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GLOBAL B‹R A⁄ 
ÜZER‹NDEN SUNULAN
‹fi FIRSATLARI.

UK Trade & Investment
(Birleflik Krall›k Ticaret ve
Yat›r›m Kurumu) Birleflik
Krall›kta ifl kurmak ya da
faaliyetini geniflletmek
isteyen yabanc› flirketlere
destek veren bafll›ca
devlet kurulufludur.

‹ngiltere’deki bölgesel
kalk›nma kurumlar› ve
‹skoçya, Galler ve Kuzey
‹rlanda’daki ulusal
kalk›nma kurumlar›yla
yak›n iflbirli¤i içinde
çal›flmaktay›z.

www.uktradeinvest.gov.uk



Birleflik Krall›k rüzgar, gelgit ve dalga
baflta olmak üzere dünyan›n en iyi
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan
baz›lar›na sahiptir. Bu kaynaklar›n
BK’›n enerji ihtiyac›n›n önemli bir
bölümünü karfl›lama potansiyeli vard›r.
Her ne kadar BK halen elektri¤inin
yaklafl›k yüzde 3’ünü yenilenebilir
kaynaklardan sa¤l›yorsa da bunu
artt›rmak için Hükümet ve sanayi
yo¤un giriflimlerde bulunmaktad›r.

Hükümet Nisan 2002’de Yenilenebilir
Kaynak Kullanma Yükümlülü¤ü bafll›¤›
alt›nda bir dizi çetin hedef
belirlemifltir.

Yükümlülük BK’ta giderek artan
oranlarda elektri¤in yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmesini
öngörmektedir – 2010 y›l› için hedef
yüzde 10,4’tür. Hükümet 2020 için bu
hedefi iki kat›na ç›karmay›
tasarlamaktad›r.

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹, ARTAN ENERJ‹ TALEPLER‹N‹ 
KARfiILAMANIN YANI SIRA SERA GAZI 
EM‹SYONLARINDAK‹ ARTIfiIN EN AZA ‹ND‹R‹LMES‹NDE 
B‹R ARAÇ OLARAK G‹DEREK ÖNEM KAZANMAKTADIR.

BK’TA YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹
DENEY‹M‹ VE TEKNOLOJ‹S‹NE TALEP
BÜYÜK B‹R HIZLA ARTMAKTADIR.

SEKTÖRÜN ÖZELL‹KLER‹ 

Sektörde yaklafl›k 2.000
flirket faaliyettedir.

Mülti milyar dolarl›k bir
Pazar olmas› beklenmektedir.

‹hracat halen 130 ila 160
milyon dolar de¤erindedir.

2010 y›l›nda BK’taki tüm
elektrik enerjisinin yüzde
10,4’ünün yenilenebilir
kaynaklardan üretilmesi
hedeflenmektedir.

BK Hükümeti ülkenin karbon
diyoksit emisyonlar›n›
gelecek 50 y›lda yüzde 60
oran›nda azaltmaya söz
vermifltir.



BK HÜKÜMET‹ BK MERKEZL‹ YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹
fi‹RKETLER‹NE GAYET ELVER‹fiL‹ P‹YASA KOfiULLARI
OLUfiTURMAK ‹Ç‹N B‹RÇOK ÖNLEM VE G‹R‹fi‹M
BAfiLATMIfiTIR.

BK’ta yenilenebilir enerji flirketlerini
desteklemek için iki destek kurumu
tesis edilmifltir:

Renewables UK (Yenilenebilir
Kaynaklar) BK sanayiinin dünya
çap›nda h›zla büyüyen yenilenebilir
kaynaklar pazar›ndan azami fayday›
sa¤lamas›na yard›mc› olur. Bu
ba¤lamda yenilenebilir enerjinin
faydalar›n›, imalat, hizmet, ihracat
ve istihdam alanlar›ndaki olanaklar›
azamiye ç›kartacak flekilde optimum
düzeye getirmeyi hedefler.

Renewables Advisory Board
(Yenilenebilir Kaynaklar Dan›flma
Kurulu) hem k›sa vadede hem de
uzun vadede sektörü ilgilendiren
temel konular›n karfl›l›kl›
anlafl›labilmesini sa¤lamak için
hükümeti ve sanayii bir araya getirir.

Aç›k Deniz Rüzgar Enerjisi Hibe
Program›, Biyo-enerji Hibe Program› ve
Büyük Fotovoltaik Sergileme
Program›n› kapsayan yenilenebilir
enerji projelerine 530 milyon dolar
hibe ayr›lm›flt›r.

BK yeni yenilenebilir enerji teknolojileri
alan›nda yap›lacak araflt›rma ve
gelifltirme (Ar-Ge) çal›flmalar› için de
90 milyon dolar tahsis etmifltir.

BK’ta yenilenebilir enerji
teknolojilerinin benimsenmesini
özendirmek için üç teflvik tedbiri
uygulanmaktad›r:

Yenilenebilir Kaynak Kullanma
Yükümlülü¤ü elektrik
tedarikçilerinin öngörülen hedeflere
ulaflmas›n› sa¤lamak için güçlü bir
fiyatland›rma teflviki içerir.
Hedeflere ulaflamayan flirketler a¤›r
cezalarla karfl›lafl›r.

‹klim De¤iflikli¤i Vergisi, evler
d›fl›nda kullan›lan enerjiden al›nan
bir vergi olup, yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerjiye
uygulanmaz.

At›k gömme vergisi belediyeleri
at›klardan yararlanmaya teflvik eder.
Buna at›klar›n enerji üretiminde
kullan›lmas› da dahildir. At›k
gömme ifliyle u¤raflanlar gömme
at›klar›n üretti¤i gaz› enerjiye
dönüfltürmeye teflvik edilirler.

BK özellikle dan›flmanl›k, proje
gelifltirme, mühendislik, elektronik ve
aç›k deniz sanayii dallar›nda
geleneksel olarak güçlü olan yetenekli
ve esnek bir iflgücüne sahiptir. BK’›n

Londra’daki dünya çap›nda finans merkezi,
yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler
sektörlerine ciddi katk›da bulunan finans
kurulufllar›na ev sahipli¤i eder.

BK F‹NANS fi‹RKETLER‹ KAPAS‹TE ARTTIRIMI,
YATIRIM H‹ZMETLER‹ VE R‹SK F‹NANSMANI G‹B‹
H‹ZMETLER‹ SA⁄LAMAKTA, AYRICA KARBON
T‹CARET‹ G‹B‹ YEN‹ FAAL‹YETLERDE ÖNCÜ ROLÜ
ÜSTLENMEKTED‹R.

HÜKÜMET‹N ALDI⁄I
ÖNLEMLERE EK OLARAK, 
BK BÜYÜYEN YEN‹LENEB‹L‹R
ENERJ‹ fi‹RKETLER‹NE 
‹DEAL B‹R DESTEK 
ALTYAPISI DA SUNAR.



BK gerek karada gerekse denizlerde
Avrupa’n›n en iyi rüzgar kaynaklar›na
sahiptir.

K›sa süre önce yay›nlanan bir
hükümet raporunda, BK’›n denizde
kurulacak rüzgar santrallerinden
3.000 teravat-saatten fazla elektrik
üretme kapasitesine sahip oldu¤u
kaydedilmifltir. Bu miktar di¤er AB
ülkelerinin potansiyelini büyük
ölçüde aflmaktad›r. 

BK dünyadaki en büyük potansiyel
dalga enerjisi kaynaklar›ndan birine
sahiptir. Ayr›ca, burunlar, adalar ve
haliçler çevresindeki gelgit ak›nt›-
lar›ndan yararlanmak mümkündür.

Dalga enerjisinden yararlanmak için
birtak›m farkl› ayg›tlar gelifltirilmek-
tedir. BK flirketleri dalga enerjisini
elektri¤e dönüfltüren teknolojilerin
gelifltirilmesinde dünyaya öncülük
etmektedir.

BK ekvatorun ald›¤› günefl
enerjisinin yaklafl›k yüzde 60’›n›
alabilmektedir.

Bunun sonucu olarak dünyada tavuk
gübresi ya da saman yakarak çal›flan
ilk santraller BK’ta kurulmufltur.

BK’ta çok say›da gömme at›k alanlar›
vard›r. Bu nedenle BK gömme at›klar›n
üretti¤i gaz› kullanan kurulu elektrik
santralleri aç›s›ndan Avrupa’n›n lider
ülkesidir.

BK KUZEY DEN‹Z‹NDEK‹ PETROL VE GAZ
REZERVLER‹N‹ VE KÖMÜR YATAKLARINI

‹fiLETMES‹YLE ÜNLÜDÜR. ANCAK BK
DÜNYANIN EN ‹Y‹ YEN‹LENEB‹L‹R

ENERJ‹ KAYNAKLARINA DA SAH‹PT‹R.

VESTAS’DAN YATIRIM
BK pazar›n›n genifllemesi
karfl›s›nda, rüzgar teknolojisinde
dünya lideri olan Danimarka
flirketi Vestas’›n BK ifltiraki Celtic
Wind Technology Ltd ‹skoçya’da
bir rüzgar türbini imal tesisi
kurmufltur.

Yeni tesis Vestas’› BK ve
‹rlanda’daki sat›fllar›n› artt›rmak
için ideal bir konuma
getirmifltir. Nitekim flirket
BK’taki ilk büyük aç›k deniz
rüzgar santrali olan kuzey Galler
aç›klar›ndaki North Hoyle
projesine türbin sa¤lamak için
aç›lan ihaleyi kazanm›flt›r.

BK ENERJ‹ ÜRET‹M‹NDE
KULLANILAB‹LECEK ÇOK ÇEfi‹TL‹
TÜRDE B‹YOKÜTLE ATIK ÜRET‹R.

DO⁄AL 
SEÇ‹M



Merkezi Northumberland’da,
Blyth’ta olan Yeni ve Yenilenebilir
Enerji Merkezi (NaREC), rüzgar,
dalga, gelgit ak›nt›s›, günefl,
biyokütle ve temiz yak›t enerjileri
üzerinde odaklan›r. Bölgesel
kalk›nma kurumu, bölge
üniversiteleri ve özel sektörün
ortakl›¤›yla kurulan merkezin ana
amac›, yeni ve yenilenebilir Ar-Ge
çal›flmalar›n› süratle ticari
kullan›ma sokmakt›r. Tesiste
Avrupa’da efli olmayan yeni gelgit
jeneratörlerini s›namakta kullan›lan
bir dalga makinesi de vard›r.

Birmingham, Aston Üniversitesi
Biyo-enerji Araflt›rma Grubu
termal biyokütle dönüflümü
alan›nda çal›flan dünyan›n en büyük
üniversite araflt›rma gruplar›ndan
biridir. Geçmifl y›llarda, Biyo-enerji
Araflt›rma Grubu çeflitli
kurulufllardan 12,6 milyon dolardan
fazla finansman sa¤lam›flt›r.

Cranfield Üniversitesindeki Su ve
Çevre Enstitüsü enerji ekinlerinin
idaresi ve üretkenli¤inin artt›r›lmas›
üzerinde çal›flmalar yapar ve enerji
ekinlerinin hidroloji üzerindeki
etkilerini araflt›r›r.

Southampton Üniversitesi
Sürdürülebilir Enerji Araflt›rma
Grubu (SERG) yenilenebilir enerji
teknolojilerinin sanayi-öncesi
geliflimi alan›nda uygulamal›
araflt›rmalar yapar. Çal›flmalar›
kapsam›nda enerjinin binalarda ve
kolay bozulan ürünlerin naklinde
etkin kullan›m› da vard›r.

Glasgow’daki Strathclyde
Üniversitesinin Enerji Sistemleri
Araflt›rma Birimi (ESRU) binalarda
enerji, talebin azalt›lmas› ve enerji
tedarikinde sürdürülebilir
kaynaklar›n kullan›m› yönündeki
yeni yaklafl›mlar üzerinde çal›flmalar
yapar.

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ ‹NOVASYONU
‹Ç‹N BK MERKEZLER‹

BK B‹L‹MSEL ‹NOVASYONLARINDAN
GURUR DUYAR.

Buharl› motorun icad›ndan radar›n
gelifltirilmesine kadar, BK teknolojik
ilerlemelerin hep ön saflar›nda
olmufltur. Yenilenebilir enerjiler
alan›nda da ayn› flekilde iddial›d›r.

BK’›n sürdürülebilir aç›k deniz
kaynaklar›ndan yararlan›lmas›
kuflkusuz önceli¤i oluflturmaktad›r. Ne
var ki BK Hükümeti biyokütle ve yeni
nesil fotovoltaik teknolojilere yönelik
araflt›rmalar› teflvik etmeye de
isteklidir.

GELECE⁄‹N
YEN‹LENEB‹L‹R
ENERJ‹S‹



DÜNYANIN EN BAfiARILI
fi‹RKETLER‹NE S‹Z DE KATILIN.

UK Trade & Investment, ticari deneyimi ve
yerel kurulufllara ve bilgi kaynaklar›na eflsiz
eriflimine dayal› sa¤lam yat›r›m kararlar›
verebilmenize yard›mc› olacakt›r.

Sektör liderleri, üniversiteler, di¤er
araflt›rma ve gelifltirme kurulufllar› ve
potansiyel ortaklarla irtibatland›rma 

fiirket kurma, malî teflvikler, iflgücü, emlâk,
ulaflt›rma, altyap› hizmetleri ve yasal
düzenlemeler gibi bellibafll› ticari faktörlerle
ilgili ›smarlama bilgiler

‹flyerinizi do¤ru seçebilmenize yard›mc›
olmak için komple bölgesel analiz ve uzman
dan›flmanl›k hizmeti

Ticari menfaatlerinizin korunmas›na
yard›mc› olmak için merkezi hükümete bir
köprü oluflturulmas›

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin:
www.uktradeinvest.gov.uk
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GÜNEfi ENERJ‹S‹N‹N B‹RLEfi‹K KRALLI⁄IN
YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ ÜRET‹M‹NE KATKISI,
PARK SAYAÇLARINDAN EVLERE KADAR PEK
ÇOK ALANDA SON DERECE ÖNEML‹D‹R. 

BK HÜKÜMET‹ PV ALAN DENEMELER‹N‹ DE
DESTEKLER. KONUT KÜMELER‹NE VE BÜYÜK
KAMU B‹NALARINA PV S‹STEMLER‹
KURMALARI VE ‹ZLEMELER‹ ‹Ç‹N YAKLAfiIK 
15 M‹LYON DOLAR TUTAN H‹BELER
SA⁄LANMIfiTIR.
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BK’ta halen binlerce fotovoltaik (PV)
sistem kullan›lmakta, bunlarla ücra
telefon kulübeleri, seyrüsefer
ayg›tlar›, ba¤›ms›z ayd›nlatma ve
karayolu izleme sistemleri gibi
nispeten düflük elektri¤e gereksinim
duyan gereçler beslenmektedir.

Ayr›ca, BK Hükümeti, BK’› PV
inovasyonunun ön saflar›na tafl›mak
için, özellikle entegre uygulamalar
alan›nda yeni nesil PV teknolojilerinin
geliflimini teflvik etmektedir.

BK gerek altyap› gerekse beceri
aç›s›ndan bir yandan zengin
araflt›rma ve gelifltirme (Ar-Ge)
olanaklar› sunarken – 30 dolay›nda
üniversite bölümü fiilen PV
araflt›rmalar›yla u¤raflmaktad›r – bir
yandan da Hükümet PV teknolojisinin
farkl› uygulamalar›n›n yarat›lmas›nda
itici güç olmak üzere finansman
olanaklar›n› artt›rm›flt›r.

Bu Hükümet deste¤i sayesinde, BK
mükemmel gelifltirme ve pazar
f›rsatlar› sunan ideal bir PV araflt›rma
üssüdür.

HÜKÜMET DESTE⁄‹
BK’ta günefl enerjisi sektörünün
temelinde Hükümetin sa¤lad›¤› mali
kaynaklar vard›r. Her ne kadar günefl
enerjisi henüz BK’ta kitlesel elektrik
üretimi için yeterli bir seçenek olarak
görülmüyorsa da, çeflitli durumlarda
elektrik sa¤layacak pratik ve gerekli
bir araç olarak kabul edilmektedir.

Hükümetin mali kaynak sa¤lama
giriflimlerinin bafll›cas› Büyük
Fotovoltaik Sergileme Program›d›r. Bu
program çerçevesinde evler, sosyal
konutlar, okullar, iflyerleri ve kamuya
aç›k tesislerde PV sistemleri kuran irili
ufakl› projeler için 30 milyon dolar
ayr›lm›flt›r.

Bu program afla¤›daki mekanlarda PV
sistemleri üzerinden 9mw kurulu ka-
pasite tesis etmeyi hedeflemektedir:

1.200 konut, okul, KOB‹, v.s
140 orta ve büyük toplu konut
alan› ve iflyeri

www.uktradeinvest.gov.uk



DEVLET F‹NANSMANININ EN ELVER‹fiL‹ B‹Ç‹MDE
B‹L‹MSEL ARAfiTIRMALARA 
DÖNÜfiTÜRÜLMES‹

ARAfiTIRMA MERKEZLER‹

BK’TAK‹ BAZI ÜN‹VERS‹TELER VE
PROJELER GÜNEfi ENERJ‹S‹ DE
DAH‹L YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹LER
ÜZER‹NDE UZMANLAfiMIfiLARDIR.

Cardiff Üniversitesi Günefl Enerjisi
Birimi otuz y›l› aflk›n bir süredir
yenilenebilir enerji alan›nda öncü bir
merkez olmufltur. Yenilenebilir enerji
alan›nda araflt›rma, e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmetleri sa¤laman›n
yan› s›ra Enerji Donan›m› Test
Hizmetleri adl› bir ticari birim
iflletmektedir.

Yeni ve Yenilenebilir Enerjinin Binalara
Entegrasyonu (INREB) yeni ve
yenilenebilir enerjilerin binalara
entegrasyonuyla ilgili sanayi projeleri,
teknoloji transferi ve araflt›rma
projeleri için ulusal bir odak noktas›
oluflturur. ‹nflaat teknolojisinde uzman
olan Bina Araflt›rmalar› Kurumu (BRE)
liderli¤inde, De Montfort,
Loughborough, Nottingham ve Ulster
Üniversitelerindeki dünyaca ünlü dört
akademik araflt›rma grubunun iflbirli¤i
ile yürütülen bir Faraday Ortakl›¤›
projesidir.

Newcastle Fotovoltaik Uygulamalar
Merkezi (NPAC) araflt›rmalar›n›n yan›
s›ra sanayie PV teknolojisinin birçok
unsurunu kapsayan teknik destek
hizmetleri verir.

Southampton Üniversitesi
Sürdürülebilir Enerji Araflt›rma Grubu
PV teknolojinin çeflitli yönleri
üzerinde araflt›rmalar üstlenir ve bu
teknolojiyi daha da ilerletmek için
s›nai ortaklar›yla çal›flmalar yapar.

FAAL fi‹RKETLER
BK günefl enerjisi sektöründe faaliyet
gösteren çeflitli flirketleri kendine
çekmifltir. Bunlar aras›nda afla¤›dakiler
say›labilir:

BP Solar
Dulas
ICP Solar
IT Power
LabCraft
PV Systems
Solar Century
Sundog

SAYILARLA BK
BK ekvatorun ald›¤› günefl
›fl›¤›n›n yüzde 60 kadar›n›
alabilmektedir.
Hükümet BK’ta kurulu günefl
PV kapasitesinin 2005 y›l›nda
20mw ve 2012 y›l›nda 200mw
olmas›n› hedeflemektedir.



B‹RLEfi‹K KRALLIK SU KAYNAKLARINI
YÜZYILLARDIR ENERJ‹ KAYNA⁄I
OLARAK KULLANMAKTADIR.

Su de¤irmenleri yüzy›llard›r
kullan›mdad›r, hatta ‹skoçya’daki
hidro elektrik tesisleri 19ncu Yüzy›l
sonlar›ndan beri çal›flmaktad›r.

Gelgelelim günümüzde, su enerjisi
BK’ta giderek daha da önem
kazanmaktad›r. BK’›n hidro elektrik
alan›ndaki uzmanl›¤›na dünyan›n her
yan›ndan – ve küçük tesisler için ülke
içinden – gelen taleplerin yan› s›ra
flimdi dalga ve gelgit enerjisine artan
bir ilgi do¤mufltur.

Bu alanda da BK h›zla dünya lideri
olmaya do¤ru ilerlemektedir; bunda
karmafl›k gelgit ak›nt›lar› olan, uzun
ve de¤iflken k›y›lar›n›n önemli bir pay›
vard›r.

BK, ‹skoçya’da, Islay’de dünyan›n
flebekeye ba¤l› ilk ticari dalga enerjisi
santral›yla dalgalar›n gücünü
kullanma giriflimlerinin bafl›n›
çekmektedir.

HÜKÜMET DESTE⁄‹
Yerleflik bir enerji kayna¤› olarak, yeni
hidro elektrik tesisleri (ya da
güncellendi¤i takdirde 20mw’›n
alt›ndaki mevcut tesisler) Yenilenebilir
Kaynak Kullanma Yükümlülü¤ü ve
‹klim De¤iflikli¤i Vergisi kapsam›nda
yenilebilir enerji üretimine uygulanan
tercihli tarifelerden yararlanabilirler.
Bunun sonucunda, Yükümlülük
kapsam›na girebilmek için yeni küçük
tesisler kurulmakta ve baz› daha büyük
projeler güncellefltirilmektedir.
Ne var ki, gelgit ve dalga enerjisi henüz
gelifltirilme aflamas›nda oldu¤u için,
projelerin finansman› Ar-Ge hibeleri
fleklinde – özellikle Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›n›n (DTI) Sürdürülebilir Enerji
Program› üzerinden – olmaktad›r. Bu
yak›nlarda hak kazanan projeler
aras›nda flunlar vard›r:

‹skoçya’da Islay L‹MPET.
500kw k›y› dalga enerjisi
santral›.
Ayn› bölgede yeni bir
dalga enerjisi tesisinin
gelifltirilmesi.
‹skoçya’da Shetland
Adalar›nda kurulu
Stingray gelgit ak›nt›s›
jeneratörü.

ARAfiTIRMADAN GEL‹fiT‹RMEYE VE UYGULAMAYA
KADAR, BK SU ENERJ‹S‹ SEKTÖRÜNDE
OLA⁄ANÜSTÜ B‹R BECER‹ VE B‹LG‹ YELPAZES‹NE
SAH‹PT‹R.

BK HAKKINDA BAZI B‹LG‹LER 
Dünyan›n ilk flebekeye ba¤l›
ticari dalga enerji santral›
BK’tad›r.
Ayr›ca, Galler ve Devon’da
deneme tesisleri
kurulmufltur.
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BK DALGA VE GELG‹T ENERJ‹S‹N‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹NDE EN ÖN SAFTADIR.

ARAfiTIRMA MERKEZLER‹

Edinburgh Üniversitesi Dalga Enerjisi
Grubu’nun geçmifli Stephen Salter’›n
BK’›n bat› k›y›lar›na okyanus dalgalar›
olarak ulaflan bol miktardaki enerjiyi
elektri¤e dönüfltürmek üzere
kullanaca¤› “ördek”i icat etti¤i 1974
y›l›na uzan›r. Grup günümüzde yapt›¤›
araflt›rmalarla dalga enerjisi alan›nda
lider konumundad›r; gelifltirme
çal›flmalar›nda flimdi kavisli bir dalga
tank› kullan›lmaktad›r.

Çevresel ve Sürdürülebilir Enerji Merkezi
‹skoçya’n›n çeflitli bölgelerinde gelgit
enerjisine dayal› projelerin gelifltirilmesiyle
u¤raflmaktad›r. Aberdeen’deki Robert
Gordon Üniversitesinde bulunan ve türbin
optimizasyonu konusunda özellikle
uzmanlaflan merkez bu yak›nlarda,
alternatif bir türbin destekleme yap›s›
olarak “Deniz Salyangozu”nu
gelifltirmifltir.

Orkney Deniz Enerjisi Test Merkezi
Orkney adalar›nda, Stromness’de
oluflturulan yeni bir merkezdir ve
‹skoçya’da deniz enerjisinin toptan
üretime elveriflli olup olmad›¤›n›
araflt›racakt›r.

Northumberland’da Blyth’da bulunan
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Merkezi
(NaREC) yenilenebilir enerjilerin ana
ekonomik ve performans kapasitelerini
araflt›racakt›r.

FAAL fi‹RKETLER
BK su enerjisi sektöründen çok çeflitli
flirketleri kendine çekmifltir. Bunlar
aras›nda afla¤›dakiler say›labilir:

Binnie Black & Veatch Ltd
Dulas Engineering Ltd
Gilbert Gilkes and Gordon Ltd
Hyder Consulting Ltd
Hydro Energy Developments
Hydrosim Consultants Ltd
IT Power
Ocean Power Delivery Ltd
The Engineering Business Ltd
Wavegen



RÜ
ZG

AR
 E

N
ER

J‹
S‹

HÜKÜMET DESTE⁄‹
2010 y›l›nda kullan›ma sunulan elektri¤in
en az yüzde 10,4’ünün yenilebilir
kaynaklardan üretilmesini zorunlu k›lan
Yenilenebilir Kaynak Kullanma
Yükümlülü¤ü BK rüzgar enerjisi sektörü
için son derece önemlidir. Bu yükümlülük
BK’ta birçok büyük rüzgar santrali
planlanmas›na neden olmufltur: 2003
ortalar›nda, Gallerdeki Cefn Croes’de
bugüne de¤in infla edilmifl en büyük kara
rüzgar santrali için (39 türbin, 58.5mw)
ve toplam kapasitesi yaklafl›k 650mw
olacak aç›k deniz santralleri için gereken
izinler al›nm›flt›r. Temmuz 2003’de aç›k
deniz rüzgar enerjisi üretiminin önemli
ölçüde artt›r›lmas›na iliflkin olarak
aç›klanan planlar sonucu BK
aç›klar›ndaki üç alanda infla edilecek
rüzgar santralleri için ihale aç›lm›flt›r.
Halen rüzgar enerjisi kapasitesinin ço¤u
karadaki santrallerden kaynaklan-
maktad›r, fakat BK Hükümeti aç›k deniz
rüzgar enerjisini özendirmeye de
isteklidir. Aç›k Deniz Sermaye Hibe
Program› aç›k deniz rüzgar santrallerinin
yak›n zamanda gelifltirilmesini hedefle-
mektedir. Bu program çerçevesinde
toplam 160 milyon dolarl›k hibeler
ayr›lm›flt›r.

ENERJ‹ ÜRET‹M‹N‹N
GELECE⁄‹NDE RÜZGAR
ÇOK ÖNEML‹ B‹R ROL
OYNAYACAKTIR.

B‹RLEfi‹K KRALLIK, AVRUPA’NIN EN ‹Y‹
KARA VE DEN‹Z RÜZGAR
KAYNAKLARINDAN BAZILARINA
SAH‹PT‹R.

Bu potansiyeli gören BK rüzgar
enerjisi sektörü h›zla büyümektedir.
BK’taki toplam rüzgar santrali
kapasitesi 2002 sonunda 80’den fazla
türbine sahip 10 projeyle 552mw’a
ulaflm›flt›r. Yeni infla edilen rüzgar
santralleriyle 2003 y›l›nda 300mw’dan
fazla, 2004’de de 600mw ek yeni
kapasite sa¤lanaca¤› öngörülmektedir.
BK rüzgar enerjisi sanayiinin hedefi
2006 sonunda 3,200mw’l›k kapasiteye
eriflmektir [Britanya Rüzgar Enerjisi
Derne¤i 2002].

Öngörülen bu büyüme BK’ta rüzgar
enerjisine yönelik daha fazla araflt›rma,
teknoloji ve hizmet için muazzam bir
talep yaratmaktad›r. Bu BK’›n aç›k
deniz mühendisli¤inde, proje
gelifltirme, çelik imalat (rüzgar kuleleri
için), enterkonnektörler ve kablo

döfleme dahil,
varolan
uzmanl›¤›na ek bir
taleptir.

BU NEDENLERLE, BK HALEN
DÜNYANIN HER YANINDAN
RÜZGAR ENERJ‹S‹ fi‹RKETLER‹
‹Ç‹N SEÇK‹N B‹R MEVK‹D‹R.

www.uktradeinvest.gov.uk



BK ÜN‹VERS‹TELER‹ RÜZGAR ENERJ‹S‹ SEKTÖRÜNE
BÜYÜK ÇAPTA BECER‹ VE ARAfiTIRMA FIRSATLARI
SA⁄LAMAKTADIR.

ARAfiTIRMA MERKEZLER‹

SEKTÖR HAKKINDA
BK’ta flu an üretilen rüzgar
enerjisi 350.000’i aflk›n evin
elektrik gereksinimini karfl›layabilir.
2002 y›l›nda imar izni al›nan BK
rüzgar santrallerinin kapasitesi
önceki on bir y›lda infla edilen
toplam kapasiteye hemen hemen
eflde¤erdir.
BK rüzgar santralleri sanayii 2006
y›l› sonunda bugünkü kapasitesini
alt› kat artt›rmay› hedeflemektedir.
Halen y›lda 15,5 milyon dolar
de¤erinde olan BK aç›k deniz
rüzgar enerjisi tedarik zinciri
piyasas›n›n 2010 y›l›nda 3,1 milyar
dolar› aflma potansiyeli vard›r.

Rutherford Appleton
Laboratuar›nda yaklafl›k 20 y›l
önce kurulan Enerji Araflt›rmalar›
Birimi (ERU) pek çok dalda rüzgar
enerjisi araflt›rmalar›yla uluslararas›
üne sahiptir. Deneme tesislerinde
iki büyük deneysel rüzgar türbini,
iki dizel jeneratörü, iki kasnak,
batarya depolamas›, bir
fotovoltaik panel ve üç
meteoroloji dire¤i vard›r.

Strathclyde Üniversitesi Enerji
Sistemleri Araflt›rma Birimi (ESRU)
rüzgar enerjisi deneme tesisinde
yapt›¤› rüzgar enerjisi performans
denemelerinin yan› s›ra,
simülasyon ve modelleme
araflt›rmalar›yla enerji sistemlerinin
performans›n› artt›rmay› amaçlar.

FAAL fi‹RKETLER
BK bileflen imalat›, iflletme, bak›m,
tedarik, proje finansman› ve
gelifltirme alanlar›nda bir merkez
durumuna gelmektedir.
Gelifltirmeci, müteahhit ve
dan›flman olarak BK rüzgar
sektörüyle ilgilenen flirketler
aras›nda flunlar say›labilir:

AMEC Wind
Celtic Wind Technology Ltd
Garrad Hassan & Partners Ltd
GE Wind Energy
National Wind Power Ltd (NWP)
PowerGen Renewables
Holdings Ltd
Renewable Energy Systems Ltd
(RES)
Scottish & Southern Electricity
Scottish Power
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