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Türkiye Denizlerinin Offshore Rüzgar Enerji Kapasitesinin 
Değerlendirilmesi Üzerine Ön Fizibilite Çalışması

1. GİRİŞ

Son on yılda Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 
yürütülen ön çalışmalar ve Türkiye’nin 
offshore rüzgar potansiyelinin 40 
GW civarında olduğu öngörüsü 
üzerine, Türkiye devleti 2018’in üçüncü 
çeyreğinde toplam kapasitesi 1,2 GW 
olan üç proje sahası için ilgili yatırımcıları 
offshore ihalesine davet etmiştir. Bu 
ihaleye hiçbir şirket katılmamıştır, çok 
büyük ihtimalle bu sonucu oluşturan 
sebepler sahada elde edilmiş geçerli 
rüzgar ölçüm verisi bulunmaması, 
görece (uluslararası offshore sahalarına 
kıyasla) düşük rüzgar potansiyeli 
beklentisi ve 0,08 US$/kWh seviyesinde 
belirlenen düşük taban fiyatlar 
olmuştur.

Bu çalışmada; mevcut meso-scale 
rüzgar verisi, proje geliştirme kısıtları 
ve bunların referans olarak belirlenen 
“DTU 10 MW” rüzgar türbini üzerinden 
yıllık enerji üretimine olan etkilerini 
inceleyerek Türkiye’nin offshore rüzgar 

potansiyeline yönelik detaylı bir analiz 
sunulması amaçlanmıştır. Bulgularımıza 
göre, Türkiye’nin gerçek offshore rüzgar 
enerji potansiyelini değerlendirebilmek 
için sabit temelli ve/veya yüzen temelli 
türbinler üzerinden toplamda 9 proje 
sahası sunulmuştur. 

2. METODOLOJİ VE 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2.1. Saha geliştirme stratejileri

Offshore rüzgar santrallerine 
yönelik potansiyel proje sahalarını 
belirlemek için birkaç adımdan oluşan 
bir temel yaklaşım benimsenmiştir. İlk 
olarak Türkiye’nin tüm kıyı alanlarında 
30 ila 80 metre derinlikteki alanlar 
belirlenmiştir. Akabinde, batimetre 
haritalarının üzerine EMD-WRF 
verileri aktarılmış ve 100 metre deniz 
seviyesinde 7,5 m/s’nin altında rüzgar 
hızı elde edilen alanlar elenmiştir. Son 
olarak, bu alanlar üzerine belirgin saha 
geliştirme kısıtları işlenmiş ve kısıt 
içeren alanlar kapsam dışı bırakılmıştır. 
Tüm bu elemeler sonrası kalan alanlar 

üzerinde “DTU 10 MW” rüzgar türbini 
baz alınarak dalga etkileri ve diğer 
çevresel kısıtlar dikkate alınarak micro-
siting çalışması yürütülmüştür. 

2.1.1. Batimetri 

EmodNET tarafindan yayınlanan 
batimetri haritaları baz alınarak bütün 
Türkiye kıyı şeridi değerlendirilmiştir. 
Bu batimetri harita verileri, sabit-
tabanlı ve yüzer platformlara yönelik 
olası sahalardaki uygunluğun 
belirlenebilmesi için iki farklı aralıkta 
filtrelenmiştir. Bu aralıklar kapsamlı 
olarak sabit-tabanlı temeller için, 
yerçekim merkezli (gravity based), 
tek kazık (monopile), vakumlu temel 
(suction-bucket), üç ayak (tripod) ya 
da ceket temelleri şeklinde -30m ile 
-70m arası olarak, yüzer platformlar 
için şamandıra (spar-bouy), sualtı direk 
(spar-submersible) ve çekme kazıklı 
(tension leg) platformlar şeklinde 
-80m ile -800m arasında tanımlamıştır. 
Türkiye kıyı şeridi için yapılan bu analiz 
Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir.  

Şekil 1: Türkiye kıyı alanlarının sabit-temel yapıları için uygun şekilde filtrelenmiş sığ batimetri harita verisi soluk mavi olarak belirtilmiştir. 
Derinlik aralığı -30m ile -70m arasında değişkenlik gösterir.
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Şekil 2: Türkiye kıyı alanlarının yüzer platformlara uygun şekilde filtrelenmiş derin batimetri harita verisi kapalı mavi şeklinde belirtilmiştir. 
Derinlik aralığı -80m ile -800m arasında değişkenlik gösterir.

Şekil 3 : Her iki batimetri harita verileriyle EMD rüzgar atlasıyla birleştirilmiş aralıkları belirtilmiştir ; Rüzgar hızları 7,5 m/s’den büyük olarak alınmıştır.

 

2.1.2. Rüzgar atlası

EMD Internatıonal şirketi, 
Ortadoğu ülkelerini kapsayan ve 
Türkiye’yi de dahil eden “EMD-
WRF” veri setlerini çıkarmıştır. 
Bu veri setlerini oluşturan model 
ile mekansal olarak 0.029o 

x0.029o (yaklaşık olarak 3x3km) 
çözünürlüğünde saatlik olarak 
simülasyon ayarları yapılmıştır. 
Bu simülasyonların ERA interim 
verileri ECMWF’nin entegre tahmin 
sisteminden (IFS) alınmış olup, 
atmosferik dinamikleri, atmosferik 
kompozisyon gibi fiziksel süreçleri, 

deniz ortamı ve sualtı zemin 
süreçlerini dahil etmiştir. Ek olarak, 
atmosferik dinamiklerin başlangıç 
durumları kesin olarak bilinemediği 
için, bu simülasyonlar olasılık 
tahminleri baz alınarak yapılmıştır. 
Bu yaklaşım ile elde edilen sonuçlar 
“günlük” hata payı içermektedir.

Şekil 3’de rüzgar hızlarının 7,5 
m/s’den büyük olduğu ve 100m 
yükseklikteki (s.y.s) kısmi veriler 
filtrelenmiş batimetri harita 
verileriyle Türk sahil şeridi için 
birleştirilmiştir. 

2.1.3. Uluslararası deniz 
sınırları

Ege Denizi’nde deniz sınırları 
halen ihtilaflı olduğundan bu 
çalışmada Google-Earth tarafından 
sunulan Uluslararası Deniz Sınırları 

(Global Maritime Boundaries) 
bulguları baz alınmıştır.  

2.1.4. Gemicilik rotaları

Boğaziçi ve Çanakkale kıyıları, 
gerek Türkiye’deki gerekse 
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, 
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Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerdeki 
limanlara ulaşım sağlamak için 
gemiler tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır Bu çalışmada, “IDV 
Solutions” tarafından yayınlanan 
hem kargo hem de tanker gemi 
rotaları dikkate alınmıştır.    

2.1.5. Askeri eğitim alanları

Türkiye karasuları içerisinde 
potansiyel offshore sahası olabilecek 
bölgelerde Türkiye kanunlarınca 
belirlenmiş çok sayıda donanma 
“eğitim sahası” ve “yasaklı saha” 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Resmi 
Gazete’de yayınlanmış tüm kısıtlı 
sahalar ve “Navionics” tarafından 
internet veritabanında yayınlanmış 
olan nautical haritalardaki bulgular 
dikkate alınmıştır.   

2.1.6. Boru hatları

Botaş tarafından işletilmekte 
olan Türkiye devletinin sahip olduğu 
deniz altı petrol boru hatları ve 
doğalgaz boru hatları dikkate 
alınmıştır.  

2.1.7. Çevresel kısıtlar

Türkiye’de deniz altı ve deniz 
üstü kısıtları tanımlayan herhangi bir 
ulusal mevzuat bulunmamaktadır. 
Ancak, diğer ülkelerdeki uluslararası 
deneyimleri ve mevzuatları dikkate 
aldığımızda, Türkiye’deki olası 
offshore rüzgar projelerine yönelik 
hem proje sahipleri hem de yerel 
halk için risk oluşturması olası bazı 
kısıtlar belirlenmiştir. Temel olarak 
şu başlıklarda kısıtlar belirlenmiştir.   

2.1.7.1. Balıkçılık, Flora ve 
Fauna

Deniz altı ekosistemin korunması 
Türkiye’de oldukça önem teşkil 
eden hususlardan biridir. Özellikle 
balık yumurtlama alanlarının, deniz 
kaplumbağalarının, yunusların 
ve fokların gelişme alanlarının 
korunmasına yönelik yeterli mevzuat 
çalışması bulunmamaktadır. Bazı 
akademik çalışmalar (Ör: TUDAV, 
2017) incelendiğinde Türkiye’nin 
deniz altı ve denizüstü ekosisteminin 
ve özellikle de Ege ve Marmara 
ekosisteminin oldukça kırılgan 
olduğu ve her türlü müdahaleye 
karşı korunması gerektiği açıkça 
görülmektedir. Offsohre rüzgar 

türbinlerinin kazık temellerinin 
inşaası dikkate alınır seviyede gürültü 
(<200dB) oluşturmaktadır ve bu 
gürültü düzeyi yine özellikle Ege ve 
Marmara sularında yaşayan Akdeniz 
Foku gibi türler için ciddi tehdit 
oluşturacaktır. Önerilen offshore 
rüzgar sahalarının bu deniz altı 
habitat alanları ile çakışma ihtimali 
oldukça yüksektir, bu nedenle 
herhangi bir yatırım kararından önce 
detaylı veri toplanmalı ve bu alanlar 
özelinde kapsamlı bir Çevresel 
Etki Değerlendirme çalışması 
yürütülmelidir.  

 2.1.7.2. Turizm

Türkiye’nin ekonomisi turizm 
sektöründen elde edilen gelire 
oldukça bağımlı durumdadır. Yelken 
ve dalış, Türkiye’yi turistler için 
çekici kılan aktivitelerin başında 
gelmektedir. Türkiye’deki dalış 
alanlarına yönelik veriler hem 
Resmi Gazete arşivlerinde hem 
de “Navionics” veri tabanında 
bulunabilmektedir. Seferihisar, 
Karaburun, Bozcaada ve Çandarlı 
çevresinde önerilmiş olan potansiyel 
offshore rüzgar sahaları hem 
turistler hem de yerel halk için 
cazibe merkezi olan birincil turizm 
alanlarının konumlandığı kıyılara 
oldukça yakın konumdadır. Ayrıca, 
önerilen potansiyel offshore 
sahalarının çoğu kıyıya yaklaşık 5km 
mesafede konumlanmaktadır, bu 
durum yine hem turistler hem de 
yerel halk tarafından istenmeyecek 
belirgin görsel kirliliğe yol açacaktır.  

2.1.7.3.Arkeoloji ve                     
1. ve 2. Dünya Savaşı eski 
mühimmatları

Gerek Resmi Gazete gerekse 
“Navionics” verilerine bakıldığında 
Türkiye kıyıları boyunca çok sayıda 
alan “dalışa yasak saha” olarak 
belirlenmiştir. Bu sahaların bir kısmı 
olası arkeolojik bulguların zarar 
görmemesi, bir kısmı ise patlamamış 
mühimmat riski sebebiyle dalışa 
engellenmiştir. Özellikle Bozcaada 
ve Enez civarında önerilen sahalarda 
mühimmat riski çok olasıdır. 

2.1.7.4.Kuş göç yolları

Ege Denizi ve Marmara Denizi 

ana kuş göç yolları ile çevrelenmiş 
durumdadır, bu nedenşe offshore 
rüzgar santralleri planlanırken bu 
husus dikkati bir şekilde analiz 
edilmelidir. 

Bu makaleye zemin oluşturacak 
verilerin toplanması sürecinde çok 
sayıda kamu kurumuna resmi yazı ile 
başvuru yapılmış ve yazılı görüş talep 
edilmiştir. Ancak, kullanılabilir veri 
eksikliği kurumlar tarafından görüş 
oluşturulamamış ve “saha özelinde 
detaylı çalışma yapılmalı” dönüşü 
alınmıştır. Bazı önemli kısıtlar için 
yaklaşık konumlar belirlenebilmiş 
olsa da özellikle arkeolojik sahalar 
ve deniz altı flora fauna alanları 
için net sınır belirlenmesi mümkün 
olamamıştır. Tarafımızca önerilmiş 
olan potansiyel offshore rüzgar 
sahalarında proje geliştirme 
girişimleri öncesinde mutlaka 
detaylı analiz ve etki çalışmaları 
yürütülmelidir.  

2.1.8. Bölgesel jeoloji ve 
tektonik kısıtlar

Türkiye’nin batısında yer alan 
tektonik olarak aktif alanlar Kuzey 
Anadolu Fayı ve ve Ege açılma zonu 
gibi yüksek gerilimin bulunduğu 
alanlarla ilişkidir. 

Batı Anadolu’da çok sayıda yıkıcı 
deprem kaydedilmiştir. 20. yüzyılda 
kaydedilmiş en büyük depremlerden 
bazıları; Md 6.9 Alaşehir (1969), 
Md 7.1 Gediz (1970), Md. 7.4 İzmit 
ve Md 7.2 Düzce (1999) depremleri 
olarak listenebilir. En fazla hasar 
oluşturan depremler doğrultu atımlı 
Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca 
gözlemlenmiştir. Kuzey Anadolu 
Fay Zonu 3 koldan oluşmaktadır. 
Bunlardan kuzey kol Marmara 
Denizi’nden geçerken, orta kol 
Bursa’dan geçerek, Ege Denizi’ne 
ulaşmakta, güney kol ise Bursa’nın 
güneyinden geçmektedir. Tektonik 
faaliyetler Batı Anadolu’nun 
tamamında etkindir.

Bu çalışmada önerilen proje 
sahaları arasında “Bandırma”, 
“Bozcaada”, “Enez” ve “Silivri” 
siteleri doğrudan Kuzey Anadolu Fay 
Zonu bölgesinin etki alanı içinde yer 
alırken, “Çandarlı”, “Foça” bölgeleri 
ve “Karaburun” farklı jeolojik 
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karakterizasyonlar göstermektedir. 
Foça ve Karaburun KB-GD yönelimli 
grabenin içinde yer almaktadır. 
Bölge Neojen yaşlı volkanizma ve Ege 
açılma zonundan etkilenmektedir. 
Daha güneyde bulunan Seferihisar 
proje sahasının etrafındaki 
yerleşim Paleozoyik yaşlı Menderes 
Metamorfitlerinden oluşmakta 
ve bölge Pliyosen yaşlı genç 
volkanizmadan etkilenmektedir. Bu 
alanda bölge tektonik olarak oldukça 
aktiftir ve mevcut fay zonları Md 6 
üzeri deprem üretme kapasitesine 
sahiptir. Proje alanlarından Çeşme 
bölgesinin temeli sedimenter ve 
volkanik kayalardan oluşmaktadır. 
Ege Denizi’nde Çeşme ve Sakız adası 
arası tektonik olarak oldukça olup, 
Md 6 ve üzeri deprem gözlenmesi 
mümkündür.

Bölgesel jeoloji, rüzgar 
türbinlerinin temel inşaatında 
önemli kriterler arasında olmasına 
rağmen, önerilen proje alanlarında 
tektonik ve volkanolojik faaliyetler 
büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin 
batısı ve kıyılar tektonik olarak 
aktif olup, Marmara Denizi ve Ege 
Denizi kıyılarında oluşabilecek 
tektonik aktivitelere bağlı olarak 
tsunami etkisi gözlenmesi olasıdır. 
Md 6-6.5 depremlerinden sonra 
tsunami oluşması mümkün olup, 
son 200 yılda Marmara Denizi’nde 
en az 30 tsunami olayı yaşandığı 
belirtilmektedir. Bu tsunamilerden 
en çok etkilenen bölgeler İstanbul 
kıyıları, Gemlik (Bursa) Körfezi, 
İzmit Körfezi ve Kapıdağ ve Gelibolu 
Yarımadası olarak sıralanmaktadır. 
Marmara Denizi’nde büyük bir 
deprem ardından tsunami oluşması 
halinde, 3 m dalga yüksekliğini 
aşması ve beş dakika içinde 
sahile ulaşması muhtemel olarak 

görülmektedir. Ege’deki tektonik 
yapı nedeniyle Ege kıyılarında da 
tsunami dalgalarının gözlenmesi 
olası olarak öngörülmektedir. 
Araştırmacılar geçmişte 50’den 
fazla tsunami olayının meydana 
geldiğini; Haziran 2017’de ki M: 6.2 
Karaburun (İzmir) depremi sonrası, 
su seviyesinin kıyıda en az 15 cm 
yükseldiğini gözlemlediklerini ifade 
etmektedirler. 

Çalışmada önerilen tüm proje 
alanları Türkiye’nin batı kıyıları 
boyunca yer almaktadır. Marmara 
Denizi veya Ege Denizi’nde Md 6.5’ta 
yüksek bir deprem meydana gelmesi 
durumunda özellikle önerilen proje 
alanlarından Bozcaada, Çeşme ve 
Karaburun projelerinin olası birer 
tsunamiden etkilenmeleri muhtemel 
olarak öngürülmektedir.”

2.2. Kaynak değerlendirme 
stratejileri

2.2.1. Mikro-ölçek 
modellemesi

Rüzgar kaynak simülasyonları, 
WindPro 3.1.633 yazılımının 
ve “Resource” isimli modülü 
kullanılarak WAsP 11.06 yazılımıyla 
yapılmıştır. Bütün enerji verim 
simülasyonlarının, rüzgar kaynak 
haritalarını hesaplanmasının 
gerçekleştirilmesi için orografi, 
pürüzlülük verisi ve refereans 
meteorolojik veri setlerine ihtiyaç 
vardır. Bu simülasyonlarda SRTM 
(topografi), EMODnet Dijital 
(batimetri), CORINE arazi kullanımı 
(pürüzlülük) ve EMD-WRF (local 
referans meteorolojik veri) veri 
setleri kullanılmıştır.

Bu proje kapsamında 
geliştirilmesi planlanan offshore 
rüzgar santralleri için alan 
seçiminden sonra, bu lokasyonları 

temsil eden her bir veri WindPro 
üzerinden indirilmiş ve işlenmiştir. 
Daha sonra, WindPro’nun ‘MCP’ 
modülü kullanılarak ‘EMD-WRF’ very 
seti uzun-dönem için düzeltişmiş 
veriye dönüştürülmüştür. Son 
olarak tüm veri setleri DTU 10MW 
referans türbiniyle simüle edilip, 
nihai kaynak değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Santrallerin nihai mikro 
konuşlandırılmaları mümkün olan 
en düşük ‘wake’ durumları dahil 
edilebilmesi için birkaç iteratif 
simülasyon sonucunda optimize 
edilmiştir.

3. SONUÇLAR
3.1. Potansiyel proje sahaları

Türkiye karasularının dahilinde 
yukarıdaki kısıtlarla birleştirilmesi 
sonucunda toplam dokuz adet 
potansiyel saha belirlenmiştir. Bu 
sahalardan altı tanesinin 3.060 
MW kadarı sabit-temelli yapılarla, 
2.760 MW kadarı yüzer platformlu 
temellerle inşaa edilebilir olarak 
belirlenmiştir. Bu belirlenen altı adet 
sabit-temelli sahalardan üç tanesinin 
770 MW kadarı “uygulanamaz”’ 
ve “zor finanse edilebilir” olarak 
belirlenmiştir. Bu durumun sebebleri; 
sahaların kıyıdan sadece 1,5 km 
kadar uzak oluşu ve yaz döneminde 
oluşan önemli turizm sektörünün ve 
local popülasyonun üzerinde önemli 
derecede görsel etkiye sebep 
olmasıdır. Hesaplamalara göre geri 
kalan altı proje sahalarında kapasite 
faktörleri 46,5% (Bozcaada projesi) 
ve 35% (Bandırma projesi) arasında 
değişkenlik göstermektedir. 
Sahalarının değerlendirmelerinin 
özeti aşağıdaki tablolarda 
görülmektedir.

Değerlendirilmiş sahaların 
sonuçları:

Sabit-temelli türbinler için uygun ama gerçekleştirilmesi çok zor sahalar:

Proje ismi İl Lokasyon Türbinler Toplam 
MW

Kapasite 
Faktörü (%) Yorumlar

Çandarlı İzmir Dikili 30 300 42.50% Bir türbinin kıyıya en yakın uzaklığı: 1,5 km / Gölge efektinin 
oluşması tehlikesi/ 

Karaburun İzmir Karaburun’un güney doğusu 27 270 33.90%
Bir türbinin kıyıya en yakın uzaklığı: 1,5 km / Gölge efektinin 
oluşması tehlikesi/ Askeri sahanın bir kısmı iptal edilmesine 
ihtiyaç var

Seferihisar İzmir Seferihisar’ın batısı 20 200 43.20%
Bir türbinin kıyıya en yakın uzaklığı: 1,5 km / Gölge efektinin 
oluşması tehlikesi – Önemli turizm alanı / Akdeniz fokunun 
muhtemel üreme alanı
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Önerilen sahalar gösterisi:

Şekil 4: Bütün önerilen sahaların kaba lokasyonları (FBF = Sabit temel // Floating = Yüzen temel)

4. SONUÇ VE 
TARTIŞMALAR

Bu çalışmanın bulgularına 
göre, Türkiye’nin çevresel ve 
teknik olarak uygulanabilir 
offshore rüzgar enerji 
potansiyeli 5 GW civarındadır. 
%35 ila %46 arasındaki kapasite 
faktörleri dikkate alındığında 
bu sahalardan elde edilecek 
verimin Türkiye’nin batısında 
hali hazırda operasyonda olan 
rüzgar enerji santrallerinden 
daha yüksek olmayacağı 
açıkça görülmektedir. 
%45 kapasite faktörüne 
Çanakkale, Balıkesir, İzmir 
illeri ve hatta Trakya bölgesi 
civarında hali hazırda 
ulaşılabilmektedir.

Bu makale offshore rüzgar 
santralleri için oldukça önem 
arz eden kıyı altyapılarını 
(özellikle büyük türbinlerin 
taşınabileceği liman 
tesislerini) ve bu türbinlerin 
nakliyesini yapabilecek 
gemi olanaklarını bu çalışma 
kapsamında incelememiştir. 

Türkiye gibi rüzgar 
santrallerine yönelik 
şebeke bağlantı tarifesini 
7,3 USDcents/kWh’in 
altına düşürmeye çalışan 
bir ülkede offshore rüzgar 
santrallerinin finansal olarak 
uygulanabilir olup olmadığı 
ise ayrıca kapsamlı olarak 
tartışılmalıdır. 

Sabit-temelli türbinler için uygun sahalar:

Proje ismi İl Lokasyon Türbinler Toplam 
MW

Kapasite 
Faktörü (%) Yorumlar

Enez Edirne Enez’in batısı ve güneybatısı 64 640 38.00% Askeri sahanın bir kısmı iptal edilmesine ihtiyaç var

Bandırma Balıkesır Marmara adası, Erdek 
veİmralı adası arası 115 1.150 35.00%

Bozcaada Çanakkale Bozcaada’nın güneyi 50 500 46.50% Askeri sahanın bir kısmı iptal edilmesine ihtiyaç var

Yüzen türbinler için uygun sahalar:

Proje ismi İl Lokasyon Türbinler Toplam 
MW

Kapasite 
Faktörü (%) Yorumlar

Foça İzmir Dikili & Aliağa Batısı 43 430 39.50%

Çeşme İzmir Urla’nın güneyi / 
Seferihisar’ın batısı 143 1.430 44.10%

Silivri İstanbul Silivri’nin güneyi 90 900 42.40%


