
Düşük Güçlerde Rüzgar 
Türbini Tasarımı ve 
İmalatı

Bu sunum resmi bir  belge değildir.,  



Proje Hedefi

Bu çalışma ile hedeflenen, Ege Bölgesi 

tüketicisinin kullanımına uygun, bölgesel 
küçük ölçekte üreticilerin üretiminden 
faydalanarak, düşük güçlerde rüzgar 
enerjisinden elektrik üreten sistemler 
tasarlamak ve üretmektir. Sistemlerin 
planlanan güçleri 1, 3, 5, 10 ve 20 kW
olacaktır. Temelde hedeflenen kitle, 
03.12.2010 tarihli resmi gazetede 
yayınlanan ve resmileşen 500kW’tan daha 
düşük güçte ve elektrik piyasasında 
lisanssız elektrik üretimine ilişkin 
yönetmelikte belirtilen üreticilerdir.  



Proje Bütçesi

Bu çalışmada oluşturulacak proje bütçesi, 

 Rüzgar türbininin tasarım ve analizlerini yapacak, 
üretim ve proje planının takibini yapacak gerekli 
personel maliyeti,

 Proje prototipinin üretim maliyetleri,

 Danışmanlık maliyetleri,

 Proje üretim esnasında taşıma ve personel taşıma 
maliyetleri,

 Proje maliyetini düşürmek ve destek imkanlarını 
arttırmak amacıyla teknoloji merkezlerinde 
kiralanacak yer maliyeti,

 Araştırma – geliştirme merkezinde devamlı çalışacak 
iki personel maliyeti olmak üzere öngörülmüştür.

 Toplam proje bütçesi 1.500.000 Amerikan Doları 
olarak düşünülmüştür.



Destekler

Bu projede başvurulacak desteklerden birkaçı,

 TÜBİTAK tarafından verilen,
 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501),

 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507),

 Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı 
(1508),  

 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
(1509)

destekleri;

 KOSGEB tarafından verilen hibe ya da faizsiz krediler,

 TEKMER’ lere verilen destekler olabilir.
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Rüzgar türbininin önemli bir parçası olan pervanelerdir. 
Pervanenin rüzgardan verimli bir şekilde kullanılması 

gibi bir görevinin yanında gelen kuvvetlere karşı 
dayanımı yüksek ve hafif olması gerekir. 

Üretici olarak İzmir ve 
Bursa’da bulunan 

birkaç firma 
değerlendirilmektedir.



Rüzgar türbininin en önemli 
parçası elektrik üreten 

alternatörü ya da 
jeneratörüdür. Pervanenin 
rüzgardan aldığı mekanik 
enerjiyi elektrik enerjisine 
çevirirken kayıpları az ve 

düşük hızlarda dahi üretebilir 
biçimde tasarlanmalıdır. 

Alternatör için üretim yeri olarak 
Şimşek Makina

düşünülmektedir.



Rüzgar türbininden elektrik 
üretimi alternatör ile 

başarılmaktadır. Ancak, üretilen 
elektrik enerjisi, kullanılmak ya da 
şebekeye aktarılmak üzere belirdi 

özelliklerde olmalıdır. Rüzgarın 
şiddetine göre maksimum verimi 

alacak özelliklerde kontrol 
devrelerine, elde edilen enerjiyi 

akülerde depolamayı sağlayan şarj 
üniteleri ve çeviricilere sahip 

elektronik devreler, 
Genma Makina Elektrik Sanayi Ve 

Ticaret Ltd. Şti. tarafından 
üretilecektir.



Çelik konstrüksiyon 
olarak üretilmesi 
planlanan türbin 

kulesi imalatı
GENBA tarafından 

üstlenilecektir.



Üretim Planı

1.Aşama 

•Aralık 2010

•Proje bütçesi ve projede görev alacak kuruluş, kişi ve üretim 
yerlerinin planlanması. Pazar ve ihtiyaçların  netleştirilmesi. 
TEKMER,TÜBİTAK Destek, KOSGEB Destek veya benzeri 
programlardan uygun olan programa bş vurulması. 

2.Aşama 

•Ocak 2011

•Hesap ve tasarım bitirilerek belirlenen güçteki ürünlerin belirlenen 
üretim yerlerinde imalatına başlanması. 

3. Aşama 

•Mart 2011

•Ürünlerin birleştirilmeye başlanması. 

4. Aşama 

•Mayıs 2011

•Ürünlerin pazara sunulması. 



Organizasyon Şeması

Kasım Kutlu

(Koordinatör)

GENMA

(Elk. Kart Üreticisi)

Çetin Kavurt

(Teknik Danışman)

GENBA 

(Kule Üreticisi)

Şimşek Bobinaj 
(Alternatör Üreticisi)

Metin Çolak

(Akademik Danışman)

Namık Onmuş 

(İştirakçi)

Aytaç Gören

(Danışman)

Selim Yaşar

(İştirakçi)

Üretim ve 
organizasyonda 

görev alacak olan 
kişilerin görev ve 

sorumlulukları 
üretim planında 

gösterilmiştir.    



Teşekkürler.


