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ÖZET
Çarpık kentleşme, küresel ısınma, sera gazı etkisi ve çevre kirliliği farklı meslek disiplinlerinin üzerinde
çalıştıkları önemli küresel problemlerdendir. Bu problemlerin önemli bir bölümü kullanılan fosil enerji
kaynaklarından ileri gelmektedir. Fosil enerji kaynaklarının azalması ve olumsuz etkisi, temiz enerji ihtiyacını ve
yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda üzerinde önemle durulan, olumlu çevresel
etkilere sahip temiz enerji kaynağı da rüzgar enerjisidir. Dünyada birçok ülkede rüzgar enerjisi üzerinde ciddi
araştırmalar yapılmakta ve enerji üretimi her geçen yıl artmaktadır. Ancak rüzgar tribün alanı yer seçimi,
çevresel etki ve üretime uygun alanların belirlenmesi bağlamında önem arz etmektedir. Günümüzde birçok
yenilenebilir enerji kaynakları, hatalı yer seçiminden dolayı çevresel zararlara neden olmakta ve bunun
sonucunda yerel halk tarafından istenmemekte ve idari mahkemelerde de projelerin iptali gündeme gelmektedir.
Yapılan bu çalışmada Trabzon ili pilot bölgesinde CBS teknikleri kullanılarak rüzgar tribünleri için uygun yer
seçimi gerçekleştirilmiştir. CBS, büyük miktardaki çoklu ilişkiler içeren konumsal verilerin ortak platform
altında toplanması, sorgulanması, analiz edilmesi ve gösterimini içeren sistemler bütünüdür. Rüzgar tribünleri
için yer seçimi çalışması sürecinde de, uygun yer seçimi için karar vericiler, bir çok konumsal veriye (Koruma
alanları, sit alanları, arazi örtüsü, topoğrafya vb.) ihtiyaç duymaktadır. Konumsal ve sözel veriler farklı
formatlarda, değişik kurumlar tarafından üretilmekte ve kullanılmakta olduğundan dolayı yer seçimi
çalışmalarında tüm bu verileri ortak bir veri tabanında depolanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışma
kapsamında, rüzgar tribünleri alanı yer seçimi sürecinin hangi aşamalardan oluştuğu, veri ihtiyacı, temel
kısıtlayıcılar, yer seçimi kararını etkileyen temel faktörlerin neler olduğu ortaya konmuş ve Trabzon ili için
piksel tabanlı uygunluk haritası ArcGIS 9.3 CBS yazılımı ile üretilmiştir.
Anahtar Sözcükler: CBS, Yer Seçimi, Rüzgar Enerjisi.

DETERMINATION OF THE WIND ENERGY AREAS USING GIS: CASE STUDY IN
TRABZON IN TURKEY
ABSTRACT
Unplanned urbanization, global warming, greenhouse gas effect and environment pollution are current global
issues that many professional disciplines are working on. The reasons of those problems are the fossil fuels
energy resources. The fall of the fossil energy resources and the negative effects of the fossil fuel are the reason
for talking about the renewable energy. In this context the most common mentioned one is the wind power. In
many countries the wind power production is so popular and the alternative research techniques on the wind
power are going on. However, the location of the wind power platforms are so important according to the
environment effects and evaluate fix production places. Today, many renewable energy resources are cause to
environmental damages depending on the wrong location of the platforms. The result of this, the resident
population is against to renewable energy and the cancelling of the projects is come up at the administrative
courts. In this paper, the location of the fix place for the wind power platforms are determined with GIS
techniques on the pilot area. GIS is the system that provides to the gathering, analyzing, querying and
monitoring the large multi related spatial data on common databases. The location of the wind power platforms
are required the decision makers for fix area for wind power and many spatial data as protected areas, land
cover, topography etc. It is required that all data are stored and analyze on a common database. In this paper,
the stages of the location of wind power platforms, data requirements, main restrictive and basic factors for the
location of the wind power are discussed. The raster based wind power energy map of the Trabzon city is
produced using the ArcGIS 9.3 GIS software.
Keywords: GIS, Site Selection, Wind Power.

1.

GİRİŞ

Bilgi çağının gelişim sürecinde, klasik elektronik cihaz kullanımı ihtiyacımızın yanında MP3’ler ve
plazma televizyonlar gibi yeni nesil bilgisayar tabanlı sistemlerin kullanımı her geçen yıl artmaktadır.
Bunun sonucunda da daha fazla enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Elektronik sistemlerin
kullanımının artması da yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesini gerektirmektedir (Berken, 2009).
Gerek tükenecek bir kaynak olmaları, gerekse çevreye birçok olumsuz etkilerinin bulunması fosil
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yakıtların gelecekte kullanılamayacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda yenilenebilir ve çevreye
daha az zarar veren enerji kaynaklarının önemi giderek artmaktadır (URL-1,2010). Son 20 yıldır
ülkemiz, AB ülkeleri ve diğer ülkelerde; yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili Ar-Ge projeleri ve
büyük yatırım projeleri çalışmaları hızla devam etmektedir (Yanıktepe ve Kaplan, 2009). Özellikle
rüzgâr enerjisinin dünya genelindeki yaygınlığının artması (Milligan, Porter, 2008) birçok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de rüzgar enerjisinin üretilebileceği alanların belirlenmesine yönelik enerji
projelerinin geliştirilmesine neden olmuştur.
Rüzgar enerji projeleri sürdürülebilir enerji gelişim projeleri için en uygun enerji üretim
yöntemlerinden biridir. Ancak, geniş ölçekteki rüzgar tribün projelerinin maliyetlerinin oldukça
yüksek olmasından dolayı, tribünlerin inşası öncesinde projelerin fizibilite çalışmalarının yapılması
önem arz etmektedir. Rüzgar tribünleri için uygun yer seçimi sürecinde karşılaşılan sorunların
aşılmasında teknik faktörlerin yanında fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik faktörlerin de
irdelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür karmaşık uygulamalarda karar verme sürecini
destekleyen, yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi
birçok sistem kullanılmalıdır (Bennui ve ark., 2007).
Rüzgar tribünlerinin yer seçimi topoğrafya, arazi örtüsü, eğim, bakı, koruma alanları (sit alanı
vb), yerleşim merkezleri gibi birçok konumsal faktörün bir arada analiz edilmesini gerektirmektedir.
Son yıllarda hızla gelişen ve kullanım alanı artan, farklı meslek disiplinlerinin bir arada kullandığı
CBS, günümüzde rüzgar enerjisi alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. 1995 yılında Amerika
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Laboratuarı (NREL) kapsamındaki rüzgar enerji kaynaklarını
değerlendirme grubu otomatik CBS Rüzgar Kaynaklarını Değerlendirilme Modelini (WRAM)
geliştirmeye başlamıştır. Bu model bölgesel değerlendirmelerde, daha detaylı rüzgar kaynak
analizlerinde ve kullanıcıların daha kolayca erişebilecekleri haritaların yapımı kapsamında kullanılan
analiz tekniklerinin uygulanmasına olanak sunmaktadır (Heimiller ve Haymes, 2001). Coğrafi bilgi
sistemleri (CBS) ile entegre edilebilen yeni nesil rüzgar enerjisi atlasları, rüzgar enerjisi uygulamaları
için en uygun alanları tespit etmede hem zaman hem de maddi yönden önemli faydalar
sağlayabilmektedir. Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün talep ettiği nitelikteki bilgileri hazırlamak
ve sektörün hizmetine sunmak için yeni Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) 2006 yılında
hazırlanmıştır. CBS tabanlı olarak hazırlanan bu atlas ile ülkemiz kara ve deniz alanlarına ait her
200x200 m’lik alanları için rüzgar bilgileri 3 boyutlu olarak temin edilebilmektedir (Malkoç, 2009).
Ancak hazırlanan bu atlas yine de yeterli değildir. Çünkü konumsal bilginin kurumlar arası
paylaşımı, verilerin yetersiz ya da güncelliğini kaybetmesi gibi sorunlar karar vericilerin hatalı karar
vermesine neden olmaktadır. Örneğin potansiyel rüzgar tribün alanlarının belirlenmesinde, heyelan
alanları, fay hattı, sit alanı gibi yerel faktörlerinde değerlendirmeye katılması gerekmektedir. CBS veri
girişini, veri depolanmasını, veri güvenliğini, veri işlemesini, veri analizini ve veri çıkışını
gerçekleştiren bilgisayar donanımı ve yazılımından oluşmaktadır (Yomralıoğlu, 2000). Temel anlamda
bir CBS analizi konumsal bilgiyi özetleyen veri katmanları bütünlüğünü gerektirmektedir.
Bu tarzda bir analiz kullanılabilir rüzgar potansiyeli, elektrik maliyeti ve ulusal bazlı elektrik
enerjisi yük bilgisi için potansiyel alanların belirlenmesinde kullanılmaktadır. CBS rüzgâr
kaynaklarının konumsal olarak belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde kullanılan önemli
bir araçtır. Verilerin anlık güncellenebilmesi ve yapılan konumsal analiz sonuçlarının grafik, tablo ve
harita olarak sunulması açısından CBS rüzgâr enerjisi aktivitelerinde önemli bir yere sahiptir. Bunun
yanında CBS analiz sonuçları dijital olarak elde edilmektedir. Böylece analiz sonuç çıktı verilerinin
rüzgâr enerjisi sanayisinde daha hızlı ve etkili bir şekilde ilgili birimlere ulaştırılması sağlanmaktadır. .
Bunun yanında rüzgar kaynaklarının gelişimi mevcut enerji nakil hatlarına olan yakınlıktan, arazi
kullanımından ve potansiyel enerji ihtiyacı oranlarından da önemli derecede etkilenmektedir.
Bahsedilen tüm bu ilişkiler CBS’nin sahip olduğu konumsal sorgulama ve analiz yeteneği ile
yapılabilmektedir. (Heimiller ve Haymes, 2001).
2.

TÜRKİYE'DE RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalara son yıllarda başlanmıştır. Bu konudaki çalışmaları ilk
başlatan kurum 1980'li yılların ortalarında Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) olmuştur. Başlangıç
çalışmaları rüzgar potansiyelini tespit amacıyla gerçekleştirilen etüt faaliyetlerinden ibarettir.
Türkiye'de İlk rüzgar santrali Demirer holding'in Çeşmede kurduğu santraldir. İzmir Çeşme
214

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ

Germian'da (1.5MW), Alaçatı'da (7.2MW); Çanakkale Bozcaada'da 10.2MW); İstanbul Hadım köy'de
(1.2MW) gerçekleşen rüzgar santralleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye'de rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının konu edildiği ilk kanun 2001 yılında Elektrik Piyasası Kanunu'dur.
Türkiye Rüzgar Enerjisi hakkındaki önemli çalışmalardan biri de Rüzgar enerjisi atlasıdır. EİEİ,
DMİGM (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) ile işbirliği yaparak rüzgar enerji kaynağının
değerlendirilmesine ve planlamalarına referans oluşturmak, rüzgar enerji dönüşüm sistemlerine uygun
olan yerleri belirlemek amacıyla Türkiye'nin Rüzgar Atlasını hazırlamıştır (URL-2, 2010).
Herhangi bir ölçekte rüzgar enerjisi projesi planlamadan önce atılması gereken en önemli adım
en iyi rüzgar kaynaklarının nerede olduğunu belirlemek ve bu kaynağın özelliklerini anlamaktır. Yeni
nesil rüzgar enerjisi potansiyel atlasları bu imkanları sağlamakta ve rüzgar enerjisi sektörünün
gelişimine son derece önemli katkılarda bulunmaktadır. Daha önce mevcut olan rüzgar enerjisi
potansiyel atlasları; herhangi bir spesifik yer için rüzgar kaynaklarını, kullandıkları yöntem ve
verilerden dolayı ya çok yüksek ya da çok az göstermekteydiler. Rüzgar kaynağının alansal değişimi,
yeterli sıklıkta olmayan meteorolojik ölçüm bilgilerine dayalı bazı mikro ölçek akış modellerine ve
bazı topoğrafik özelliklere göre (düz, dağlık, ova, plato, vadi v.b. ) ifade ediliyordu. Yeni rüzgar
enerjisi potansiyel atlaslarını hazırlamada kullanılan bilgisayar teknikleri ve meteorolojik modeller ise
en uygun rüzgar kaynak alanlarını tespit etmek için saatlik, günlük, aylık, mevsimlik ve yıllık zaman
ölçeklerinde rüzgar rejimi hakkında çok değerli bilgiler sunabilmektedir. CBS ile entegre edilebilen
yeni nesil rüzgar enerjisi atlasları, rüzgar enerjisi uygulamaları için en uygun alanları tespit etmede
hem zaman hem de ekonomik yönden önemli faydalar sağlayabilmektedir. Ayrıca yeni nesil rüzgar
enerji atlasları, rüzgar kaynağının alansal ve zamansal değişimi, bilgi depolama aygıtları ve web
üzerinden sunulabilmekte, rüzgar enerjisinden yüksek oranlarda faydalanmak için sektör aktörlerinin
taleplerine cevap verilebilmektedir. Türkiye çapında 200x200 m çözünürlükte rüzgar verilerinden
oluşturulan harita, diğer konumsal faktörler (Tablo 1) ile entegre edilebilmektedir. Rüzgâr enerjisi
uygulamalarını etkileyen tüm faktörler tematik haritalara dönüştürülerek GIS tabanlı bir REPA V.01
yazılım geliştirilmiş ve rüzgar kaynak bilgilerinin çok yönlü bir şekilde analiz edilmesine imkan
tanınmıştır (Malkoç, 2010).
Tablo 1. REPA’da Kullanılan Haritalar (Malkoç, 2010).
1. Arazi Pürüzlülüğü

11. Limanlar

2. Topografya ve Yükseklik

12. Trafo Merkezleri

3. Deniz Derinlikleri

13. Enerji Nakil Hatları

4. Arazi Eğimi

14. Enerji Santralleri

5. Yerleşim Birimleri

15. Deprem Fay Zonları

6. Yerleşim Alanları

16. Arazi Kullanım Şekli

7. Göller

17. RES Başvurularının Yerleri

8. Nehirler

18. Ormanlar

9. Sulak Alanlar

19. Çevre Koruma Alanları

10. Kara, Demir, Hava, Deniz Yolları

20. Kuş Göç Yolları

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR
3.1. Uygulama Alanı
Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi (DKB), Trabzon İli (Şekil 1) uygulama alanı olarak seçilmiştir.
Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına artan talep, Trabzon ilindeki hidrolik kaynakların
kullanımını öne çıkarmıştır. Ancak plansız ve hatalı yer seçimi kararları neticesinde birçok Hidro
elektrik santrali (HES) çevresel tahribata neden olmakta bazı HES projeleri ise iptal edilmektedir. Bu
çalışma ile Trabzon ilinde HES’lere alternatif ilave yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar
enerjisi için uygun alan belirleme ve mevcut potansiyel alanların uygunluğunun tespiti
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon İli
3.2. Veri Toplama
Veri toplama CBS’nin gerçekleştirilmesinde en fazla zaman alan ve en çok maliyet gerektiren önemli
safhalarındandır. Bu aşamada, oluşturulacak sistemin uygun şekilde çalışabilmesi için mutlak suretle
sisteme düzenli veri akışının sağlanması gerekmektedir (Yomralıoğlu, 2000). Veriler dijital formatta
olabileceği gibi, kağıt altlıklar üzerinde de olabilmektedir. Bu tür veriler sayısallaştırılarak sisteme
dahil edilir. Bu çalışmada kullanılan veri katmanları ve kaynakları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kullanılan Veri Katmanları
Veri Katmanı

Veri Yapısı

Veri Türü

Arazi Eğimi

Raster

Piksel

Arazi Yüksekliği

Raster

Piksel

Bakı

Raster

Piksel

Topoğrafya

Vektör

Poligon

Karayolları

Vektör

Çoklu Çizgi

Hava Alanı

Vektör

Poligon

Limanlar

Vektör

Poligon

Yerleşim Alanları

Vektör

Nokta

Koruma Alanları

Vektör

Nokta

Rüzgar Hızı

Raster

Piksel

Akarsular

Vektör

Çoklu Çizgi

Çalışma kapsamında yer alan veri katmanlarından arazi eğimi, bakı ve arazi yüksekliği gibi katmanlar
raster yapıda kullanılmıştır. Bu veri katmanları 1/25000’lik sayısal haritadan raster teknikler
kullanılarak elde edilmiştir. Trabzon İli’nin raster yapıdaki arazi eğim haritası ve rüzgar hızı haritası
Şekil 2’de gösterilmiştir. Trabzon rüzgar hızı haritası Trabzon rüzgar enerji potansiyel atlasından
sayısallaştırılarak elde edilmiştir.
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Şekil 2. Trabzon İli Arazi Eğimi ve Rüzgar Hızı Haritası
3.3. Yöntem
Bu çalışmada Trabzon İli’ne ait potansiyel rüzgar enerji tribünleri için uygun yer seçiminin, CBS
teknikleri ile oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda topoğrafya, yükseklik, eğim, bakı, yol,
akarsu, yerleşim alanları, koruma alanları ve rüzgar hızı faktörlerinden oluşan veri katmanları
kullanılmıştır. Belirtilen bu veri katmanlarına ait haritalar ArcGIS 9.3 yazılımı kullanılarak raster
yapıda üretilmiştir. İkinci uygulama adımı olarak, belirlenen çalışma alanındaki rüzgar enerji
sistemlerinin kurulmasında dikkate alınan başlıca potansiyel hesaplama kriterleri ve sayısal sınırları
belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Rüzgar Enerjisi Potansiyel Hesaplama Faktörleri ve Sayısal Sınırları (Bennui ve ark.,
2007’den Geliştirildi)
Faktör

Ağırlık

Hesaplamaya Dahil Edilmeyen Alanlar

Arazi Eğimi

0.144

Arazi Eğimi % 20’den fazla olan alanlar

Topoğrafya ve Yükseklik

0.144

Rakımı 1500 m den fazla olan alanlar

Karayolları

0.061

Karayollarına 100 m emniyet şeridi içinde kalan alanlar

Hava Alanları

0.083

Havaalanlarına 3 km emniyet şeridi içinde kalan alanlar

Limanlar

0.083

Deniz sahillerine 100 m sahil koruma şeridi içinde kalan
alanlar

Yerleşim Alanları, Yerleşim
Birimleri

0.106

Şehirsel alanlar ve 500 m emniyet şeridi içinde kalan alanlar

Çevre Koruma Alanları

0.122

Çevre Koruma, Milli Parklar ve Tabiat alanlarıve 500 m
emniyet şeridi içinde kalan alanlar

Rüzgar Hızı

0.144

Rüzgar Hızının 6.5(m/s) ‘tan düşük olduğu alanlar

Akarsular

0.050

Akarsu alanlarına 500 m mesafedeki alanlar

Göller, Nehirler, Sulak Alanlar

0.050

Göller, nehirler, sulak alanlar ve baraj gölleri alanları

Ormanlar

0.072

Belirli orman tiplerine sahip alanlar ( Koru Ormanları,
Ağaçlandırma Alanları, Özel Ormanlar, Fidanlıklar, Sazlık
ve Bataklık alanlar, Muhafaza Ormanları, Arboratum

Rüzgar Enerji Potansiyelinin belirlenmesi uygulamasında Tablo 3’te belirtilen faktörler Malkoç, 2010,
ve Bennui ve ark., 2007 tarafından da temel kriterler olarak kullanılmıştır. Faktör ağırlıkları ise yine
Bennui ve ark. 2007, tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Uygulama alanında, Tablo 3’te
belirlenen hesaplama kriterleri kapsamında, her bir harita kendi içinde çok uygun, uygun, orta, kötü,
çok kötü olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Sonrasında her bir kategori 1 ile 5 puan arasında
olmak koşuluyla puanlandırılmıştır. Kullanılan yöntemi gösteren akış şeması Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Veri Katmanlarının Ağırlık Değerlerinin ve Parametre Puanlarının Toplanması

Kullanılan yöntem kapsamında örnek olarak Trabzon İli akarsu katmanına ve yerleşim alanlarına ait
sınıflandırmada parametre puanlarının belirlenmesinde göz önüne alınan sınır değerleri Tablo 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 4. Akarsu ve Yerleşim Alanları Katmanına Ait Derecelendirme Sınır Değerleri
Sınır Değerleri
(metre)

Akarsu Alanları
Sınıflandırma
puanı

Sınır Değerleri
(metre)

Yerleşim Alanları
Sınıflandırma
puanı

500

1

Çok kötü

2000

1

Çok kötü

500-600

2

Kötü

2000-2500

2

Kötü

600-700

3

Orta

2500-3000

3

Orta

700-800

4

Uygun

3000-3500

4

Uygun

800-900

5

Çok uygun

3500-4000

5

Çok uygun

Trabzon İli akarsu ve yerleşim alanları veri katmanlarının Tablo 4’te belirtilen sınır değerlere bağlı
olarak puanlandırılması yapılmıştır. Sınıflandırma sonucu elde edilen raster tabanlı Trabzon akarsu ve
yerleşim alanları haritası Şekil 4’te gösterilmiştir.
Tüm veri katmanların için bu işlem tekrarlanarak her bir veri katmanı raster veri yapısına
dönüştürülmüştür. Raster yapıdaki tüm veri katmanları birleştirilerek Trabzon İli’ne ait rüzgar enerji
potansiyel bölgeleri belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 4. Trabzon İli Sınıflandırılmış Raster Tabanlı Akarsu ve Yerleşim Alanı Haritası

Şekil 5. Trabzon İli Rüzgar Enerjisi Potansiyel Haritası
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Rüzgar enerji üretimi için uygun yer seçimi kararları, doğrudan konumsal bilginin analizi ile mümkün
olabilmektedir. Bu amaçla üretilen rüzgar enerji potansiyel atlası (REPA) için üretilen haritalar,
uygulama projeleri için yeterli değildir. Yapılan bu çalışmada önceden tespit edilen rüzgar enerji
potansiyel alanlarının bazı bölgeleri, heyelan alanlarına ve koruma alanlarına isabet ettiği (Şekil 6)
tespit edilmiştir.
Bu alanların rüzgar tribünleri açısından uygun olmayacağı görülmüştür. Ayrıca rüzgar enerji
tribünlerinin çevreye vermiş olduğu olumsuz etkilerinin (gürültü, görünüm vb) turizm tesislerine de
olumsuz etki yapacağından bu alanlarında tribün seçiminde dikkate alınmadığı sonucuna varılmıştır.
Özellikle rüzgar potansiyel değeri yüksek olan bölgelerde, heyelan, tarihi ve kültürel tesisler, turizm
alanları, arazi kullanım planlaması büyük ölçekli çalışmalar yapılmalı ve bu amaçla gerekli konumsal
veri tabanı oluşturulmalıdır. Bu bağlamda uzaktan algılama ve CBS daha etkin kullanılmalıdır. Ayrıca
üst ölçekte hazırlanan enerji planları, alt ölçeklere bir an önce yaygınlaştırılmalı ve sürdürülebilir
enerji yönetimine geçilmelidir. Özellikle rüzgar enerjisi için oluşturulan küçük ölçekli rüzgar enerjisi
potansiyel atlası, büyük ölçekli çalışmalarla desteklenmelidir.
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Şekil 6. Rüzgar Enerji Alanlarına İsabet Eden Heyelan ve Koruma Alanları
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