç üreten bir türbin infla etmek
için zaten bu amaçla ayr›lm›fl bir böl-
gede, izin almak için baflvurmak. ‹kin-
ci ve as›l güçlükse, k›y› ötesi bölgele-
rinden sorumlu merkezi devlet kuru-
mlar›ndan planlama onay› almak. Rüz-
gar çiftliklerinin kötü etkileri olabile-
ce¤ini düflünen herhangi bir bireyden
ya da gruptan gelen itirazlar› da hesa-
ba katmak durumunda olan planlama
süreci, öncelikle projenin çevresel etki-
lerini göz önüne almak zorunda. Bu
süreç toplamda genellikle yaklafl›k üç
ya da dört y›l sürüyor. 

North Hoyle için izin kolayca al›n-
d›ysa da, ‹ngiltere’deki di¤er baz› rüz-
gar çiftlikleri için planlar daha zorlu
bir flekilde yürüyor. Örne¤in, Swansea
bölgesi yak›nlar›ndaki bir giriflim, bu
bölgede yaflayanlar›n çok ciddi protes-
tolar›na hedef olmufl. Bölgedeki bal›k-
ç›lar yap›lmas› önerilen rüzgar çiftlik-
lerinin denizde yaklafl›k on kilometre-
karelik bir alanda avlanmalar›n› engel-
leyece¤ini iddia ederken, di¤er bölge
sakinleri de k›y› ötesi rüzgar çiftlikleri-
nin manzaralar›na zarar verece¤i ve
turizmi kötü yönde etkileyece¤i görü-
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flündeler. Bu bölgede yaflanan duru-
mun dönüm noktas› niteli¤indeki bir
vaka oldu¤unu belirten ‹ngiliz Rüzgar
Enerjisi Derne¤i’nden (British Wind
Energy Association – BWEA) Alison
Hill, önümüzdeki y›l var›lmas› bekle-
nen karar›n, rüzgar çiftli¤i kurmak is-
teyen giriflimcilerin aleyhine gerçekle-
flmesi durumunda, ‹ngiltere’nin tüm
k›y› ötesi rüzgar politikas›n›n önünde
engel teflkil eden resmi bir karar ola-
rak ortaya ç›kaca¤› görüflünde. 

Massachusetts, Cape Cod’un yak›n-
lar›ndaki Nantucket Sound bölgesinde
kurulmas› için giriflimlerin bafllat›ld›¤›
ve ABD’deki tek örnek olacak olan k›-
y› ötesi rüzgar çiftli¤i, manzaralar›n›n
bozulaca¤›n› iddias›ndaki ev sahiple-
rinden gelen sald›r›lar›n alt›nda. Bu
bölgeye iliflkin onay süreçlerinin hare-
kete geçmesi için, daha 12 ay var. 

Ama rüzgar çiftlikleri için karasula-
r›n›n tüm Avrupa’da belki de en iyi po-
tansiyele sahip oldu¤u ‹ngiltere’de, en
büyük engeli oluflturanlar bölge sakin-
leri yerine, rüzgar türbinlerinin radar
sistemlerinde oluflturabilece¤i olumsuz
etkileri öne sürerek s›k s›k itirazlarda
bulunan Savunma Bakanl›¤› ve sivil
hava trafi¤i kontrolörleri. BWEA’n›n is-
tatistik sonuçlar›na göre Savunma Ba-
kanl›¤› ‹ngiltere’de 2002 y›l›ndaki kara
tabanl› rüzgar çiftliklerinin inflas› uy-
gulamalar›n›n %34’üne, 2003 y›l›ndaki-
lerinse %48’ine itiraz etti. Her nas›lsa,
k›y› ötesi alanlar karadakilere göre da-
ha iyi durumda. Nisan 2001’de duyuru-
lan 18 k›y› ötesi alan›n yaln›zca 5’ine
itiraz eden Savunma Bakanl›¤›, arala-
r›nda North Hoyle’›n da bulundu¤u 13
alan› itiraz etmeksizin kabul etmifl Da-
nimarka rüzgar enerjisi birli¤inin eko-
nomistlerinden Jakob Holst, ‹ngilte-
re’deki durumun aksine Danimarka’l›
hava trafi¤i kontrolörleri tek bir itiraz-
da bile bulunmam›fl oldu¤unu belirte-
rek, bunun ‹ngiltere’ye özgü bir sorun-
mufl gibi göründü¤ünü söylüyor. 

Siyaset adamlar› ve enerji flirketleri-
nin k›y› ötesi rüzgara karfl› yaklafl›mla-
r›ndaki büyük de¤iflimin temel neden-
lerinden biri, türbinlerin artan güç ç›-
k›fl›. Güney Danimarka’daki Lolland
adas› yak›nlar›ndaki ilk k›y› ötesi rüz-
gar çiftli¤i Vindeby’›n infla edildi¤i
1991 y›l›ndan bu yana, türbinlerden el-
de edilebilen güç miktar› 10 kat artm›fl
durumda. Rüzgar çiftliklerini infla
edenler, çok say›da küçük türbin yeri-

ne birkaç tane büyük türbin kullana-
rak kurulum ve çal›flt›rma maliyetleri-
ni ciddi flekilde azaltabileceklerini far-
ketmifller. Vindeby’da kurulan 11 adet
450 kilowatt’l›k türbin, flimdi son tasa-
r›mlarla minyatürize ediliyor. ‹rlan-
da’daki Arkoow Sands, General Elect-
ric’in 3,6 megawatt’l›k türbinlerini,
North Hoyle ise kanatlar› deniz yüze-
yinden 110 metre yüksekli¤e ulaflan
ve Danimarka flirketi Vestas taraf›ndan
yap›lm›fl 2 megawatt’l›k türbinleri kul-
lan›yor. 

Türbinler güç ç›k›fllar›ndaki bu evri-
mi, temel mekanik kurallar›na borçlu-
lar. Bir türbinin güç ç›k›fl› kanat uzun-

lu¤unun karesiyle do¤ru orant›l› oldu-
¤undan, kanat uzunlu¤undaki ufak bir
art›fl, ç›k›flta çok belirgin bir art›fla ne-
den oluyor. Baz› flirketler daha büyük
kanatlar› güçlendirmek için, kanatla-
r›n artan bas›nca karfl› direnebilmeleri-
ni sa¤layan düflük a¤›rl›kl› karbon fi-
berleri kullan›yor.

2003 y›l›n›n Ekim ay›nda Alman
türbin üreticisi RePower, 180 metre
uzunlu¤unda 5 megawatt’l›k dev bir
makine olan ve kanatlar› 61,5 metreyi
bulan dünyan›n en büyük türbinini
test etme planlar›n› duyurdu. Kanatla-
r›n boyutuyla ilgili olarak teknik aç›-
dan herhangi bir s›n›rlama olmad›¤›
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görüflünü savunan RePower’›n teknik
müdürü Peter Qoell’a göre, bu, ekono-
mik anlamda kabul edilebilir s›n›rlar›n
d›fl›na ç›kmaks›z›n kanat büyüklü¤ün-
de ne kadar ileriye gidebilece¤inize
iliflkin bir konu. Di¤er uzmanlar da
Qoell ile ayn› görüflte. Danimarkal›
türbin üreticisi NEG Micon’›n Araflt›r-
ma ve Gelifltirme Müdürü Ole Gunnes-
kov’a göre, befl y›l içinde kanatlar› 70-
75 metre uzunlu¤unda türbinler infla

etmek olanakl› hale gelebilecek. Ayr›-
ca Danimarka’daki kanat üreticisi LM
Glasfiber adl› firmadan Steen Broust
Nielsen, 6 megawatt’l›k makinelerin ta-
sar›mlar›n›n ilk evrelerinin bafllam›fl
oldu¤unu belirtiyor ve flöyle ekliyor:
“Önümüzdeki birkaç y›l içinde ç›k›fl
gücünü yaklafl›k 10 megawatt'a yük-
seltebilecek 100 metrelik k›y› ötesi ka-
natlar›n önünde herhangi bir teknolo-
jik engel göremiyorum.”

Avrupa’n›n k›y› ötesi rüzgar gücü
taraftarl›¤›nda rol oynayan tek fley,
türbin tasar›mlar› de¤il. Kuzey, Balt›k
ve ‹rlanda denizlerini çevreleyen ülke-
ler, denize kilometrelerce uzanacak
büyük kum y›¤›nlar› oluflturmalar›na
yard›mc› olacak çok büyük bir varl›¤a
sahipler. “Kumy›¤›n› 24” olarak adlan-
d›r›lan ve öneri aflamas›ndaki bir Al-
man rüzgar çiftli¤inde, k›y›dan 120
km uzakta olmas›na ra¤men, her biri 3
megawatt üreten 120 jeneratörünün
yer ald›¤› suyun derinli¤i 35 metreden
fazla de¤il. Ama Japonya ve ABD gibi
ülkelerin böyle bir olana¤› yok.
ABD’nin do¤u k›y›s›ndan Atlantik’e 5
km gitti¤inizde bile, derinlik birkaç
yüz metreyi buluyor. Bunun gibi böl-
gelerde, türbin direklerini deniz taba-
n›na sabitlemek ciddi bir sorun haline
geliyor. 

Bu soruna çözüm getirmek içinse
baflka seçenekler gündemde. ABD, Co-
lorado, Golden’daki Enerji Bakanl›¤›
Ulusal Yenilenebilir Enerjiler Labora-
tuvar›’nda mühendis olarak görev ya-
pan Walt Musial, yüzen k›y› ötesi rüz-
gar türbinleri konusuyla özellikle ilgi-
leniyor. Çok uzun süredir tart›fl›lan,
ancak henüz hiç prati¤e dönüfltürüle-
memifl bir kavram olan yüzen türbin-
ler alan›ndaki öncü modellerden biri,
‹rlanda’dan Dan Hannevig ve ‹ngilte-
re’den, David Bone taraf›ndan geliflti-
rilmekte. Hannevig, tüm dünyada bu
tür bir yüzen türbin sistemine sahip
tek kifliler olduklar› iddias›nda. 

Rüzgar türbinlerinin ço¤u, deniz ta-
ban›na 25 metre sokulan tek bir direk-
le uzun, ince kuleler üzerine oturtulu-
yor. 30 metreden biraz daha derin su-
larda ifle yarayabilen di¤er baz› sabit
tasar›mlar varsa da, 30 metreden daha
derin sularda dalgalar›n ve ak›nt›lar›n
oluflturdu¤u yan kuvvetler, direklerin
kullan›mlar›n› olanaks›z hale getiriyor.
Bu nedenle gerçekten derin sular için
çözüm olabilecek tek seçenek, yüzen
platformlar. Amerika’n›n çevresinde
Avrupa’da oldu¤u kadar bol miktarda
s›¤ su olmad›¤›na ve k›y›dan 8 km.
uza¤a gittiklerinde bile direkleri kur-
man›n olanaks›zlaflt›¤›na dikkat çeken
Musial, yüzen türbinlerle özellikle ilgi-
lenmelerinin gerekeçesinin de bu ola-
naks›zl›klar oldu¤unu belirtiyor. Yü-
zen türbinler hayata geçirilebilirlerse,
Avrupa için bile yararl› olabilirler. K›y›
ötesi rüzgar çiftliklerinin manzara aç›-
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‹ngiltere’deki rüzgar çiftliklerinin geliflimi, Sa-
vunma Bakanl›¤› ve sivil hava trafi¤i kontol yetki-
lilerinden gelen itirazlara hedef oluyor. Bunun te-
mel nedeni, türbinlerin radar ekranlar›nda uçak gi-
bi görünüyor olmalar›. Ayr›ca havac›l›k yetkilileri-
ne göre, genifl bir radar gürültü alan› yaratarak ya-
k›ndaki uçaklar›n farkedilememesine neden olabi-
len türbinler, güvenlik aç›s›ndan ciddi tehlikeler
yarat›yor. Rüzgar endüstrisindeki ço¤u kifli, hava-
c›l›k alan›ndaki yetkililerin daha çok u¤raflarak bu
sorunlar›n üstesinden gelebilece¤ini savunadur-
sun, ‹ngiltere sivil hava trafi¤i kontrolünden so-
rumlu Savunma ve Ulusal Hava Trafi¤i Hizmetleri
Bakanl›¤› (The Ministry of Defence and National
Air Traffic Services – NATS), incelemeleri gereken
birçok yeni geliflmeyle bafllar›n›n zaten yeterince
kalabal›k oldu¤unu belirterek bu yaklafl›ma pek de
s›cak bakm›yor. 

Hava trafi¤i kontrol radarlar›n›n çal›flma mant›-
¤›, basitçe, bir radyo dalgas›n›n, “ping” sesini aç›-
¤a sal›p, daha sonra bu dalgan›n yörüngesindeki
nesnelerden yans›malar›n› dinlemek fleklinde aç›kla-
nabilir. Dönüfl sinyalinin gücü nesnenin büyüklü¤ü-
ne, flekline ve bileflimine ba¤l› olarak de¤ifliyor. Bü-
yük, metalden yap›lm›fl, keskin kenarl› nesneler ra-
dar kesit alan› (radar cross section – RCS) olarak
adland›r›lan en güçlü geri dönüfl sinyallerini olufltu-
ruyor. Bu, tek bir türbinin, bir radar operatörünün
ekran›nda bir jumbo jet uça¤› gibi parlak gözükece-
¤i anlam›na geliyor. Daha da kötüsü, türbinlerin ka-
natlar› döndü¤ünden, radarlar›n büyük binalar gibi
durgun nesneleri ay›rdetmesini sa¤layan filtreleme
teknikleri, rüzgar çiftliklerinde ifle yaramaz hale ge-
liyor. Filtreler, dönüfl sinyalinin frekans›n›n ç›k›fl
sinyalininkinden farkl› olup olmad›¤›n›, bir baflka
deyiflle Doppler sapmas› olarak bilinen bir de¤iflimi
belirliyor. ‹ki frekans›n birbirinin ayn› olmas›, nes-
nenin sabit bir nesne oldu¤u ve dolay›s›yla emin bir
flekilde gözard› edilebilece¤i anlam›na geliyor. 

Ayr›ca her bir türbinini alt› radar dönüflünün
yaln›zca birinde görünür olmas›, rüzgar çiftliklerin-
ce kaplanan alan›n yan›p sönen bir kütle olarak gö-
rünmesine neden oluyor. Türbinlerin çevresinde ha-
reket eden uçaklar, radar operatörleri için kalabal›-
¤›n içinde görünmez oluyor. Bir baflka sorunsa, dö-
nen bir türbin kanad› grubunun flans eseri düzlem-
sel bir dizi olarak görünebilecek olmas› ve bunun
da radar›n görüntü alan›ndan geçen bir uçak gibi al-
g›lanacak olmas›. 

Neyse ki rüzgar türbinlerinin radar ekranlar›nda
yaratt›¤› sorunlara karfl› çözüm getirmek için sürdü-

rülen çal›flmalar da var. Danimarka’daki hava trafi-
¤i kontrolörleri, bu tür sorunlar› aflmak için, bir rüz-
gar çiftli¤inin s›n›rlar› içinde yer alan kay›tlar›n gö-
zard› etmelerini sa¤layan yaz›l›mlar kullan›yor. Geç-
ti¤imiz aylarda ‹ngiltere’de savunma araflt›rmalar›
alan›nda çal›flan bir flirket olan Qinetiq ise, rüzgar
türbinlerinin oluflturdu¤u radar giriflimini belirleme-
ye yard›mc› olacak biçimde tasarlanm›fl bir bilgisa-
yar modelini piyasaya sürdü. Bir türbinin tasar›m›n›
ve radara olan uzakl›¤›n› bilgisayara girdi¤inizde,
bilgisayar size bunun radar ekran›nda nas›l görüne-
ce¤inin modelini sunabiliyor. Bu bilgisayar› üreten
ekibin lideri Andy Beck’in getirdi¤i bir baflka çözüm
önerisiyse türbin kanatlar›n›, radar at›mlar›n› emen
“gizli” materyallerden üretmek. Qinetiq’in “gizli ka-
natlar” üzerindeki araflt›rmalar›n›n, önümüzdeki y›l
sonuç vermesi bekleniyor. AMS isimli bir radar üre-
ticisiyse, türbinlerden gelen sinyalleri süzmeyi sa¤-
layan ve Geliflmifl Dijital ‹zleyici olarak adland›r›lan
bir sistem üzerinde çal›fl›yor. 

Tüm bu çal›flmalara karfl›n, bir rüzgar çiftli¤inin
radar ekran›ndaki imzas›n›n kabul edilebilir boyutu
için bir hedef belirlenmedikçe, hava trafi¤i kontro-
lörlerinin izin vermek için öne sürdükleri gerekçele-
rin de sürekli de¤iflece¤i endiflesi var. Buna karfl›l›k
her bir durumun türbin say›s›na, radar kurulumuna
olan yak›nl›¤›na ve arazinin türüne ba¤l› olarak ken-
dine özgü ayr› bir vaka oldu¤unu savunan NATS
ise, belirgin bir hedef belirlememek konusunda ol-
dukça kararl›. Görünen o ki, radar ekranlar›ndaki
türbinler, ‹ngiltere’nin rüzgar çiftliklerine engel
oluflturmaya bir süre devam edecek. 

Radar Ekranlar›nda Rüzgar Türbinleri
.



s›ndan hiç kimseyi rahats›z etmeyecek
ve radar yans›malar› sorununu orta-
dan kald›racak flekilde k›y›dan çok
uzakta infla edilmelerini olanakl› k›la-
cak yüzen türbinler, çiftliklerin kurula-
caklar› bölgeleri seçerken kurulumun
kolayl›¤› ya da suyun derinli¤i gibi fak-
törler yerine, rüzgar›n en uygun koflul-
da oldu¤u yere öncelik tan›nmas› firsa-
t›n› verebilir. 

Rüzgar›n öngörülemez do¤as›, çok
rüzgar ancak az talep oldu¤u zaman-
larda üretilen gücün saklanabilmesi
gereksinimini do¤uruyor. Bunu yap-
man›n yollar›ndan biri, dev piller. Har-
well, Oxfordshire’daki (‹ngiltere) Rege-
nesys Teknoloji, yükleri saklamak için
rüzgar çiftliklerine yerlefltirilebilen
yüksek kapasiteli pil bankalar› geliflti-
riyor. Bu kurulumlar›n ölçe¤i çok bü-
yük olabilir. Örne¤in 100 megawatt-sa-
at enerji saklama kapasitesindeki bir
pil bankas›, yaklafl›k 1 hektarl›k bir
alan› iflgal edebilir. 

Daha da ötesi, bu teknik elektri¤i
yaln›zca birkaç saat için, en iyi olas›l›k-
la bir gün boyunca saklayabiliyor.
North Hoyle’dan k›y› boyunca yaln›zca
birkaç km uzaktaki Anglesey’deki
Wind Hydrogen isimli bir flirket, bu ek-
sikli¤i giderecek alternatif bir yaklafl›m
gelifltirmekte. Wind Hydrogen’deki
araflt›rmac›lar, gereksinim fazlas›
elektri¤i, suyun elektrolizi yoluyla hid-
rojen üretmek için kullan›yor. Bu yak-
lafl›m›n temeli, rüzgar›n güçlü, ancak

talebin düflük oldu¤u dönemlerde hid-
rojen üretmek ve daha sonra talebin
yüksek oldu¤u dönemlerde onu elekt-
rik üretmek için yakmak üzerine kuru-
lu. Bu yaklafl›ma getirilen elefltiriler,
rüzgardan elde edilen enerjinin
%75’inin, onun hidrojene dönüfltürül-
mesi ve tekrar enerjiye dönüfltürülme-
si aflamalar›nda kaybedildi¤ine iflaret
ediyor. 

Ama Wind Hydrogen’in yöneticisi
Declan Pritchard nihai hedefin pillerle
rekabet etmek de¤il, bunun yerine hid-

rojen ekonomisi için altyap› olufltur-
mak oldu¤una dikkat çekmekte. Rüz-
gardan elde edilen hidrojenin en
önemli anlam› da, burada sakl›. Bir lit-
re hidrojen üretiminin, maliyet bak›-
m›ndan bir litre petrolün vergisiz ücre-
tiyle ayn› oldu¤unu söyleyen Pritc-
hard, eninde sonunda hidrojeni do¤ru-
dan bir yak›t olarak satman›n müm-
kün olaca¤›n› umuyor. Colorado’daki
Rocky Mountain Enstitüsü’nden
Amory Lovins’e göre Pritchard hakl›.
Lovins, hidrojenin ticari pazar›n›n
önümüzdeki yedi y›l içinde geliflece¤i-
ni öngörüyor ve önümüzdeki on y›l›n
sonunda hidrojenin ulafl›m alan›nda
h›zla yer al›fl›na tan›k olaca¤›m›z› söy-
lüyor. 

Bunlar olurken Carter da bir yan-
dan North Hoyle’da inflaat projesini bi-
tirmekle meflgul. Yak›n bir gelecektey-
se ‹ngiliz hükümeti, rüzgarl› bir günde
6 gigawattl›k bir azami ç›k›fl kapasite-
sine sahip olacak k›y› ötesi rüzgar çift-
liklerinin kurulmas› için lisans yar›fl›-
n›n son turunun kazananlar›n› duyu-
racak. Bu ‹ngiltere’de evlerin toplam
elektrik gereksiniminin %15’inin karfl›-
lanmas› demek.
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Avrupa’da
Rüzgar Gücü 

‹ngiltere Avrupa’n›n toplam k›y› ötesi rüzgar
potansiyelinin yaklafl›k üçte birine tek bafl›na sa-
hip olmas›na karfl›n, henüz Avrupa’n›n di¤er ül-
kelerinin rüzgar gücü kullan›m›n›n oldukça geri-
sinde kal›yor. Avrupa genelinde bugün ulafl›lan
noktada rüzgar yoluyla üretilen elektrik, yaklafl›k
befl milyon kiflinin elektrik gereksinimini karfl›la-
makta. Rüzgar gücü endüstrisi 2010 y›l›nda 75
milyon kiflinin gereksinim duydu¤u elektri¤i rüz-
gar yoluyla elde etmeyi, flimdiden kendine hedef

olarak belirlemifl durumda. 2003 y›l› kaynaklar›-
na göre baz› Avrupa ülkelerinin rüzgar gücü yo-
luyla ürettikleri elektrik enerjisi miktarlar› flöyle:

‹ngiltere:  . . . . . . . . . . . . .552 megawatt
‹rlanda Cumhuriyeti:  . . . . . .137 megawatt
Hollanda:  . . . . . . . . . . . . .668 megawatt
Belçika:  . . . . . . . . . . . . . . .44 megawatt
Danimarka:  . . . . . . . . . . .2880 megawatt
Lüksemburg:  . . . . . . . . . . . .16 megawatt
Almanya:  . . . . . . . . . . . .1200 megawatt
Fransa:  . . . . . . . . . . . . . . .145 megawatt
Avusturya:  . . . . . . . . . . . .139 megawatt
Portekiz:  . . . . . . . . . . . . .194 megawatt
‹spanya:  . . . . . . . . . . . . .4830 megawatt
‹talya:  . . . . . . . . . . . . . . .785 megawatt   

K›y› ötesi Rüzgar
Türbinleri Nas›l Çal›fl›r?

K›y› ötesi bir rüzgar türbini, asl›nda karada yer
alan bir türbine çok benzer bir yap›da. Aralar›nda-
ki tek fark, k›y› ötesi türbinlerin boylar›n›n yakla-
fl›k 60 metre daha uzun olmas›. K›y› ötesi rüzgar
türbininin rüzgar estikçe dönen ve her birinin bo-
yu ortalama 35 metre olan kanatlar›, dire¤in tepe-
sine yerlefltirilmifl bir flaftta birleflir. ‹çeride, bir
diflli çark dönme h›z›n› artt›r›r. Ard›ndan bir jene-
ratör bu enerjiyi elektri¤e dönüfltürmek için man-
yetik alanlar› kullan›r. 

Türbinler genel olarak k›y›dan 5 km aç›¤a, de-
rinli¤in yaklafl›k 30 metre oldu¤u alanlara yerlefl-
tirilir. Üretilen elektri¤in k›y›ya ulaflmak için yapt›-
¤› yolculukta, büyük bir k›sm›n›n ›s› olarak kaybe-
dilmesini önlemek için, denizdeki transformatörler
kullan›larak 33.000 voltluk gerilim oluflturulur.
Bu elektrik denizin alt›na yerlefltirilmifl kablolar
yoluyla karadaki alt istasyonlara, buralardan da
ulusal elektirk flebekesine iletilir.


