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Enerji sadece şekil değiştirir...



HAKKIMIZDA

Şirketimiz, gelişen türbin teknolojisinin getirdiği yenilikler ve yaşadığımız 
bölgedeki mevcut rüzgâr potansiyeline odaklanmıştır. 

Artan enerji fiyatları, enerjideki dışa bağımlılık, ülkemizde kullanılabilir petrol 
ve doğalgaz kaynaklarının kıtlığı gibi etkenler bizleri yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yöneltmektedir. 

Şirket olarak hedefimiz, şehrimizin üzerinden akıp giden temiz ve sürdürülebilir 
enerjiyi, uygun olan her yapıya yerleştirdiğimiz türbinleri kullanarak ekonomimize 
kazandırmak, her geçen gün etkilerini hissettiğimiz küresel ısınmanın 
önlenmesine katkı sağlamak, geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir, 
nefes almakta zorlanmayacakları bir dünya bırakmak konusunda farkındalık 
yaratmaktır.  

Kendi enerjisini üreten çevreci binalarda ve okullarda yetişen çocuklarımızın bu 
konuda çok daha hassas olacaklarına inancımız tamdır. 
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RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgârın sahip olduğu kinetik enerjiyi, önce mekanik, ardından elektrik 
enerjisine çevirmek için rüzgâr türbinlerinden faydalanırız. Ülkemizin 
Marmara ve Ege bölgesi rüzgâr enerjisi bakımından oldukça yüksek 
potansiyele sahiptir. 

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Manisa en fazla kurulu güce sahip 
illerimizdir ve hızla rüzgâra olan yatırımlar artmaktadır. 

Devasa rüzgâr gülleri kullanılarak kurulan rüzgâr santralleri her geçen gün 
ülkemizin gücüne, sağladığı temiz, yenilenebilir enerji ile güç katmaktadır. 

RÜZGAR
  
Yeryüzünde, özellikle karada hava ısınır. ısınıp genleşen hava hızla yükselir. 

Belirli bir hacimdeki sıcak hava, eşit hacimdeki soğuk havadan daha hafiftir. 
Bu sıcak ve hafif hava aniden yükseldiğinde, sıcak havanın geride bıraktığı 
boşluğu doldurmak için daha soğuk hava aniden içeri girer. Bu boşluğu 
dolduran hava rüzgârı oluşturur. 

Kışın evimizin penceresini açtığımızda içerinin bir anda soğuması da bu 
olayın küçük ölçekli bir modelidir diyebiliriz. Sıcak hava aniden kaçıp gider 
ve soğuk hava ile yer değiştirir.



NEDEN GÜNEŞ DEĞİLDE RÜZGAR?

İstanbul’un yıllık ortalama güneşlenme süresi 2446 saattir. 
Çoğunlukla kapalı hava görülür.  

4 aylık bir periyotta hava açık olsa da rüzgâr sürekli  esmektedir. 
Güneşi daha verimli alabilmeleri için panellerin hareketli olması 
daha yüksek verim sağlayacaktır. 

Güneş panellerinin yapım maliyeti rüzgâr türbinine nazaran daha 
fazladır. Güneşlenme süresi daha fazla olan bölgelerde tercih 
edilebilir fakat İstanbul için asıl yüksek potansiyele sahip olan 
rüzgârdır. Karadeniz, İstanbul boğazı ve Marmara denizi güçlü 
rüzgârlar için gerekli olan şartları sağlamaktadır. İstanbul ortalama 
saatlik rüzgâr hızı yıl boyunca önemli oranda mevsimsel 
varyasyonlar gösterir.

Yılın daha rüzgârlı olan dönemi 16,5 kilometre/saat düzeyinin 
üstünde ortalama rüzgâr hızıyla 7 Temmuz tarihinden 29 Mart 
tarihine kadar 8 ay boyunca sürer. İstanbul bölgesinde yılın en 
rüzgârlı ayı Şubat ayıdır ve bu dönemde ortalama saatlik rüzgâr 
hızı 18,9 kilometre/saat olmaktadır.

Yılın en sakin zamanı 29 Mart tarihinden 7 Temmuz tarihine 
kadar 4 ay boyunca sürmektedir. İstanbul bölgesinde yılın en 
sakin ayı Mayıs ayıdır ve bu dönemde ortalama saatlik 
rüzgâr hızı 14,2 kilometre/saat olmaktadır.
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TÜRBİN

Projelerimizde, sessizliği, yüksek verimliliği, bakım maliyetinin düşüklüğü, bina çatılarında 
kullanılacağından şehre uygunluğu gibi nedenlerden helisel olarak adlandırılan türbinler 
kullanılacaktır. 2,5 m/sn hızda enerji üretmeye başlar. 9 m/sn en yüksek verimle çalışması için 
yeterlidir. Her yönden gelen rüzgâr türbini çevirebilir. 25 yıl azami tasarım ömrüne sahiptir. 
Yatay eksenli türbinlere nazaran daha az alan kaplar ve 10 metre öteden duyulamayacak kadar 
az ses çıkarırlar. Çevreye hiçbir zararları yoktur.

NERELERE UYGULANABİLİR?

Konut çatıları, plaza çatıları, okulların çatıları, alışveriş merkezleri, hastaneler, halı sahalar. Kısacası 
çatısında elektrik üretmek isteyeceğiniz her yerde bu sistem kurulabilir.

YATIRIM AMORTİSMAN SÜRESİ

Projenin maliyetini amorti süresi 3 ile 5 yıl arasıdır. Elektriğe gelecek zamlar ve fazla elektrik 
üretiminden gelecek gelirler etki edebilir.
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİYLE 
KENDİ ENERJİNİ ÜRET!

Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim 
noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz  
güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke 
ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik 
şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla 
lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın elektrik enerjisi 
üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere çatılarında kuracakları 25 kw’a 
kadar santral ile kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, ihtiyaç fazlasını dağıtım 
şebekesine satmak şeklinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. 

Lisanssız elektrik üretimi, doğal kaynaklardan beslenir ve yenilenebilir 
enerji kaynakları olarak da nitelendirilen hidroelektrik, rüzgâr, güneş, 
jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), 
dalga, akıntı enerjisi ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını 
içerir.
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Yaptığımız detaylı ve teknik araştırmalar, edindiğimiz meteorolojik veriler gösteriyor ki İstanbul’da, 
yapılarda kuracağımız türbinler yıl boyunca enerji üretebilecek.

Örneğin 8 katlı 32 daireli bir binada ortak alanlar ve dairelerde kullanılan elektriği türbin ile karşılamak 
mümkün olmasa da ortak alanlar, asansör, aydınlatma vs. gibi elektrik ihtiyacı karşılanabilir ve fazla 
elektrik şebekeye satılarak binaya ek bir gelir elde edilebilir. 

Çatılarda kurabileceğimiz 25 kW’a kadar olan lisanssız rüzgâr enerji üretim tesislerinden devletimiz vergi 
almamaktadır. 

Yani ihtiyaç fazlası satılan elektrikten vergi alınmamaktadır. 25 kW üzeri de lisanslı olarak enerji üretimi 
yapılabilmektedir. İhtiyaç fazlası elektriğe ödenen ücretler değişkendir. 3 ayda bir EPDK tarafından 
güncellenmektedir. Kuracağımız şebekeye bağlı sistem ile türbinin dönmediği anlarda ihtiyaç olan elekt-
rik şebekeden kullanılır. 

Türbin elektrik üretirken ihtiyaç olmayan elektrik ise şebekeye aktarılır. Üretilen enerjinin o an 
kullanılmasına veya depolanmasına gerek kalmaz. Ay sonunda üretim ve tüketim karşılaştırılarak 
tedarik şirketi ile mahsuplaşma yoluna gidilir.

Örnek vermek gerekirse, türbin 1 ayda 500 kW elektrik üretmiş olsun,  tüketim ise 400 kW olsun. 
Bu durumda fazladan üretilen 100 kW elektrik ücreti tedarik şirketinden alınır. 500 kW üretip 600 kW 
tüketildiğini varsayalım. Bu durumda da 100 kW ödemesi yapılır. Son olarak da 500 kW üretip 500 kW 
tüketildiğini varsayalım.

Bu durumda tedarik şirketi ile mahsuplaşılır ve fatura bedeli çıkmaz. Bu tespit cihaza bağlanan çift taraflı 
sayaç ile yapılır; buna şebekeye bağlı ongrid sistem denir. 

Sistemin bir bataryaya ihtiyacı yoktur. Maliyeti azaltmak açısından önemlidir. Böylece türbinin elektriği ne 
zaman ürettiğinin  önemi yoktur. Sadece ay sonundaki toplam 
değerler üzerinde hesaplama yapılır.

ŞEBEKEYE BAĞLI (ONGRİD) SİSTEM 

NASIL ÇALIŞIR?
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ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER!

Diyelim ki bu sistemi kurmaya karar verdiniz. Süreç nasıl işleyecek?
      
Mühendislerimiz ücretsiz keşifle yapının uygunluğunu kontrol ederler. 
Daha sonra gerekli ölçümleri yapıp veri elde edilir.  

Yapı rüzgâr akışının olduğu bir konumda ise yapının ihtiyacı olan kapasite 
mühendislerimiz tarafından hesaplanır. 

Tüm bu veriler sonucunda Projenin oluşturulması ve gerekli resmî ku-
rumlarda onaylatılması ile ilgili kurumlardan izinlerin alınması aşamasına 
geçilir.

25 kW altı lisanssız elektrik üretimi başvuru süreci:

• Evrak değerlendirme, 
• Teknik değerlendirme, 
• Proje Onayı, 
 • Bağlantı Anlaşması, 
• Ön Kabul/Geçici Kabul,  
• Sistem Kullanım Anlaşmasıyla 
   sonuçlandırılır. 
  
Maksimum 120 günde tüm işlemler tamamlanır. Tüm bu süreci  
mühendislerimizle birlikte tamamlayıp, yapınızda kendi enerjinizi 
üretmenizi sağlıyoruz.
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KURULUM SONRASI HİZMETLER
Santralin izlenmesi

Periyodik bakımBakım ve onarım

Arızalara hızlı müdahale ve çözümlerYıllık

performans taahhüdü kontrolü
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Experience Natural Energy!
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ABOUT US

Our company has focused on innovations resulting from the 
constantly developing turbine technology and the accessible wind potential 
in the area we reside in.

Determinants, such as increases in the energy prices, dependency on foreign 
countries for energy, scarcity of petroleum and natural gas resources in our 
country, led us towards renewable energy resources.  

The target of our company is to bring clean and sustainable energy, which 
flows across the city we live in, to the economy, by mounting turbines on 
suitable buildings, thus contributing to the prevention of global warming, the 
effects of which we feel every day, and raise 
awareness in leaving a world that is inhabitable and where our 
children, the future of our being, will be able to breathe normally. 

We believe that children raised in environmentalist buildings and schools that 
produce their own energy will be more sensible towards such issues. 
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WIND
  
On the surface of the earth, especially on the ground, the air warms up, warm air 
expands and rises fast. 

Warm air in certain volumes is lighter than cold air in the same volume. 
When warm and light air rises suddenly, cold air rushes in to fill the gap resulting 
from this. 

The air filling this gap forms the wind. We could easily state that cooling down of 
the interior of our homes when we open the windows in winter is a basic model 
for this. Warm air leaves suddenly and thus replaced by cold air. 

WIND POWER

We use wind turbines to convert the kinetic energy of the wind first into mechanical 
and then to electrical energy. 

The Marmara and the Aegean Regions of the country have a high 
potential of wind power. 

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul and Manisa are the cities with the highest instal-
led power facilities and the investment on wind is rapidly increasing. 

Wind farms mounted with gigantic windmills add power to the country’s power with 
clean, renewable energy day by day. 
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WHY WIND, NOT SUN?

İstanbul’s annual average sunbathing time is only 2446 hours. 
Mostly cloudy weather is observed. Over a 4-month period, even 
when the weather is clear, the wind is constantly blowing.  

Moving solar panels around to receive sun’s rays more 
efficiently will provide higher performance.  

The production of solar panels is costly compared to wind turbines. 
It may be favored in sunnier regions, but wind has more potential in 
İstanbul. 

Black Sea, the Bosporus, and the Marmara Sea has the right 
conditions for strong winds. 

The average hourly wind speed in İstanbul shows significant 
seasonal variations throughout the year.  

The windier period of the year lasts for 8 months, from July 7th to 
March 29th, with an average wind speed above 16.5 km/h. The win-
diest month in İstanbul region is the month of February with an ave-
rage wind speed of 18.9 km/h. The quietest time lasts for 4 months, 
from March 29th to July 7th. 

The calmest month of the year in İstanbul region is the month of 
May with an average hourly wind speed of 14.2 kilometers per hour. 
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TURBINES

Helical turbines are used in our projects for reasons such as silence, high efficiency, low 
maintenance costs, suitability to be used on the roofs of buildings in the city center. The 
turbines will start producing energy in 2.5 m/sec; 9 m/sec is sufficient enough to operate on 
highest efficiency.  Wind from any direction can move the turbine and has a maximum design 
life of 25 years.  Helical turbines occupy less space, compared to turbines with horizontal axis 
and produce minimum sound, barely heard from 10 meters away. They are also environmentally 
friendly. 

WHERE CAN THEY BE IMPLEMENTED?

Roofs of residents, business buildings, schools, shopping centers, hospitals, artificial turf fields, 
in short, any place where you would like to produce electricity, this system could be installed.

INVESTMENT AMORTIZATION PERIOD

The amortization period of the project ranges between 3 to 5 years. Increases in the cost of 
electricity and revenues resulting from surplus electricity production could have an impact 
on the length of the period.  
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GENERATE YOUR ENERGY WITH UNLICENSED 
ELECTRICITY PRODUCTION 

Producing unlicensed electricity is a practice carried out to meet the 
electricity needs of consumers from the production facilities closest 
to the consumption point, to integrate small-scale manufacturing 
plants to the country’s economy while guaranteeing the effective use 
in ensuring supply security, to reduce the amount of losses in the 
electricity network, enabling natural or corporate identities to mount 
power plants that can produce up to 25 kW electrical energy for their 
own consumption and selling the surplus to the distribution network, 
without the obligation to obtain a license and establish a company. 

Production of unlicensed electricity feeds on natural resources, 
including energy resources that could be referred to as renewable 
energy, including hydroelectricity, wind, sun, geothermal, biomass, 
natural gas obtained from biomass (including landfill gas), wave, 
current energy and tides, excluding fossil fuels.  
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Based on detailed technical research we conducted and meteorological data collected, it is 
clear that the turbines mounted on buildings will produce energy throughout the year. 
For example, even though it will not be possible to meet the electricity needs of the common 
areas and the apartments in an 8-story, 32-apartment building with the turbines, however, 
it may be possible to provide enough power for the common areas, elevators, lighting, etc. 
and sell surplus electricity to the network, thus generating an income for the building.  

The government does not charge any taxes to unlicensed wind power plants mounted on the 
roofs, producing up to 25 kW; which means no taxes are applied to the surplus energy sold 
to the network. It is possible to produce above 25 kW with license. 

The price paid for surplus electricity changes, it is updated every 3 months by EPDK (Energy 
Market Regulatory Authority), a government organization dealing with energy issues. With the 
grid-connected system in place, necessary electricity will be used from the network when the 
turbine is not in function. 

The surplus electricity will be transferred to the grid when the turbine is producing electricity; 
there is no need to use or store the produced electricity at that moment.  At the end of each 
month, the production and consumption rates are compared and settlement is made with the 
supply company.    

To give an example, let’s say the turbine produces 500 kW in one month and the consumption is 
400 kW in that month; in this case, the fee of the surplus electricity of 100 kW will be collected 
from the supply company. Let’s assume the production is 500 kW and the consumption are 600 
kW; in this case, the cost of the remaining 100 kW will be paid to the supply company.

 Lastly, 500 kW is produced and 500 kW is consumed; in this case the bill is settled with the 
supply company and no invoice is issued. This evaluation is executed through a two-sided 
meter, attached to the device and this is called an on-grid system. 

The system does not require any batteries. This is also important for cost reduction. 
In this way, it doesn’t matter when the turbine produces electricity; accounting is done 
based on the total values at the end of each month.  

HOW DOES ON-GRID 

SYSTEM WORK?
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TURN-KEY SOLUTIONS!

Let’s say you decide to implement this system. 
How does the process work? 
      
Our engineers check the conformity of the building by conducting a free 
budget estimate; followed by necessary measurements to collect relevant 
data. 

If the building is located conveniently where there is wind flow, the 
capacity necessary for the building will be calculated by the 
engineers. 

As a result of all the collected data, relevant steps are taken for the 
design and approval of the project by applying for permissions from 
official institutions.  

The process of applying for unlicensed electricity 
production under 25 kW:

• Document evaluation, 
• Technical evaluation, 
• Project Approval, 
• Connection Agreement, 
• Preliminary Acceptance/Temporary Acceptance and finally 
   concluded with
 • System Use Agreement. 
  
The whole process is completed in maximum 120 days. We execute this 
phase with the assistance of our engineers and ensure production of the 
energy on your own.
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POST INSTALLATION SERVICES
Monitoring the Power Station

Periodic Maintenance

Maintenance and Repair

Speedy Response and Solutions to Malfunctions 

Yearly Performance Liability Control 



TEŞEKKÜRLER...

Ünalan Mah. Libadiye Caddesi No: 82 Emaar Square Sitesi E Blok Kat : 29 Daire : 291  Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 216 709 97 80 • Gsm : +90 533 012 24 10

info@turbinx.com • www. turbinx.com

THANKS...


